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A szereplők

A CSALÁD, MINDAZOK, AKIK A CSALÁDHOZ TARTOZNAK,
ÉS A HŰBÉRESEK
Skye O 'Malley, Lady de Marisco – mesésen szép és gazdag asszony,
Velvet édesanyja
Adam de Marisco – Skye férje, Lundy és Queen's Malvern ura
Velvet de Marisco – egyetlen gyermekük, ki 1573. május 1–jén
született
Ewan O'Flaherty – Velvet féltestvére, ki 1556. március 28–án
született
Gwyneth Southwood O'Flaherty – Ewan felesége, Robin féltestvére
Murrough O'Flaherty kapitány – Velvet féltestvére, ki 1557. január
15–én született
Joan Southwood O'Flaherty – Murrough felesége, Robin féltestvére
Willow Small Edwardes, Alcester grófnője – Velvet féltestvére, ki
1560. április 5–én született
James Edwardes, Alcester grófja – Willow férje
Robert (Robin) Southwood, Lynmouth grófja – Velvet féltestvére, ki
1563. szeptember 18–án született
Deirdre Blakeley, Lady lilackthorn – Velvet féltestvére, ki 1567.
december 12–én született
John Blakeley, Lord Blackthorn – Deirdre férje
Padraic, Lord Burke of Clearfields – Velvet féltestvére, ki 1569.
január 30–án született
Sir Robert Small of Wren Court – a gyerekek Robbie bácsija, Lady
de Marisco üzlettársa
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Cecily Small úrnő – Sir Robert nővére, ki segített Skye–nak
fölnevelni gyermekeit
Bran Kelly kapitány – az O'Malley–Small kereskedelmi flotta egyik
kapitánya
Daisy Kelly – Bran felesége, Skye komornája
Pansy Kelly – lányuk, Velvet szolgálója
AZ ANGOLOK
Tudor Erzsébet – Anglia királynője, 1558–1603
Sir William Cecil, Lord Burghley – miniszter, a királynő legfőbb
bizalmasa
Henry Carey, Lord Hundston – kancellár, a királynő unokatestvére
Robert Dudley, Leicester grófja – a királynő legrégibb barátja és
kegyence
Lettice Knolls Dudley, Leicester grófnője – Robert második felesége,
a királynő unokatestvére és vetélytársa a férfinál
Robert Devereux, Essex grófja – Lettice fia előző házasságából, a
királynő egyik kegyence
Sir Walter Raleigh – a királynő egyik kegyence
Elizabeth (Bess) Throckmorton – udvarhölgy
Angel Christman – királyi árva
Chrislopher Marlowe – színdarabíró, színész, nőcsábász
Will Shakespeare – színész, reménybeli drámaíró
Lady Mary de Boult – nemesasszony az udvarban
Alanna Wythe – londoni ezüstműves lánya
Sybilla – Alanna lánya
A SKÓTOK
James Stewart – Skócia királya, Anglia trónjának örököse
Dániai Anna – a feleségi–, Skócia királynője
John Maitland – kancellár
Francis Stewart–Hepburn, Bothwell grófja – a király unokatestvére,
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kit „Skócia megkoronázatlan királyaként" emlegetnek

Catriona Leslie, Glenkirk grófnője – Bothwell kedvese, kire a király
is szemet vetett
Alexander Gordon, Broc Cairn grófja – Velvet férje, Bothwell és a
király unokatestvére
Annabella Grant – Alexander húga
Ian Grant, Grantholm ura – Annabella férje
Dugald Geddes – Alex szolgája
Jeanne Lawrie – Alex régi játszótársa, ki most a gróf falujában él
Ranald Torc – a Shaw klán törvényen kívülivé lett tagja
A PAPOK
Michael O'Malley – Mid–Connaught püspöke, Skye bátyja
Bereacb O'Dowd – gyerekkori játszótársa, jelenleg Párizsban élő
jezsuita pap
Ourique atya – portugál jezsuita Bombayben
Jean–Paul St. Justine atya – Adam unokatestvére, a család káplánja
A PORTUGÁL
Don Cesar
kormányzója

Affonso

Marinha–Grande

–

Bombay

AZ INDIAI UDVAR
Akbár, a nagymogul – India császára
Rugáija Begum – Akbár unokahúga, első felesége
Jodb Bai – radzsnut hercegnő, Akbár felesége, a trónörökös
anyja
Rames – a császári udvar intézője
Adáli – eunuch
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portugál

Prológus
1586. január

8

– Krisztus vérző sebeire! – A szitkozódás úgy robbant ki Tudor
Erzsébet szájából, akár egy mennykőcsapás. A királynő megállt,
megpördült, és mérges pillantását a teremben tartózkodó másik
asszonyra szegezte. – Nemet merészel mondani nekem? A
királynőjének!
– Nekem nincs királynőm – hangzott a higgadt válasz. – Sőt mi több,
hála önnek, országom sincs.
– Szuka! – sziszegte a királynő. – Mindig is csak borsot tört az orrom
alá. Talán nem adtam otthont magának meg a férjének? Gyermekeit
nem fogadtam szívesen az udvaromban? Így hálálja meg a
kedvességemet? – Úgy nézett a közelében álló férfiakra, mintha a
támogatásukat kérné.
– A kedvességét? – A másik nő élesen vakkantva felnevetett.
– Engedje meg, felség, hogy felidézzem hosszú kapcsolatunk néhány
momentumát. Elnézte, hogy Lord Dudley gyalázatot tegyen
személyemen, mert nem volt eléggé nő ahhoz, hogy teljes szívvel
szeresse. Idegen házasságba kényszerített, azt ígérvén, hogy megvédi
csecsemőkorú fiam földbirtokait, ám rövid időn belül túladott rajtuk.
És még arra is jól emlékszem, hogy amikor a segítségemre volt
szüksége, elrabolta a lányomat, így akarván biztosítani az
együttműködésemet.
– Én pedig jól emlékszem arra, hogy fosztogatta a hajóimat, és ezzel
súlyos veszteségeket okozott Angliának! – kiabálta a királynő, akit
különösen érzékenyen érintett a Lord Dudleyra tett célzás.
– Ezt a vádat sohasem tudta bizonyítani – jött a gyors válasz.
A teremben tartózkodó két férfi ámulkodva figyelte a szóváltást. Az
egyikük Tudor Erzsébet leghűségesebb híve, a másik pedig a
királynő ellenfelének a férje volt.
A két asszony méltó ellenfél, szögezte le magában Lord
Burghley, Erzsébet királynő minisztere. A civakodást azonban
gyorsan be kell fejezni, nem húzódhat sokáig. A királynő az utóbbi
időben nem érzi jól magát. Egészségének sokat ártottak az állandó
összeesküvések bebörtönzött unokahúga, Stuart Mária, Skócia
száműzetésben lévő uralkodója miatt. A spanyolok még mindig
bosszúterveket forraltak Tudor Erzsébet ellen, és a királynő
kénytelen volt sokat s keményen dolgozni, hogy mindig egy lépéssel
megelőzze gonosz cselszövéseiket.
William Cecil, Lord Burghley halkan felsóhajtott. Késő este volt,
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és a királynő már lefekvéshez készülődött, amikor a vendégei
megérkeztek. Ragaszkodott hozzá, hogy rögtön fogadja őket; annak
ellenére, hogy már magára öltötte könnyű hálóruházatát, eléje
vezették a két vendéget. Aranyszálakkal és apró drágakövekkel
díszített, fehér színű, tűzdelt bársonyköntösben köszöntötte az
érkezőket. Őszbe forduló, ritkás haja elrejtésére elegáns, vörös
parókát viselt, ám még ez sem ellensúlyozhatta a festék hiányát, és
most, ezekben a pillanatokban a királynő pontosan ötvenkét évesnek
nézett ki, egy hónappal sem kevesebbnek. Lord Burghley ajka
rövidke mosolyra görbült, a férfinak ugyanis erős volt a gyanúja,
hogy Tudor Erzsébet dühe részben abból ered, hogy az előtte álló
negyvenöt éves nő vagy tíz évvel fiatalabbnak néz ki a koránál.
– Megengedi, hogy szóljak? – kérdezte a királynőtől. Erzsébet
bólintott. – Veszekedéssel nem oldunk meg semmit. – A királynő
vendégéhez fordult. – Lady de Marisco, amint ön is tudja, expedíciót
küldtünk Kelet–Indiába.
Skye O'Malley de Marisco ajka vidám mosolyra húzódott. –
Igen, uram, tudom. William Hawkins, egy londoni kereskedő, egy
egykori ékszerész és festő társaságában. Felettébb érdekes választás,
tekintettel arra, hogy követekről van szó. – Hangjában halvány
megvetés érződött.
– Annak a ténynek fényében, hogy a portugálok egyre
szilárdabban vetik meg a lábukat Indiában, úgy éreztük, az a
legszerencsésebb, ha diszkréten járunk el – hangzott William Cecil
válasza.
– Legyenek átkozottak a portugálok! – kiáltotta a királynő.
– A spanyolok vannak a háttérben, mert Portugáliában most úgy
táncolnak, ahogy ők fütyülnek! Meg akarják szerezni Kelet–India
kincseit, ahogy az Újvilág ezüst– és aranybányáiból is hozzájuk
folyik a gazdagság. Ezt én nem tűröm! Kelet–India mindenképpen
Angliáé lesz!
– Kíváncsi vagyok, vajon az ott uralkodó herceg osztja–e a
véleményét, felség – jegyezte meg Skye savanyú ábrázattal.
Tudor Erzsébet régi ellenfelére nézett, és aztán olyan szavak hagyták
el a száját, amelyekről senki sem hitte volna, hogy egyszer nagy
riválisához intézi őket. – Szükségem van a segítségére, drága Skye!
Senki más nem tudja megtenni, amire nekem szükségem van, csak
ön.
A két férfi egymásra pillantott; nehéz lett volna eldönteni,
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melyikük van jobban meglepve. Skye a férjére, Adam de Mariscóra
nézett, és pontosan azt látta a férfi pillantásában, amire számított. A
királynő ennél jobban már biztosan nem könyöröghet a segítségéért.
Adam szürkéskék szeme mereven Skye szemébe nézett, és az
asszony szinte hallotta is férje halk hangját, mintha a férfi valóban
meg is szólalt volna. Most nem utasíthatod vissza, tudatta vele Adam
szeme. Add be a derekad, kislány. Légy nagylelkű a diadalban.
– Megengedi, felség, hogy leüljek? – kérdezte Skye. – Hosszú
utat tettünk meg nagyon rövid idő alatt. Sajnos már nem tudok
hosszú órákon keresztül a nyeregben ülni anélkül, hogy az
szenvedést okozna nekem.
A királynő bólintott, és kegyesen intett Skye–nak a kandalló
közelében lévő kényelmes szék felé. Tudor Erzsébet helyet foglalt
régi ellenlábasával szemben, és miközben könyökére támaszkodva
előrehajolt, arcán már–már lányos vigyorral megszólalt. – Az ember
azt hinné, hogy ilyen sok–sok év után már megkeményedett a hátsó
felünk, de sajnos nem így történt. Én sem tudok már olyan gyakran
kínlódás nélkül vadászatra menni, mint annak idején.
Néhány pillanatig csend volt, aztán Skye azt kérdezte: – Miért
utazott John Newbery, William Hawkins és a delegáció
szárazföldön?
– Hawkins úgy vélte, így kevésbé feltűnő.
– Ennél sokkal valószínűbb, hogy meg akarta kímélni magát egy
rendes expedíció felállításától, s így aztán még nagyobb hasznot akar
bezsebelni – mondta Skye. – A tengeren, amennyiben az utazást
körültekintően megszervezik, valószínűleg nem sok hajóval
találkoztak volna, azonban a szárazföldön utazó angolok külhonban,
minden igyekezetük ellenére, felkeltik a helyi lakosság
kíváncsiságát. És erre bizony hamar felfigyelnek a helyi hatóságok.
Ugyanakkor, felség, még nincsenek olyan régen úton, hogy okunk
lenne kételkedni a sikerükben. Miért ez a sietség egy újabb expedíció
útnak indítására?
– Spanyolországi ügynökeink tájékoztatása szerint drága halott
testvérünk férje, Fülöp arra készül, hogy Anglia ellen küldje a nagy
Armadát. A háború költségeit abból a vagyonból akarják majd
fedezni, amit Fülöp Indiában harácsol össze. Indiát egy nagy hatalmú
herceg irányítja, aki örömmel kereskedik a portugálokkal és így a
spanyolokkal is. De a portugálok ügyetlenek, kétbalkezesek, és
fogadni mernék, ha akár csak India küszöbére is sikerül odatennünk
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a lábunkat, uralkodójuk, Akbár, látván a két ország közötti
szembeötlő különbséget, szívesebben kereskedik inkább velünk, és
így a spanyolok bevételei jelentősen megcsappannak. Lehet, hogy
William Hawkins és kis csapata végül eléri Indiát, de a hajóink
sokkal sebesebben jutnak oda, drága Skye. Ön mindig is képes volt
rá, hogy véghezvigye a lehetetlent, talán az írek gondviselése. Bármi
legyen is, úgy tűnik, hogy ön és Sir Robert legyőzhetetlen párost
alkotnak, amikor kereskedelemről van szó.
– Robbie kissé öreg már az efféle dolgokhoz, felség – vetette
ellen Skye.
– Szeretnék jelen lenni, amikor ezt megmondja neki – felelte
Erzsébet kuncogva. – Ha azonban ez aggasztja, menjen hát egyedül.
Valójában jobban is örülnék neki, mert nincs másnak olyan
diplomáciai érzéke, mint önnek.
– Családom van, felség. Nem tehetem meg, hogy csak
egyszerűen fogom magam, és elmegyek.
– A gyerekei már felnőttek.
– Velvet nem. Kislány még, a tizenhármat sem töltötte be.
– Küldje ide hozzám, az udvaromba – javasolta a királynő. –
Hiszen a keresztlányom. Boldog lennék, ha itt volna a közelemben.
– Soha! – válaszolta Skye hevesen. – Bocsásson meg, felség, de a
gyermekem még ártatlan, és jobban szeretném, ha egyelőre az is
maradna. Az ön udvara csodálatos hely azok számára, akik jól
kiismerik magukat a világ dolgaiban, és ön, felség, a legerényesebb
az asszonyok között, de gyermekem könnyű préda lenne azok
számára, akik híján vannak e tulajdonságoknak. Amennyiben
megteszem, amire kér, Velvet mindenképpen az otthonában marad,
Robbie nővérének, Cecily Smallnak a felügyeletére bízva.
– Amennyiben? – A királynő szürkésfekete szeme összeszűkült.
Skye felsóhajtott. – Azonnal útnak kell indulnunk, ha el akarjuk
kapni a megfelelő szeleket az Indiai–óceánon. Nem sok időnk
marad, hogy felkészítsük és felszereljük a hajót.
– Maximális támogatásunkra számíthat, drága Skye – ígérte a
királynő.
– És még mi másra számíthatok? – tette fel a kérdést Skye. – Mi
sohasem adtuk egymásnak olcsón szívességeket, felség.
Tudor Erzsébet felnevetett, aztán bólintott. – Szeretne ismét
grófnő lenni? Tegye meg, amit kérek, és létrehozom önnek Lundy
grófságát.
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– Melynek öröksége a családunk nő tagjaira száll majd –kötötte
ki Skye. – A cím Velvetet illeti saját jogán, mivel nincs
fiúgyermekünk, és reményünk sincs arra, hogy szülessék. Igényt
tartok az erőfeszítéseimnek köszönhető profit egy részére is.
– Megegyeztünk! – kiáltott a királynő, elismerően mosolyogva
Skye–ra.
– Mekkora részére? – tette fel a kérdést William Cecil, aki
mindig gondosan ügyelt a királynő érdekeire.
– Robbie–val majd kidolgozzuk a részleteket – mondta Adam de
Marisco. – Mint mindig, most is a királynőt illeti a nagyobbik rész.
Nem hinném, hogy valaha is hibát talált volna a számításainkban.
– Nem, uram, valóban nem – értett egyet Burghley.
– Akkor mindenben megállapodtunk – szögezte le a királynő
elégedetten. – Öntsön nekünk egy kis bort, Cecil, hadd ünnepeljünk.
Valamit azért még meg kell beszélnünk. Az útnak titokban kell
maradnia, mert ha Fülöp kémei túl hamar megneszelik, mire
készülünk, esélyeink jelentősen megcsappannak.
– Rendben van – egyezett bele Skye, miközben kezébe vette a
feléje kínált serleget.
Tudor Erzsébet magánlakosztályában a négy ember az eltervezett
expedíció sikerére ürítette poharát, aztán a királynő kegyes
engedélyével Lord és Lady Marisco távoztak őfelsége színe elől.
– Nincs valami sok esélyük arra, hogy sikerrel járjanak – jegyezte
meg William Cecil, miután a királynő két vendége távozott. – Még
ha el tudják is hagyni Angliát anélkül, hogy felkeltenék a spanyolok
gyanúját, hosszú az út Indiáig, és amikor odaérnek, át kell hatolniuk
a portugálokon, hogy Akbár közelébe juthassanak.
– Tudom – felelte Erzsébet –, de őszintén hiszem, hogy ha valaki,
akkor Skye O 'Malley valóra válthatja a reményeinket. Ó, drága jó
szellemem, mi lett volna velem a hosszú évek során, ha nincs mindig
mellettem, hogy őrködjön az érdekeim felett.
– Sokan vannak, kik boldogan és odaadóan szolgálják felségedet
– felelte Lord Burghley szabatosan, bár nagyon jólestek neki a
királynő hálás szavai. És az is megmelengette öreg csontjait, hogy
Erzsébet a becenevét használta, amit ő maga adott neki.
– De egy olyan sincs mint ön, William. Egyetlenegy sem. Mások
őrültnek bélyegeztek volna, hogy mindazok után, ami történt,
idehívatom Skye O'Malleyt. Mennyi idő is telt el azóta, hogy
száműztem Queen 's Malvernbe? Majdnem tizenegy év, William.

15

Azóta feléje se néztem. Krisztus vérző sebeire! –Erzsébet arca
grimaszba rándult. – Alig változott, pedig már többszörös
nagymama. Valószínűleg azért tartja ilyen jól magát, mert vidéken
él, és lovakat nevel. De azért én mindent látok a tekintetében. Alig
vár az alkalomra, hogy ismét utazhasson a tengeren. Igen, igen, alig
várja! – A királynő elnevette magát.
Még nagyobbat nevetett volna, ha tisztában van vele, hogy
ugyanezeket a gondolatokat visszhangozza Adam de Marisco, Skye
férje.
Egy királyi bárka vitte föl Skye–t és Adamet londoni házukhoz,
Greenwoodhoz. Útközben egy szó sem hagyta el a szájukat, mert
mindketten pontosan tudták, hogy a királyi folyami hajósok, mint az
összes többi szolga, nagyon szeretnek pletykálni. Csak amikor már
saját otthonuk biztonságos falain belül voltak, akkor fakadt ki Adam:
– Azt hittem, jól érzed magad Queen's Malvernben, drágám.
– Jól is érzem magamat – felelte Skye. – Oldd meg a fűzőmet,
Adam, légy olyan kedves. Ugyancsak fáradt vagyok, és alig várom
már, hogy ágyba bújhassak.
– Te el akarsz menni. – Adam ujjai fürgén matattak az asz–szony
köntösén.
– Hát persze hogy el akarok menni! – Skye lerázta magáról a
fűzőt, és szembefordult a férfival. – Már több mint tíz esztendeje
nem voltam a tengeren. Boldog vagyok Queen's Malvernben, de az a
gondolat, hogy még egyszer kalandos utazásra indulhatunk... Ó,
Adam! – A nyakánál átölelte a férfit, és megcsókolta.
Adam elnevette magát. – Kalandos utazásra vágysz, kislány? És
én már azt hittem, hogy felnőttél. Amióta Queen's Malvernben
élünk, finom úrihölgyként viselkedsz.
– Remélem, nem mindenben, drágám – mondta Skye kuncogva.
– Ugye, nem haragszol, Adam? Elvégre nem utasíthattam vissza a
királynőt, nem igaz?
Adam mélyet sóhajtott. – Nem, nem utasíthattuk vissza, bár van
egy olyan érzésem, hogy ezt kellett volna tenni. Nem szívesen
hagyom itt Velvetet, Skye. Még túlságosan fiatal.
– Esetleg magunkkal vihetnénk – vetette fel Skye. – Végül is
félig O'Malley.
– Nem, drágám, ez helytelen lenne. Veszélyes utazásra
készülünk, hiába próbálod úgy kezelni, mint valami kis kiruccanást.
Éveken keresztül óvtuk, vigyáztunk rá, és mire visszatérünk, már
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esedékes lesz a házassága régi barátom, Broc Cairn grófjának fiával.
Hadd maradjon itt Angliában, a jó Cecily úrnő gondjaira bízva, és
tanulja csak meg mindazt, amire majd szüksége lesz, hogy jó
felesége lehessen a fiatal Alexander Gordonnak, aki egy napon majd
maga lesz Broc Cairn grófja.
Skye kuncogott. – Azokra a kötelességekre gondolsz, amelyeket
én elfelejtettem megtanítani neki, nem igaz? Sok minden mást
azonban megtanítottam neki, Adam, és nem fog szégyent hozni a
férjére, amikor majd elmennek a skót udvarba.
Adam elmosolyodott. Tudta, hogy Skye számára milyen fontos a
tudás, még a lányai esetében is. Adam gyakorta tűnődött azon, vajon
megtanulták volna–e a lányok, hogyan kell egy háztartást irányítani,
ha Cecily úrnő nincs ott a közelben az elmúlt években. Skye
szemében ez volt a legkevésbé értékes tudomány.
– Nem, Velvet biztosan nem fog szégyent hozni a Broc Cairn
névre, drágám – értett egyet a feleségével. – De amíg távol leszünk,
megtanulja majd, hogyan kell gondját viselni egy nagybirtoknak és
az ott dolgozó embereknek. Bár neked nagyon nincs ínyedre ez a
kötelesség, mégis végre tudod hajtani, Velvet azonban nem, pedig
néhány rövidke éven belül oltár elé vezetik.
Skye felsóhajtott. – Tudom, és ez az egyik oka annak, hogy
ennyire rossz érzéssel hagyom őt itt. Lányunk életének legalább két
évében távol leszünk, Adam. Semmit sem adhat nekünk Tudor
Erzsébet, ami ellensúlyozhatná ezt a veszteséget. – Skye a férjére
nézett, és megsimogatta az arcát. – Olyan boldogok vagyunk, ugye,
drágám? Amilyen szívesen készülök erre az útra, olyan szomorúan
gondolok arra, hogy megtörjük a varázst, amit Queen's Malvern
hozott az életünkbe. Oly sok boldogság várna itt ránk. Nem leszünk
itt, hogy segítsünk Robinnak és Alisonnak megünnepelni a kis
Elsbeth első születésnapját. És hamarosan világra jön Alison
második gyermeke. Ewan és Gwyneth megígérték, hogy nyáron
elhozzák a gyerekeiket Írországból, és Ualtart, a legkisebb
gyereküket még nem is láttuk. Murrough majd velünk akar jönni, én
pedig megígértem Joannak, hogy egyhamar nem küldöm el megint
ilyen hosszú útra. Gondoltál már arra, hogy először akkor volt otthon
gyermeke születésekor, amikor tavaly nyáron megszülettek az ikrek?
Olyan sokat volt távol az utóbbi időben, hogy öt éve az ikreken kívül
nem született más gyerekük.
– Lassan igazi mátriárka leszel, édesem – csipkelődött a férfi.
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– Tizenhét évesen lettem mátriárka, amikor apám rám erőltette az
„O'Malley” címet. Hála istennek, az utóbbi években
megszabadultam ettől a tehertől. Ó, Adam! El is akarok menni
Indiába, meg nem is!
– De el kell mennünk, Skye. A család nélkülünk is boldogulni
fog, bár az nagyon valószínű, hogy hiányozni fogsz nekik.
– És te is, drágám. Bár Velvet az egyetlen tőlem származó
gyereked, az összes többi gyermekem is úgy szeret téged, mintha a
saját apjuk lennél. Ha én vagyok a család mátriárkája, akkor te vagy
a pátriárka, és Indiában, szeptemberben megünnepeljük a
tizennegyedik házassági évfordulónkat.
Adam jókedvűen nevetett. – Mindig számíthatok arra, hogy
megmutatod nekem a dolgok derűsebbik oldalát. Nos, akkor mindent
megbeszéltünk. Velvet Queen's Malvernben marad Cecily úrnő
védőszárnyai alatt, a többi gyerekünk pedig éli az életét, ahogy eddig
is. Mi pedig, drága Skye, a királynő megbízásából nekivágunk utolsó
kalandos utazásunknak, mielőtt megkezdenénk kényelmes és
csöndes öregkorunkat.
– Öregkorunkat? – Skye mérgesen nézett fel Adamre, aztán
észrevette a férfi arcán ülő gonosz vigyort. – Mi sohasem leszünk
öregek, Adam de Marisco – mondta, miközben fürge ujjaival
gombolni kezdte a férfi ingét. – Sohasem leszek képes arra, hogy
ilyen kényelmesen és csöndesen éljem az életemet. – Forró ajkával
apró csókokkal halmozta el férje szőrös mellkasát, amitől a férfi
testén izgatott remegés futott végig. Skye ezután huncutul Adam
szemébe nézett. – Nem kellene már ma este elkezdenünk a kalandos
utazásunkat, drágám?
Adam harsány nevetése betöltötte a szobát. – A kislányunk
mélységesen meg lenne döbbenve – mondta Skye–ra mosolyogva. –
Minket tart a legtiszteletreméltóbb, legillemtudóbb párnak.
– És ez nagyon helyes – válaszolta Velvet édesanyja. –
Túlságosan fiatal még ahhoz, hogy ennél többet tudjon a férfiakról
meg a nőkről. Rengeteg ideje lesz arra, hogy ilyen dolgokról
tűnődjön, amikor majd visszatértünk Indiából. Hadd élje először is a
gyermekkorát.
– Már eljegyezték, Skye.
– Régen elfelejtette már Broc Cairn fiát, Adam. Ötéves volt,
mikor eljegyezték, és tudod, hogy csak azért adtam be a derekamat,
mert megesküdtél: saját maga dönthet, amikor annak eljön majd az
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ideje. Nem fogom belekényszeríteni egy házasságba, ahogy azt az
apám tette velem. Egyébként, ami azt illeti, bár te rendszeresen
levelezel Broc Cairnnel, a fia semmi érdeklődést nem mutatott
Velvet iránt az elmúlt években. Rengeteg időnk van még arra, hogy
ilyen dolgok miatt aggodalmaskodjunk. Addig is hadd élje Velvet az
életét, mint egy kislány; semmi más miatt ne főjön a feje, csak a
lovak meg persze a sok nyalánkság miatt, amit állandóan sikerül
kicsalnia tőled meg a fivéreitől. Rendesen el van kényeztetve az a
gyerek.
– Igazad van – értett vele egyet Adam, és elmosolyodott, ahogy
egyetlen imádott gyermekére gondolt. – Velvetnek van még ideje. Jó
sok ideje.
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Első rész
LORD DE MARISCO LÁNYA

Itt van május, ropjátok víg legények a táncot
la, la, la, la, la, la, la, la
la, la, la, la
Kapjátok derékon a lányt, derékon a lányt
la, la, la ,1a, la, la, la, la
la, la, la, la
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1
– Hogy a pokolba érted azt, apám, hogy „késlekedés nélkül
házasodjam meg"?
Alexander Gordon, hórihorgas testét feszesen kihúzva,
fenyegetően nézett le édesapjára, kit ágynak döntött a kór. Broc
Cairn grófját azonban nem tudta megfélemlíteni a fia tekintete.
Fiatalkorában az ő szeméből is gyakorta sugárzott ilyen pillantás,
amikor olyanoktól volt kénytelen parancsokat elfogadni, akiknek
nagyobb hatalmuk volt, mint neki. Ó, istenem, tűnődött magában,
pont úgy néz ki, mint én valamikor régen. Ugyanolyan magas,
szikár, arcélét mintha sziklából vésték volna, és a haja feketén
csillog, mint nekem egykor. Nincs is ebben semmi meglepő, hiszen
az átkozott baleset előtt gyakorta előfordult, hogy fivéreknek néztek
bennünket.
Angus Gordon mélyet sóhajtott. Gyűlölte beismerni a saját
gyengeségét, de most fogát csikorgatva így szólt:
– Egész biztosan tisztában vagy vele, Alex, hogy nem élem meg
a tavaszt. Mindennap egyre gyengébbnek érzem magamat, lassan
már a legegyszerűbb dolgokat sem tudom megcsinálni. A
mindenségit neki! Már felállni sem tudok, hogy pisáljak! Nem
akarok így élni, és az aberdeeni orvosok azt mondják, hogy az
állapotom nem fordul jobbra. Tudom, hogy haldoklom.
– Ördög és pokol! – A fiatalabb férfi láthatóan nagyon
kényelmetlenül érezte magát apja nyers szókimondásától.
– Néhány héten belül meghalok, Alex, és te vagy az egyetlen fiú
örökösöm – folytatta Broc Cairn grófja. – Mivel édesanyád és
fivéred, Nigel, áldozatul estek a múlt esztendei járványnak, csak te
és a húgod maradtatok nekem. Nem szeretném Dun Brocot
Annabellára és gyenge akaratú férjére hagyni, aki nem is az én
nevemet viseli. Te már eljegyezted a jövendőbelidet, Alex. Vedd
nőül! Nemzzél fiúunokát!
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– Az isten szerelmére, apám! Egy angol kislánnyal, akit évek óta
nem láttam? Még csak kamaszkorban van, hogyan nevelhetné a saját
gyerekét! A betegséged megtámadta a józan ítélőképességedet. –
Alexander Gordon hangja telve volt szánalommal.
– Ugyan már! – ripakodott rá az édesapja. – Az eljegyzés napja
óta nem láttad a lányt! Kinek a hibája ez, fiam? Tisztában vagy vele,
hogy milyen régen volt az eljegyzés? Már majdnem tíz év telt el
azóta, és de Marisco lánya felnőtt nő, kész a házasságra. Semmi más
dolgod nincs, mint hogy nőül vedd!
Angus Gordon elhallgatott, majd hirtelen folytatta: – Vagy talán
valaki más tartja fogva a szíved? Ha igen, nem fogom rád
kényszeríteni ezt a házasságot, mert azt akarom, hogy boldog légy az
asszonyoddal, Alex, ahogy én is boldog voltam az édesanyáddal. Ő
volt az életem szerelme, és amilyen szomorú vagyok, hogy itt kell
hagynom benneteket, olyan boldogságot érzek, hogy ismét vele
lehetek. Hosszú évek teltek el azóta, hogy Isabelle itt hagyott engem.
– A férfi hangja szomorúan elhalkult.
Alex érezte, hogy a szemét elfutja a könny, és erősen küszködnie
kellett, nehogy zokogni kezdjen. – Nincsen másik lány, apám –
felelte halkan. – Te is tudod.
– Akkor hát menj Angliába, és vedd nőül azt a lányt, akit
választottam neked. A tiéd, hiszen már eljegyezted, és Adam de
Mariscóval mindig is abban reménykedtünk, hogy a házasság révén
egyesíthetjük a családjainkat. Ez a végakaratom, Adam. Nem
vennélek el egy másik lánytól, de ha valóban nincs más, akkor
kötelességed tiszteletben tartani a barátom lányával kötött eljegyzést.
Eddig még sohasem emeltél kifogást ellene. Teljesítsd utolsó
kívánságomat, szeretett fiam.
A Dun Broc vártornyain keresztülsüvítő jeges tél végi szélben
Alex Gordon mintha ismét halott édesapja parancsát hallotta volna:
házasodj meg! Kastélyának nagytermében, a magas faasztalnál ülve,
sógorára, Ian Grantra nézett, és tudta, nincs más választása: meg kell
nősülnie. Néhány nappal ezelőtt véletlenül hallotta, hogy az egyik
unokaöccse így szól a másikhoz: – Papa azt mondja, hogy egy napon
ez az egész az enyém lesz. Én leszek a gróf.
Az ártatlan, de mégis büszkeségtől dagadó szavak, amelyek nővére
legidősebb gyermekének száját hagyták el, felidézték
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Alex Gordon agyában édesapja kétségbeesett utolsó kívánságát.
Egy Grant legyen Broc Cairn következő ura? Soha!
Alex tisztában volt vele, édesapja miért angol hitvest keresett a
számára. Az angol királynő – bár már eljártak felette az évek –
hajadon, és nincs utódja, aki megörökölhetné tőle Anglia trónját. Az
unokatestvére, aki egyben Alex Gordon unokatestvére is, Stuart
Jakab, Skócia királya fog majd uralkodni Angliában.
Bár Alex a lehető legkevesebb időt töltötte a skót udvarban, még ő is
látta, milyen mohó vágy tombol Jakabban, hogy megkapja az
örökségét, és délre, civilizáltabb körülmények közé menekülhessen.
Az angol nemesség nem pártoskodik úgy, mint a skót, s az angol
királyok általában olyan magas életkort értek meg, amire a jelek
szerint egy királyi Stuart nem számíthatott. I. Jakab óta egyetlen skót
király sem élt negyven évnél tovább, és egyetlenegy sem halt meg
természetes halállal. A mostani Jakab minden bizonnyal abban
reménykedik, mint minden normális ember, hogy hosszú élet áll
előtte, de ezt semmiképpen sem Skóciában kívánja leélni. Mihelyt
megörökli Anglia trónját, szép jövő áll azok előtt, akik befolyásos
angol családokba házasodtak. Ezért ütött nyélbe angol házasságot a
fiának Angus Gordon.
Alex hátradőlt a székben, és szemét résnyire összehúzva figyelte
Ian Grantot. Ian egészen jóravaló férfiember volt, de Alex úgy vélte,
itt az ideje, hogy a saját lábára álljon. Ugyancsak elkényelmesedett a
kellemes életkörülmények között Dun Brocban. Itt az ideje, hogy
visszatérjen a Dun Broc alatti völgyben elterülő birtokára – amelyet
csúnyán elhanyagolt az utóbbi években –, és kezdjen vele valamit.
– Néhány hétre Angliába utazom – kezdte Alex.
– Mi a csudának mész oda? – tette fel a kérdést a nővére,
miközben némi galambpástétomot tömött a szájába. Az utóbbi
időben Bella kissé kigömbölyödött, jegyezte meg magában Alex.
Talán ismét várandós, vagy csak egyszerűen a kényelmes élet teszi?
– Nőül veszem a menyasszonyomat, Bella. Itt az ideje, hogy
megházasodjak és családot alapítsak. És ez volt apánk végakarata is.
Annabella Grantnak csaknem torkán akadt a galambpástétom, úgy
meghökkent, de mielőtt lenyelhette volna a falatot.
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hogy válaszoljon, férje átvette a kezdeményezést, és mindkettőjük
nevében reagált a hallottakra.
– Megházasodni? Már majdnem harmincéves vagy, ember! Ha
már muszáj feleséget keresned magadnak, miért nem egy jó skót
családból való lányt választasz? Miért kevernéd a véredet azokkal az
átkozott angolokkal?
– Azért, mert tíz évvel ezelőtt eljegyeztem azt a lányt, Ian, és
nincs egy teremtett lélek sem Skóciában, akit szívesen nőül vennék.
A tisztesség úgy kívánja, hogy tartsam a szavamat. Ráadásul a lány
apám egyik régi barátjának a gyereke.
– Ki az? – Annabellának végre sikerült annyira magához térnie,
hogy megszólaljon.
– Egy Adam de Marisco nevezetű férfi. A jelek szerint apánk
fiatalkorában egy ideig Franciaországban élt. Bár de Mariscónak
angol édesapja volt, anyja franciának született. Az ő második
férjének az otthonában, Archambault–ban találkozott apám és de
Marisco. Akkoriban kamaszok voltak még, de éveken keresztül
rendszeresen leveleztek. Tíz évvel ezelőtt – azon a nyáron, amikor
lan neked udvarolt, Bella, és semmi másra nem volt időd – apa meg
én rövid időre Dél–Angliába utaztunk. Ott zajlott le az eljegyzés de
Marisco lányával, aki akkor alig múlt ötéves. Én magam is alig
emlékszem már a ceremóniára, a lányra pedig még kevésbé, csak
arra, hogy erős volt.
– Erős? – Bella arcán értetlen kifejezés ült.
– Bár ő volt a legkisebb, mégis ő volt a gyerekek vezére.
– Vagy úgy. – Bella fintorgott. – Egy érzelgős vénember
végakarata miatt lóra pattansz, Angliába vágtatsz, és nőül veszed a
menyasszonyodat, nem igaz? De hiszen ez a de Marisco valószínűleg
már régen elfelejtett téged meg azt az ostoba eljegyzést! Rád uszítják
a kutyákat! Ugyan már, fivérem, házasodj meg, ha muszáj, de egy
csinos felföldi lányt vegyél el. Én elismerem, hogy szívesen láttam
volna a legidősebb fiamat a helyeden egy napon, de ha nem, hát
nem, én elfogadom. De ne csinálj hülyét magadból egy régen
elfelejtett egyezség miatt.
– Igen, igen – szólt közbe lan Grant. – Ne csinálj magadból
hülyét az átkozott angolok előtt, sógor.
Alexet elfogta az ingerültség. Szerette a húgát, azonban
Annabella, ugyan öt évvel fiatalabb volt nála, született vénasszony,
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és ebből a szempontból a férje sem jobb. Egyikük sem hagyta még el
azt a környéket, amelyen egész eddigi életüket töltötték, és
tökéletesen elégedettek voltak azzal, ha minden marad, amilyen volt.
– Apa hosszú éveken keresztül megszakítás nélkül levelezett
Lord de Mariscóval, Bella – magyarázta Alex türelmesen.
– Van két doboz a könyvtárában. Az egyik az egymásnak írt
levelekkel van teli. Egy–két héttel ezelőtt átböngésztem őket. A
barátságuk erős maradt, csakúgy, ahogy az én barátságom de
Marisco
mostohafíával,
Lynmouth
grófjával,
jegyesem
féltestvérével. Együtt tanultunk Párizsban, biztosan emlékszel rá. A
másik dobozban apró miniatűrök vannak a de Marisco lányról,
amelyeket minden évben, közvetlenül a születésnapja után
készítettek. Az eljegyzést mindkét fél komolyan vette, Bella, és
most, hogy apánk itt hagyott bennünket, nekem késlekedés nélkül
meg kell házasodnom. Úgy vélem, itt az ideje, Bella, hogy a fiaiddal
együtt visszatérj az otthonodba. Nagy lesz most a felfordulás Dun
Brocban, amíg én távol vagyok, mert már kiadtam az utasításokat,
hogy a vártorony csúcsától a pincék legaljáig takarítsanak ki
mindent. Az úrnői lakosztályt feldíszítik a menyasszonyomnak.
Biztos vagyok benne, hogy a te otthonodnak nagy szüksége lehet
már a gondos kezeidre, Bella. Több mint egy éve nem jártál már ott.
– Elküldesz az otthonomból? – Húga fölöttébb bosszúsnak tűnt.
– Nem, húgom, elküldelek a te saját otthonodba. Dun Broc addig
a napig volt az otthonod, amíg megházasodtál Ian Granttal, és az én
kastélyomban csak egy úrnő lehet: a feleségem. Egyébként biztos
vagyok benne, hogy a férjednek már nagyon hiányzik az otthona,
nem igaz, Ian?
Ian a völgyben lévő sötétszürke kőhalmazra gondolt, amit
Grantholmnak hívtak, és megborzongott. Sohasem volt elég pénz
ahhoz, hogy végrehajthassák a szükséges változtatásokat; nem volt
elég fa a fűtéshez, és a roskadozó falak között egy szellem kísértett,
ami vinnyogott, és dobálta az edényeket, ha felbosszantották. Bármi
jobb volna, gondolta Ian, de aztán észrevette sógora ádáz pillantását,
és hebegni kezdett.
– Ó, igen. Jó lesz újra otthon le–le–lenni, Alex. I–igen, té–tényleg
nagyon jó 1–1–lesz.
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Bella utálkozó pillantást vetett a férjére. Ian visszataszító gyáva
féreg, ha Alexszel kellene szembeszállni. Bella néha feltette
magának a kérdést, miért is ment hozzá feleségül, de ilyenkor belül
rögtön el is nevette magát. Senki, de az égvilágon senki sem tud úgy
szeretni egy asszonyt, ahogyan Ian. Csak ehhez van tehetsége.
Bella nekitámadt a bátyjának. – Hát így állunk! – horkantott fel
mérgesen. – Többé nem látnak szívesen a házban, ahol
megszülettem. Sohasem gondoltam volna, hogy így érzel, Alex, mert
szüleink előtt remekül palástoltad az érzéseidet. Anyánk, ha megérte
volna ezt, most keservesen sírna, apánk pedig forogna a sírjában, ha
tudná.
– Halála előtt anyánk sohasem engedett egy hétnél hosszabb
ideig maradnod, apánk pedig már régen kidobott volna, de túl beteg
volt ahhoz, hogy megtegye, és akkor nekem még nem volt szavam. –
Alex hangjába némi derű költözött. Lehetséges, hogy Bella taktikája,
amivel megpróbál bűntudatot ébreszteni a másikban, Ian esetében
kiválóan működik, az új grófot azonban keményebb fából faragták. –
Vendégként mindig szívesen látunk Dun Brocban, de azt nem
hagyom, hogy ideköltözzetek, és aztán a gyenge akaratú férjed meg a
taknyos gyerekeid játsszák az uraságot az én örökségemen. Apánk
hosszú életet élt volna, ha nem éri baleset vadászat közben, én pedig
fiatal ember vagyok még, húgom. Biztos lehetsz benne, hogy egy
évvel az esküvő után megszületik az örökösöm, és az első öt évben
évente egy újabb fiam jön majd világra. Rengeteg Gordon lesz Dun
Brocban. Már több mint háromszáz éve a miénk ez a felföldi birtok,
és még vagy háromszáz évig a miénk lesz! A Grantoknak be kell
érniük Grantholmmal, kivéve persze, ha azt forgatod a fejedben, Ian,
hogy az udvarba mégy, és Stuart Jakabot szolgálod.
Ian Grant, ahogy erre Alex számított is, láthatóan feszengett. Alex
gyakran eltűnődött magában, vajon mi olyat nyújthat ez az
ugyancsak gyáva férfi, ami hozzá köti az ambiciózus Bellát. Alex
megvonta a vállát.
Annabella haragosan meredt a bátyjára, az meg visszamosolygott
rá. Bella csinos asszony volt, sötétbarna hajú és átható tekintetű,
szürkéskék szemű. Arca, alakja, szem– és hajszíne Alexet
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édesanyjukra emlékeztette, bár Bella nem bírt anyjuk kedves,
közvetlen természetével.
– Szóval mész, és nőül veszed a menyasszonyodat – mondta
Bella ravaszkásan. – Csak remélni tudom, hogy a leányzó hajlandó
lesz, drága fivérem.
– Hajlandó? – Alex úgy nézett a húgára, mintha az megőrült
volna. – Az a lány a jegyesem, Bella. Az apja hajlandó, és ez a
legfontosabb. A lánynak nincs választása.
Bella halkan elnevette magát. – Ó, Alex, milyen sokat kell még
tanulnod. Az a legfontosabb, hogyan érez a lány. A tizenhatodik
században vagyunk, fivérem! Lehet, hogy a jegyesed, de ha nem
hajlandó... – Bella ismét felnevetett. – Mi a neve?
– Velvet – felelte Alex, aki kissé értetlenül hallgatta húga gúnyos
szavait és nevetgélését.
– Velvet – ismételte Bella. – Velvet, azaz bársony. Puha anyag, a
legkönnyebben kezelhető szövet. Reméljük, hogy a választottad is
ilyen, fivérem.
– Mire célozgatsz, húgom? – kérdezte Alex ingerülten.
– Nem célozgatok, Alex, hanem egyenesen megmondom. Te nem
tudsz semmit a nőkről! Az égvilágon semmit!
– A Krisztusát, asszony! – förmedt rá a fivére, és Ian Grant olyan
erővel vetette a hátát a szék támlájának, hogy majdnem felborult a
székkel együtt. –Az isten szerelmére, még alig voltam tizenkét éves,
amikor átestem a tűzkeresztségen. Hogy én nem tudok semmit a
nőkről? Ostoba vagy, Bella. Mérhetetlenül ostoba!
– Az már igaz, Alex, hogy tudod, miként kell egy lányt ágyba
vinni – kiabált vissza Bella a fivérének. – De szeretni egy nőt, az
megint más dolog. Csak remélni tudom, hogy a te Velveted türelmes
lesz, és megtanít rá téged. – Bella felállt, sötét szoknyája suhogott,
zizegett a lába körül. – Gyere, Ian. A következő néhány napban
rengeteg dolgunk lesz a csomagolással. – Kimasírozott a teremből,
férje sebes léptekkel követte.
Alex türelmetlenül felhorkantott, aztán felpattant, és kiviharzott a
teremből. Mögötte a szolgák cinkosán összemosolyogtak. Már alig
várták, hogy elterjeszthessék a hírt: a fiatal gróf végre–valahára
megházasodik. Na persze, lehet, hogy ők is szívesebben vették
volna, ha a menyasszony egy jó skót leányzó, de hát az új vér mindig

31

jót tesz egy olyan régi családnak, mint Dun Broc urai, a Gordonok.
Az biztos, hogy a környéken sok szív fog vérezni, mert Alexander
Gordon bőkezűen osztogatta a kegyeit: a Gordon család tagjaira
fölöttébb hasonlító, számtalan kisgyermek tanúskodott erről. A
szolgák eltűnődtek azon, hogy a fiatal gróf vajon folytatja–e majd ezt
a szokását, vagy pedig hű lesz a feleségéhez. Ugyan csak az idő
adhat biztos választ a kérdésre, egyik szolga sem vélekedett úgy,
hogy Alexander Gordon az a fajta férfi, aki egyetlen asszonyhoz köti
magát.
Alex a könyvtárba sietett, hogy kinyissa az apró festményeket
tartalmazó dobozt. Mohón vágyott rá, hogy lássa, hogyan néz ki a
lány. Ugyan az Annabellával folytatott beszélgetésben nagyon
határozott volt a házasságát illetően, de hát végül is mit tud ő arról az
angol kislányról? És kinek a hibája, hogy tíz év alatt jóformán
egyszer sem gondolt rá? Kelletlenül ismerte be magának, hogy
ideges. Remélte, hogy a miniatűrök révén némi előnyre tud szert
tenni.
Ügyetlen ujjakkal felnyitotta a doboz tetejét, és egy fekete
selyemmel szegélyezett tartólapot talált, rajta ovális alakú
bemélyedéseket. Mindegyik bemélyedésben aranyozott keretű, apró
kis festmény. Alex kiemelte közülük az elsőt, megfordította, és a
következő szavakat olvashatta rajta: Velvet de Marisco 1578–ban,
ötéves korában. Visszafordította a miniatűrt, és rámeredt a gyermeki
ábrázatra. Bájos arc, még mindig kissé kerek, akár egy csecsemőé,
szája sarkában gödröcskék.
Alex váratlanul elmosolyodott, mert eszébe jutott a kisgyerek, aki
gyönyörű édesanyja szoknyája mögé bújt szégyenlősen, amíg neki,
Alexnek sikerült végre előcsalogatnia egy szép, nagy darab cukorka
segítségével. A kislány halkan, selypítve mondott köszönetet,
miközben nagy, kerek, kíváncsi szemével méregette, aztán gyorsan
visszaigyekezett az anyjához. Később Alex látta, hogy az
unokatestvéreivel játszik; a kedvesség és az indulatos határozottság
sajátos keverékével irányítva őket, gyerekcipőbe bújtatott lábával
nagyokat dobbantott, göndör fürtjei lobogtak a levegőben.
Visszatette a miniatűrt a helyére, aztán kiemelte a következőt a
sorban, és elolvasta a hátulján lévő szöveget. Velvet de Marisco

32

1579–ben, hatéves korában. Az apró festmények időrendben
sorakoztak egymás mellett. A felső sorban lévő utolsó miniatűr
kilencéves korában mutatta Velvetet, és itt Alex már érzékelte a
változást. A gyermeki teltség már eltűnt az arcáról, és a haja, ami
egészen sötét volt kislánykorában, most valamivel világosabb
színben játszott, miként a szeme is.
Alex kiemelte az első lapot a dobozból; hirtelen türelmetlenség
vett rajta erőt, hogy megnézze az utolsó miniatűrt, ami csaknem egy
teljes évvel a lány tizennegyedik születésnapja után készült. Alex
tátott szájjal, visszatartott lélegzettel bámult a képre, bár nem is volt
annyira meglepve, hiszen már az első festményen látszott, hogy
Velvet de Marisco igazi szépség lesz. A lány arcán tükröződő erős
jellemet találta annyira bámulatosnak. Büszke, fiatal arc nézett rá,
amely azt mondta: Tudom, ki vagyok. És természetes szépségével
együtt – a bársonyos bőr, a vadrózsaszirmokat idéző orca, a
gesztenyebarna haj, az állhatatos tekintetet sugárzó, tiszta szem – az
összhatás lenyűgöző volt!
Miféle lány lehet, tűnődött Alex. Nagyon szerette volna hallani a
hangját beszéd vagy kacagás közben és – ezt Alex meghökkenve
konstatálta – szenvedélytől átitatva. Tanult lány vajon? Jól lovagol?
Szereti a zenét? Velvet de Marisco vőlegénye rájött, hogy nagyon
szeretne választ kapni ezekre a kérdésekre és még számtalan más
kérdésre, amelyeket most esetleg nem is tudott megfogalmazni. Az
édesapja és Adam de Marisco közötti levelezésből csak keveset
tudott meg, ugyanis a jelek szerint a két férfi, miután az eljegyzés
tető alá hozásával elérte célját, nem érdeklődött különösebben a két
fiatal kapcsolata iránt. Itt–ott szerepelt néhány utalás Velvetre, de
nem elég ahhoz, hogy Alex többet is megtudjon a lányról.
Alex felnyögött. Miért nem ment el egyszer sem Angliába az
eljegyzés óta? Meglett volna rá a lehetősége, hogy fokozatosan
megismerje Velvetet, és az is lehet, hogy a lány beleszeret, vagy
legalábbis megkedveli.
Alex megrázta a fejét, hogy megtisztítsa a benne kavargó zavaros
gondolatoktól. A lány a jegyese, és hamarosan a felesége lesz – ha
szeretik egymást, ha nem. Helyénvaló dolog, hogy egy apa a saját
elképzeléseinek megfelelően házasítja ki a lányát, amiként az is
helyénvaló, ha a lány nem kérdőjelezi
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meg szülei döntését. Miután a felesége lesz, Velvetnek az a dolga,
hogy világra hozza a gyerekeiket, és mindenben engedelmeskedjen
az ő döntéseinek, amiként zokszó nélkül engedelmeskedett az
édesapjának is. Ez az asszony sorsa. Az asszonyokat kemény kézzel
kell irányítani, különben megvadulnak. Ékes bizonyíték erre
Annabella, a húga. Teljesen felesleges azon rágódnia, hogy az elmúlt
években elhanyagolta Velvetet. Bőven elég az, hogy jegyesek.
Alex járt már Olaszországban meg Franciaországban, ahol a
férfiak gyakorta hülyét csinálnak magukból a szeretett nő miatt. De
egy skót férfiember az nem ilyen. A nő azért van, hogy kiszolgálja a
férfi igényeit: világra hozza a gyerekeit, nehogy kihaljon a neve;
örömet okozzon neki és melengesse a hátát a hűvös éjszakákon. Alex
édesanyja kedves, engedelmes asszony volt, aki leplezetlenül imádta
a férjét, és készséggel megtett mindent, amit Angus Gordon követelt.
Alex azon mélázott magában, hogy vajon Bella, aki ilyen példát
láthatott maga előtt, miért lett ennyire konok, akaratos feleség. De
hát ez végül is Ian Grant hibája. Ha a sógora már a kezdet kezdetén a
kezébe veszi a gyeplőt, ma egészen másképpen állna a helyzet.
Alex nem kívánt ilyen hibát elkövetni a saját feleségével. Mivel
civilizált embernek tartotta magát, ellenezte az asszonyok verését, de
eltökélt szándéka volt, hogy már a házasságuk kezdetén nagyon
világosan a felesége tudomására hozza: ő Dun Broc ura, és minden
fontos kérdésben övé a végső szó. Sohasem fogja hagyni, hogy egy
nő irányítsa.
Világosbarna szemét a kezében tartott miniatűrre szegezte.
Gyönyörű ez a lány, a mindenségit neki! A legutolsó portrén
gesztenyebarna hajtincsek verdesték lágy vonalú vállát és nőiesedő
keblét. Alex elmosolyodott. Velvet szépsége is a házasság mellett
szóló érv, sok örömének lehet még forrása. Még ma este ír Adam de
Mariscónak, és holnap elküldi a levelet az egyik emberével. Néhány
héten belül követi majd a futárt, semmi értelme sincs tovább
késlekedni. A lány május elsején ugyan még csak tizenöt éves lesz, s
az eljegyzés alkalmával a Velvet tizenhatodik születésnapját követő
nyárra tűzték ki az esküvőt, de ez nem jelenthet gondot: a
megállapodásnak ezt a részét megváltoztatják. Édesapja korai halála
indokolttá teszi, hogy azonnal megházasodjon. Fiúgyermekre és
örökösre van szüksége,
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de minél hamarabb! Bőven itt az ideje, hogy megkapja, amit 1578
napsugaras nyarán ígértek neki Angliában. Alex elégedetten
mosolyodott el; miközben a vad szélben a tél utolsó hópelyhei,
mintegy csöndesen ünnepelve a közeljövő örömteli eseményeit,
őrülten cikáztak Dun Broc tornyai felett, a bájos ifjú leányra gondolt,
aki hamarosan a ház úrnője lesz.
A menyasszony távolról sem olyan nagy lelkesedéssel tekintett a
jövőbe. Először is: nem is emlékezett a jegyesére, hiszen nagyon
fiatal volt még az eljegyzés idején, amikor a szerződést aláírták, és
megtartották az ünnepséget. Miközben fölöttébb zaklatott
nagybátyjára, édesanyja legifjabb fivérére, Connra meredt, hangot is
adott bosszúságának. A Dun Brocból küldött futár egy csapásra feje
tetejére állította nyugodt, kiegyensúlyozott életét.
– A jegyesem? Miféle jegyesem? Egy szót sem értek ebből, Conn
bácsi. Nekem nincs jegyesem! – Velvet de Marisco dühödt pillantást
vetett Lord Blissre, mintha ő személyesen lenne felelős mérhetetlen
bosszúságáért.
Aidan St. Michael férje bársonyba bújtatott karjára tette kezét. –
Hadd válaszoljak én, Conn – kérte halkan.
Conn jól láthatóan megkönnyebbült, hogy a felesége átveszi tőle ezt
a terhet. A felmérgesített Velvet olyan problémát jelentett neki,
amivel képtelen volt megbirkózni.
– Drága Velvet, lehet, hogy már elfelejtetted az eljegyzésedet, de
kérlek, próbálj visszaemlékezni rá – kezdte Lady Bliss csöndesen. –
Még alig voltál ötéves, amikor Broc Cairn grófjának örököse
eljegyzett a szüleid döntésének megfelelően. A gróf édesapád régi,
gyermekkori barátja volt, és úgy gondolták, csodálatos lenne, ha
családjaikat vérségi kötelék fűzné össze. Azon a nyáron történt,
amikor a nagyszüleid eljöttek Franciaországból, szinte az összes
francia rokonoddal együtt. Willow idő előtt elkezdett szülni, és az
eljegyzési ceremónia alatt hozta világra az unokaöcsédet, Henryt, itt,
Queen's Malvernben. Néhány nappal később megtartottuk a
keresztelőt, és Broc Cairn grófja lett a keresztapa, Te vihetted a szent
olajat, emlékszel? Azt mondják, hogy nagyon szép családi esemény
volt.
– Te akkor már Conn bácsi felesége voltál? – kérdezte Velvet. –
Ott voltatok a szertartáson?
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Árnyék suhant át Aidan arcán, de aztán a nő elmosolyodott. –
Igen, Velvet, akkor már házasok voltunk, de nem tudtunk eljönni az
eljegyzésedre. De édesanyádtól nagyon sokat hallottunk róla. Próbálj
meg visszaemlékezni.
Velvet szemöldökét ráncolva igyekezett koncentrálni. –
Emlékszem Henry születésére, arra, hogy vittem a szent olajat meg
arra is, hogy nagyapa meg nagymama itt voltak. De semmiféle
eljegyzésre nem emlékszem, nénikém. Ez nem lehet igaz. Mama
mindig azt szokta nekem mondani, hogy ne házasodjak, ha nem
vagyok szerelmes!
– Egészen biztos vagyok benne, hogy az új gróf szeretni fog,
Velvet – jegyezte meg a nagybátyja segítőkészen, és felesége az
ajkába harapott, nehogy elnevesse magát.
– De lehet, hogy én nem fogom szeretni – robbant ki a válasz
Velvetból. – Jaj, miért nincsen most itt apa és anya? Már több mint
két éve, hogy elmentek. Most már nagyon hamar haza kell jönniük,
bácsikám! Senkihez nem megyek feleségül, amíg meg nem
érkeznek. És akkor is csak olyan férfival fogok összeházasodni, akit
szeretek! – Selyemszoknyája lobogott a levegőben, ahogy
kimasírozott a teremből.
– Ó, istenem – sóhajtott fel Aidan St. Michael. – A nővéred, Skye
még egy jó darabig távol lesz. Mit tegyünk, Conn? Felesleges lenne
elmondanom, hogy milyen az unokahúgod, amikor megmakacsolja
magát. Miért tervezett Adam és Skye ilyen hosszú utat Velvet
kiházasítása előtt?
– Nem tervezték az utat, drágám. Őfelsége a királynő kérte fel
őket az útra, hogy próbálják meg kipuhatolni, milyen kereskedelmi
kapcsolatokat lehet kiépíteni a nagymogullal. A portugálok egyelőre
még keményen kézben tartják Indiát, és az ott található kincsek
minden képzeletet felülmúlnak. Miért csak a portugálok meg az őket
irányító spanyolok húzhatnak ebből hasznot? Már így is elég
gazdagok!
– De miért nem valamelyik nagy kereskedőház képviselőit
küldték oda? Miért pont a Skye O'Malley–Small hajókat? –Aidan
egy londoni kereskedőfamília leszármazottjaként kíváncsian várta a
magyarázatot.
– Úgy hiszem, ennek több oka is van – felelte Conn. – Először is
az O'Malley–Small hajózási társaság kicsi és gazdag vállalkozás, de
semmiféle hivatalos pozíciót nem tölt be őfelségénél, s ezért nem
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kelti fel a portugálok gyanúját. Másrészt az is Skye mellett szól,
hogy a régi hit követője, ugyanis a jezsuiták komoly szerepet
töltenek be az indiai portugál kolónián, és még a nagymogul
udvarába is sikerült befurakodniuk.
– Még mindig nem értem, hogy miért Skye–nak és Adamnek
kellett mennie. Már évek óta Robbie Small intézi az ilyen ügyeket.
Conn rámosolygott bájos feleségére. – Robbie öregszik, a
nővérem pedig azóta, hogy visszatért Angliába, a tengertől távol éli
az életét – mondta. – Amíg haza nem jöttek Franciaországból, Skye
mindig a tenger közelében élt, de visszatérésének az volt az egyik
feltétele, hogy itt Anglia szívében kell letelepednie. A királynő, aki
bizony agyafúrt egy nőszemély, gondoskodott róla, hogy a nővérem
soha többé ne jelentsen veszélyt rá nézve. Mégis, amikor az indiai
utat eltervezték, őfelsége ragaszkodott hozzá, hogy Skye menjen.
Biztosan nagyon nagy szüksége volt rá – kuncogott Conn.
– A királynő valószínűleg úgy érezte, hogy egy gyönyörű
nemesasszony utazásában a portugálok semmi veszélyt nem látnak –
jegyezte meg Aidan bölcsen.
– Fején találtad a szöget, a mindenségit! – mondta Conn. –
William Cecil és a királynő okos párost alkotnak. Skye azonban
minden valószínűség szerint tisztában volt az indítékaikkal, de nem
foglalkozott velük, az a lényeg, hogy a lába alatt egy hajó fedélzetét
érezheti, és beszippanthatja a sós levegőt. Egyébként pedig a
nővérem mindig is imádta a kalandokat, hiszen igazi O'Malley.
– Az a tény azonban, hogy távol van, számunkra azt jelenti, hogy
önfejű és szeszélyes lánya problémáját nekünk kell megoldanunk –
állapította meg Lady Bliss. – Mit tegyünk, Conn?
– Menj Velvet után, drágám, amíg kigondolom – válaszolta
Conn. Kitöltött magának egy tisztességes adagot a jóféle
Archambault burgundiból, aztán elhelyezkedett a nagyméretű,
kényelmes székben a tűz mellett, hogy végiggondolhassa a
kellemetlen fejleményeket. Nem is hallotta, hogy a Velvet után siető
Aidan becsukja maga mögött az ajtót.
Lord Bliss nagy kezének ujjaival végigszántott a haján, és
felsóhajtott. Amikor több mint két évvel ezelőtt a nővére, Skye
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a férjével, Adam de Mariscóval együtt megkérte, hogy vigyázzon
szeretett gyerekére, a feladat meglehetősen egyszerűnek tűnt. Tudta,
hogy Velvet, bár elkényeztetett, akaratos kislány biztonságban lesz a
szülei birtokán. Velvet életének legnagyobb részét Queen's
Malvernben töltötte, eltekintve attól a néhány hosszú franciaországi
nyártól édesapja nyaralójában, Belle Fleurs–ben. Még arra sem volt
szükség, hogy Conn átvigye a lányt a saját birtokára, ami közvetlenül
határolta Queen's Malvernt. Velvet a saját otthonában maradt a
dadájával, Cecily úrnővel, Robbie Small testvérével és az összes
szolgálóval, akik már kicsiny gyermekkora óta ismerték. Minden a
legnagyobb rendben zajlott, amíg az az átkozott levél meg nem
érkezett!
Conn felhörpintette a serlegében lévő maradék bort, aztán
szórakozottan forgatva kezében az ékszerekkel díszített kupát, azon
tanakodott magában, mihez is kezdjen most. Robusztus, jól
megtermett, éjfekete hajú és fűzöld szemű férfi volt. Közel tizenöt
évvel ezelőtt érkezett Angliába a nővérével. Elég sütnivalóval áldotta
meg a jóisten ahhoz, hogy tudja, mint a legfiatalabb O'Malleynak,
semmi keresnivalója nincs Írországban. Mindössze rendkívül
megnyerő külsejére, férfiúi vonzerejére és gyors felfogóképességére
támaszkodhatott, amikor megérkezett Tudor Erzsébet udvarába.
Mindez azonban elégnek bizonyult ahhoz, hogy megnyerje a
királynő kegyeit, mert Erzsébet nagyra értékelte a csinos
fiatalembereket, akik sohasem késlekedtek a gyors, frappáns
válaszokkal. Connt kinevezték a királynő személyes testőrének, és
ezzel megkezdte felkapaszkodását a társadalmi ranglétrán. A bátyja
kalózakcióival szerzett aranyból kapott egy szerény hányadot, és ezt
bölcs nővére, Skye hajózási vállalatánál fektette be. Hamarosan
tehetős ember lett.
Az udvar tagjainak szemében vagyona és a királynő
testőrségében betöltött pozíciója többet nyomott a latban, mint ír
származása. Conn olyannyira élvezte Erzsébet kegyeit, hogy még
akkor sem utasították rendre, amikor Böskének szólította a királynőt.
Lefegyverző volt, szélhámoskodó, de nem gátlástalan. Jó partinak
ígérkező fiatalembernek tartották, kedvére válogathatott a bájos ifjú
hölgyek és az éltes korú matrónák közül. Conn pedig, akár egy
hatalmas poszméh, egyik virágról a másikra szállt ahelyett, hogy
megállapodott volna.
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A túlzott magabiztosság sokak vesztét okozta már. Conn O'Malley
váratlanul egy csúnya botrány kellős közepén találta magát, egy
nemesasszony, annak két ikerleánya és egy nagykövet társaságában.
Az ügyben érintett mindkét úriember igazságot követelt a
királynőtől, és Tudor Erzsébetnek nem volt más választása, mint
hogy elküldje „az udvar legmegnyerőbb külsejű férfiúját", Connt
ugyanis így emlegették. Mielőtt azonban így tett volna, egy utolsó
kegyes, gáláns gesztussal tompította némileg az ítélet súlyát.
Összeházasította Connt a királyi gyámság alatt álló Aidan St.
Michaellel.
Aidan udvarhölgy volt, és édesapja halála után került a királynő
gyámsága alá. Amikor menyasszonyt keresett kedvencének,
Erzsébetnek eszébe jutott, hogy Aidan birtokai Queen's Malvernnel
szomszédosak, azzal a birtokkal, ahová Conn nővérét, Skye–t és
férjét, Adamet száműzte.
A St. Michael család nem a legkékvérűbbek közé tartozott, és
tagjai a kiházasítási piacon sem számítottak a legkelendőbbeknek.
Aidan dédapja tehetős londoni kereskedő volt, aki komoly
szívességet tett VII. Henriknek, és szolgálataiért címmel és birtokkal
jutalmazták. Három nemzedékkel később már csak Aidan St.
Michael maradt a családból, és haldokló édesapja, Lord Bliss azt a
kegyet kérte a királynőtől, hogy a férj, akit majd Erzsébet választ
Aidannek, vegye fel az ő nevüket.
Aidan St. Michael nem volt páratlan szépség. Az átlagosnál
magasabb volt, és valamivel erősebb csontozatú, bőre világos, haja
vöröses, szemei szürkék. Tanult lány volt, a vele hasonló korú
lányoknál és a vőlegényénél is jóval műveltebb, szélesebb látókörű.
Aidan nemcsak eszes volt és szórakoztató, hanem még szerette is
Connt teljes szívével. Első néhány évük nehéz volt, de most már
olyan életet éltek, amiről Conn mindig is álmodozott. Jómódúak
voltak, és boldog szülők.
Az élet túlzottan kényelmessé vált számukra, állapította meg
magában Conn kissé savanyúan. Olyan kényelmessé, hogy amikor
megegyeztek abban, gondoskodni fognak az unokahúgukról, azt
gondolta, hogy ez egy szemernyit sem zavarja majd békésen,
nyugodalmasan zajló életüket. Conn elvigyorodott. Sejthette volna,
mire számíthat. Hiszen Velvet Skye lánya, és Skye talán nem arról
híres, hogy mindig is hatalmas felfordulást tudott okozni?
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Conn kényelmesebben elhelyezkedett a karosszékben. A Lord de
Mariscónak címzett levél még csak tegnap érkezett meg. Cecily,
miután felismerte Broc Cairn pecsétjét, és azt gyanította, hogy fontos
üzenet lehet benne, maga hozta oda neki. Az idős asszony jól
emlékezett a tíz évvel ezelőtti eljegyzésre és arra is, hogy ez
mennyire aggasztotta Skye–t annak idején. Skye, nem felejtvén el a
saját gyermekkori eljegyzését, ami számára katasztrofális
házassággal végződött, nem akarta megkockáztatni, hogy olyan
szenvedéseknek tegye ki a lányát, amelyekben neki is része volt.
Adam azonban nagyon szerette volna egyesíteni a két családot, és
megígérte neki, hogy amikor eljön az ideje, visszavonják a
megállapodást, ha Velvet meg az ifjú Gordon nem illenek
egymáshoz.
Conn sokáig vívódott azon, hogy kinyissa–e a sógorának címzett
levelet. Adam valószínűleg csak hónapok múlva érkezik vissza, de
az üzenet fontos lehet. Végül feltörte a pecsétet, és kihajtotta a
pergament. Gyorsan átfutotta az üzenetet. Megdöbbenve fogadta a
hírt, hogy az idősebbik gróf, a felesége és a második fia is halott. És
ugyancsak meghökkent attól, hogy az immár huszonnyolc éves
Alexander Gordon, amint csak lehet, szeretné nőül venni Velvetet,
hogy fiúörököst nemzzen és tovább vigye a Gordon Broc Cairn
nevet. A levél hangneme rideg, csaknem udvariatlan volt.
Bár némileg meghökkentette a kialakult helyzet, Conn
tökéletesen megértette a fiatalember álláspontját. Mégsem érezte
úgy, hogy joga lenne Velvetet egy gyakorlatilag teljesen idegen
férfihoz kényszeríteni. Nem édesapja a lánynak, és ettől a
gondolattól bizony megkönnyebbülten sóhajtott fel. Ám ismerte
nővére véleményét a kérdéssel kapcsolatban, és azt is tudta, hogy
Adam a két család közötti hivatalos pecséttel ellátott megállapodás
ellenére sem akarná, hogy egyetlen gyermeke kényszerből, szülői
parancsra házasodjon.
A gróf néhány héten belül megérkezik Dun Brocból, és
Adammel, illetve Skye–jal lehetetlen kapcsolatba lépni. A grófnak
minden joga megvan ahhoz, hogy sürgesse a minél hamarabbi
házasságot, hiszen annak idején hivatalosan eljegyezte a lányt.
Pusztán Velvet de Marisco, a pillanatnyilag szemernyi hajlandóságot
sem mutató menyasszony lehetséges reakcióira nem gondoltak.
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– Conn bácsi? – Velvet csöndben visszajött a terembe, odament
hozzá, és az ölébe ült, ahogy tette ezt annak idején is, amikor még
egészen kicsi lány volt. Conn megállapította magában, hogy már
távolról sem kislány, több mint százhetven centi magas.
– Ah, Velvet, kicsikém. Ne is próbálj hízelegni! Már így is elég
nagy bajban vagyok.
– De én nem akarok férjhez menni, Conn bácsikám! Itt akarok
maradni Queen's Malvernben a mamával meg a papával!
– Előbb–utóbb minden lány férjhez megy, Velvet. Egy hét múlva
tizenöt éves vagy, kicsikém. Ne felejtsd el, hogy édesanyád is
pontosan ilyen idős volt, amikor először házasodott.
– Mama gyűlölte az első férjét! – robbant ki Velvetből. –Azt
mondja, hogy az a férfi egy szörnyűséges fenevad volt, és ezért nem
szabad nekem sohasem szerelem nélkül házasodnom! Mama
megígérte nekem, bácsikám! Nem fogok szerelem nélkül házasodni,
és nem fogok úgy házasodni, hogy a szüleim nincsenek itt.
Conn maga felé fordította az unokahúgát, hogy az arcába
nézhessen. Te jóságos ég! Mikor lett ilyen gyönyörű ez a lány? A
logikája gyermeki, de egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy gyerek.
Mindig is helyes kislány volt, de az arc, amit Conn most maga előtt
látott, egyszerűen hihetetlen volt a maga tökéletességében. Velvet
ovális alakú arca eleganciát sugárzott. Homloka, arccsontja magasan
ülő; orra édesapja hosszú normann orra; egymástól távol ülő szemei
majdnem mandula formájúak és zöld színűek. Conn ámulattal nézte
a lány haját, ami évekkel ezelőtt egészen sötét volt, de mély
gesztenyebarna színűre változott, ahogy Velvet növekedett. Hirtelen
nagyon kényelmetlenül érezte magát, amikor észrevette, hogy Velvet
alakja buja nőiességet sugároz, bár ő még mindig úgy gondol a
lányra, mint egy kisgyerekre.
–Az édesanyád sohasem akarta, hogy szerelem nélkül menj
férjhez, Velvet. Ha jól emlékszem a megállapodásra, tizenhat éves
korodig nem kell házasságot kötnöd. Azonban a gróf, édesapja és
fivére halála miatt, kénytelen gyorsan megházasodni és örökösöket
nemzeni – magyarázta Conn.
– Házasodni? Örökösöket nemzeni? Bácsikám, még nem is
voltam az udvarban! Mama azt akarta, hogy házasságom előtt
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töltsek egy kis időt az udvarban. Még sehol sem voltam és semmit
sem csináltam egész életemben! Az én egész világomat Queen's
Malvern, Belle Fleurs jelenti, vagy esetleg a nagyapám nyaralója
Archambault–ban. A társasági életem csak a családi
összejövetelekből áll. Sohasem jártam még Londonban, és nem
láttam Párizst. Senki sem fog az akaratom ellenére belekényszeríteni
a házasságba, mielőtt részem lehetne mindezekben a dolgokban.
Nem hagyom, hogy valami durva skót elvigyen arra a hideg, nyirkos
vidékre, és bebörtönözzön az átkozott, düledező kastélyába csak
azért, hogy gyerekeket szüljek neki. Nem megyek el vele. Nem és
nem! Nem engedheted, hogy elvigyen. Meg kell várnunk, amíg
mama és papa hazaérnek. Biztosan hamarosan itt lesznek már! –
Fiatalosan csengő hangjában némi kétségbeesés érződött.
Conn tökéletesen megértette a lányt. Szülei, akik rettenetesen
szerették, óvták, védték mindentől. Már a születése is csoda volt, és
apja meg az édesanyja, egészen addig, amíg el nem indultak erre az
útra, állandóan rajta tartották a szemüket.
– Mindent elmagyarázunk a grófnak, amikor megérkezik, Velvet.
Biztos vagyok benne, hogy megérti és méltányolja az érveinket –
ígérte Lord Bliss, s közben azért rimánkodott magában, hogy igaza
legyen.
Velvet puszit nyomott nagybátyja simára borotvált arcára, aztán a
földre csusszant az öléből. Bár látszólag engedelmes viselkedésével
sikerült félrevezetnie a nagybátyját, esze ágában sem volt ölbe tett
kézzel várni, hogy a sors ide–oda dobálja. Pontosan tisztában volt
azzal, hogy ha a gróf egyedül dönthet, ragaszkodni fog hozzá, hogy
azonnal tartsák meg a menyegzőt. Látta, hogy az utóbbi időben
milyen pillantásokat vetnek feléje a férfiak, és semmi kétsége sem
volt afelől, hogy ezzel a skóttal sem lesz más a helyzet, akiről most
egyik percről a másikra kiderült, hogy a jegyese. A férfiak azt hiszik,
hogy a nők a tulajdonukat képezik!
– Nem megyek férjhez – mormogta magában dacosan. –
Legalábbis egyelőre nem, és egyébként is csak akkor, ha szeretem
azt a férfit! –Aztán pajkosan elmosolyodott. A jelek szerint Conn
bácsi nagyon megkönnyebbült, jámboran úgy képzeli, hogy minden
a legnagyobb rendben van. A drága öreg
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Cecily néni pedig földre szállt angyalnak hiszi őt, és még csak nem
is gyanítja, hogy ennyi ravaszság van benne. A következő néhány
napban senki sem fogja zavarni, ebben Velvet biztos volt. Elég ideje
lesz arra, hogy végrehajtsa a tervét, amit már azóta tervezget, hogy
megemésztette a hírt: a gróf hamarosan megérkezik.
Bár a nővére, Deirdre hat évvel idősebb volt nála, mindig is
nagyon közel álltak egymáshoz. Deirdre és a férje, Lord Blackthorn,
a közelben, Blackthorn Prioryban laktak. Május elsején vendégül
látják a királynőt, aki megkezdi szokásos nyári programját. Velvet
hiába kutatott az emlékeiben, nem tudta felidézni magában a
királynőt, bár édesanyja azt mondta, hogy Tudor Erzsébet látta őt
csecsemőkorában. Az angol királynő volt az egyik keresztanyja, a
másik pedig a franciaországi Margit királyné.
Deirdre már több hónapja ígérgette Velvetnek, hogy majd átjöhet
és vethet egy pillantást a királynőre, amikor Erzsébet egy éjszakára
megáll Blackthorn Prioryban. Velvet tervének része volt, hogy
találkozik a királynővel, és az udvarhölgye lesz. Broc Cairn grófja
aligha szegülhet ellen a királynő akaratának, uralkodói engedély
nélkül nem vehet nőül egy udvarhölgyet. És Velvet tudta, hogy a
királynő miként vélekedik az olyan úriemberekről, akik el akarják
lopni az udvarhölgyeit. A királynő szolgálatában biztonságban lesz,
amíg a szülei hazaérnek, és elrendezik az évekkel ezelőtt kötött
eljegyzés okozta problémát.
– Átlovagolok Blackthorn Prioryba, hogy megnézhessem
őfelségét – közölte Velvet Cecily nénivel május elseje reggelén,
miután kezében egy csokor, még mindig harmatos virággal visszajött
a kertből. – Talán segíthetek is a nővéremnek, most biztosan rettentő
sok dolga van.
– Nagyon rendes lány vagy, kicsit Velvet – felelte az idős hölgy
–, de nem felejtettél el valamit? Ma van a születésnapod. Csak nem
azzal akarod tölteni, hogy mindenféle csip–csup dologban
segédkezel Deirdrenek?
– Deirdre megint terhes, Cecily néni. Az utóbbi időben nagyon
fáradt, és egészen biztosan örülni fog, ha segítek neki. És különben
is, nagyon szeretném látni a királynőt. Még egyszer sem láthattam,
pedig már tizenöt éves vagyok!
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Cecily néni elnevette magát. – Na, szaladj akkor, kislányom, és
nézd meg jól a királynődet – mondta. – Attól félek, hogy idén megint
nem lesz az igazi a születésnapod a szüleid távolléte miatt.
Velvet majdnem kiáltozott örömében, miközben lóháton megtette
a nővére otthonához vezető néhány mérföldes utat. Hihetetlenül szép
reggel volt, tökéletes májusi nap, és Velvet hatalmas, gesztenyebarna
csődöre könnyedén vágtatott. Velvet megérkezett a főépülethez,
lehuppant a ló hátáról, és a gyeplőszárat könnyed mozdulattal
odahajította a várakozó lovászlegénynek.
Odabent pontosan olyan volt a helyzet, amilyenre Velvet
számított. Kaotikus állapotok uralkodtak mindenütt, és a felfordulás
közepette ott volt Deirdre Blakeley, Lady Blackthorn, zaklatottan,
elcsigázottan, világos bőre kipirult, koromfekete hajzata
rendezetlenül állt.
Deirdre kék szemei felragyogtak, és Velvet kicsit elszomorodott,
mert Deirdre nagyon hasonlított az édesanyjukra.
– Velvet, kicsikém, hála istennek, hogy eljöttél. Azt sem tudom,
hol áll a fejem, és a királynő két órakor itt lesz! – panaszolta Deirdre.
Velvet átkarolta a nővérét. – Segíteni jöttem, nővérkém. Csak
mondd meg, mi a dolgom, és rögtön nekilátok.
Deirdre karcsú testét, amelyen hasa már ugyancsak
kigömbölyödött, elhelyezte egy székben. – Azt sem tudom, hol
kezdjük, Velvet. Még sohasem láttam vendégül a királynőt.
Fogalmam sincs, honnan tud Blackthorn Prioryról, de a titkára azt
írta, hogy hallott a szép kertjeinkről, és szeretné látni őket. Vajon hol
hallhatott róluk? Nem tartozunk az udvarhoz, és az egész családból
csak Robin volt bejáratos, de Alison halála után ő is visszavonult.
Kétlem, hogy Robin megjegyzéseket tett volna a királynőnek a
kertjeinkről. A kertek sohasem érdekelték a fivéremet.
– Ne izgasd magad, Deirdre. Nagy megtiszteltetés a számotokra,
hogy a királynő ellátogat ide. Ritkán utazik egész Worcestershire–ig.
– Bár ne merészkedett volna ilyen messzire! – mondta Deirdre
ingerülten. – Van fogalmad róla, mennyibe kerül ki–
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rályi vendégeket fogadni? Hat persze hogy nincs, honnan is lehetne?
Gyerek vagy még.
–Jó lenne, ha a skót gróf is megértené ezt, aki azt állítja magáról,
hogy a jegyesem – mormogta Velvet, de nővére nem hallotta, mert
túlságosan lefoglalták a saját problémái.
– Egy kisebb vagyonba fog kerülni nekünk, hogy vendégül látjuk
a királynőt meg az udvarát. Természetesen John írt Sir James
Croftnak, a főpohárnoknak, hogy nem tudjuk fogadni az egész
udvart. Blackthorn Priory egészen egyszerűen kicsi lenne annak a
rengeteg embernek. Tudod, mit válaszolt? Azt, hogy őfelsége
mindössze azt várja tőlünk, hogy körülbelül ötven embernek adjunk
helyet az épületben, a többieket majd sátrakban helyezik el odakint a
pázsiton. El tudod te képzelni, hogy néz ki majd a pázsit, miután
ötszáz ember, a lovak meg a csomagokat szállító kocsik ledöngölik?
Öt évig is eltart majd, mire rendbe hozzuk. – Deirdre mérgesen
megrázta a fejét. – Nem szeretném, hogy bárki is azt higgye, nem
vagyok vendégszerető, Velvet, de mi jó származik nekünk ebből az
egészből azonkívül, hogy adósságokba verjük magunkat? Na és
persze azon az előjogon kívül, hogy elmondhatjuk: a királynő töltött
egy éjszakát a Rózsaszínű Hálószobában, amit természetesen majd át
kell keresztelnünk Királynői Hálószobának. Egyébként még csak
nem is fog aludni az ágyban, mert mindig a sajátjával utazik, és csak
abban hajlandó aludni.
Velvet egyre nagyobb álmélkodással figyelte a nővérét. Még
sohasem látta ilyennek Deirdret. Deirdre mindig nyugodt és higgadt
volt. Sohasem nyűgösködött, mint Willow vagy maga Velvet.
– Túl sok ez nekünk – panaszkodott tovább Deirdre. – Egészen
biztos vagyok benne, hogy nem lesz sem elég ételünk, sem elég
italunk egy ekkora társaságnak.
– Mondd el, hogy eddig mit csináltatok, Deirdre – csitította
Velvet. Látta, hogy testvére percről percre idegesebb.
– A házat kiforgattuk a négy sarkából – kezdte Deirdre. – A
Rózsaszínű Hálószobát teljesen átalakítattuk. Csak a jó ég tudja,
hová teszem a többi embert. Hála istennek, csak egy éjszakát lesznek
itt. Csak abban reménykedem, hogy az egész társaságnak elég lesz az
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étel!
– Mivel várod őket?
Deirdre szemöldökét összeráncolva koncentrált: – Van hat tucat
hordónyi osztriga jégben, huszonnégy szopós malac, három
vaddisznó, pisztráng a folyóból, tizenkét báránycomb, egytucatnyi
marhaoldal, hat őz és hat szarvasbika; kéttucatnyi sonka; kappan
gyömbérszószban, liba legalább három tucat, szalonnával tűzdelt
kacsa, galamb– és nyúlpástétom. A környéken az összes házban
nekünk sütöttek–főztek. – Deirdre elhallgatott, hogy levegőt vegyen.
– Lesz még friss saláta, mustár, torma, mogyoróhagyma, articsóka
fehérborban, mézzel bevont sárgarépa és egy egész hadseregnek
elegendő kenyér! Marcipán az összes elképzelhető színben;
gyümölcstorták szárított almából, őszibarackból, sárgabarackból és
szilvából; tejsodó és eper a legelső idei termésből! – fejezte be
diadalmasan. De aztán megint elkomorult. – Elég lesz szerinted? –
kérdezte aggodalmas ábrázattal.
– Hát, nem valami előkelő étrend, de azért talán megteszi –
csúfolódott a nővérével Velvet. – Ugye nem feledkeztél meg a
borokról?
– Nem. Van kétszáz–kétszáz hordónyi fehér– és vörösbor
Archambault–ból, hála a nagyszüleidnek, és van még százhordónyi
devoni almabor, amit Robin küldött Lynmouthból. És még fel tudjuk
szolgálni az októberi sörünket.
– Nos – jegyezte meg Velvet –, ha nem is tömik magukat
degeszre az étellel, amit kínálsz nekik, az italt biztosan mind
leöblítik a torkukon.
– Ó, bárcsak mama is itt lenne és nem Indiában – jajgatott
Deirdre.
– Nincs is rá szükséged, nővérem. Mindent pontosan úgy tettél,
ahogy mama tenne, ha őt látogatná meg a királynő.
– Ó, Velvet. Mihez is kezdenék nélküled, húgocskám? Itt
maradsz éjszakára, ugye?
Velvet szíve nagyot dobbant. – De hát hol tudnál elhelyezni?
Nagyon szeretném látni a királynőt, engedd meg, hogy csak egy
pillantást vethessek rá a szolgák közül, és már megyek is haza.
– Nem, velem kell maradnod, Velvet. Nélküled nem tudom
végigcsinálni, különösen a mostani állapotomban. Alhatsz az
öltözőszobámban.
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– Ki fog az öltözőszobádban aludni? – kérdezte John Blakeley,
aki épp most nyitott be a napfényes szobába, ahol a két testvér
beszélgetett.
– Velvet – felelte a felesége. – Azt akarom, hogy maradjon itt a
királynő látogatására, John.
– Ó, hát persze, drágám – felelte Lord Blackthorn, miközben
lehajolt, hogy puszit nyomjon Deirdre homlokára. – Ha jól
emlékszem, a királynő Velvet keresztanyja, és nem ártana neki, ha
felfrissítené az ismeretséget. – John Blakeley odasétált az asztalhoz,
és töltött magának egy kupányi bort a kristálykancsóból. – Egy barát
az udvarnál hasznára válhat egy fiatal lánynak. – Felpillantott, és
rámosolygott Velvetre.
– Köszönöm, uram, és úgy hiszem, tökéletesen igaza van – felelte
Velvet illedelmesen, és meghajolt sógora felé. Lord Blackthorn
rávigyorgott a felesége feje fölött, és cinkosán kacsintott. Te jóságos
ég, gondolta Velvet, talán gyanít valamit? De hiszen még csak nem
is sejtheti, hogy mit tervezek! Ez egyszerűen lehetetlen! Sógorának
további szavai még több aggodalomra adtak okot.
– Mikor érkezik a gróf Queen's Malvernbe, Velvet?
– A levelében csak az állt, hogy néhány héten belül itt lesz, uram.
Nem közölt pontos dátumot. Roppant figyelmetlenség ez a gróftól.
– Nos, egészen biztos vagyok benne, hogy nem fog a következő
néhány napban megérkezni, húgocskám, úgyhogy szívesen látunk
Blackthorn Prioryhzn a királynő látogatására. Jót fog tenni
Deirdrenek, hogy velünk leszel. – A férfi ismét a felesége felé
fordult. – Gyere, kedvesem. Szeretném, ha pihennél, mielőtt
fogadjuk királyi vendégünket. Az előkészületeket személyesen
ellenőriztem, és, mint mindig, Deirdre, minden a legnagyobb
rendben van. Nagyszerű feleség vagy.
– Látod! – kiáltott fel Velvet örömmel. – Nem megmondtam
neked, te buta liba?
Deirdre, férje szavai hallatán, elpirult a boldogságtól, és így szólt
a húgához: – Küldd el az egyik lovászlegényt Queen's Malvernbe,
hogy hozzon neked rendes ruhákat. – A hetedik hónapos édesanya
terheitől nehézkesen felállt. – Azt hiszem, lepihenek, John.
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Férje kikísérte őt a szobából. Velvet sietősen papírra vetett
néhány sort Cecily úrnőnek, aztán a levelet elküldte az egyik
lovászlegénnyel. Leült, és jóleső elégedettséggel tűnődött terve
alakulásán. Nem érzett bűntudatot, hogy felhasználja nővérét.
Valakinek kézbe kell vennie ezt az ügyet, és a jelek szerint Conn
bácsinak esze ágában sincs, hogy így tegyen. Velvet úgy érezte, ha
Connra hagyja, Broc Cairn fölöttébb arrogánsnak tűnő grófjának
felesége lesz, mire a szülei hazatérnek, és akkor már túl késő lesz.
Hatalommal bíró protektorra van szüksége, és kinek lehetne nagyobb
hatalma, mint Anglia királynőjének? Velvet arcán önelégült
vigyorral dőlt hátra székében.
– Tudtam ám, hogy valami ravaszságon töröd a fejedet – közölte
vele Lord Blackthorn, amikor visszajött a szobába.
– Csak képzelődik, uram – hangzott a gyors tiltakozás.
– Nem, Velvet, dehogyis képzelődöm. Remélem, nem akarsz a
királynőhöz fordulni a házasságod ügyében. Tudor Erzsébet
szilárdan hisz a szülői tekintély és a szerződések betartásának
fontosságában. – A férfi feszülten figyelte Velvetet, de a lány arca
kifejezéstelen volt.
– Nagyon neveletlen, faragatlan lánynak tart, ha azt hiszi, hogy
megpróbálom belevonni őfelségét ebbe a családi ügybe – mondta
Velvet keserűen. – Nem állt szándékomban megvitatni a
házasságomat a királynővel. Azért jöttem ma ide, hogy segítsek
Deirdrenek, ha tudok. És hadd emlékeztessem rá, hogy a nővérem
hónapokkal ezelőtt megígérte: eljöhetek megnézni a királynőt,
amikor majd megszáll itt. Azonban ha azt hiszi, hogy valamiféle
botrányt akarok keverni, megmondom Deirdrenek, hogy fáj a fejem,
és hazamegyek.
Lord Blackthorn nem tudott megszabadulni attól az érzéstől,
hogy fiatal sógornője forgat valamit a fejében, de azt el kellett
ismernie, hogy Velvet nem hazudós természetű. Ha azt mondja, hogy
nem akarja megvitatni a királynővel a házasságát, akkor ő hisz neki.
– Nem, Velvet, azt akarom, hogy maradj. Csak egyszerűen nem
szeretném egy családi perpatvar kellős közepén találni magamat. És
nem akarom veszélyeztetni a szüléiddel kialakult jó viszonyomat.
Tudod, hogy eleinte úgy gondolták: nem vagyok megfelelő
Deirdrenek.

48

Velvet egy kis bűntudatot érzett a férfi szavai hallatán. A család
akkor költözött Queen's Malvernbe, amikor ő, Velvet még alig volt
kétesztendős. Deirdre akkor múlt nyolc, John Blakeley pedig
huszonnyolc éves volt, és nyomorúságos életet élt első felesége
oldalán. Maria Blakeley elmeháborodott volt attól fogva, hogy tíz
hónappal a házasságuk után egyetlen gyermeke halva született.
Amikor az O'Malley család megérkezett Queen's Malvernbe, az
asszony már nyolc éve ki sem mozdult otthonából, ahol csak
dühöngött és zokogott, de semmi jelét nem mutatta a gyógyulásnak,
illetve annak sem, hogy állapota végzetesen rosszra fordulna.
Eleinte Lord Blackthorn azért vonzódott Deirdrehez, mert halva
született gyermeke lány volt, és Deirdrevel egyidős lett volna.
Deirdre élete meglehetősen kuszán alakult, s bár végül minden
rendeződött, ő, aki egészen kicsiny gyermekkorában apa nélkül
maradt, hirtelen két apafigurát is talált a környezetében. Adam de
Marisco szerető mostohaapa volt, de képtelennek bizonyult
eltitkolni, hogy a szeme fénye Velvet, egyetlen gyermeke. Ha John
Blakeley nincs ott, Deirdrenek sokkal szomorúbb lett volna az élete.
Amikor a férfi apai szeretete szenvedélyes szerelemmé vált, Deirdre
gyermeki szeretete pedig asszonyivá, egyikük sem lehetett biztos a
jövőben.
Maria Blakeley megszökött rabságából, és a birtokon lévő tóba
fojtotta magát. Deirdre tizenhárom éves volt ekkor. Egy évvel és egy
nappal később Lord Blackthorn megkérte Deirdre kezét, és a lány
boldogan igent mondott.
Deirdre édesanyjának és mostohaapjának azonban nem tetszett a
frigy gondolata, és először megtagadták az engedélyt. Úgy érezték,
John Blakeley túlzottan idős Deirdre Burke–höz. Lord Blackthorn
kétségbeesetten könyörgött a szülői beleegyezésért, Deirdre pedig
gyötrődött, miközben a szülők által megfelelőbbnek ítélt kérők
egymást váltogatták, persze minden eredmény nélkül. Végül a
szerelmesek állhatatos kitartása győzedelmeskedett, és négy
hónappal a menyasszony tizenhatodik születésnapja után
egybekelhettek. Skye és Adam de Marisco egy ideig őszintén
aggódott, hogy Deirdre esetleg nem boldog. Csak az elutazásuk előtt
nem sokkal győződtek meg arról, hogy John Blakeley a
legmegfelelőbb ember a szelíd Deirdre számára.
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– Esküszöm, John, hogy nem okozok semmi bajt – ígérte
sógorának Velvet.
– No, akkor menj, és foglalkozz a nővéreddel. Túl fáradt ahhoz,
hogy aludjon, de legalább lefekszik.
Velvetnek nagyon kellett uralkodnia magán, hogy nyugodt
léptekkel menjen ki a szobából, de aztán már rohant felfelé a lépcsőn
Deirdrehez. Megkönnyebbülten látta, hogy nővére végül is elaludt.
Csöndben elhelyezkedett az öltözőszobában. Mama és papa nem
fognak haragudni, mert nem hajlandó gyorsan összeházasodni a
gróffal. Ők majd biztosan megértik, miért teszi azt, amire készül.
Végül is arról nincs szó, hogy nem tartaná tiszteletben az eljegyzési
megállapodást. Csak egyszerűen szeretne egy kis időt, hogy
megismerhesse a grófot, és meg akarja várni szülei hazaérkezését,
mielőtt döntést hozna. Nem olyan nagy dolog ez, bármit is gondoljon
a nagybátyja meg a sógora. Velvet lehunyta a szemét, és elaludt.
A szolgáló ébresztette fel, aki behozta neki a ruháját. – Már ideje
öltözni? – kérdezte Velvet álmosan.
– Bizony, Velvet kisasszony. Lodema fürdőt készített önnek is
meg az úrnőmnek is. – Lodema Deirdre gondos, mindenre figyelő
komornája volt.
Velvet felkelt, és a szolgálólány segített neki levetkőzni, hogy
megfürödhessen. Deirdre már vidáman csapkodta a vizet a
tölgyfából készült dézsában a másik szobában, miközben Lodema
megállás nélkül zsémbelődött.
– Minek ennyit fürödni ilyen állapotban, a hetedik hónapban?! Ez
bizony egészségtelen, én mondom, asszonyom.
– Ostobaság! – A délutáni pihenő visszahozta Deirdre humorát és
magabiztosságát. – Siess, Velvet, különben kihűl a vized – szólt a
húgának.
Velvet szégyenlősen jött ki az öltözőszobából, meztelensége
ugyanis kissé feszélyezte. Gyorsan beszállt a fürdődézsába, aztán
jóleső érzéssel összeráncolta az orrát. – Gránátszegfű! Ó, Deirdre,
hát nem felejtetted el?
–Jácint nekem és gránátszegfű neked. Hát persze hogy nem
felejtettem el. Tizenkét éves voltam, amikor a mamától megkaptam a
saját illatomat, és te addig bőgtél, amíg neked is nem választott
egyet, bár még túl fiatal voltál ahhoz, hogy saját illatod legyen.

50

Velvet kuncogva nevetett. – Emlékszem – mondta. – Csak–olyan
szerettem volna lenni, mint a nővérem, és neked volt parfümöd,
nekem meg nem.
– Lárifári! – mondta erre határozottan Deirdre. – Elkényeztetett
kisgyerek voltál, és most is az vagy. – Aztán elnevette magát. – De
akármi legyek, húgocskám, ha nincs bűverőd. Nem ismerek senki
mást, aki mindig ki tudná szedni az emberekből, amit akar, és
ráadásul utána egy cseppnyi megbánást sem érez.
– Alsóneműben akarja köszönteni a királynőt, asszonyom? Mert
mást már nem lesz ideje felvenni, ha nem száll ki a dézsából –
morgolódott Lodema az úrnőjével, és amikor Velvet megint nevetni
kezdett, a komorna baljóslatú pillantással fordult a lány felé. – Ami
pedig magát illeti, kisasszony, jobban tenné, ha gyorsan megfürödne,
mert aztán maga is csak egy alsóingbe öltözhet. Tessék sietni!
Mindketten gyorsan befejezték a fürdést, és kiszálltak a dézsából.
A két várakozó szolgálólány megszárogatta és bepúderezte őket.
Velvet gyorsan magára öltötte selyem alsóneműjét, mert nem
szívesen mutatkozott meztelenül a két idegen lány előtt. Nővére
szépen domborodó hasára pillantott, és megállapította magában,
hogy Deirdre így is a legszebb emberi lény, szinte pontos tükörmása
édesanyjuknak.
Behozták a ruhájukat; mindketten bársony mellett döntöttek,
mivel hűvös volt az idő. Deirdre élénk rubinvörös színű ruhát öltött
magára, ezüstszálakkal hímzett, szaténból készült fehér
alsószoknyával. Az ezüstös és fehér hasított ujjak is elütöttek a puha
bársony színétől. Nyakát gyönyörűséges gyöngyök díszítették,
melyekről egy hatalmas darab rubinból vésett szív lógott. Fülében
körte alakú gyöngyöket viselt. Fekete haját egyszerű kontyba fogta
össze ékszerekkel díszített tűkkel; kecsesen hosszú ujjaira csodaszép
gyűrűket húzott.
Velvet ruhájának szabása hasonló volt nővérééhez, egy elbűvölő
harangszoknyával kiegészítve. Zöld színe az erdők mélyét idézte,
aranyszálakkal díszített alsószoknyája némileg világosabb zöld volt.
Ezt a ruhát születésnapi ajándékként kapta nénikéjétől és
bácsikájától, és az egyetlen igazán divatos darabja volt. Lodema
kritikus szemmel méregette úrnője
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testvérét, aztán elküldött egy szolgálót két rózsáért. Zöld szalaggal
átkötötte, majd Velvet hajába tűzte őket.
Hátralépett, aztán élesen megjegyezte: – Tessék, most már nem
fog szégyent hozni ránk.
Deirdre és Velvet lesiettek a földszintre, ahol Lord Blackthorn
már várta őket. John jóképű férfi, állapított meg magában Velvet, és
minden jel szerint ereje teljében van. Csak egy fejjel volt magasabb
feleségénél, és jó felépítésű testén cseppnyi súlyfelesleg sem volt.
Mélybarna haját, amelybe már ezüstszínű szálak is vegyültek,
rövidre vágva viselte. Arca keskeny volt és arisztokratikus, orra
hosszúkás, szemei távol ültek egymástól, ajka vékony. Szigorú
megjelenése ellenére John Blakeley olyan ember volt, aki könnyen
mosolygott, és mindennél többre értékelt egy szellemes megjegyzést.
Blackthorn Priory már Hódító Vilmos kora óta John Blakeley
családjának tulajdonában volt. De angol uralkodó még sohasem
látogatott el Blackthorn Prioryba, amíg Tudor Erzsébet meg nem
tudta – John Blakeleynek fogalma sem volt róla, honnan –, hogy az
itteni gyönyörű kertek okkal híresek az egész vidéken. A több mint
kétszáz esztendős kerteket minden egyes Lady Blackthorn szeretettel
gondozgatta, így Deirdre is, aki, néhai O'Malley nagyanyjához
hasonlóan, a rózsabokrok szerelmese és szenvedélyes gyűjtője volt.
A kertekben azonban nemcsak rózsák voltak, hanem az angol ember
számára ismert összes virág, közöttük még néhány ritka perzsa és
török tulipán is, amit O'Malley–hajók csempésztek be keletről. Volt
benne egy gyönyörű bukszus útvesztő is, és a királynő híres volt
arról, hogy kedveli az útvesztőket. A kertekben most ragyogó
színekben virágzott a tulipán, nárcisz, kankalin és a harangláb. Nem
fog csalódást okozni a királynőnek.
Hirtelen a főkertész mezítlábas fia jelent meg szaladva a
kavicsos, gondosan elgereblyézett úton, és azt kiabálta: – Jön! Jön!
– Menj le az útról, te gyerek! Menj le az útról! – kiabált rá
Blackthorn Priory főudvarmestere, a fiúcska pedig a zöld gyepre
ugrott, aztán csúf fintort küldött a főudvarmester felé, miközben
elhaladt mellette.
A fiatal szolgálólányok fontossági sorrendben felsorakoztak,
vihogtak, de a főkomorna szigorú pillantása nyomban el–
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csendesítette őket. Blackthorn Priory egész személyzete, a
legmagasabb rangú szolgálótól a legalantasabb munkát végző
tányérmosóig, ott állt kimosakodva, és arra várt, hogy egy pillantást
vethessen a királynőre és udvarára.
Egy hosszúnak tűnő pillanatig teljes volt a csönd, még a madarak
csiripelését sem lehetett hallani, de azután a lágy szél csengő és
nevető hangok halk zaját hozta feléjük. A szolgálók megfeszültek,
nyakukat nyújtogatták, hogy végre megláthassák az udvart. És végül,
mintegy varázsszóra, az út kanyarulatában feltűnt Tudor Erzsébet és
udvartartása. A várakozókból és bámészkodókból örömteli sóhaj
szakadt fel.
Az első lovas gesztenyebarna herélt lovon érkezett, és maga előtt
tartotta az államhatalmat jelképező kardot. Utána lovagolt a királynő
egy gyönyörű, hófehér csődörön, Essex grófja, a főlovászmester
társaságában, aki egy koromfekete herélt lovon ült, és a kantáránál
fogva vezette a királynő lovát. Erzsébetet körbefogták őrségének
tagjai, őket követte a főkancellár, a főkincstáros és a többi magas
rangú állami köztisztviselő.
Tudor Erzsébet körül, szintén pompás paripákon, urak és hölgyek
lovagoltak; mindannyian ugyanolyan elegáns és fényűző öltözetet
viseltek, mint uralkodójuk.
Amint a lovak az épület közelébe értek, Lord Blakeley
előrelépett, hogy lesegítse a királynőt a nyeregből, utána pedig,
hódolatát kifejezve, letérdelt. Deirdre és Velvet is mélyen
meghajoltak.
– Micsoda szép kis madárkák – mormogta Essex grófja Sir
Walternek. – Mit gondolsz, testvérek?
Raleigh nem válaszolt, mert látta, hogy a királynő, Essex szavait
hallván, felkapja a fejét. De azért rávigyorgott a grófra, bajsza
kackiásan megremegett.
– Isten hozta Blackthorn Priorybz, felség — köszöntötte a
királynőt John Blakeley. – Nem tudjuk, mivel érdemeltük ki ezt a
rendkívüli megtiszteltetést, de szívből reméljük, hogy kellemesen
érzi majd magát otthonunkban. – John intett Blackthorn Priory
főlovászának, aki nyomban elővezetett egy pompás testű, aranyszínű
arabs csődört. A lovon gyöngyökkel, topázzal, kék cirkonnai,
smaragddal és apró gyémántokkal ékesített ezüstnyereg díszelgett. A
ló kantárja is ezüstből
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készült. John Blakeley felemelkedett, és így szólt: – Fogadja el ezt az
ajándékot hódolatom és odaadásom jeléül, felség. Szerencsés
embernek tartom magam, hogy az ön uralkodása alatt élhetek.
A királynő végignézett a lovon és díszein; a Lord nagylelkű
ajándéka megmelengette a szívét. A hízelgő szavak is jólestek neki,
mert úgy érezte, szívből jönnek. Mivel a férfi nem volt az udvar
tagja, semmiféle hátsó szándéka nem lehetett. Erzsébet kegyesen
kinyújtotta a kezét, és így szólt: – Köszönet a gyönyörű ajándékért,
Lord Blackthorn.
Lord Blakeley megcsókolta a kinyújtott kezet. – Feleségem ért az
állatokhoz, és ő maga törte be ezt a lovat. Látni fogja, felség, hogy
nagyon szép a járása, és kiválóan ugrik. Úgy tűnik, hogy a
Mindenható kizárólag egyetlen célra teremtette: vadászatra. Ezért
választottam őt ajándékul.
Tudor Erzsébet elmosolyodott, mert örömmel hallotta a férfi
szavait, ugyanis semmit nem élvezett jobban a vadászatnál. –
Mutassa be a családját, Lord Blackthorn! – utasította a ház urát. –
Szeretnék megismerkedni azzal a hölggyel, aki maga töri be a
lovakat.
John Blakeley kézen fogta Deirdret, és a királynő elé vezette. –
Felség, Deirdre, a feleségem.
Deirdre ismét meghajolt.
– Te jóságos ég! – kiáltott fel a királynő, és rámeredt Deirdrere. –
Ön Skyc O'Malley lánya, Lady Blackthorn, nem igaz?
– Skye O'Malley és Lord Burke lánya – válaszolta Deirdre –, de
nem emlékszem az apámra. Nagyon fiatal voltam még, amikor
meghalt. – Elmosolyodott. – Szeretném bemutatni a húgomat, Velvet
de Marisco kisasszonyt.
Velvet előrelépett, illemtudóan pukedlizett, és nagyon ügyelt
arra, hogy szerényen lesüsse a szemét.
A királynő gyöngéden felemelte Velvet fejét, és elegáns
kesztyűbe bújtatott kezébe fogta az állát. – Álljon fel, drága
gyermekem, hadd nézzem meg. Micsoda csinos lány! Utoljára akkor
láttam, amikor még kis csecsemő volt, biztosan nem emlékszik már
rá. Hány éves is most, Velvet de Marisco?
– Ma vagyok tizenöt éves, felség – felelte Velvet bájosan.
– Ma? – kiáltott fel Erzsébet. – Ma van a születésnapja?
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– Igen, felség. Otthon ünnepelhettem volna, de szívesebben
jöttem ide, hogy találkozzam önnel. – Oly természetes–léggel
mondta ezt, a ravaszság legcsekélyebb jele nélkül, hogy Tudor
Erzsébet elmosolyodott.
–Akkor meg kell ajándékoznunk, gyermekem. Én vagyok a
keresztanyja, Velvet de Marisco. Születése előtt a szülei nagyon
magukra haragítottak a viselkedésükkel, ugyanis nem kapták meg az
engedélyemet a házasságra. Okos édesanyja engem kért fel a
keresztanyaságra, hogy megpróbáljon kiengesztelni, de a születése
pontos dátumát nem tudtam. Mondja meg, édesem, mit adhatnék? –
A királynő még szélesebben mosolygott, amikor látta, hogy Velvet
elkerekedett szemekkel, némileg szaporábban szedve a levegőt néz
rá.
Velvet őszintén meghökkent. Hihetetlen szerencse érte. Nem lesz
kénytelen fortélyokat kiagyalni, hogy megkörnyékezhesse a
királynőt, de azért gyorsnak és okosnak kell lennie. Őszinte
meglepetésében az arcához kapta a kezét. – Ó, felség! – kapkodta a
levegőt. – Ó, felség, nem is tudom.
Tudor Erzsébet ismét elmosolyodott, és kedvesen megütögette a
lány vállát. – Ésszerű, teljesíthető kérés legyen – tréfálkozott. – Ne
felejtse el, én csak Anglia királynője vagyok.
Velvet összeszedte magát, és rajongó pillantással a királynőre
nézett. – Felség, mindenem megvan, amit kívánhatok. Szüleim
mindig is nagylelkűek voltak velem, és semmiben sem szenvedek
hiányt. De egész életemben arról álmodoztam, hogy felségedet
szolgálhatom mint udvarhölgy. Valóra váltja az álmomat, felség? Ha
igazán meg akar ajándékozni, adja meg nekem a lehetőséget, hogy
szolgálhassam.
Lord Blackthorn megszorította a felesége kezét, nehogy az
asszony megszólaljon. Őszintén csodálta magában fiatal sógornője
ravaszságát. Nem szegte meg a neki tett ígéretét, de mégis
érvényesíti az akaratát.
– Drága gyermekem! – kiáltott fel a királynő, arcán boldog
mosollyal.
A hagyományoknak megfelelően Tudor Erzsébet udvartartásához
tizennyolc úrhölgy tartozott; idősebb, nemesi születésű
házasasszonyok és a hat udvarhölgy, nemesi családból származó ifjú
lányok, kiknek ambiciózus szülei úgy vélték, hogy gyermekük értéke
jelentősen megnövekszik a házassági
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piacon azáltal, hogy a királynőt szolgálja. Ez a tizennyolc–hölgy
gondoskodott a királynő ruhatáráról és tisztálkodószereiről és
mindarról, ami szűk lakókörnyezetében a kényelmét szolgálta. Az
uralkodó legközelebbi társai voltak.
Az udvarhölgyi státusnak komoly presztízse volt, és normális
körülmények között a királynő kénytelen lett volna visszautasítani
keresztlánya kérését. A véletlen azonban úgy hozta, hogy Erzsébet
egyik udvarhölgye éppen akkoriban adott gyermeknek életet. A
mélyen felbőszített királynő az édesanyát és a gyermeket is a
Towerba záratta a szerencsétlen apával együtt. Az a tény, hogy a
fiatalok egy évvel korábban titokban megesküdtek, a legcsekélyebb
mértékben sem csillapította Erzsébet haragját.
A sokra értékelt pozíció, amelyet a lány elvesztett, gyorsan
betöltésre került volna, azonban Erzsébetet annyira felmérgesítette az
általa botrányos erkölcstelenségnek minősített eset, hogy senki sem
merte szóba hozni a kérdést. És most itt áll ez az aranyos, ártatlan
gyermek, és mit sem sejtve születésnapi ajándékként kéri a
királynőtől.
Tudor Erzsébet persze nem hagyta, hogy érzelmei
elhomályosítsák a látását, és felfedezte a helyzetben rejlő
komikumot. Ez a lány Skye O'Malley gyermeke. A gőgös, arrogáns,
rátarti, lázadó természetű, nyakas és engedetlen Skye O'Malley
gyermeke, azé a nőé, aki harcba merészelt szállni Anglia
királynőjével. Aki vette magának a bátorságot, hogy alkudozzon
Tudor Erzsébettel! Az az átkozott perszóna, aki visszautasította
Erzsébet ajánlatát, hogy királyi védelem alá helyezi a gyermekét! A
királynő elmosolyodott, ezúttal egészen szélcsen. Micsoda fintora a
sorsnak!
– Természetesen az udvarhölgyem lehet, Velvet de Marisco –
mondta. – Mivel édesanyja távol van, erkölcsi kötelességemnek
érzem, hogy a szárnyaim alá vegyem. De azért szeretném, ha
elfogadna tőlem egy apró ajándékot első találkozásunk emlékére. –
Erzsébet egy gyémántokkal díszített smaragdgyűrűt húzott le egyik
az egyik ujjáról. – Viselje mindig, és emlékezzen Tudor Erzsébetre,
drága gyermekem – mondta, majd elfogadva Lord Blackthorn
kinyújtott karját, megindult az épület felé.
Velvet az ujjára húzta a gyűrűt, és álmélkodva bámulta.
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– Jól illik a szemedhez, édesem – mondta egy mély férfihang, és
Velvet felemelte a fejét, hogy egyenesen a beszélőre nézzen.
– Nem mutattak be minket egymásnak, uram – jelentette ki, de
közben leszögezte magában, hogy a göndör vörös haj és a csillogó
fekete szemek gazdája fölöttébb jóképű fiatalember. Magas volt, jó
felépítésű, arca hosszú, álla kissé csúcsos, de ez sem rontott
összességében jó megjelenésén. Ezüstcsipkével díszített, mélykék
bársonyba öltözött.
A férfi felnevetett, és hasonlóképpen jó megjelenésű társához
fordult. – Mutass be minket egymásnak, Wat – mondta.
A csinos férfiember Velvet közelébe lépett, jelezve, hogy eleget
tesz a kérésnek. – De Marisco kisasszony, hadd mutassam be Robert
Devereux–t, Essex grófiát, őfelsége főlovászát. Uram, Velvet de
Marisco kisasszony.
Essex grófja előkelően meghajolt Velvet felé, fekete szemei
dévajul csillogtak.
– De uram! – tiltakozott Velvet, a másik férfi felé fordulva.
– Önt sem ismerem!
– Ezen könnyen változtathatunk – állapította meg Robert
Devereux. – Mivel a mi bemutatásunk annak rendje és módja szerint
lezajlott, hadd mutassam be Sir Walter Raleigh–t, a királynő
testőrségének parancsnokát. Wat, de Marisco kisasszony. Tessék.
Most már mindenki ismer mindenkit, és jó barátok lehetünk.
– Kedves uram – nézett Velvet szemöldökráncolva Essexre.
– Nem vagyok olyan vidéki liba, aki ne tudná, hogy a királynő
mennyire kedveli önöket. Ha féltékennyé teszik, nem
csatlakozhatom hozzá, és kénytelen leszek... – Velvet még időben
elhallgatott. – Uraim, a királynő hiányolni fogja önöket. – Ezzel
megindult, hogy odamenjen a testvéréhez.
– Hohó, drágaságom – mormogta a gróf, útját állva a lánynak. –
Talán nem is lesz olyan unalmas ez az idei nyár.
– Megőrültél, Robin? Az udvarhölgynek igaza van, és ezt te is
pontosan tudod – dörögte Raleigh. – A királynő valóban rajong
érted, bár fogalmam sincs, miért, hiszen személyemben itt van egy
sokkal nagyszerűbb fickó. Másrészt pedig hallottam de Marisco
kisasszony szüleinek történetét. Bármelyikük megesz téged
vacsorára, kedves gróf, és még csak nem is böffent utána.
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Velvet érdeklődve nézett Raleigh–ra. Idősebb volt, mint a jóképű
gróf, de mégis fiatalos férfi benyomását keltette. Sokkal
divatosabban öltözködött, mint Robert Devereux: rézszálakkal
gazdagon kihímzett, mélybarna bársonyzekét viselt. Öltözéke
kiválóan illett barna szeméhez és gyömbérszínű hajához meg
szakállához. Mokányabb volt, mint Essex, de, alacsonyabb termete
ellenére, elegáns lábával még jobb felépítésű.
Aztán rádöbbenve, hogy neki Deirdre mellett a helye, Velvet
merészen nagyot taszított a grófon, aztán elment mellette. Essex
meghökkenve nézett utána, aztán elnevette magát.
– Mondhatom, ugyancsak heves vérűeknek tűnnek a de
Mariscók, Wat! Talán jobb lenne, ha csak barátok lennénk az
udvarhölggyel. És különben is, a szüzek hajlamosak az
érzelgősségre. – Halkan kuncogva felnevetett, aztán a két úriember
karöltve keresztülvágott a tömegen, majd beléptek a főépületbe,
hogy ismét elfoglalják helyüket a királynő mellett.
Tudor Erzsébet már a nagyteremben volt, vendéglátója éppen
frissítőkkel kínálta. Deirdre eközben mérgesen kérdőre vonta húgát.
– Hogy tehetted ezt, Velvet?
– Mit hogy tehettem, Deirdre?
Deirdre felsóhajtott: – Mit fogunk mondani Broc Cairn grófiának,
amikor megérkezik? Azért jön, hogy feleségül vegyen, Velvet!
– Miért van az, hogy mindenki csak a gróf meg az ő érzései miatt
aggódik, és senki sem gondol rám? A szüleink akkor ütötték nyélbe
ezt a házasságot, amikor még kisgyerek voltam. Még csak nem is
emlékszem arra a férfira! Mama azt mondta, hogy nem szabad
szerelem nélkül házasodni, és hidd el nekem, Deirdre, én nem is
fogok! Te sem voltál hajlandó erre. És nem fogok megházasodni a
szüleim távollétében sem, s a hazaérkezésükig még több hónap van
hátra. Lehet, hogy beleszeretek a grófba, de persze az is lehet, hogy
nem. De akár igen, akár nem, az biztos, nem fognak akaratom
ellenére az oltár elé vezetni, mielőtt legalább az udvarban
megfordultam volna. Eltöltök egy kis időt az udvarban, Deirdre, és
ez a skót vadember kénytelen lesz várni rám, amíg a szüleim
hazatérnek, ugyanis köztudomású, hogy a királynő nem szereti, ha az
urak az udvarhölgyeinek teszik a szépet.
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Királyi keresztanyámnál biztonságban leszek! – Velvet ravaszkásan
nézett nővérére.
– Mindent el fogok mondani a királynőnek, Velvet. Nem
hozhatsz bennünket ilyen helyzetbe.
– Ha elmondod a királynőnek, Deirdre, Franciaországba
menekülök a nagyszüleimhez, és hatalmas botrányt csinálok. Az
eljegyzési megállapodás érvényét veszti, és ez kizárólag a te hibád
lesz! Amennyiben a szüleim valóban őszintén szeretnék ezt a
házasságot, nem fognak köszönetet mondani neked a
közbenjárásodért. Ugyanolyan elszánt vagyok, mint amilyen elszánt
voltál te annak idején. Testvérek vagyunk, s bár nem egy apától
származunk, ereinkben édesanyánk tüzes vére csordogál. Miért
lennének mások az én vágyaim, mint amilyenek a te vágyaid voltak?
– Velvet fürkésző pillantással méregette Deirdret. – Nem örülnél te
is jobban annak, ha itt maradnék Angliában, biztonságban a királynő
mellett? – kérdezte, s szája szegletében apró mosoly bujkált.
– A mindenségit! – mormogta Deirdre. – Rendben van! Bár az
biztos, hogy Conn bácsinak gyomorgörcse lesz, ha meghallja. –
Deirdre kuncogni kezdett. – Nem szívesen lennék szegény bácsikánk
helyében. Meg kell mondania a grófnak, hogy a királynő
udvartartásához tartozol, és ezért pillanatnyilag nem vehet feleségül.
Micsoda kellemetlen egy helyzet, te jóisten!
A várakozásokkal ellentétben Conn St. Michael meglehetősen
közönyösen fogadta a hírt unokahúga fondorlatos húzásáról. –
Biztonságban lesz a királynő mellett – jegyezte meg szárazon. –
Áldja meg az isten ezt a kis bestiát, hogy saját magának sikerült
kiagyalnia a megoldást.
– Na de bácsikám, csak nem azt akarod mondani, hogy nem
találsz semmi kivetnivalót Velvet viselkedésében? – kérdezte
Deirdre, de távolról sem volt megdöbbenve.
– Az igazat megvallva, Deirdre, Skye és Adam távollétében nem
szívesen adtam volna Velvetet nőül. Velvet akciója megoldotta
számomra a problémát. A királynő csak a szülőknek adja oda új
udvarhölgyét, egy skót grófnak biztosan nem, pláne ha az
udvarhölgy tiltakozik. – Nem is vesztegetett több időt rá, a
nagyterembe kísérte feleségét és unokahúgát.
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Tudor Erzsébet éppen akkor érkezett, amikor ők besiettek a
terembe. Conn előrelépett, letérdelt, és ajkához emelte a királynő
kezét, hogy megcsókolja. Az uralkodó szürkésfekete szeméből
melegség sugárzott.
– Conn, te ördög – mondta alig hallhatóan, miközben felidézte
magában azt a romantikus estét, amit évekkel ezelőtt együtt töltöttek,
még azelőtt, hogy a férfi feleségül vette volna Aidant.
– Most is olyan gyönyörű vagy, mint mindig – szólt Conn halkan.
– Összetöröd a férfiszíveket most is, nem igaz? – Felállt, elengedte a
királynő kezét, és Essex meg Raleigh felé pillantott.
Tudor Erzsébet tűnődve rázta a fejét. – A jóisten szerelmére,
Lord Bliss! Te még most is csak egy közönséges ír zsivány vagy,
akinek alaposan felvágták a nyelvét.
– És akit nem ejtettek a fejére. – A királynő nagy örömére Conn
nem késlekedett a válasszal. – Úgy hallom, az unokahúgom az
udvarhölgyed lesz.
– Ah, Velvet. Aranyos gyerek! Boldog vagyok, hogy a
közelemben lesz.
– Még sohasem járt az udvarban – jegyezte meg Conn halkan. –
Még csak Londonba sem jutott el.
– És Párizsba sem?
– Nem, oda sem. Bámulatos szépsége ellenére is ártatlan kislány.
Nagyon védett életet élt.
– Eljegyezték már?
– Ó, igen. Lord de Marisco régi barátjának fia a vőlegénye, de
csak a tizenhatodik születésnapja után kerül majd sor az esküvőre.
– Nagyon fogok vigyázni Velvetre, uram – mondta Erzsébet,
tökéletesen átérezve a férfi aggodalmait. – Úgy bánok majd vele,
mintha a saját gyermekem lenne, és bizonyos értelemben valóbán az,
hiszen a keresztlányom. Talán nem gondoskodtam jól a feleségedről,
Aidanről, amikor az udvarhölgyem volt?
– Ó, dehogyisnem, köszönetet is mondok érte – felelte Conn
csöndesen. Mindent megtett, ami módjában állt, most már csak egy
dolga van: várni, amíg Skye és Adam hazatérnek. A felelősség már
nem őt nyomja. Conn majdnem hallhatóan sóhajtott fel a
megkönnyebbüléstől.
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A terem túlsó végében Velvet hirtelen nyüzsgő tömeg közepén
találta magát. Csak úgy kapkodta a fejét a felháborító bókok hallatán,
amelyek a királyi kísérethez tartozó és az új udvarhölgytől roppant
izgatott úriemberek felől érkeztek feléje. Nem kezdett affektálni,
kényeskedni, mint ahogy sok más lány tette volna hasonló
helyzetben, hanem szókimondóan, de sértő szándék nélkül
válaszolgatott. És ráadásul hihetetlenül szép volt, úgyhogy az
úriemberek dacoltak a királynő haragjával – persze csak addig, amíg
Tudor Erzsébet a terem túlsó végében volt. Amikor Velvet úgy
érezte, hogy már nem képes tovább elviselni a körülötte legyeskedők
ostobaságait, megérkezett Sir Walter Raleigh és Essex fiatal grófja,
hogy félrevonják őt a zajos tömegből.
– Elnézést kérek, uraim – kezdte Essex nevetve –, de Wat és én
vállaltuk, hogy gondját viseljük ennek a leányzónak, és megvédjük
őt és erkölcseit veletek szemben. Ne feledjétek, hogy úgy gondolunk
rá, mint a saját drága húgunkra, és óva intünk benneteket attól, hogy
játszadozni próbáljatok vele. Kivéve persze akkor, ha ő úgy kívánja,
hogy játszadozzanak vele! – Határozott mozdulattal megfogta Velvet
könyökét, és a kandallóhoz irányította, ahol is Sir Walter Raleigh–
val együtt helyet foglaltak.
– Megőrült! – tört ki Velvetből.
– Na persze, de Marisco kisasszony, de azért fogadni mernék,
hogy ezek a tökkelütött fajankók halálra untatták. Megígérem, hogy
Wat és én sokkal szórakoztatóbbak leszünk. El van jegyezve?
– Miért? – kérdezte Velvet, és gyanakodva fürkészte a férfit.
– Azért, buta kismacska, mert szeretném tudni, mekkora az
esélye annak, hogy kihívnak párbajra.
– A vőlegényem Skóciában van, és tájékoztatására elmondom:
fogalmam sincs, hogy néz ki.
– Megengeded, hogy Velvetnek szólítsunk? – kérdezte az
Essexnél tizenöt évvel idősebb Raleigh. – Te pedig szólíts bennünket
Watnak és Robinnak.
– Van egy bátyám, akit Robinnak hívnak, ezért téged Watnak,
téged pedig Kópénak foglak szólítani, mert az a gyanúm, hogy
gonosz egy fickó vagy. – Éles pillantást vetett Robert Devereux–ra,
aki elvörösödött.
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Raleigh nevetett. – Fiatal vagy még, Velvet, és gyanítom, túl naiv
ahhoz, hogy jól kiismerd magad az udvar bonyolult világában. De
mégsem aggódom érted, mert éles a szemed, és jól forog az eszed.
Azt hiszem, igazi túlélő vagy.
Ekkor két fiatal nő érkezett hozzájuk sietős lépésekkel. Egyikük
bájos lány volt hosszú, egyenes sötétszőke hajjal és nyugodtságot
sugárzó szürke szemekkel A másik páratlanul szép teremtés volt:
vastag szálú, aranyszőke haja hullámokban omlott a vállára, szeme
hihetetlen türkizkék színben játszott. A sötétebb hajú lány
szégyenlősen elmosolyodott, és udvariasan pukedlizett.
– A nevem Elizabeth Throckmorton, Bessnek szoktak szólítani, s
a királynő egyik udvarhölgye vagyok. Őfelsége az én gondjaimra
bízott téged. Ez a barátnőm, Angel Christman. Isten hozott az
udvarban.
Velvet viszonozta a pukedlit, és így szólt: – Kérlek, szólíts
Velvetnek. Remélem, barátok leszünk.
– Ó, micsoda ártatlanság, jó uram! – kiáltott fel a gyönyörű szőke
lány.
– Angel! Ne rémítsd meg Velvetet, most lesz először távol az
otthonától.
– Te is udvarhölgy vagy? – kérdezte Velvet az aranyszőke
lánytól.
Angel elnevette magát. – Nem – felelte. – Én csak azért vagyok itt,
mert királyi gyámság alatt állok. Az olyan pozíciók, mint amilyenhez
te jutottál, az enyémnél sokkal nemesebb családból származóknak
jutnak.
– De a szellemed az nemes, Angel, drágám – mormogta Essex, és
érzéki mozdulattal a lány keskeny derekára csúsztatta a kezét.
Angel felhorkantott, és eltaszította a férfi karját. – Vedd le a
kezedet rólam, te szatír, nehogy elrontsd az esélyeimet egy jó
házasságra. Bármily különösnek tűnik a te számodra, kedves gróf,
egyetlen tiszteletre méltó úriember sem akarja látni jövendő hitvesén
a te kezed nyomát.
– Angel! – kiáltott fel Bess Throckmorton döbbenten.
– Igaz, amit mondok, Bess. Téged a befolyásos családod megvéd
mindentől, de nekem vigyáznom kell az erkölcsömre és a jó híremre.
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– Nincs az a férfi, aki egy csípős nyelvű satrafát szeretne
magának – állapította meg Essex. – És neked, drága Angel, jó
esélyed van rá, hogy az legyél. – Angel szavai láthatóan nagyon
felzaklatták. Velvet elfojtott egy mosolyt.
Bess Throckmorton, megpróbálván témát változtatni, így szólt
Velvethez: – A királynő azt mondta, holnap kísérjünk el az
otthonodba, és segítsünk összecsomagolni. Messze laksz innen?
– Nem, csak néhány mérföldnyire. Tudtok lovagolni?
– Persze! – felelte a két lány kórusban.
– Akkor induljunk korán – mondta Velvet lelkesen.
– Elkísérünk benneteket – ígérte Sir Walter. – Nem lenne bölcs
dolog, ha három ifjú hölgy egyedül lovagolgatna.
Velvet már majdnem ellenkezni kezdett, de aztán arra gondolt,
milyen csodálatos is lenne az udvarhoz tartozó két elegáns
úriemberrel megérkezni Queen's Malvernbe. – Föl tudtok kelni
korán? – kérdezte gúnyosan.
– Micsoda? Hogy föl tudunk–e kelni? Le sem fekszünk,
drágaságom! Ha az udvarhoz tartozol, akkor alszol, amikor éppen
van rá lehetőséged. Majd megtanulod.
***
Cecily úrnő, akit Deirdre már értesített Velvet ügyködéseiről,
Velvet pesztrájával várta másnap reggel a lány érkezését. Mindketten
rosszalló pillantással fogadták Velvetet, amint az Sir Walter, a gróf,
Bess és Angel társaságában lóháton megérkezett Queen's
Malvernbe. A kis termetű, kövérkés Cecily Small takaros asszony
volt, átható pillantású kék szemekkel és ezüstös fürtökkel. De azért
félelmetes is tudott lenni, most is ingerülten topogott.
– Nagyon fog haragudni az édesanyád, Velvet. És mit mondjunk
majd a skót grófnak, amikor megérkezik? – zúdította a
szemrehányásokat Velvetre, miközben az leszállt a lóról.
– Ugyan már, drága Cecily úrnő – felelte a lány. – Ne felejtsd el,
hogy anyám azt ígérte: szerelem nélkül sohasem kell
megházasodnom.
– Honnan tudhatnád, hogy szereted–e a jegyesedet vagy sem, ha
nem leszel itt, hogy megismerd? Amikor elmentél a
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nővéredhez, pontosan tudtad, hogy hamarosan megérkezik. Most
meg azt hallom, hogy udvarhölgy leszel! – Mivel sokat segédkezett
Velvet és legtöbb testvére felnevelésében, Cecilyt nagymamaként
kezelték Skye gyermekei. Ó pedig úgy érezte, ez feljogosítja arra,
hogy habozás nélkül mindig kimondja, amit gondol, és, amennyiben
szükségesnek véli, beavatkozzon.
– Nem utasíthattam vissza a királynőt – mondta Velvet ártatlanul.
– Te megkérted a királynőt, ezt mindketten tudjuk – jött a csípős
válasz. – Megátalkodott egy lány vagy. Apádnak már régen a
körmödre kellett volna néznie. De nem! Adam de Marisco
majomszeretettel csüng rajtad, és tessék, hová vezetett ez!
Zsörtölődését Velvet útitársai nagy érdeklődéssel hallgatták, de
amikor az idős hölgy egyszer csak észbe kapott, hogy ők is ott
vannak, hirtelen elhallgatott.
Velvet bájosan, csengő hangon elvégezte a bemutatást: –Essex
grófja, Sir Walter Raleigh, Bess Throckmorton és Angel Christman
kisasszonyok; ő pedig Cecily Small néni, Sir Robert nővére. Nekem
olyan, mint egy nagymama.
–Isten hozta mindannyiukat Queen's Malvernben –mondta Cecily
udvariasan, és tessék–lássék módra még egy pukedlit is bemutatott. –
Hölgyek, urak, jöjjenek be a házba, aprósüteményt és bort
szolgálunk fel. – Az idős hölgy megfordult, és elindult, hogy
mutassa az utat.
– Miről is van itt szó, Velvet? – csipkelődött Raleigh. – Nem
találkoztál még a jegyeseddel? Micsoda régimódi dolog ez!
– Nem olyan fontos az egész – mormogta Velvet, és úgy érezte,
az idős hölgy feddése nyomán megint kisgyerek lett belőle. – A
jegyesem édesapám barátjának a fia, de olyan régen volt az
eljegyzés, hogy nem is emlékszem rá. És egyébként is: anyám azt
mondja, ne menjek hozzá feleségül, ha nem vagyok szerelmes belé.
Raleigh nem hagyta annyiban a dolgot. – De a te Cecily nénid
mégiscsak azt mondja, hogy az úriember hamarosan megérkezik, te
pedig nem leszel itt, hogy üdvözöld. –A férfi kuncogni kezdett. –
Ravasz egy leányzó vagy te, Velvet de Marisco, nem igaz?
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– Irigylem az eszét – mondta Essex vigyorogva. – Mutassatok
nekem egy lányt, akinek saját gondolatai vannak.
– Mutassatok nekem egy lányt – neked ennyi tökéletesen elég,
gróf uram! – csattant fel Angel. – Soha nem hallottam róla, hogy
különösebben válogatós lennél.
– Az isten szerelmére, Angel! Azonnal hagyd ezt abba! – kiáltott
fel az amúgy halk szavú Bess. – Azért jöttünk, hogy segítsünk
Velvetnek, és tanácsokat adjunk neki arra vonatkozóan, mire lesz
szüksége az udvarban. Urak, ti csak ücsörögjetek nyugodtan, és
iszogassátok a borotokat, amíg elvégezzük a feladatunkat – fejezte
be határozottan.
A két férfi egyetértően mosolygott, aztán követték Cecily úrnőt,
aki sietős léptekkel vonult végig a folyosón. Elizabeth Throckmorton
a királynő egyik kedvenc udvarhölgye volt, sokan szerették és
tisztelték. Huszonnégy évesen már eltöltött néhány évet az udvarnál,
és ő volt a legidősebb udvarhölgy. Velvethez fordult, és azt kérdezte:
– Elvinnél minket a szobádba?
Velvet bólintott, aztán elindult felfelé, hogy mutassa az utat.
Angel Christman belé karolt, és azt mondta: – Ha Bess úgy
határozott, hogy a szárnyai alá vesz, szerencsés egy lány vagy. Bess
nagyon kedves és rendes, pedig a legtöbb udvarhölgy nem az. De hát
ezt te is hamarosan látni fogod. – Angel csak két évvel volt idősebb
Velvetnél, de az udvarban eltöltött éveknek köszönhetően olyan
mindentudó, bölcs ábrázata volt, hogy sokkal érettebbnek látszott
koránál.
Velvet hamarosan rájött, hogy milyen nagy szerencséje van Bess
és Angel barátságával. Átnézték a ruhatárát, és megállapították, hogy
a legtöbb ruhadarab divatjamúlt és túlságosan vidékies. Gyászos
arccal közölték vele, hogy ki fogják nevetni az udvarban, pedig az
első benyomás roppant fontos. Kénytelen lesz az udvar távozása után
még körülbelül egy hétig Blackthorn Priorybun maradni, aztán majd
később csatlakozik hozzájuk, amikor már felújította a ruhatárát.
– Nem, azt nem lehet! – kiáltotta Velvet. – Lehet, hogy addig
megérkezik a gróf, és akkor sohasem szabadulok el innen! Inkább
nevessenek ki az udvarban, de... – Elhallgatott, mert rájött, hogy
majdnem elárulta legbelsőbb félelmeit.
– Hát akkor – felelte Bess, aki, bár nagyon kíváncsi volt, nem
akart faggatózni – talán még ma este átalakíttathatnánk
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néhány ruhádat a varrónőddel. így holnap reggel velünk jöhetsz, ő
pedig varr neked új ruhákat, amiket majd utánunk küld. Csak fehér
ruhákat varrjon. A királynő úgy kívánja, hogy palotahölgyei
feketébe, udvarhölgyei pedig fehérbe öltözzenek, amikor
szolgálataikat teljesítik.
– Lehet díszíteni valamivel a fehér ruhákat? – tette fel a kérdést
Velvet.
– Hát persze – nevetett Bess. – Máskülönben úgy néznénk ki,
mint a francia apácák. A fehér ruhához néha más színű alsószoknyát
viselünk, vagy valamilyen minta van rajta fehér alapon. De egy
percig se félj, Velvet. A legszebb és legszínesebb ruháidat viselheted
majd a mulatságokon, ünnepségeken. De a királynő néha rossz
hangulatban van, és akkor szigorúan be kell tartani az utasításait.
– Bess túl jólelkű ahhoz, hogy kimondja: a királynő öregszik, és
ezt nagyon bánja – szólt közbe Angel. – Mivel a közvetlen
környezetében mindenki kénytelen feketében meg fehérben járni,
még ragyogóbban néz ki, mint ahogy a legendákban él.
– Nagyon kedves úrnő – védelmezte a királynőt Bess.
– Azokkal, akik a kedvében járnak, valóban az, de tud féltékeny
is lenni, ezt te sem tagadhatod, Bess. Nagyon mérges, amikor
valamelyik udvarhölgye elhagyja, hogy boldog házasságban éljen,
mert ő maga soha nem fog megházasodni. Jaj annak a lánynak, aki
olyan ostoba, hogy a királynő jelenlétében ábrándozik egy jó férjről.
– Voltak olyanok is, akik az ő áldásával házasodtak – mondta
Bess.
– Azok a lányok, mint mondjuk, Velvet, akik úgy érkeztek az
udvarba, hogy már eljegyezték őket. De akik az udvarban lettek
szerelmesek, azokkal csúnyán elbánt a királynő, és te pontosan
tudod, Bess, hogy igazat beszélek. Máskülönben miért lennél te is
olyan óvatos?
– Angel! – Bess elgyötört arccal nézett a barátnőjére.
– Na jól van, de azért egy biztos: örülök, hogy én csak egy királyi
gyámság alatt álló, jámbor leány vagyok. – Angel, arcán pimasz
mosollyal, Velvethez fordult. – Mondd, izgatott vagy, hogy elhagyod
vidéki fészkedet, és velünk jössz, egérke?
– Igen, igen – felelte Velvet lelkesen, és nagyon megköny–
nyebbült, hogy a társalgás végre elterelődik a házasságról.
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Beléptek Velvet hálószobájába, és ott találták Daisyt, Skye
komornáját, Velvet nem kis meglepetésére.
– Az arckifejezésükből meg tudom mondani, hogy már jártak az
öltözőszobában – jelentette ki Daisy.
– Ó, Daisy! Minden ruhám olyan... olyan...
– Ódivatú és gyerekes – fejezte be Daisy a mondatot. – Bizony ez
az igazság, de azért ne tessék aggódni. Az édesanyja ruhái mindig is
a legdivatosabbak voltak, hiába nem járt már az udvarban egy jó
ideje. Mivel most ő távol van, és a ruhái csak ott lógnak a
szekrényben, szerintem nyugodtan átalakíthatunk közülük néhányat.
– Nagyon bölcs megoldás – jegyezte meg Bess. –
Megnézhetnénk a ruhákat, amelyek szerinted megfelelőek lennének
Velvet kisasszonynak, Daisy?
– Majd behozom őket – hangzott a válasz. – Senki sem mehet be
az úrnőm öltözőszobájába, csak én. – A komorna kisietett a
szobából.
– Micsoda egy vén sárkány – mondta Angel. – Gondolom, ősidők
óta az édesanyád mellett van.
– Majdnem harminc éve – válaszolta Velvet. – Nagyon mérges,
mert mama most nem hagyta, hogy elmenjen velük, pedig egyébként
nem is szeret utazni. Hatalmas családja van, mert a férje, Bran Kelly,
minden alkalommal, amikor hazajött a tengerről, újabb gyereket
nemzett neki, mielőtt megint elment volna – mesélte Velvet kacagva.
Mielőtt Velvet újabb információkkal szolgálhatott volna, Daisy
visszatért a hálóba. Jó néhány ruhát hozott magával, és egy fiatal
lány követte, akinek a kezében szintén ruhák voltak. – Ötöt hoztunk
Pansyvel, Velvet kisasszony – mondta Daisy. –Valószínűleg ezek a
színek állnak majd a legjobban. Majd megnézzük, milyen anyagok
vannak a raktárban, és azokból csináltathatunk még néhány ruhát.
Bess és Angel álmélkodva, az irigység legcsekélyebb jele nélkül
szemlélték a ruhákat. Pompázatos, gyöngyszemekkel, arany– és
ezüsthímzéssel díszített öltözékek voltak. Új barátnőinek eddig a
pillanatig eszükbe sem jutott, hogy Velvet de Marisco mesés vagyon
örököse. Mivel annyira naiv, ártatlan és szerény volt, nem is hozták
kapcsolatba ekkora gazdagsággal.
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Daisy gyorsan levetette Velvettel a lovaglóöltözetet, és segített
neki belebújni édesanyja egyik ruhájába. Kritikus szemmel
méregette a lányt, többször körbesétálta, bólogatott, és mormogott
magában. – Pansy! – szólította éles hangon a lányát. – Azonnal hozd
ide a varrónőt!
– Igen, mama! – A lány elszaladt.
– Pansy a kisasszonnyal megy komornának – közölte Daisy
Velvettel. – Mindent megtanítottam neki, jó hasznát veszi majd.
– Na és mi lesz Violettel?
– Egy pesztrától nem lehet elvárni, hogy jó komorna legyen,
Velvet kisasszony. Különben is, Violet gyereket vár, és végre
megházasodik.
– A kocsissal? – kiáltott fel Velvet jókedvűen.
Bess Throckmorton és Angel Christman egymásra pillantottak,
aztán mindketten elnevették magukat. Ugyanaz járt a fejükben: a
vidéki pletyka nem sokban különbözik az udvari pletykától.
Daisy kicsit megbántottnak tűnt. Ostobának érezte magát a két
finom hölgy előtt, és ez persze nem tetszett neki. Elvégre ő már
akkor járt az udvarban, amikor ez a kettő még meg sem született. –
De ez nem a maga gondja, kisasszony –mondta. – Az édesapja
gyomorgörcsöt kapna, ha megtudná, hogy ilyenekről beszélünk.
Pansy szerencsére fürge volt, és máris visszatért Bonnie–val, a
varrónővel, aki nyomban hozzá is látott a ruhák átalakításához.
Velvet két centivel magasabb volt, mint gyönyörű édesanyja, de
mindegyik ruhának jókora szegélye volt, ezért a hosszúságán gond
nélkül lehetett változtatni. Csípőben és kebelben azonban be kellett
venni a ruhákból, mert Velvet jóval karcsúbb volt anyjánál, és
mellbősége is kisebb volt. A varrónő bejelölte a ruhákat a megfelelő
helyeken, aztán fogta őket, és elment.
Daisy ezután felsegített Velvetre egy selyemköntöst, azután a
raktárhelyiségbe vezette a három lányt, és megmutatta nekik az ott
tárolt különleges szöveteket.
– Te jóságos isten! – kiáltott fel Angel. – Az egész udvar innen
öltözködhetne egy évig.
– Bizony – mondta erre Daisy büszkén.
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Velvet gyorsan döntött, mert pontosan tudta, mit akar. Nyárra és
kora őszre nem szeretett volna vastag szövetet. Inkább aranyszínű és
tengerzöld selymet választott magának. És persze számtalan
különféle fehér szövetet. Észrevette, hogy a gyönyörű Angel
álmélkodva nézegeti a türkizszínű selymet, Bess pedig egy vég
pipacspiros szövetben gyönyörködik. Így szólt Daisyhez: – Fogd
ezeket is. – A barátnői által csodált anyagokra mutatott. – Bonnié
vegyen méretet Throckmorton kisasszonyról és Christman
kisasszonyról, mielőtt elmennének, készítse el a ruhákat, és küldjétek
el az enyéimmel együtt.
– Ugyan már, Velvet – tiltakozott Bess. – Ez azért túlzás lenne.
– Ne butáskodj – felelte Velvet. – Ahogy Angel is mondta, annyi
szövet van itt, hogy az egész udvart fel lehetne öltöztetni. Kérlek,
Bess! Te meg Angel vagytok az első barátnőim az udvarnál. Hadd
ajándékozzalak meg benneteket.
Bess Throckmorton szemét elfutották a könnyek. Micsoda
jólelkű gyermek, gondolta. Addig pislogott, amíg a könnyek el nem
tűntek, aztán így szólt: – Köszönjük a nagylelkűségedet, Velvet de
Marisco.
– Ámen! – sóhajtott fel Angel, egy kissé oda nem illően, és
amikor Bess megrovó pillantást küldött feléje, tárgyilagos hangon
azt mondta: – Már attól féltem, nem hagyod, hogy Velvet
megajándékozzon minket, Bess. A te esetedben ez rendben is van,
hiszen a családod támogat, de egy magamfajta árvának minden
ajándék sokat ér.
Bess Throckmorton megcsóválta a fejét. – Nem így van, Angel.
Ha tehetős udvarhölgy lennék, már régen megházasodtam volna, de
a fivérem elvesztette a hozományomat egy rossz befektetés
következtében. Bármilyen jó kapcsolataim vannak is, szemernyivel
sem jobb a helyzetem, mint neked.
– Adjunk hálát az istennek a királyi udvarért. Otthont ad nekünk,
és – bár nem túlzottan nagylelkűen – ruház bennünket, nincstelen, de
jó kapcsolatokkal bíró ágrólszakadtakat. –Angel derűsen kacagott.
Velvet de Marisco kisasszony hamarosan rájött egy fontos
igazságra: lehetett ő hercegnő Qneen's Malvernben, a királyi udvar
hierarchiájában a legalsó szinten van. A palotahölgyek és még
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magasabb rangú nobilitások között Lundy örökösnő–
je, ahogy itt ismerték, nagyon kis hal volt. De akik vették a
fáradságot, hogy megismerjék, kedvelték, mert Velvet fiatal volt,
szórakoztató, művelt, s bár indulatos is tudott lenni, nyoma sem volt
benne rosszindulatnak.
Mivel Velvet volt a legfiatalabb és legújabb udvarhölgy, a
legegyszerűbb feladatot bízták rá. Arról kellett gondoskodnia, hogy a
királynő varrókosarában a selymek legyenek mindig szépen,
gyűrődés nélkül kisimítva, a szivárvány színei szerint elrendezve. A
megfelelő tűket és az éles vágószerszámokat is neki kellett
biztosítania. Ha Tudor Erzsébetnek hímezni támadt kedve, vagy
éppen egy gobelinen kívánt dolgozni, a varrókosárral gyorsan ott
termett Lundy örökösnője, aki felelőssége teljes tudatában végezte
azt a munkát, amit egykoron Aidan nénikéje látott el annak idején,
amikor az udvarban volt.
Az udvari élet tempója gyorsabb volt, mint amihez Velvet
hozzászokott, és nagyon hálás volt Bess és Angel barátságáért.
Nélkülük egyedül érezte volna magát, mert a többi udvarhölgy nem
sok kedvességet mutatott. Voltak itt nagy nevek, de a nevek mögött
csak egészen csekélyke vagyon állt. És voltak tehetős és hangzatos
címekkel rendelkező hölgyek is, de egyikük sem volt olyan bájos,
mint Velvet. A legtöbbjük féltékeny is volt rá.
– A királynő keresztgyerekei csupa jöttment népség –mondta egy
előkelő származású hölgy csúfondárosan mosolyogva.
– Bizony, bizony – helyeselt egy másik. – A szülők azért
választják a királynőt, mert azt remélik, hogy így előnyökhöz
juttathatják a máskülönben középszerű gyereket.
Velvet érezte, hogy arca elvörösödik a sértéstől. Ösztönei arra
buzdították volna, hogy ugorjon neki a lánynak, és kaparja ki a
szemét, de magán érezve Bess Throckmorton figyelmeztető
pillantását, visszafogta indulatait.
– Igaz, hogy édesanyám szülei egyszerű ír emberek voltak, de
apám, kinek ősi nevét viselem, nemesember. Nővérem, Willow,
Alcester bárónője; fivérem, Robin, Lynmouth grófja; nővérem,
Deirdre, Lady Blackthorn; bátyám, Padraic, Lord Burke, akit a jelek
szerint mindannyian nagyon kedveltek. –Arcára illedelmes kifejezést
öltve nézett a hölgyekre. – Az biztos, hogy Padraic is nagyon
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szépeket mondott rólatok – tette hozzá, és folytatta a munkáját.
Bess elfojtott egy mosolyt, és elismerő pillantást küldött védence
felé. Velvet, anélkül hogy akár csak felemelte volna u hangját,
szépen helyretette a lányokat.
– Robert Southwood és Padraic Burke a fivéreid? – kérdezte az
egyik fiatal nő.
– Igen.
– Lord Burke, Clearfields Manor ura és Robert Southwood,
Lynmouth grófja?
– Bizony.
Hosszú csend állt be; a királynő udvarhölgyei megpróbálták
megemészteni a hallottakat. Végül megszólalt az a lány, aki az előbb
a kérdéseket tette fel. – Hamarosan Lynmouth Castle–ba megyünk.
– Tényleg?
– Fivéred még mindig özvegy?
– Igen – válaszolta Velvet. – Nagyon megviselte Alison halála.
Esküszik, hogy nem fog újra megházasodni, de én azt hiszem, csak a
megfelelő hölgyet kellene megtalálnia. – Ezután Velvet mosolyogva
fordult az udvarhölgyek felé, s mosolya olyan gyermekien ártatlan
volt, hogy senki sem sejthette, milyen gonosz gondolatokat forgat a
fejében. Micsoda hiú, felszínes teremtmények ezek a lányok,
legalábbis a legtöbbjük. Velvetnek szemernyi kétsége sem volt
afelől, hogy most majd megpróbálnak barátkozni vele, hiszen
megtudták: két, ugyancsak jó partinak számító, tehetős úriember
testvére.
Miközben az udvarhölgyeket tanulmányozta hosszú szempillái
alól, megállapította magában, hogy Robert és Padraic még csak egy
kellemes futó kapcsolatra sem lelhet a királynő udvarhölgyei között.
Bessnek érdemes volna udvarolni, de az utóbbi időben Velvet arra
kezdett gyanakodni, hogy barátnője szíve Sir Walter Raleigh–é, bár
nyilvánosan a legcsekélyebb érdeklődést sem mutatták egymás iránt.
Az udvar távozott Blackthorn Prioryból, délre tartott, London
irányába. Úgy hírlett, hogy ebben az évben a legsúlyosabb a spanyol
fenyegetés, és az a szóbeszéd járta, hogy a spanyolok hatalmas flottát
szerveznek az Anglia elleni támadásra. A királynő tanácsadói
ragaszkodtak hozzá, hogy Erzsébet térjen
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vissza Londonba, ahol megfelelően gondoskodhatnak a
biztonságáról, így az udvar nyári körútja váratlanul megszakadt.
Lynmouth grófja, miután megtudta, hogy királyi vendége
mégsem látogat el Devonba, megbízható férfiakból csapatot
szervezett az uralkodó védelmére, aztán Londonba utazott a csapattal
együtt, hogy gyönyörű otthonában, Lynmouth House–ban vendégül
lássa Erzsébetet.
Velvet, megtudván, hogy bátyja megérkezett Londonba, több
alkalommal is kimenőt kért magának, hogy meglátogathassa Robint.
Tudta, hogy a jegyesség zavaros ügyében minden lehetséges
szövetségesre szüksége lesz. Biztos volt benne, hogy Cecily néni és
Deirdre is írt már Robinnak.
A királynő által megkövetelt színekbe – feketébe és fehérbe –
öltözve, Velvet a Whitehall Palace előtti dokknál beszállt egy
dereglyébe, és rövid utazás után a szintén a folyóparton elterülő
Lynmouth House–hoz érkezett. Egy szolga már várta, hogy segítsen
kiszállni, és hogy kifizesse a csónakost. Velvet sietős léptekkel
keresztülvágott a hatalmas kerten, és az épület teraszán meglátta a
bátyját.
– Robin! – kiáltott oda neki.
Robert Southwood, Lynmouth grófja felnézett, és szája mosolyra
húzódott. Kényelmes öltözéket viselt, nyitott selyeminge alatt látható
volt erős mellkasa. Zöldeskék szemével elismerően végigpillantott
édesanyja legkisebb lányán, kis húgán, aki nővére, Willow mellett a
legkedvesebb testvére volt.
– No, te kis bestia! – Megölelte és arcon csókolta húgát.
– Te is kezded? – jajdult fel Velvet. – Ki akarsz oktatni te is?
Miért nem érti meg senki, amit én mondok?
A gróf átölelte kis húgát, és a közeli, későn érő almafa alatt álló
padhoz vezette, ahol mindketten leültek.
– Mondd el szépen nekem, milyen hálót szőttél, aztán majd
meglátjuk, hogy le kell–e dorongolnom vagy sem. Kaptam két
felháborodott hangú levelet, az egyiket Cecily úrnőtől, a másikat
pedig Deirdretől.
– Robin, egy hónappal ezelőtt nem is tudtam, hogy odaígértek
engem egy idegen férfinak. Nem akarok elmenni Skóciába úgy, hogy
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nem ismerem ezt a férfit, és egészen biztos, hogy még nem vagyok
kész arra, hogy örökösökkel ajándékozzam meg.
– Nem mondhattad volna ezt el a grófnak, húgocskám? Biztosan
nem lenne teljesen érzéketlen egy fiatal lány félelmei iránt. Semmi
kétségem, hogy beleegyezett volna a kérésedbe, hogy megvárjátok
édesanyánk és Adam érkezését.
– Conn bácsikám nem így látta, Robin. Mi lett volna akkor, ha
megvárom a grófot, hogy megkérhessem, ő meg nemet I mond?
Akkor kénytelen vagyok hozzámenni. Mint a királynő I udvarhölgye
védelem alatt állok, amíg a szüleim hazatérnek. í Nem követtem el
olyan szörnyűséges bűnt, kedves bátyám. És Broc Cairn grófja sem
sértődhet meg azon, hogy a jegyese a királynő udvarhölgye.
Robin megcsóválta a fejét. – Túl okos vagy te ahhoz, hogy
udvarhölgy legyél, Velvet – mondta és rávigyorgott. – Az anyánk is
pontosan így tett volna, amikor fiatal lány volt, de ne mondd neki,
hogy ezt tőlem hallottad. Na, hogy tetszik az udvar?
– Ez a legizgalmasabb hely, ahol valaha is megfordultam, Robin!
Sohasem gondoltam volna, hogy képes vagyok ilyen kevés alvással
ilyen nagy felbolydulásban élni, de sikerül. Van két nagyon jó
barátnőm. Az egyikük Bess Throckmorton, aki nagyon jó hozzám,
Robin. Nem úgy, mint a többiek. Szinte mindegyik hiú, rátarti és
dölyfös. Levegőnek néztek, amíg meg nem tudták, hogy van két
tehetős, jó partinak számító fivérem.
Robin csak mosolygott a lány lelkesedésén. – És ki a másik
barátnőd?
– A neve Angel Christman, és hihetetlenül gyönyörű, Robin.
Királyi gyámság alatt áll, és szegény, mint a templom egere, ahogy
gyakorta szokta mondani. Amikor van egy kis szabadidőnk Besszel,
Angellel, Wattal meg Kópéval bemegyünk a városba. Voltam
színházban is, Robin!
Robin ismét elmosolyodott. – Melyik előadást láttad?
– Egy újat, az a címe, hogy A nagy Tamerlán, Christopher
Marlowe írta. Wat azt mondja, hogy a legjobb angol drámaíró.
– Valóban az – felelte Robin. – És ki ez a Wat, aki ilyen remekül
ért a drámákhoz?
– Sir Walter Raleigh, Robin. Azt hiszem, szerelmes Bessbe, bár a
királynő jelenlétében nem is mernek egymásra nézni. Kópé azt
mondja, hogy a királynő azonnal a Towerba záratná őket, ha
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megtudná, hogy van közöttük valami.
– Már megint ködösítesz, kis húgom – mondta Robin. –Kétszer is
említettél egy bizonyos „Kópét", de nem tudom, kire gondolsz.
– Essex grófjára, Robin. Mindenki Robinnak szólítja, de
megmondtam neki, hogy én nem vagyok hajlandó, mert csak egy
Robin van az életemben.
Robert Southwood megmerevedett. Essex grófja nagy nőcsábász
hírében állt, ahogy a mostohaapja, Leicester grófja is. Robin tudta,
hogy ez az úriember mennyire szerette volna meghódítani az
édesanyjukat, Skye–t, miután Geoffrey Southwood meghalt. – Ezek
szerint – mondta, és nagyon remélte, hogy hangja nyugodtan cseng –
összebarátkoztál Essexszel?
– Nagyon kedves ember – felelte a lány. – Azt mondja, hogy
olyan vagyok, mint a testvére, Dorothy. Ő meg Wat figyelmeztették
az összes úriembert az udvarban, hogy velem nem szabad
játszadozni. Ó, Robin! Olyan remekül szoktunk szórakozni ötösben:
Wat, Kópé, Bess, Angel meg én.
– Nem tolakodó veled?
– Kicsoda?
– Essex.
– Nem. – Velvet elnevette magát. – Túlságosan lefoglalja, hogy
keresse a királynő kegyeit, nincs ideje arra, hogy velem vesződjön.
Az igazat megvallva, nagyon csalódott vagyok, mert azt hiszem,
szeretném, ha megcsókolna. Azt, akitől az első csókot kapod,
szeretned kell, nem igaz? – Velvet fejét félrebillentve nézett bátyjára.
– De – felelte Robin halkan. A lány őszinte naivitása csodálatra
késztette, de ugyanakkor aggodalomra is. Hogyan lehetséges az,
hogy édesanyjuk meg Adam úgy nevelte fel őt, hogy fogalma sincs
arról, milyen veszélyek leselkednek rá az életben? Felállt, megfogta
Velvet kezét, és felsegítette. – Menjünk be a házba, Velvet. Még
nem láttad, hiszen még nem is jártál Londonban. Szeretném, ha
megismerkednél Lynmouth House–szal, mert te leszel a ház
asszonya, amikor a királynő idejön.
– Én leszek a ház asszonya? Ó, Robin! Azt hittem, Willow–t
fogod megkérni.
– Őt is kértem volna meg, csakhogy az elbűvölő kis húgom
épphogy megérkezett Londonba, és hasznára válik, ha meg–
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tudja, milyen is vendégül látni az udvart. Lehet, hogy egy napon
majd az lesz a feladatod, hogy vendégül lásd Jakab királyt.
Az ingerültség felhője suhant át Velvet arcán, de olyan gyorsan,
hogy fivére észre sem vette.
– Nem biztos, hogy feleségül megyek ahhoz a skóthoz, Robin.
Ne felejtsd el anyánk ígéretét.
– Nem felejtem el, Velvet, de nem ítélheted meg a grófot anélkül,
hogy találkoztál volna vele, és lett volna a lehetőséged, hogy
megismerd. A királynő udvarhölgyeként biztonságban vagy,
legalábbis addig, amíg a szüleid visszatérnek. Te nyerted az első
csörtét. Győztesként is maradj nemes lelkű.

2
Robert Geoffrey, James Henry Southwood, Lynmouth grófja
harmadik születésnapja óta viselte címét. Édesapjára, akire
rendkívüli módon hasonlított, alig–alig emlékezett. Hatéves volt,
amikor udvari apród lett őfelsége Tudor Erzsébet mellett, és az
udvari élet szabályait könnyedén, gond nélkül sajátította el. Amikor
betöltötte tizenhatodik életévét, édesapja az oxfordi egyetemre küldte
tanulni. Tizennyolc évesen a Sor–bonne–ra került, innen utazgatott
is, bejárta egész Európát. A Sorbonne–on ismerkedett meg
Alexander Gordonnal, Broc Cairn grófjának fiával.
Alex három évvel idősebb volt ugyan a szőke angol grófnál, de
nagyon gyorsan megkedvelték egymást. Úgy döntöttek, hogy anyagi
forrásaikat és lakóhelyüket megosztják egymással. Ez sem zavarta
meg barátságukat. Együtt tanultak, együtt ittak, még a lányok után is
együtt jártak; néha, amikor csak szerény anyagi lehetőségeik voltak,
megosztoztak egy csinos szajhán, aki a legkevésbé sem bánkódott
azon, hogy csak egyszer fizetik meg, örömmel vette, hogy két ilyen
férfias szeretője van. Alex és Robin már több mint egy éve ismerték
egymást, amikor először szóba jött a házasság kérdése.
Robin elmesélte barátjának, hogy már gyermekkorában
eljegyezte a család egyik régi barátjának leányát, és amikor majd
végleg hazatér, megházasodik. Alex megvallotta, hogy ő
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is hasonló helyzetben van, elmondta, hogy az ügyben érintett leány
tizenhárom évvel fiatalabb nála, és a megállapodás szerint a
tizenhatodik születésnapja előtt nem kerülhet sor a házasságra. De
neki egyáltalán nem sürgős, hogy megállapodjon. Tőle ugyan
nyugodtan múlhatnak az évek, amíg Velvet de Marisco kisasszony
felnőtté nem lesz.
– Mit mondtál, kicsoda? – Robin hirtelen felült az ágyon, ahol
eddig heverészett. – Hogy hívják a jegyesedet?
– Velvet, Velvet de Marisco – jött a válasz.
– Te jóságos ég! Velvet de Marisco! – Robin nevetni kezdett.
– Talán ismered? – Alex kíváncsian nézett barátjára. –
Himlőhelyes az arca, vagy túl hosszú az orra? Semmire sem
emlékszem, csak arra, hogy szép kisgyerek volt.
– Bizony, hogy ismerem! A húgom, Alex! A féltestvérem, és
ritka szép lány. Ezért voltál nekem mindig olyan ismerős. Valójában
évekkel ezelőtt találkoztunk először az eljegyzési ünnepélyen,
édesanyám és mostohaapám birtokán, Queen's Malvernben.
Most, hat évvel később Robin már túl volt az esküvőjén egykori
jegyesével, Alison de Grenville–lel, három leánygyermeket nemzett,
és közel két esztendő eltelt azóta, hogy eltemette a feleségét. Még
mindig csak fájdalommal tudott Alisonra gondolni, erre a kedves,
bolondos, önfejű teremetésre, aki megajándékozta első kislányával,
Elsbethszel, pontosan kilenc hónappal az esküvőjük után. Tíz
hónappal később született Catherine, és alig telt el egy év, a
harmadik gyermek világrahozatala közben Alison meghalt. Az
asszony nagyon büszke volt a gyerekeire, de már–már eszelős érzés
lett rajta úrrá: kötelességének tartotta, hogy fiúgyermekeket szüljön
férjének. Robin tudta, hogy az ő felelőssége óvni Alisont, mert a
magja erős volt, az asszony pedig termékeny. Catherine születése
után megpróbálta kerülni a feleségét, de Alison ravaszul leitatta egy
éjjel, és Robin a bor okozta kábulatban úgy gondolta, hogy egyeden
alkalomból biztosan nem lesz semmi baj.
Robin ürügyként használta fel gyászát arra, hogy visszavonuljon
az udvari élettől és távol maradjon minden társasági rendezvényről
otthonában, Devonban. Egy év eltelte után nővére, Willow nyaggatni
kezdte, hogy házasodjon meg újra, de
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a férfi hajthatatlan volt. Ésszerű mérlegelés után arra jutott, hogy
nem felelős felesége haláláért, de érzelmileg másként élte meg a
történteket. Ha elég érett lett volna ahhoz, hogy uralkodjon a
természetén, Alison még ma is élne. Nem volt szerelmes a nőbe, de
nagyon jó barátok voltak.
Az események váratlan alakulása folytán Robin ismét a társasági
életben találta magát. A királynő tervezett devoni látogatása okán
kénytelen volt meghívni Tudor Erzsébetet, ugyanis mint a
vendégszeretetéről híres Geoffrey Southwood fia, nem tehetett
másként. Aztán megszületett a döntés, hogy a spanyol fenyegetés
miatt a királynőnek vissza kell térnie Londonba. Robin
kötelességének érezte, hogy a fővárosba utazzon seregével, hogy
harcoljon Angliáért, ha kell, és vendégül lássa a királynőt. Ahogy
arról már Velvetnek is beszámolt, a család tagjaitól sorra kapta az
izgatott hangú leveleket, amelyek mind legkisebb húga viselkedését
panaszolták fel. Édesanyjuk és mostohaapjuk távollétében fiatalabb
és idősebb testvérei egyaránt őt tekintették a családfőnek.
Alig érkezett meg Londonba, furcsa levelet kapott Alex
Gordontól, aki most már Broc Cairn grófja volt. A gróf megérkezett
Queen's Malvernbe, ahol a piros orcájú menyasszony helyett csak
Lord Blisst találta, aki nem győzött bocsánatot kérni tőle. Ha
érintkezésbe akar lépni meglehetősen kelletlennek tűnő jegyesével,
valamiképpen be kell jutnia az udvarba. Hajlandó lenne Robin
segíteni neki?
Robin rögtön válaszolt, megírta régi barátjának, hogy jöjjön
nyomban Londonba, szálljon meg nála, és majd együtt kiókumlálják,
miképpen lehetne megoldást találni a problémára, amit Velvet
fortélyos ügyeskedése okozott.
Alex lovon, csöndben, feltűnés nélkül érkezett meg Londonba,
csak az inasa kísérte, egy meglehetősen rossz arcú, Dugald nevezetű
ember. Alex könnyed mozdulattal lecsusszant a ló nyergéből, és
megfordult, hogy üdvözölje vendéglátóját, aki mosolyogva sietett
feléje a házból.
– Alex! Semmit sem változtál, a mindenségit neki! Isten hozott
Londonban! – üdvözölte a férfit Robin.
Broc Cairn grófja megragadta és megrázta barátja kinyújtott
kezét. – Örülök, hogy itt vagyok, Robin. Mikor találkozhatok a
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testvéreddel?
Robin szomorkásán elmosolyodott, és eszébe jutott, hogy
Alexnek mindig is az volt a szokása, hogy egyenesen a tárgyra tért.
Bevezette vendégét a házba, Dugaldnak pedig megmondta, hogy
kövesse a főudvarmestert. Miután a könyvtárszobában leültette Broc
Cairn grófját, és a kezébe nyomott egy erős burgundival teli, jókora
méretű ezüstserleget, így szólt: – Nem megy ez ilyen könnyen, Alex.
Nem úgy van ám az, hogy bemasírozol a királynő udvarába,
bemutatkozol Velvetnek, fogod, és elviszed a templomba.
– Miért nem?
Robinnak nevetnie kellett. Egyszerűen képtelen volt megállni
nevetés nélkül. Alex mindig is jól tudta, hogyan kell lerohanni egy
nőt, de a ravaszság és a tapintat tökéletesen hiányzott az
eszköztárából. Fogalma sem volt róla, hogyan kell udvarolni egy
nőnek, mert úgy gondolta, hogy elegendő az, amit az ágyban nyújt.
Az a probléma, szögezte le magában Robin, hogy Alex még sohasem
találkozott szűzzel. Szavait óvatosan megválogatva folytatta
mondandóját. – Alex, a húgom természeténél fogva független, önálló
lány. És ráadásul édesanyám megígérte neki – hiába volt meg a
kettőtök eljegyzése évekkel ezelőtt –, hogy szerelmi házasságot
köthet.
— Ostoba egy ígéret, ha kíváncsi vagy a véleményemre — jött a
nyers válasz. Broc Cairn grófja sötét pillantást küldött Robin felé.
Robin elrejtette a mosolyát. – Talán valóban az – mondta –, de
édesanyám első házasságát akkor ütötték nyélbe, amikor ő még a
bölcsőben volt. Nem illettek egymáshoz, és anyám élete maga a
pokol volt, amíg a férje meg nem halt. Anyám ezt sohasem felejtette
el. Velvet egy mindent elsöprő szerelem gyümölcse, és mindkét
szülő számára nagyon fontos. Úgy tervezték, hogy jövőre, Velvet
tizenhatodik születésnapjára meghívnak téged, hadd tölthessetek
együtt néhány hónapot, hogy megismerhessétek egymást. Velvet
nagyon védett életet élt, és minden valószínűség szerint könnyen
fülig beléd szeretett volna. Sürgető vágyad, hogy minél hamarabb
megházasodj, megrémisztette a húgomat. Nem ismer téged, Alex. Az
eljegyzés napja óta egyetlenegyszer sem látogattad meg. Szülei
távollétében szinte űzött vadnak érezte magát a leveled ér–
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kezése után. Különösen azért, mert Conn bácsikánknak fogalma sem
volt róla, hogy mit tegyen.
– Nekem meg kell házasodnom, Robin. Én vagyok az utolsó
egyenes ági férfi leszármazott, és feldühödök arra a gondolatra, hogy
a puhány, ostoba sógorom megörökölheti Dun Brocot. Nem
várhatok!
– Hallgass ide, Alex. Még szinte a bölcsőben voltam, amikor
megörököltem Lynmoutht. Apám és öcsém meghaltak egy tél végi
járványban, és én voltam az utolsó férfi a családban. És mégis
majdnem húsz év telt el, mire megházasodtam, és gyermekeim
születtek. Türelemmel kell lenned, Alex, mert ha meg akarod nyerni
a kis húgom szívét – és kénytelen leszel, ha boldog házaséletet
akarsz élni –, akkor bizony, kedves barátom, annak rendje és módja
szerint udvarolnod kell neki. Anyám és mostohaapám néhány
hónapon belül visszatérnek Angliába, és tudom, támogatni fogják az
ügyedet. Kivéve persze akkor, ha Velvet erőteljes utálatot érez
irántad.
– Feltételezem, amikor azt mondod, hogy udvaroljak neki, akkor
arra gondolsz, hogy mindenféle angol fortéllyal kell majd a szíve
közelébe férkőznöm.
Robin kuncogva nevetett. – Ne zsörtölődj velem, Alex. Nem én
küldtem kurta levelet Queen's Malvernbe kerek perec magamnak
követelve a menyasszonyomat. Áldd a szerencsédet, hogy Velvet
nem a másik keresztanyjához, a franciaországi Margit királynőhöz
fordult! Könyörgök, ne légy ilyen csökönyös skót! A te Jakab
királyod egyszer majd Anglia királya lesz, és akkor majd
mindannyian egyesülünk.
– Az ördög vigye el, Robin, még sohasem udvaroltam rendesen
senkinek sem. Amikor az egyetemen voltunk Párizsban, és
utazgattunk Franciaországban meg Olaszországban, semmi szükség
nem volt arra, hogy udvaroljak. Csak egy kis pénz kellett, hogy
megfizessem a szajhák szolgálatait. Dun Brocbun még ezzel sem kell
vesződnöm. Mivel az apám fia voltam, a lányok mindig
hajlandóságot mutattak, és most, hogy én vagyok a ház ura, még
inkább.
– Akkor itt az ideje, illetve már régen itt lett volna az ideje, hogy
megtanulj udvarolni egy tiszteletre méltó ifjú hölgynek. Nem
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ördöngösség ám. Szép versek, szép virágok, figyelmes ajándékok,
friss szellem, kedves szavak – ennyi az egész.
– Gyönyörű ez a lány – mondta Broc Cairn grófja, szinte
magának, miközben zekéje zsebéből előhúzta a Velvetről készült
miniatűrt, és rámeredt.
– Bizony gyönyörű – értett vele egyet Robin, és küszködnie
kellett, nehogy szélesen vigyorogni kezdjen. – Ráadásul rendkívül
értelmes, önálló, és nagyon elkényeztetett.
– Az ördögbe is, jóember, halálra rémítesz! – robbant ki Alexből.
– Én, az egyszerű skót, hogyan tudnék megbirkózni ezzel a
feladattal?
– A jóisten áldjon meg, nehogy megtudja, hogy félsz tőle –
okította Robin. – Kislány még, ártatlan szűz. Gyöngéden, de
határozottan udvarolj neki. Még senki sem forgolódott körülötte,
mert a szülei nagyon szigorúak voltak e tekintetben.
– Bárcsak ne tudná, hogy ki vagyok, Robin! Legalábbis eleinte.
Sokat adnék érte, ha úgy találkozhatnék vele, hogy nem tudja: én
vagyok Broc Cairn grófja.
Robin zöldeskék szeme egy pillanatra összeszűkült. – A
bácsikám szerint annyira megrémisztette a váratlan házasság
gondolata, hogy semmit sem akart tudni rólad – mondta. –Lehet,
hogy Broc Cairn névre emlékszik, de erős a gyanúm, hogy nem
tudja: Broc Cairn az Alexander Gordon. Majd Lord Gordonként
mutatlak be, és ha nem ismeri fel a nevet, akkor egy darabig
nyugodtan udvarolhatsz neki. Ha Velvet nem tudja, ki vagy, talán
jobban érzi magát a társaságodban, és hajlandó lesz megismerni.
– De ha nem tudja, hogy én vagyok Broc Cairn, megengedi, hogy
egy férfi, aki nem a jegyese, udvaroljon neki?
– Csak egy ártatlan kis flörtről van szó, Alex, és minden
udvarhölgy élvezi a könnyed nyári flörtöket. – Robert derűsen
kacagott. –Jót tesz nekik, ha azt hihetik, hogy sok kalandban volt
részük. Elégedettebbek lesznek a házasságban.
Most Alex Gordonon volt a sor, hogy nevessen. – Honnan szedtél
föl magadra ilyen fene sok tudást az elmúlt években? – gúnyolódott
barátjával. – Úgy emlékszem, hogy én vagyok az idősebb.
– Igen, három évvel öregebb vagy nálam, Alex, de mióta nem
találkoztunk, megházasodtam, apa lettem, aztán megözvegyültem. –
Robin mélyen felsóhajtott. – Az élményekből, tapasztalatokból sokat
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tanul az ember.
– Szomorúan hallottam, mi történt Alisonnal – mondta Alex
halkan. – Bárcsak megismerhettem volna, mert egész biztosan
nagyszerű asszony lehetett, ha ilyen mélyen gyászolod, Robin.
– Rendes lány volt – felelte barátja. – Ha nem vagy éppen
Franciaországban, amikor megesküszünk, megismerkedhettél volna
vele.
– De kénytelen voltam Franciaországba utazni a korona
szolgálatában. Nem mondhattam nemet, így is nagyon keveset tettem
a Stuartokért. – Bátorítóan mosolygott. – Egy napon majd találsz
magadnak egy másik asszonyt, Robin.
– Nem akarok ismét megházasodni – jött a halk, de határozott
válasz.
Alex nem erőltette tovább a kérdést, hanem így szólt: –
Megmutatod nekem ezt a ti híres Londonotokat?
– Hát persze, megmutatom neked Londont. És miután vendégül
láttam a királynőt, elmész majd az udvarba. Néhány napon belül
hatalmas mulatságot rendezek. Nem hiszem, hogy apám halála óta
lett volna ilyen ebben a házban. Apám mindig nagyszabású
mulatságokat, maszkabálokat tartott, de miután meghalt, édesanyám
csak nagyon ritkán használta ezt a házat. Van neki egy sajátja itt a
közelben, ami valószínűleg egy napon majd Velveté lesz.
– Mikor fogok találkozni Velvettel?
– A királynő érkezése előtt egy nappal idejön, és itt is marad egy
ideig. Bátorság, Alex! Azt tudom, hogy Velvet néha hajigálni kezdi,
ami a keze ügyébe kerül, gyakorta sikítozik, de arról még nem
hallottam, hogy megharapott volna valakit. – Barátja zordan
rámeredt, Robin meg gonoszul kacagott.
Most, öt nappal később, miközben bekísérte testvérét Lynmouth
House–ba, Robin azon tűnődött magában, vajon Alex képes lesz–e
megtanulni udvarolni, és vajon Velvet megadja–e neki egyáltalán a
lehetőséget. A lány szinte pezseg az udvari élettől és Londontól,
amire persze számítani is lehetett, tekintettel arra, hogy ezt
megelőzően milyen csöndes, nyugodt életet élt.
Velvetet elbűvölte a ház elegáns berendezése, és leplezetlen
csodálkozása sok–sok mosolyt csalt a személyzet tagjainak arcára. A
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legtöbbjük már édesanyja idejében is itt szolgált.

– Vendégül látom az egyik barátomat – jegyezte meg Robin
mintegy mellékesen.
– Ki az?
– Alexander Gordon, skót barátom, még a Sorbonne–ról. Talán
emlékszel, hogy régebben meséltem róla. Az egyetemen
ismerkedtünk meg, együtt laktunk, aztán beutaztuk együtt Európát.
– Aha – mormogta Velvet, és látszott rajta, hogy nem tanúsít
különösebb érdeklődést bátyja barátja iránt, figyelmét sokkal jobban
lekötötték a vörös rózsákkal teli porcelánvázák.
– Valószínűleg ma este a vacsoránál megismerkedhetsz vele,
Velvet.
– Kivel? – Velvet hirtelen rájött, hogy eddig nem igazán figyelt a
bátyja szavaira.
– Alex Gordonnal, a barátommal.
– Ne haragudj, Robin. Olyan gyönyörű a házad, hogy nem tudom
abbahagyni a bámészkodást. Megígérem, hogy este sokkal
figyelmesebb leszek, és természetesen nagyon udvariasan
viselkedem majd a barátaiddal. Pansy megjött már a Whitehallból?
– Megkérdezem a házvezetőnőtől, azután megmutatom a
lakosztályodat. – A könyvtárszobába vezette Velvetet, könnyű,
aranyló színű borral kínálta, aztán csöngetett az inasnak és elküldte a
házvezetőnőért. Az asszony néhány pillanattal később belépett a
könyvtárszobába, pukedlizett, és megnyugtatta de Marisco
kisasszonyt, hogy a komornája biztonságban megérkezett a
kisasszony ruhatárával együtt, és most éppen fürdőt készít úrnőjének.
Velvet lakosztálya tágas volt: előszobából, a folyóra meg a kertre
néző, kellemesen berendezett hálóból meg öltözőhelyiségből állt, és
még egy kicsi, elválasztott ablakos szoba is elfért benne Pansynek.
Pansy, bár még csak tizennégy éves volt, tisztességes kiképzést
kapott az édesanyjától. A hajfodrászatban olyan ügyes volt, hogy
amikor tudományát mások is felfedezték az udvarban, Pansy igen
népszerűvé vált az udvarhölgyek körében. A hölgyek bosszúságára
azonban úrnője engedélye nélkül sohasem látott munkához. így
tehát, akiket Velvet nem kedvelt, frizurájuk elkészítésében nem
remélhettek segítséget a hűséges Pansytől.
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Velvet majdnem hangosan felkiáltott örömében, amikor meglátta
a gőzölgő fürdővizet. Az udvarban ritkán adódott lehetősége arra,
hogy forró fürdőt vegyen. Amikor néha–néha volt egy kis szabad
ideje, először is rá kellett vennie valamelyik inast – némi baksis
segítségével –, hogy hozzon vizet, lehetőleg forrót, a kis fülkébe,
amelyet Velvet használhatott.
A hálószobában gránátszegfű illata terjengett a levegőben, és
Pansy éppen két fürdőlepedőt teregetett ki a kandalló előtt, hogy
felmelegítse őket.
– Ó, Pansy, bárcsak mindig itt lakhatnék Robin házában, amikor
Londonban vagyunk. Már az is maga lenne a mennyország, ha
mindennap fürdőt vehetnék.
– Bizony – értett egyet Pansy. – Ami engem illett, megvan a
véleményem azokról a finom hölgyekről az udvarban, akik ahelyett,
hogy szappannal és vízzel tisztességesen megfürdenének, parfümöt
locsolnak magukra, hogy ne lehessen érezni a testük bűzét. Segítek
levetkőzni, Velvet kisasszony.
Velvet felállt, és komornája gyors, céltudatos mozdulatokkal
lehúzta a ruhadarabokat karcsú, formás testéről. – Elhoztad az új
tengerzöld ruhámat, Pansy? Ma este azt szeretném viselni. Azt
akarom, hogy Robin lássa, már igazán felnőtt nő vagyok. – Velvet
belépett a fürdődézsába, és leült. – Hmm –mormogta jóleső érzéssel,
lehunyta a szemét, és arcán boldog kifejezés jelent meg.
Pansy vidáman mosolygott úrnőjére, és folytatta a locsogást. –
Igen, elhoztam a tengerzöld ruhát meg az aranyszínű selyemruhát is
az ünnepségre. Tetszik tudni, szerintem a gróf úr azt akarja, hogy ez
a ház legyen a kisasszony otthona, amikor Londonban tetszik lenni
az udvarral. Miért nem tetszik megkérdezni tőle? Nagyon nagylelkű
ember, és Lady Willow mellett a kisasszony a kedvence.
Velvet bólintott. Pansy letérdelt, kezébe vett egy darab krémszínű
szappant, és mosdatni kezdte úrnőjét. Amikor végzett, megmosta
Velvet haját, majd néhány vödör meleg vízzel leöblítette. Velvet
kilépett a dézsából, a lány pedig bebugyolálta egy hatalmas, forró
fürdőlepedőbe. Velvet leült egy zsámolyra a tűz elé, és Pansy
hozzálátott, hogy megszárítsa a haját, aztán pedig belocsolja kedvenc
illatú parfümjével. Velvet belebújt a rózsaszínű selyemköpenybe,
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aztán kényelmesen
ráheveredett az óriási ágyra, fejét elhelyezte a lúdtollai bélelt puha
párnán, és egészen vacsoraidőig aludt.
Amikor Pansy felébresztette, olyan frissnek és pihentnek érezte
magát, mint még egyszer sem, amióta eljött Queen's Malvernből.
Magára öltötte selyemből készült alsóneműjét: szív alakú levelekkel
kihímzett, extravagáns rózsaszínű harisnyát ezüst csipkékkel. Azután
következtek az alsószoknyák, majd az abroncsos betét a szoknya alá
és végül az új, tengerzöld ruha. A szűk felsőrész úgy feszült rajta,
mintha egy második bőrréteg volna, és a kivágás majdnem egészen
apró, formás kebléig ért. Velvet a tükörbe bámult, elpirult, aztán
tétova hangon azt kérdezte: – Pansy, szerinted nem túl mély a ruha
kivágása?
Pansy hátralépett, aztán kritikus szemmel méregetni kezdte
úrnőjét. – Nem, ma pontosan ilyen a divat. Csak a kisasszony még
nincs hozzászokva.
Velvet még legalább egy percig bámulta magát meredten a
tükörben. A ruha tényleg csodálatos volt.
Leült az öltözőasztalkához, aztán csöndben figyelte, ahogy Pansy
megcsinálja a frizuráját: középen elválasztotta a haját, hátul, a
tarkójánál kis kontyot csinált, és gyönyörű arca körül műgonddal
elrendezte az oldalt göndörödő tincseket.
– A gróf úr el lesz ámulva – jelentette ki Pansy, Velvetben
gyönyörködve, miközben az felállt, és zöld színű selyemcipő–be
bújtatta lábát.
– Nem szeretném, ha Robin szégyent vallana velem, amikor
holnap én leszek a ház úrnője. Igazán rendkívül elegáns úriember.
Ma este a barátja, Lord Gordon jelenlétében megmutatom neki,
milyen úri módon tudok viselkedni. Talán még flörtölni is
megpróbálok az úriemberrel.
– Azt hittem, az udvarban van része ilyenben eleget – felelte
Pansy.
– Ugyan már! – csattant fel Velvet. – Amikor Wat meg Kópé
olyan bőszen vigyáznak az erkölcseimre? A legtöbb férfi még csak a
közelembe sem merészkedik, nehogy párbaj legyen a dologból.
Pansy kuncogva nevetett. – Ez így van rendjén, kisasszony. Ne
tessék elfelejteni, hogy van jegyese.
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Velvet, már távozóban a lakosztályból, hátrafordult, és egy
csúnya pillantást küldött komornája felé. A jegyese! Már ma–
gát a szót is mennyire gyűlölte! Vajon megérkezett–e már a vad skót
Queen's Malvernbe, és vajon mit szólt ahhoz, hogy ő, Velvet nincs
ott? Volt képe azt hinni, hogy egy előkelő származású angol hölgy
majd ott ücsörög, és arra vár, hogy ő elvegye feleségül! Amióta sok–
sok évvel ezelőtt lezajlott az eljegyzés, egyszer sem látogatta meg,
egyetlen sort sem írt neki. Nem küldött ajándékot a születésnapjára
vagy újévkor vagy vízkeresztkor. És most meg tessék: küld egy
kurta, kimért hangú levelet, amelyben bejelenti érkezését, ráadásul
egy teljes évvel korábban, mint ahogy abban eredetileg
megállapodtak. És közli, hogy ő úgy kívánja, hogy azonnal
házasodjanak össze. Nem így szólt az egyezség! Semmi kétség nem
férhet hozzá, hogy ez egy faragatlan tökfej. És bizony vastag a bőr a
képén! Kit érdekel az ilyen, elmehet a pokolba!
Velvet ment lefelé a lépcsőn, és nem is sejtette, hogy a felszín
alatt lejátszódó dühkitörése milyen pirossá tette arcbőrét, amitől még
a szokásosnál is gyönyörűbb volt. Robin álmélkodva bámulta
testvérét. Hová lett a kislány, akit ő annyira szeretett? Volt valami
ebben a nőben, talán az, ahogy a fejét tartotta, ami édesanyjukra
emlékeztette; akkor volt ilyen Skye hajdanán, amikor nagyon
felbosszantotta valami.
Alexander Gordon pedig azt érezte, hogy a szíve majd kiugrik a
helyéről. A lány százszor elbűvölőbb volt, mint bármelyik
festményen, és a férfi most már egészen biztos volt benne, hogy meg
kell kapnia őt. Nem hagyhatja, hogy más férfié legyen. Hirtelen
kétségei támadtak, hogy vajon képes lesz–e egyáltalán megszólalni a
lány jelenlétében. A mindenségit neki, talán egy ostoba kis zöldfülű
lenne, aki hasra esik egy leányzó előtt?
A lépcső aljától két fokkal feljebb Velvet megállt, a két
úriemberre szegezte pillantását, és elmosolyodott. – Nos, Robin –
szólt bátyjához gúnyos hangon –, azért nézel ilyen meglepetten, mert
szalonképesebb vagyok, mint hitted, vagy pont ellenkezőleg?
Lynmouth grófja felnevetett. – Drága Velvet – mondta –, a
szalonképességedhez szemernyi kétség sem férhet. És botrányosan
szép vagy, és jóval felnőttebb, mint ahogy gondoltam.
– Már itt volt az ideje, hogy felnőjek, nem? – kérdezte Velvet
halkan.
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– Állandóan azon tűnődöm magamban, vajon anyánk és Adam is
hasonlóképpen gondolja–e, kis húgom. Te vagy a szemük fénye, a
drága kicsi gyerekük, és a változás akkor állt be nálad, amikor éppen
távol vannak.
Egy pillanatig a két testvér szótlanul meredt egymásra, aztán
Velvet csöndesen azt kérdezte: – Bemutatsz a barátodnak, Robin?
Miután figyelmeztették vendéglátói kötelességeire, Robin rögtön
tette a dolgát: – Velvet de Marisco, hadd mutassam be Lord
Alexander Gordont. Alex, a testvérem, Velvet.
A harmadik lépcsőfokon állva Velvet királyi mozdulattal
nyújtotta ki karcsú karját, úgy, ahogy azt Tudor Erzsébettől látta.
Amikor Alex kezet csókolt és kiegyenesedett, Velvet meglepve látta,
hogy a szemük egy magasságban van. A férfi ezután gyöngéden
megszorította az ujjait, maga felé húzta a lányt finoman, és Velvet,
miután megtette a maradék két lépcsőfokot, látta, hogy kénytelen
felnézni rá, bár ő maga sem volt alacsony termetű.
Alex dévajul csillogó, borostyánkőszínű szemének pillantását
Velvet zöld szemébe fúrta. Erezte, hogy visszatér az önbizalma.
– Uram, talán csak nem flörtölni óhajt velem? – érdeklődött
Velvet hasonlóképpen dévajul.
– Lehetetlen nem flörtölni önnel – jött a férfi gyors válasza, és
Velvet elnevette magát.
– Gyorsaságával nagy sikere lenne az udvarnál – mondta, majd
érezve, hogy a férfi szorítása enyhül, kecses mozdulattal
kiszabadította a kezét.
Robin Southwood a megkönnyebbüléstől halkan felsóhajtott.
Velvet nem ismerte fel „Lord Gordont", és a jelek szerint el is
fogadja őt. Ráadásul másodpercek alatt nyilvánvalóvá vált, hogy
Alex teljesen a lány hatása alá került, az isten legyen hozzá irgalmas.
Miután az este hátralévő része is ugyanilyen kellemesen zajlott,
Robin alig akarta elhinni, hogy ekkora szerencséje van. Hármasban
elfogyasztottak egy remek vacsorát, és az asztalnál folyó beszélgetés
szórakoztató volt és szellemes.
Velvet arcátlanul flörtölt Alexszel. Egy darabig kártyáztak, majd
Velvet elment, hogy korán lefeküdjön. Elégedett érzéssel nyugtázta
magában, hogy női csábereje kiválóan működik.
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– Szerinted elmondhatjuk neki, ki vagyok? – kérdezte Alex. A
könyvtárszobai kandalló előtt üldögéltek, kiváló skót whiskyt
kortyolgatva, amit Alex hozott vendéglátójának.
– Nem – felelte Robin. – Ha elmondod neki, úgy érzi, csapdába
került, és elmenekül. Csak ma este találkoztatok először. Adj neki
egy kis időt, hogy megismerhessen.
– De úgy tűnik, hogy tetszem neki, Robin, és elbűvölően flörtölt
velem.
– Fiatal lány még, most próbálkozik először azzal, hogy el tud–e
csábítani egy férfit. Alex, tudom, hogy tökéletesen elbűvölt téged,
látom a szemeden, de kérlek, öreg barátom, légy türelemmel.
Annyira átkozottul naiv és idealista, hogy ha elmondanád neki, ki
vagy, szörnyen becsapottnak érezné magát. Hadd ismerjen meg
először egy kicsit jobban.
Alexander Gordon felsóhajtott, de végül beleegyezése jeléül
bólintott. Úgy érezte, a Velvettel való találkozás után rettentő nehéz
lesz türelmesnek lennie. Már az este folyamán is többször úgy érezte,
hogy mindjárt felkapja a lányt, és megcsókolja csábító ajkát.
Eltűnődött magában azon, hogy vajon mit tett volna a lány, ha ő nem
szab gátat a vágyainak. Talán beleolvadt volna az ölelésbe, vagy
pedig felbőszült volna a merészségétől? Végül is az eljegyzés okán
Velvet az övé. Velvet az övé, és nem lehet senki másé. Váratlanul
elfogta a dühítő féltékenység, és egész éjszaka nyugtalanul aludt.
Másnap reggel hatalmas volt a felbolydulás Lynmouth House–
ban. Az inasok sietős, céltudatos léptekkel közlekedtek, ellenőrizték,
hogy minden ezüst, arany és kristály szépen csillog–e. Minden egyes
faggyúgyertyát – az egyszerű kis rudacskáktól egészen az óriási
csillárokon égőkig – új, méhviaszból készült gyertyákkal cseréltek
ki. Asztalokat vittek ki a kertbe, ahol majd felszolgálják a vacsorát
az udvarnak. Szobalányok rohangáltak az asztalok között, mások
mosogatással, söpréssel, tisztogatással voltak elfoglalva. Az első
vendégek majd késő délután érkeznek, és addigra mindennek a
legnagyobb rendben kell lennie.
Robinnak az volt a célja, hogy ez az ünnepély igazán emlékezetes
kegyen Tudor Erzsébet számára. A királynő nemcsak édesapjának
volt jó barátja, hanem, az állandó csatározások
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ellenére is, amelyeket Robin anyjával folytatott, neki, Robinnak is
hűséges támogatója volt.
Az elmúlt hónapok a személyes tragédiák sorozatát hozták a
királynőnek. Végül is kénytelen volt beismerni magának, hogy
unokatestvére, Stuart Mária súlyos fenyegetést jelent a számára. És
csak úgy tudott véget vetni a fenyegetésnek, hogy véget vetett Stuart
Mária életének. Nem volt ez könnyű döntés a számára, és még
sokáig gyötrődött miatta.
Most pedig sógora, II. Fülöp spanyol király hatalmas tengeri
armadát szervezett, és arra készült, hogy Anglia ellen küldje. Sir
Francis Walsingham kiválóan működő titkosszolgálatának
köszönhetően az utóbbi időiben sikerült meghiúsítani néhány,
Erzsébet ellen irányuló összeesküvést, de az uralkodón látszott, hogy
milyen nagy nyomás nehezedik rá. Legalább ma este biztonságban
érezheti magát a barátai között, és eltölthet néhány kellemes órát,
vélte Lynmoum fiatal grófja.
Robin mosolyogva tekintett körbe különlegesen szép kertjében,
amelyben lámpások lógtak mindenfelé; amikor leszáll az este, mint
megannyi aranyló szentjánosbogár pislákolnak majd. A fákon
ezüstkalitkák függtek, bennük különféle énekesmadarak. Az
asztalokat élénkzöld selyemmel díszített hófehér damasztabroszok
borították. A lakomaasztalon damaszkuszi rózsákkal teli ezüstvázák
díszelegtek. Ezüstszínűre festett zenekari dobogót építettek a kert
közepére, hogy mindenki jól hallja a zenét. Robin felfogadott egy
színtársulatot, hogy előadjanak néhány jelenetet, amelyek a királynő
uralkodásának nagy pillanatait mutatják be. Robin más szórakozásról
is gondoskodott: éjfélkor egy olasz tűzijátékmester pazar bemutatója
szórakoztatja majd a királynőt és az udvart. Tökéletes este lesz.
– Ó, Robin, milyen gyönyörű vagy!
A gróf megfordult, és melegen rámosolygott kis húgára. –Ezek
szerint elfogadhatónak találod az öltözékemet? – Krémszínű
bársonyba és selyembe öltözött, amelyet aranyszálak, apró
gyémántok, igazgyöngyök és halványkék cirkonok díszítettek.
– Viszonozhatom a bókot, de Marisco kisasszony? A ruhád
egészen különleges! – Robin zöldeskék szeme elismerően csillogott.
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Velvet büszkén piruettezett. – A ruha Queen's Malvernben
készült, miután eljöttem, aztán küldték utánam Londonba. Én
magam választottam a szövetet.
Robin mosolygott. – Remekül választottál, drágám – mondta, és
Velvet boldogan fürdőzött elismerő pillantásában.
Valóban ez volt a legfelnőttesebb ruha, amit valaha is viselt, és
már egyáltalán nem zavarta a divat szerint szinte kötelező jellegű
mély kivágás.
– Nincs ékszered – jegyezte meg Robin.
– Csak az igazgyöngy fülbevalóm, amit anya és apa küldött a
születésnapomra – felelte Velvet.
Robin intett az egyik inasnak. – Kerítsd elő Browne mestert, és
mondd meg neki, hogy szeretnék egy fekete igazgyöngysort de
Marisco kisasszonynak.
– Ó, Robin! Hogyan köszönhetem meg neked, hogy kölcsönadsz
nekem egy ilyen szép ékszert? Tökéletes lesz az öltözékem, és ez így
is van rendjén, hiszen a te oldaladon fogok állni, Lynmouth grófja.
– Nem kölcsönbe adom, Velvet, hanem ajándékba. Ebben az
évben nem küldtem neked ajándékot, és ami azt illeti, tavaly sem, de
azt megelőzően sohasem felejtettem el a születésnapodat.
Velvet arcon csókolta bátyját. – Alisont gyászoltad, Robin, és
senki más számára nem volt hely a szívedben. Én tudtam ezt.
Mindenki tudta. – Átkarolta a férfit, és szorosan magához ölelte. –
Köszönöm neked, legkedvesebb bátyám. Ez igazán csodálatos
ajándék.
– Na látod, Will, hát nem megmondtam? Adj valami kis
csecsebecsét egy lánynak, az pedig csókkal jutalmaz vagy még
többel – hallatszott egy gunyoros dörmögés.
A gróf és Velvet szétváltak és megfordultak, hogy megnézzék, ki
szólt. Robin arcán örömteli kifejezés jelent meg, amint
megpillantotta az ott álló két férfi közül az egyiket.
– Akármi legyek, ha ez nem Kit Marlowe! Egy jottányit sem
változtál, nem igaz? Most is olyan arcátlanul pimasz vagy, mint
mindig.
– Ugyan már, Robin Southwood, azért mondod ezt, mert nem
bűbájoskodom a barátaimmal? Ki ez a leányzó?
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–A húgom, Velvet de Marisco. Velvet, ez a csirkefogó
Christopher Marlowe. Egy szavát se hidd neki, mert drámaíró, és
ami még rosszabb, ráadásul színész is.
Az előttük álló úriember vakító mosolyt küldött feléjük.
Napbarnított arcából sötét cseresznyéhez hasonló szemek néztek
pajkos csillogással a világba. – Ez a második húgod, akivel
megismerkedem, és mindkettő gyönyörű. – Elegánsan meghajolt
Velvet előtt, fejéről lekapta puha fekete kalpagját, amelyen egy
lúdtoll díszelgett meglehetősen hetykén. – A rabszolgája vagyok, de
Marisco kisasszony, ameddig csak dobog a szívem. Kérjen, amit
csak óhajt, és én engedelmeskedem.
Velvet kuncogva nevetett. – Az az érzésem, hogy őrült egy férfi
maga, Marlowe uram – felelte, és a drámaíró megint vigyorogni
kezdett.
– Igen, teljesen őrült vagyok – értett egyet –, de ennek
köszönhető a zsenialitásom.
– Mutass be bennünket a barátodnak, Kit – javasolta a gróf, mivel
észrevette, hogy Marlowe társa kissé feszengve hátrahúzódik.
Anélkül, hogy odapillantott volna, Marlowe könnyed mozdulattal
hátranyúlt, és előrehúzta tétova barátját, egy magas, karcsú, komoly
ábrázatú férfiút. – Tudjátok, milyenek a vidéki tökfejek – mondta
panaszos hangon. – Amikor először jönnek Londonba, rettentő
szégyenlősek és jámborak, de egy év sem kell hozzá, és pont olyan
kiállhatatlanok lesznek, mint amilyen én vagyok, ezért kezeskedem.
Ez itt Will Shakespeare, frissen érkezett Stratford–upon–Avonból.
Hozzám hasonlóan ő is azzal áltatja magát, hogy íróember, de
jelenleg csak egyszerű színész.
– Remélem, Londonban valóra válnak az álmai, Shakespeare
uram – mondta Robin jóindulatúan.
Will Shakespeare udvariasan meghajolt, és így válaszolt: –
Köszönöm, uram.
– Én is most vagyok először Londonban, Shakespeare uram –
mondta Velvet, aki, akárcsak a bátyja, arra törekedett, hogy
valamiképpen oldja a feszültséget a férfiban. – A királynő egyik
udvarhölgye vagyok.
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– Egészen addig, amíg a szüleid vissza nem térnek, hogy veled
együtt ünnepelhessék közelgő házasságodat – emlékeztette húgát
Robin.
– Ó, Robin Southwood, ne gyötörj már a jegyesemmel, akit nem
is ismerek – csattant fel Velvet ingerülten. – Nem fogok szerelem
nélkül házasodni!
– Itt vannak az igazgyöngyök, uram. – Browne mester állt
mellettük, apró, szattyánbőr borítású dobozkát tartott a kezében.
– Majd később találkozunk, Rob – búcsúzott Kit Marlowe. –
Remélem, tetszeni fognak a jelenetek, amiket a királynőnek írtam.
De Marisco kisasszony, őrizze meg szívmelengető és nemes
elképzeléseit. Gyere, Will! – És ezzel, oldalán a barátjával,
elmasírozott.
Robin kinyújtotta a kezét, és átvette az ékszeres dobozt. –
Köszönöm, Browne mester. – Kinyitotta, és kivette a sötét, fénylő
igazgyöngysort, aztán visszaadta a dobozt a várakozó férfinak. –
Add oda ezt a dobozt a húgom komornájának. Megajándékozom de
Marisco kisasszonyt a gyöngysorral.
– Értem, uram – felelte Browne mester. Meghajolt, azután
hátrálva távozott.
Robin odanyújtotta Velvetnek a gyöngysort. – Ez a tied, édesem.
Boldog születésnapot!
Velvet indulatai gyorsan lecsillapodtak. Elvette bátyja kezéből az
ékszert, gyönyörű zöld szeme csak úgy csillogott a boldogságtól.
Rögtön a nyakába is akasztotta. – Hogy fest? – kérdezte.
– Tökéletes – felelte a bátyja.
– De távolról sem olyan elbűvölő, mint ön, de Marisco
kisasszony – mondta Alexander Gordon, miközben csatlakozott
hozzájuk. Fekete bársonyöltözetének köszönhetően megjelenése
már–már komor eleganciát sugárzott.
Velvet a bátyjára, majd annak barátjára nézett. – Úgy néztek ki,
mint Lucifer meg egy arkangyal – állapította meg halkan.
– Ezt már gyakorta hallottuk másoktól is, de Marisco kisasszony
– mondta Alex, miközben felemelte Velvet kezét, és puha csókot
nyomott rá. A szeméből sugárzó melegség egyszerre volt hízelgő és
ijesztő.
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Velvet visszahúzta a kezét, remélte, hogy mozdulata nem volt
illetlenül sietős. – Azt hiszem, nyugodtan szólíthatsz a
keresztnevemen, hacsak a bátyám nem gondolja másképpen.
– Úgy vélem, nyugodtan megengedhető – mondta Robin
csöndesen.
– Uram, megérkeztek az első vendégek – jelentette be a
főudvarmester.
– A kertbe vezető teraszon fogadjuk őket – felelte Robin, a
főudvarmester bólintott, és elment, hogy végezze a dolgát. –Vannak,
akik a folyón érkeznek, mások pedig hintón – magyarázta Robin a
húgának. – A terasz a két érkezési pont között van. Őfelsége a
Whitehallból jön a bárkáján, szeretném rögtön üdvözölni.
Mintha valami titkos jelzés hangzott volna el, amit csak a
kiválasztottak hallhatnak. Hirtelen érkezni kezdtek a vendégek, a
folyó vagy az út felől egyik társaságot követte a másik, a gyönyörű
színekben csillogó ruhák, zekék, ékszerek látszólag végtelen
áradatában. Velvet úgy érezte, hogy arca mindjárt repedezni kezd az
állandó mosolygási kényszertől, és végül valóban sajogni kezdett a
bőre. Keze szinte elzsibbadt, és mindvégig nedves volt a csókoktól.
Miközben ott állt, és fogadta bátyja vendégeit, megfogalmazódott
benne, életében először, hogy gyönyörű édesanyja mekkora
felelősséget vállalt magára hajdanán, még azelőtt, hogy kitiltották
volna az udvarból. Nem gyereknek való feladat ez; a felismerésen
Velvet jó ideig töprengett.
Végül kiáltás hallatszott a kert széle felől; valaki észrevette, hogy
a királynő bárkája már a folyó kanyarulatában van, és közeledik
Lynmouth House dokkjához. Robin kézen fogta testvérét, és
vendégei között átvágott a kerten a dokkhoz. Amikor meglátta az ő
fogadására érkező testvérpárt, Tudor Erzsébetnek hihetetlen déjá vu
érzése támadt. A fiatal gróf minden kétséget kizáróan édesapja
hasonmása volt, s bár születése óta ismerte Robint, ez sohasem volt
számára ennyire nyilvánvaló, mint most. A drága kis Velvet Skye–ra
emlékeztette, bár a lány nem hasonlított annyira az édesanyjára. De
azért mégiscsak volt benne valami a nőből. Talán az, hogy olyan
büszkén, kissé arrogánsan tartja a fejét. Erzsébet egy pillanatig úgy
érezte, hogy megállt az idő. A két fiatal látványa
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legalább húsz évvel korábbi emlékeket idézett fel a királynőben; a
drága Geoffrey Southwood és gyönyörű felesége, Erzsébet egykori
barátnője, Skye lakott még akkor Lynmouth House–ban.
– Látod, Rob? – kérdezte Leicester idősödő grófjától, aki a
kísérője volt.
A férfi nyomban tudta, mire gondol Erzsébet. – Igen – felelte. –
vitathatatlan a hasonlóság.
– Öregszünk, Rob – állapította meg a királynő.
A gróf megfogta a királynő kezét, és az ajkához szorította. –
Nem. Én öregszem, de ön sohasem fog megöregedni.
A királynő kissé cinikusan nézett rá, de pillantása végül
megenyhült. Oly régen vannak már együtt, szinte a gyerekkoruk óta.
Ráadásul ugyanazon a napon születtek. Megpaskolta a férfi kezét,
ami még mindig az ő kezét tartotta. – Tudod, mit írt nekem ma
reggel a fiatal Southwood? Azt mondta, hogy ma este biztonságban
leszek azok körében, akik odaadóan szeretnek. És azt, hogy nem kell
félnem a spanyoloktól. – A királynő halkan felnevetett. — Minden
porcikájában olyan férfi, mint amilyen az apja volt, csak a
keménysége hiányzik belőle. Elolvastam az államtitkárom jelentését,
és megtudtam, hogy a spanyol flotta indulásra készülődik. – Ismét
nevetett, de ezúttal kissé érdesebben. – Ironikus helyzet, nem igaz?
Ha Fülöp eléri a célját, könnyen lehet, hogy ez az utolsó ünnepség,
amelyen Anglia királynőjeként veszek részt.
– Ugyan már! – válaszolta hevesen Robert Dudley. – A
spanyolok nem fogják bevenni Angliát. Egyeden reményük Stuart
Mária volt, de túl messzire mentek abban, hogy árulásra ösztökéljék.
Most, hogy halott, a katolikus angolok ön mellé állnak. Tudor
Erzsébet, aki oly hosszú éveken keresztül bölcsen uralkodott, vagy
pedig Fülöp, Spanyolország királya? Valójában nincs is választásuk.
– Ismét megcsókolta a királynő kezét. – Spanyolország ragaszkodik
ehhez a keresztes hadjárathoz, de ma már ilyen nem létezik.
A királynő bárkája lágyan nekiütődött a partnak kikötés közben.
Tudor Erzsébet felállt, és bíborvörös ruháján eligazgatta a ráncokat.
A parton Velvet pukedlizett, a gróf pedig meghajolt. Miközben
kiegyenesedett, kinyújtotta a kezét, hogy segítsen a királynőnek
kilépni a partra.
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Azután megcsókolta gyönyörű kezét, és így szólt: – Isten hozta
Lynmouth House–ban, felség.
A királynő elmosolyodott, és örömmel pillantott körbe. Sok–sok
év telt el azóta, hogy itt vendégül láttak engem – mondta. – Azt
hiszem, atyád halála óta nem jártam itt. Minden pontosan olyan szép,
ahogyan emlékeimben őriztem.
A gróf a karját nyújtotta a királynőnek, aztán a kertbe vezette,
ahol az egybegyűltek már várták. Leicester grófja is kiszállt a
bárkából, és karját nyújtotta Velvetnek. A lány hűvösen fogadta el,
kerülte a férfi merész pillantását.
– Ühüm – mormogta halkan a gróf –, édesanyja egész biztosan
mesélt rólam, kedvesem. Sajnálom, hogy nem voltam az udvarban,
amikor megérkezett. Dudley vagyok.
– Tudom, ki ön, uram. És azért nem nézek egyenesen önre, mert
úgy érzem, ilyen rövid ismeretség után pillantása túlságosan is
bizalmas. Édesanyám sohasem beszélt önről a jelenlétemben.
Velvet hangja hűvös és kimért volt, de a gróf nem bántódott meg.
Inkább szórakoztatta a lány viselkedése, hiszen annyira fiatal még.
Kissé zavarta, hogy Skye sohasem beszélt róla a lányának, de el
kellett ismernie magában, hogy figyelembe véve azt a tényt, hogy
milyen kapcsolatban állt Lady de Mariscóval, ebben nincs semmi
meglepő. – A szülei még mindig távol vannak? – kérdezte abban a
reményben, hogy kellemesebb témát vet fel.
– Igen, uram. Őszre várjuk őket.
– Milyen kár – jegyezte meg Leicester grófja tűnődve. – Az
édesanyja hajóinak most jó hasznát vennénk a spanyolok ellen.
Velvet éles pillantást vetett a férfira. – Az O'Malley család nem
foglalkozik politikával – felelte.
– Az O'Malley család nem lojális a királynőhöz? – kérdezte a
gróf halkan.
– Én nem vagyok O'Malley, uram, hogyan is tudhatnék
válaszolni egy ilyen kérdésre? Lojális vagyok a keresztanyámhoz, és
a szüleim minden kétséget kizáróan hűek a koronához, de ennél
többet nem tudok mondani. Végül is én csak egy egyszerű
udvarhölgy vagyok, aki most érkezett az udvarba. Egészen
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mostanáig védett életet éltem, keveset tudok a világról.
Robert Dudley harsányan felnevetett, megállt, megfogta Velvet
állát, és felemelte a lány fejét. – Erős a gyanúm, hogy bár csak most
érkezett az udvarba, rettentő gyorsan tanul. Látom, sok van önben az
édesanyjából.
Velvet hátralépett, és villámló tekintettel így szólt: – Uram, ön túl
sokat enged meg magának.
Dudley ismét nevetett. – Azt hiszem, fogalma sincs arról, mit
jelent az, ha valaki túl sokat enged meg magának, kedvesem. De
sajnos én már túl öreg és túl beteg vagyok ahhoz, hogy
megmutassam, Velvet de Marisco, de bizony volt idő, amikor... – A
férfi hangja elhalkult.
– Ó, mostohaapám! Sejthettem volna, hogy rögtön lecsapsz a
legbájosabb lányra, de azért ne hidd, hogy kisajátíthatod magadnak
Velvetet! Attól tartok, hogy Wat meg én már előzetesen
megállapodtunk az ifjú hölggyel. – Essex grófja állt előttük, és
Velvet arcán a szemrehányó kifejezést kedves mosoly vette át.
– Kópé! Hol voltál? A királynő már itt van! Nagyon csúnya
dolog tőled, hogy elkéstél – korholta a férfit.
– A királynő már megbocsátott nekem, Velvet, drágám.
Egyébként pedig, ami azt illeti, nem is késtem volna el, de Wat
elégedetlen volt a zekéjével, és addig nem volt hajlandó elindulni,
amíg át nem alakították. Piperkőc egy figura.
– Mióta vagytok ti ilyen elválaszthatatlan barátok Raleigh–val? –
érdeklődött Leicester grófja.
– A háború veszélye és egy gyönyörű nő különös kapcsolatokat
szül. Anyám hol van egyébként?
– Lettice? Keresd meg a barátodat, Christopher Blountot, és
bármibe lefogadom, hogy ott találod mellette az édesanyádat, amint
úgy viháncol, akár egy tizenhét éves lányka, pedig már elmúlt ötven
is – felelte Dudley kedvetlenül.
– Mille mercis, kedves mostohaapám – mondta Essex vidáman,
aztán megragadta Velvet kezét. – Gyerünk, Velvet! Ideje táncolnunk,
és még a bátyádat is üdvözölnöm kell.
– Kérem, uram, élvezze a vendégszeretetünket – mondta Velvet
távozóban.
Leicester grófja arcán életunt kifejezéssel nézett a lány után,
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aztán maga is elindult, hogy csatlakozzon a királynőhöz. Erzsébetet
körülvették kegyeltjei, idősek és fiatalok egyaránt.
Sir Christopher Hatton éppen mondott neki valamit, ami láthatólag
nagyon szórakoztatta, és még Lord Burghley általában komor
ábrázatán is halovány mosoly ült. Ott volt Burghley második fia,
Robert Cecil is, akit mostanában készítettek fel rá, hogy átvegye
atyja helyét, feltéve, hogy az öregember egyáltalán meghal valaha.
Walsingham is ott állt a körben. Leicester elmélázott magában azon,
vajon óriási kémhálózatán keresztül miféle hírek jutottak el
mostanában hozzá a spanyol flottáról. A Bacon fivérek, Anthony és
Francis, szintén ott voltak, Oxford nyegle, kiállhatatlan grófja
társaságában. Feltűnően hiányzott a társaságból Dudley mostohafia,
Essex és Sir Walter Raleigh, akik éppen Velvettel és a fiatal
Southwooddal beszélgettek némileg távolabb. Dudley keresz–
tülverekedte magát a királynőt körülvevő tömegen, és megállt
mellette. Erzsébet szótlanul odanyúlt, és megsimogatta a kezét.
A késődélután lassan estébe fordult; tiszta volt az idő és az
angliai júliusban még melegnek is számított. A fákon a kalitkába zárt
madarak önfeledten daloltak, a fényesen világító és az enyhe szélben
lágyan himbálózó lámpásoknak köszönhetőn nem tudhatták, hogy
már szürkül. Ínycsiklandó ételek pazar választéka várta a
vendégeket, akik hatalmas lakomát csaptak Lynmouth grófjának
asztalánál.
Amikor a társaság már ráunt az evésre, megjelent Christopher
Marlowe és társulata, hogy a népes vendégsereg szórakoztatására
előadja a jeles drámaíró tollából származó jeleneteket, amelyek
Tudor Erzsébet uralkodásának fényes győzelmeit mutatják be. A
királynő mint jóakaratú és bölcs uralkodót ábrázolták. Erzsébetnek
ez láthatóan nagyon jólesett. Gyógyír volt zaklatott lelkének és sok
gonddal küszködő elméjének. Kit Marlowe–t és színészeit elismerő
tapssal jutalmazta a közönség.
Az égbolt már koromsötét volt, és fényes csillagok tarkították,
amikor a tánc elkezdődött. Tudor Erzsébet nagyon szeretett táncolni,
ezért Robin tehetséges és fáradhatatlan zenészeket válogatott össze,
mivel biztosra vette, hogy a királynő sok–ok táncpartnert elnyű, mire
a mulatság véget ér. Erzsébet először vendéglátójával táncolt, és
Robinnak remekül sikerült helytállnia. Utána Sir Christopher Hatton,
a főkancellár követ–
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kezett. Az udvar kevéssé jóindulatú tagjai azt terjesztették, hogy Sir
Christopher kiváló táncos lábainak köszönheti beosztását. Ez nem
felelt meg az igazságnak. Lehetséges, hogy először azzal hívta fel
magára az uralkodó figyelmét, hogy parádésan ropta a táncot, de
mint Anglia főkancellárja körültekintően és felelősségteljesen látta el
feladatait.
Velvet nem szenvedett hiányt táncpartnerekben. Élvezte a táncot,
ahogy keresztanyja, a királynő is. Velvetnek természet adta tehetsége
volt a tánchoz, pillekönnyű, gyors lábakon mozgott. Egy idő után
sikerült elszöknie a táncpartnerek elől, hogy kifújja magát. Lassan
végigsétált a folyóparton, ahol a hatalmas tölgyfák ágai a víz fölé
nyúltak. Velvet nem emlékezett rá, hogy valaha is részt vett volna
ennél izgalmasabb mulatságon, és ráadásul mint a ház asszonya, ő
volt itt ma este a második legfontosabb hölgy. Mámorító élmény volt
ez egy fiatal lánynak, aki még csak alig kezdett részt venni a
társasági életben. Velvet nekitámaszkodott az egyik fának, és
élvezettel hallgatta a kert felől halkan szóló zenét.
– Élj velem, légy a kedvesem, és megízleljük együtt a világ
minden örömét – hallatszott váratlanul egy mély, mormogó férfihang
egészen közelről.
Velvet felpattant, megpördült, és Kit Marlowe–t látta maga előtt.
– Ó, borzasztóan rám ijesztett, kedves uram.
Marlowe kinyújtotta a karját, hogy megtámogassa Velvetet, mert
látta, hogy a lány könnyen elcsúszhat a mohlepte folyóparton.
Gyöngéden magához húzta, s közben győzedelmesen mosolygott rá.
– Vigyázz, kedvesem, mindjárt elesel. – Két karja lágy szorítással
körbefogta a lányt.
Velvet érezte, hogy szívverése felgyorsul. Fölöttébb izgalmasnak
találta, hogy a férfi ilyen szorosan magához öleli, de volt valami
Marlowe–ban, ami idegesítette. Viselkedése túlságosan is merész
volt ahhoz, hogy egy tiszteletre méltó lány eltűrje. Ez a gondolat
bátorságot adott neki. – Hálásan köszönöm, uram, hogy a
megmentésemre sietett – mondta határozott hangon –, de ha nem
ijeszt rám, nem is lett volna rá szükség. Most már elengedhet.
A drámaíró halkan felnevetett. – Micsoda affektálós egy kis
macska vagy te, de egy percig se aggódj, tudok én mindent a
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királynő udvarhölgyeiről. Könnyűvérű fiatal lánykák vagytok,

mohón vágytok a szerelemre, de szigorú úrnőtök tyúkketrecbe zár
benneteket. Azt hiszed, te vagy az első udvarhölgy, aki a kezeim
közé akadt? – Megpróbálta megcsókolni Velvetet, de a lány
elfordította a fejét, s így a férfi nedves ajka csak a nyakát simította
végig.
Velvet nagyon vágyott rá, hogy végre megkapja élete első
csókját, de nem így és egészen biztosan nem ettől a férfitól. Az
undortól megremegett, de Marlowe azt hitte, hogy az ébredező
szenvedély jeleit érzi, és a lány határozott tiltakozása ellenére még
erőteljesebben folytatta Velvet ostromlását.
– Azonnal engedjen el, uram! Botrányos viselkedéséről
tájékoztatni fogom a bátyámat. – Tenyerét a férfi mellkasának
nyomta, és próbálta eltolni magát.
Marlowe megint nevetett, remekül szórakoztatta a lány reakciója,
amit pusztán megjátszott ellenkezésnek vélt. – Akármi legyek, te
gyönyörűséges leányzó, ha nem lesz percről percre forróbb a vérem
attól, hogy ilyen elszántan tiltakozol! – Ügyes ujjaival bontogatni
kezdte a csipkét, ami Velvet fűzőjét takarta.
Velvetnek szinte elállt a lélegzete a meglepetéstől; nem is
sejtette, hogy egy férfi ilyen merészségre vetemedhet a királynő
egyik udvarhölgyével. Erezte, hogy a lehűlő éjszakai levegő csupasz
keblét éri, és ebben a pillanatban Marlowe, látván Velvet mély
döbbenetét, kihasználta a helyzetet: arcát a lány két melle közé fúrta,
és beszívta kölnije bódító illatát. Velvet sikítozva próbált harcolni
támadójával, de eredménytelenül. A félelem és a düh egyaránt
munkált benne, érezte, hogy arcán csorogni kezdenek a könnyek. A
férfit őrülten hajtotta a vágy, megpróbálta a mohalepte földre teperni
a lányt, de Velvet egyre vadabbul védekezett: törékeny öklével és
éles körmeivel vette fel a küzdelmet. Mély levegőt vett, hogy
sikítson megint egy nagyot, de Marlowe a szájára tapasztotta a kezét.
Velvet, eszét vesztve a bensejében tomboló dühtől, minden erejét
beleadta egy kétségbeesett harapásba. Jutalma fájdalmas kiáltás volt,
és a férfi visszarántotta vérző kezét.
– Megharaptál, te kis dög! – kiáltott fel Marlowe, és majd
szétvetette a düh. – Ráadásul ezzel a kezemmel írok! – Sérült kezét
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teátrális mozdulattal eltartotta magától, és komor pillantással
tanulmányozni kezdte; úgy viselkedett, mintha leg–
alábbis halálos sebet kapott volna, de azért másik kezével még
mindig szorosan magához ölelte Velvetet.
– Azonnal engedjen el! – kiáltotta Velvet, remegve a
felháborodástól. – A királynő meg fogja tudni, mi történt! Engedjen
el!
– Szó sem lehet róla, drágaságom. Most már az adósom vagy,
mert súlyos sebet ejtettél rajtam. – Ismét erősen szorította a lányt. –
Édes lesz a vigasz, amit majd nyújtasz nekem!
– A mindenségit neki, Marlowe – hallatszott Alex Gordon derűs
hangja. – Ugyan hallottam már, hogy nem veted meg a gyengébbik
nemet, de azért nem hittem volna, hogy erőszakra vetemedsz,
ráadásul vendéglátód testvérével szemben. Engedd el a lányt,
különben kénytelen leszek igazán súlyos kárt tenni abban a roppant
értékes drámaírói kézben. – Lord Gordon látszólag nyugodtnak tűnt,
bensejében azonban forrt a düh. Hogy merészel ez az aljas gazember
hozzáérni Broc Cairn tulajdonához?! De azért legalább idődben
érkezett. Azonban azzal, hogy verekedést kezdeményez, még akkor
is, ha ezt Velvet erkölcseinek védelmében teszi, nem segíti ügyét az
angol királynő előtt.
– Ez a lány csalt le ide, aztán kacérkodni kezdett velem –állította
a drámaíró, de karját levette Velvet derekáról.
Velvet mérgesen ellépett a férfitól. – Ez nem igaz! – kiáltotta. –
Egy pillanatra eljöttem a táncolóktól, ő meg követett.
Alexander Gordon szemei veszedelmesen összeszűkültek, ahogy
Christopher Marlowe–ra szegezte a tekintetét. – Híres vagy a
kicsapongásaidról meg a párbajaidról, de kétlem, hogy karriered
kiállna még egy botrányt. Azt tanácsolom, hogy távozz. De azonnal!
Marlowe megemésztette Gordon szavait, aztán elnevette magát. –
Bölcsebb vagy nálam, uram. Egyébként ami azt illeti, egyetlen lány
sem ér ennyi vesződséget. — Sötét szemével még egy utolsó merész
pillantást vetett Velvet félig csupasz keblére. Aztán gúnyosan
meghajolt, megfordult és elsétált.
Hosszú csönd állt be, aztán Alex odalépett Velvethez, de a lány
ijedten felkiáltott. – Mi csinálsz? – A férfi keze a fűzőjén volt.
– Segítek befűzni, kedvesem. Azt hiszem, ez most a
legfontosabb, mert különben, ha valaki véletlenül idevetődik, vége a
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jó hírednek. – Miközben a lány nagy szemekkel figyelte,
rendbe hozta Velvet ruházatát. Amikor végzett, csöndben magához
húzta a lányt, megölelte, és így szólt: – Most pedig ki sírhatod
magad, Velvet. –A lány meg élt a lehetőséggel, és belesírta bánatát a
férfi zekéjének szövetébe.
– Én n–nem csá–csá–csábítottam el – mondta zokogva. N–nem.
– Én is tudom – felelte Alex. – Nagyszerű író ugyan, de
egyébként hitvány ember. Szörnyű természete van, egy nap ez
okozza majd a vesztét, és ami a hölgyeket illeti, nagyon rossz a híre.
Semmi kétségem afelől, hogy miután látott téged idejönni a
folyópartra, utánad osont, hogy kihasználja a naivitásodat.
– Engem még sohasem csókoltak meg – suttogta Velvet.
– Többet akart egy csóknál. Ezt te is tudod, nem igaz?
– De. – Velvet egy pillanatra felnézett a férfira, aztán zavartan
lesütötte a szemét, mert megértette, pontosan mit is jelentenek a
szavai.
– Biztosan nem először kerültél ilyen helyzetbe, Velvet. Esetleg
az udvarban? Akkor mit tettél?
– Ilyen merészségre még senki sem vetemedett, az udvarban meg
pláne nem. A királynő nem állhatja azokat az úriembereket, akik
sokat legyeskednek az udvarhölgyek körül, de ismerek olyanokat,
urakat és hölgyeket egyaránt, akik egy légyott, egy csók vagy ölelés
erejéig dacolnak Erzsébet haragjával. Én azonban nem tartozom
közéjük. Egyébként pedig, szüleim tekintélyének köszönhetően,
senki sem merne így erőszakoskodni velem. – Velvet már jobban
volt, biztonságban tudta magát ennek a nagy, erős férfinak a
karjában. –Jobban őriznek engem, mint a spanyol infánsnőt, két
védelmezőm Sir Walter Raleigh és Essex grófja. – Vidáman
felkacagott, a férfi nagy örömére. – Mindenkinek megmondták, hogy
csak a legillendőbb módon szabad közeledni hozzám.
Alex most már mindent értett, és elismerően ingatta a fejét.
Velvetnek volt valami a viselkedésében, ami nagy hatást gyakorolt a
legtöbb férfiban rejlő gáláns lovagra. Védelmezni akarták; úgy,
ahogy most ő is védelmezte; és úgy, ahogy egész életében
védelmezte a családja. Túlságosan naiv és ártatlan volt az udvari
élethez. Ma este szerencséje volt. Éppen itt sétált, hogy egy kicsit
távol legyen a tömegtől, amikor meghallotta
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Velvet kiáltozását, aztán Marlowe fájdalmas kiáltását, végül
pedig a szitkozódást. Nyomban tudta, hogy mi folyik ott. Azt
azonban nem tudta, hogy a bajba került hölgy Velvet. Mi lesz, ha a
következő alkalommal nem tudja majd megmenteni?
Mielőtt alaposabban elgondolkodhatott volna ezen, Velvet, akin
már nyoma sem volt az ijedségnek, szomorkás hangon Így szólt: –
Tizenöt éves vagyok, és még senki sem csókolt meg. Senki.
– A bátyádtól azt hallottam, hogy már eljegyeztek – jegyezte meg
Alex óvatosan.
– Az már igaz! – mondta Velvet hevesen. – Ötéves koromban
eljegyzett egy férfi, aki a múlt hónapig annyira sem méltatott, hogy
egyáltalán érdeklődjön irántam. Tíz éven keresztül tudomást sem
vett rólam, de most hirtelen rájött, hogy ő az egyetlen férfi a
családban. Gyorsan levelet írt nekünk, és közölte, hogy jön, és
feleségül vesz, hogy azonnal elkezdhessen gyermekeket nemzeni.
– A jelek szerint nagyon nehéz helyzetben lehet, Velvet –kezdte
Alex.
– Nagyon nehéz helyzetben lehet? – Velvet hangjából csak úgy
csöpögött a megvetés. – Na és én? A szüleim megígérték, hogy nem
kell szerelem nélkül megházasodnom. De ők most nincsenek itt!
– Ezért mentél az udvarba? – kérdezte, bár tudta, mit fog
válaszolni a lány; azt, amit a bátyja nem mert megmondani neki.
– Igen! A királynőnél biztonságban vagyok ismeretlen és
nemkívánatos jegyesemtől. Amikor majd hazatérnek a szüleim,
megoldjuk ezt a problémát.
– De az a férfi jogosan követeli az esküvőt, Velvet.
– Senkihez sem vagyok hajlandó hozzámenni, amíg a szüleim
vissza nem térnek, és senkihez sem vagyok hajlandó hozzámenni,
akit nem szeretek! – ismételte a lány határozottan. – Aztán felszegte
a fejét, és ránézett a férfira. – Ne beszéljünk tovább erről a
kellemetlen ügyről, hanem inkább arról, hogy miként kaphatnám
meg az első csókot. Te férfi vagy, Alex, és biztosan sokkal többet
tudsz a világról, mint én. Mondd el nekem, miként bátoríthat egy
udvarhölgy egy úriembert.
– Na de kedves Velvet – tiltakozott Alex. – Ezt nem egy
férfiemberrel kellene megbeszélned.
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– Miért nem? – szegezte neki a kérdést a lány. – Már a királynő
összes udvarhölgye kapott csókot, csak én nem. Miért nem akar
engem senki megcsókolni? – Rámeredt Alexre, és a férfinak
nehezére esett a válasz. Titokban örömmel töltötte el az az érzés,
hogy Velvet, akár tud róla, akár nem, hozzá tartozik. Boldog volt a
tudattól, hogy még egyeden férfi sem ízlelte meg Velvet édességét.
De mielőtt teljesen eluralkodott volna rajta az önteltség, hirtelen
belenyilallt, hogy Velvet már nagyon is érett a szerelemre, és ha ő,
Alex nem tesz valamit, majd valaki más szembeszáll Tudor
Erzsébettel, Waiter Raleigh–val és Robert Devereux–val, hogy
megszerezze Velvet de Mariscót.
– Az első csók nagyon különleges – mondta Alex tűnődve. –
Fontos, hogy tapasztalt ember adja.
– Veled ezzel kapcsolatban biztosan nem lehet gond – felelte
Velvet halkan.
– Azt kéred, hogy csókoljalak meg, Velvet?
– Kérjem? – kérdezett vissza a lány, de nyomban el is pirult.
Alex halkan felnevetett, mert most tudatosodott benne, hogy az
egész beszélgetés alatt védelmezőén magához ölelve tartotta a lányt.
Egyik kezével még közelebb húzta, a másikkal pedig gyöngéden
felemelte az állát, s így Velvet egyenesen az arcába nézett. – Nem,
Velvet, nem kell megkérned, hogy csókoljalak meg. Erre várok,
amióta először megláttalak.
Lehajtotta a fejét, és Velvet szíve majd kiugrott a helyéről;
pillantásuk összekapcsolódott. Ajkuk lassan összeért, és Velvet
gyomra csomóba rándult, majd megint csomóba rándult, félig a
félelemtől, félig pedig az örömteli izgatottságtól. Egy pillanatig azt
sem tudta, hogy lélegzik–e, majdnem bizonyos volt benne, hogy
elpusztul, mert tagjaiból elszállt minden erő. Alex nyaka köré fonta a
karját, a férfi pedig még szorosabban magához húzta.
Alex még soha nem érezte, hogy egy nő ajka ilyen lágyan
fogadná be az ő ajkát. Először gyengéd volt, de amikor a lány nem
mutatott sem félelmet, sem ellenállást, egyre hevesebbé vált, amíg
Velvet ajka teljesen szét nem nyílt, hogy befogadja. Az egyre
fokozódó vágy hatására megborzongott, de hirtelen belenyilallt: az ő
felelőssége, hogy véget vessen az ölelésnek, mielőtt túlzottan
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messzire mennének. Kissé vonakodva ugyan,
de visszahúzta a fejét, és lepillantott Velvet ovális, sápadt arcára. A
lány lassan kinyitotta a szemét, és rámeredt a férfira.
Alex csillogó szemmel elmosolyodott, és gyöngéden megérintette
a lány arcát. – Remélem, kielégítő első csók volt, Velvet – mondta
halkan.
Velvet, akinek igyekeznie kellett, hogy megálljon a saját lábán,
szó nélkül bólintott. Felesleges volt bármit is mondania, mert Alex
látta, hogy az ébredő vágytól elsötétül a pillantása. Velvet
néhányszor mély lélegzetet vett, s ettől láthatólag kitisztult a feje.
Látván, hogy a lány lassan kezdi visszanyerni lelki egyensúlyát,
Alex higgadtan így szólt: – Amikor készen állsz, visszakísérlek a
táncolókhoz.
Velvetnek sikerült végre megszólalnia. – Mindig ilyen? –
kérdezte.
– Milyen?
– Ilyen... – Velvet kereste a megfelelő szót. – Ilyen fergeteges?
Alexet elbűvölte a lány őszintesége. – Nem tudom megmondani,
mit érezhet egy nő, de ez a csók nekem is fergeteges volt. Nagyon
aranyos lány vagy, Velvet. – Aztán megfogta a lány kezét, és
elindultak vissza, a mulatózok felé.
– Megcsókolsz majd újra? – tette fel a meghökkentő kérdést
Velvet.
Alex megállt, megfogta a lány vállát, és már–már aggódó
arckifejezéssel nézett rá. – Igen, Velvet, megcsókollak majd újra, de
meg kell ígérned valamit.
–Mit?
– Más férfiakat ne kérj meg arra, hogy csókoljanak meg.
– A jó híremet félted, vagy pedig arról van szó, hogy még nem
vagyok elég szakértő a csókolózásban? – kérdezte Velvet pimaszul.
– Mindkettőben van igazság. – Alex szélesen mosolygott,
szórakoztatta a lány pajkos szemtelensége.
Velvet kacagva nevetett. – Kedvellek, Alexander Gordon –
mondta. – Leszel az én barátom is, ahogy Robiné?
– Bizony, kislány, a barátod leszek. – A lány szavai hatására
elöntötte a melegség. Robinnak igaza volt, hogy türelemre intette.
Velvet kedveli! Hamarosan megtanítja ezt a lányt arra, hogy
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szerelemmel szeresse.

– Senki mást nem csókolok meg, csak téged, Alex – mondta
Velvet halkan. – Legalábbis addig biztosan nem, amíg bele nem
jövök – tette hozzá nevetve.
Amikor visszamentek a vendégsereghez, Alex észrevette, hogy
Robert Devereux kissé féltékenyen méregeti. Essex grófja egyre
növekvő bosszúsággal látta, hogy Velvet orcája pirosabb a
szokásosnál, és ajka valamiféle érzékiséget sugároz. Odahúzódott
Lord Gordonhoz, és halkan a fülébe súgott: – Bizonyára te is tudod,
uram, hogy a királynő nem kedveli azokat az úriembereket, akik az
udvarhölgyei körül legyeskednek. Ráadásul ennek a lánynak már van
jegyese.
– Mindezzel pontosan tisztában vagyok, uram – hangzott Alex
nyugodt válasza. – Ne felejtsd el, hogy Velvet bátyjának jó barátja
vagyok, és barátságunkat nem veszélyeztetném azzal, hogy
bántódást okozok a húgának. Az én társaságomban biztonságban van
a lány.
– Te jóságos ég! – kiáltott fel Velvet. – Rosszabb vagy, mint egy
nagynéni, Kópé. Lassan kezd terhessé válni, hogy állandóan
védelmezed az erkölcseimet, különösképpen akkor, ha figyelembe
vesszük, hogy milyen hírneved van a hölgyek körében. Azért jöttem
az udvarba, hogy egy kicsit jól érezzem magam, mielőtt
megállapodok és idős feleség leszek! Nem kérek többet abból, hogy
úgy vigyázz rám, mint egy fegyőr.
– Csak azokkal szemben próbállak megvédelmezni, akik
tönkretennék a jellemedet és a jó híredet – felelte Essex mogorván.
Velvet nyomban lelkifurdalást érzett, mert tudta, hogy a férfi,
akit ő Kópénak hívott, Anglia egyik legbefolyásosabb udvari
embere, igaz jó barátja.
– Én is tudom – mondta –, de azért néha kicsit túlzásba viszed,
drága Kópé. Lord Gordon olyan nekem, mint te vagy mint Wat. –
Essex karjára tette a kezét. – Gyere, keressünk valami frissítőt. Rossz
házigazda vagyok, és Robin nem lesz megelégedve velem.
Velvet kedves szavaitól Essex rögtön visszanyerte víg kedélyét,
és hagyta, hogy a lány elvezesse.
Walter Raleigh rámosolygott Alexander Gordonra. – Megnyerő
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egy leányzó, nem igaz, gróf úr?

Alex megmerevedett. – Uram, azt hiszem, összekever valakivel.
– Szó sincs róla – felelte Raleigh. – Jó a névmemóriám. Te Broc
Cairn grófja vagy, Velvet jegyese, de ő nem tudja. Jól mondom?
Mivel felesleges lett volna tagadnia, Alex egyszerűen így
válaszolt: – Igen, valóban nem tudja. Úgy véltük a bátyjával, hogy
egyszerűbb lenne úgy összebarátkoznunk, hogy nem feszélyez
bennünket az eljegyzés ténye.
Raleigh bólintott. – Tehát még sohasem találkozott veled?
– Ötéves volt, amikor utoljára láttam.
Raleigh rámeredt. – Tíz év alatt egyszer sem látogattad meg?
Tudom, hogy északon laksz, Lord Gordon, de nem gondolod, hogy
kellett volna egy kis időt szakítanod arra, hogy találkozz Velvettel?
Most már értem a húzódozását.
Alex elvörösödött. – Sok időt töltök Franciaországban és
Olaszországban; aztán királyom küldetésében utaztam, és apámnak
is nagy szüksége volt rám. Nagyon gyorsan elszállt az idő. Haldokló
atyám végakarata az volt, hogy vegyem nőül Velvetet, és alapítsak
családot.
– És az engedelmes fiú sietve végrehajtotta édesapja kívánságát,
de egy pillanatig sem gondolt a lány érzelmeire – állapította meg
Raleigh szárazon. – A tapintat nem az erősséged, ezt, ugye, bátran
mondhatjuk, uram?
– Igen. – Alex gyászosan mosolygott. – Robintól már alapos
fejmosást kaptam. Attól tartok, apám elvesztése felett érzett
fájdalmam elvette a józan eszemet, máskülönben nem küldtem volna
el azt a levelet, amiben magamnak követeltem Velvetet. Most
keményen kell dolgoznom, hogy megnyerjem a szívét, mielőtt
megmondhatnám neki, ki vagyok.
– Felfedem a személyazonosságodat a királynő előtt – közölte
vele Sir Walter. – Szükséged lesz Erzsébet támogatására ahhoz, hogy
meghódítsd Velvetet. Féltékenyen vigyáz az udvarhölgyeire, de ha
tudja, hogy a te szándékaid tiszteletre méltóak és jogosak, a
segítségedre lesz. Tudor Erzsébetnél nem találhatsz jobb barátot, de
rosszabb ellenséget sem.
– Na és Essex?
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– Robert Devereux forrófejű fiatalember – felelte Raleigh halkan.
– Normális körülmények között nem sok közünk len–
ne egymáshoz. Semmi szükség rá, hogy ő megtudja, ki vagy.
Hirtelen támadt indulatában könnyen elárulhat, és súlyos károkat
okozna neked. Robert nem tenne ilyet szándékosan, de mégiscsak
hajlamos rá. Majd én beszélek a királynóVel, aztán majd az
engedélyével bemutatlak neki. – Walter Raleigh otthagyta Alexet,
aki elindult, hogy megkeresse vendéglátóját.
Raleigh könnyedén átvágott a királynőt körbefogó tömegen.
Erzsébet éppen egy szellemes történetet hallgatott, amit egyik
kedvence, Anthony Bacon adott elő. Azonban az uralkodó, mint
mindig, most is látta, hogy mi történik körülötte. Csöndben Raleigh
karjára csúsztatta a karját, figyelmét azonban egy pillanatra sem
vonta meg Bacontól.
– Négyszemközt szeretnék beszélni önnel, felség – mondta
Raleigh halkan, a királynő pedig bólintott.
Miután a mesélő a történet végére ért, amit hatalmas nevetés
fogadott, Erzsébet, még mindig Raleigh karján pihentetve karját,
elindult, hogy kicsit eltávolodjon a tömegtől. Az úriemberek azonban
kitartóan követték, amíg meg nem fordult, és kacéran azt mondta: –
Kérem, uraim, maradjanak távol, szeretnék kettesben lenni Wattal. –
És ezzel a királynő továbbsétált, a csalódott udvaroncok lemaradtak,
hallótávolságon kívülre kerültek.
– Köszönöm, felség – mondta Sir Walter.
– Ezúttal mit kíván tőlem, uram? Gyakran felteszem magamnak a
kérdést, vajon abbahagyja–e egyszer, hogy állandó kérésekkel
ostromoljon – csúfolódott a királynő.
– Ha már nem lesz olyan nagylelkű, felség, biztosan nem fogom
kérésekkel ostromolni – jött a férfi gyors válasza, és a királynő
szívből nevetett.
– Nem sokat késlekedett a válasszal, Walter. – A királynő
hirtelen elkomolyodott. – Nem a spanyol veszélyről van szó, ugye?
Remélem, nem egy újabb összeesküvés!
– Nem, felség – sietett a megnyugtató válasszal Raleigh. –Egy
szerelmi történetről szeretnék beszámolni. Fontos szerep várna önre.
– Raleigh ezután elmagyarázta a Velvet és a skót gróf közötti
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helyzetet, de nagyon vigyázott arra, nehogy kiderüljön: Velvet azért
akart annyira udvarhölgy lenni, hogy elmeneküljön Alex elől.
Miközben a férfi beszélt, Erzsébet vonásai meglágyultak. Az
elmúlt néhány hét alatt nagyon megkedvelte Velvetet. Eszes,
szórakoztató gyerek volt, és nagyon szeretetre méltó, egészen más,
mint azok a negédes, kényeskedő kisasszonykak, akik olyannyira
idegesítették Erzsébetet. Megértette a lány ijedségét, amit az okozott,
hogy közölték vele: jön egy idegen férfi, nőül veszi, aztán magával
viszi valami messzi vidékre. És mindeközben a szülei több ezer
mérföldnyire vannak tőle! Velvet fiatal volt, szerette volna mohón
falni az élet örömeit, és megérdemelne egy kis szórakozást, mielőtt
élete hátralévő részére megállapodik egy férfi mellett.
A királynő tudta, hogy ő maga és a környezetében lévő néhány
függeden nő ritka kivétel. A legtöbb nő a házasságig az apjához
tartozik, utána pedig a férjéhez. Tudor Erzsébet nagyon jól tudta,
milyen hatalma lehet a férfinak a nő felett. Csak két
mostohaanyjának, Anne of Clevesnek és Catherine Parrnak sikerült
megmenekülniük Tudor Henrik elől. Cleves hercegnője készségesen
beleegyezett a válásba, s így elkerülte Erzsébet édesanyjának,
Boleyn Annának a sorsát. Catherine Parr csak azért menekült meg a
dicstelen vég elől, mert túlélte Henriket. Igen, Erzsébet tökéletesen
megértette, milyen egy nő helyzete ebben a férfiak irányította
világban.
Mégis Broc Cairn grófja, kinek képviseletében Raleigh hozzá
fordult, nem tűnt olyan rossz embernek, és Velvet végül biztosan
összeházasodik vele. A jegyesség szigorú egyezség, amit évekkel
korábban kötöttek, Lord és Lady de Marisco jóváhagyásával. Azzal,
hogy Londonba jött Velvet meghódítására, a skót nagyot nőtt a
királynő szemében. Ugyanakkor semmi oka nem lehet a grófnak a
türelmetlenségre, miért ne tudna várni az esküvővel, amíg a
menyasszony szülei visszatérnek? Így Velvet eltölthet egy kis időt az
udvarnál, és ugyanakkor megőrzi a helyzet törvényességét, és ez a
megoldás fölöttébb tetszett a királynőnek.
– Hadd ismerkedjem meg ezzel az úriemberrel, Walter.
– Azonnal idehozom felséged elé!
– Nem, küldj el valakit. Te maradj mellettem – rendelkezett az
uralkodó.

107

Raleigh odafordult az egyik úriemberhez, aki tisztes távolból
követte őket. – Bacon – szólította –, a királynő azt kéri,
hogy hozd ide Lord Gordont. Lynmouth grófjának vendége. Magas
fickó, éles arcvonásokkal.
– Érdekes leírás – jegyezte meg a királynő. – Valóban olyan
markánsak az arcvonásai?
– Igen megnyerő az ábrázata, és olyan, mintha a Felföld
gránitszikláiból vésték volna ki – felelte Raleigh. – Semmi kétségem
afelől, hogy a hölgyeknek nagyon fog tetszeni.
– Hmm – mormogta Erzsébet.
– A divatról azonban nem tud semmit – folytatta. – A ruházata
fájdalmasan egyszerű és jellegtelen.
A királynő kuncogva nevetett, aztán hátralépett, hogy
végigpillantson Sir Walter Raleigh pompázatos öltözékén. Zekéjét
aranyszálak, igazgyöngyök, topázok díszítették olyan gazdagságban,
hogy a királynő alig látott szövetet. Raleigh valóban a
legdivatosabban öltözködő úriember volt az udvarban, és az a hír
járta róla, hogy mostanra már egész biztosan gazdag emberré tette a
szabóját – feltéve persze, hogy kifizeti a számláit.
– Walter – mondta a királynő –, még egyetlen olyan férfi sem járt
az udvaromban, aki öltözködés dolgában felvehette volna veled a
versenyt. Ennek ellenére semmi kétségem sincs afelől, hogy a gróf
megfelel az elvárásaimnak, és abban is biztos vagyok, hogy arcátlan
udvarhölgyeimnek nagyon fog tetszeni. Csalódottak lesznek, amikor
majd látják, hogy kizárólag a keresztlányom, Velvet iránt érdeklődik.
A következő néhány percben önfeledten beszélgettek, azzal a
meghittséggel, ami csak régi jó barátok között teremtődik meg.
Aztán a királynő figyelmét hirtelen elvonta az Anthony Bacon
oldalán megjelenő, hihetetlen jóképű fiatalember. Ez lesz a skót gróf,
állapította meg magában Erzsébet, és egy pillanatnyi szomorúság
vett rajta erőt, hogy ő nem egyszerű udvarhölgy, mint Velvet.
Milyen szép is az, amikor csak saját magadért szeretnek. Bacon és a
gróf odaértek hozzá, és Erzsébet lerázta magáról az önsajnálatot,
hogy tisztességesen megismerhesse a fiatalembert.
Pillantása egyenes volt és őszinte, és a királynőnek tetszett, amit
látott. Megjelenése nem gyakorolt rá különösebb hatást, inkább az
fogta meg, amit a tekintetében vélt felfedezni. Állhatatosságot,
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lojalitást és megbízhatóságot látott. A legjobban

az tetszett neki, hogy a fiatalember rezzenéstelen tekintettel nézett a
szemébe. Tudor Erzsébet ösztönösen megbízott azokban, akik
egyenesen a szemébe néztek; kevesen voltak képesek erre, illetve
kevesen merészkedtek erre.
– Felség, engedje meg, hogy bemutassam Broc Cairn grófját,
Alexander Gordont, az úriembert, akiről beszéltem.
– Isten hozta az udvaromban, uram – mondta halkan a királynő. –
Hogy van fiatal cousinom, Skóciai Jakab?
– Személyes tapasztalataim sajnos nincsenek– felelte Alex –,
mert saját döntésem alapján csak nagyon ritkán fordulok meg a
Stuart'Udvarban. Családi ügyeim Dun Brocban és Aberdeenben
tartanak, de egyébként azt hallottam, hogy a király jól van. – Tehát
ez az a nő, aki elrendelte Stuart Mária kivégzését, gondolta magában
Alex. Mennyire más a két asszony, állapította meg, bár a
megboldogult skót királynővel sohasem találkozott. Véleményét az
apjától hallottak alapján alakította ki.
Angus Gordon nagyon lojális volt féltestvéréhez, Stuart
Máriához, de meggondolatlannak tartotta, olyan nőnek, akit az
érzelmei és nem a gondolatai irányítanak. Amikor életének utolsó
napjaiban Mária haláláról értesült, fáradtan megcsóválta a fejét, és
így szólt: – Számítani lehetett erre. De kérlek, Alex, ne őrizz haragot
a szívedben Anglia ellen. Skócia lesz a végső győztes, mert egy
napon Mária fia, Jakab fog uralkodni Angliában.
Most, miközben Tudor Erzsébettel beszélgetett, Alex rájött, hogy
semmiféle rossz érzése nincs a királynővel szemben. Bámulatos
intelligenciát, éles elmét érzékelt a törékeny testben, és tudta, hogy
nagyon meg fogja kedvelni az uralkodót.
A királynő a gróf karjára támaszkodott, úgy sétáltak a fáklyák
fényében úszó gyalogösvényen. – Mikor zajlott le ez az eljegyzés,
uram? – kérdezte Erzsébet halkan.
– Azon a nyáron, amikor Velvet ötéves lett, felség. Néhai
apámmal leutaztunk Dun Brocból Queen's Malvernbe. Atyám és
Adam de Marisco még gyermekkorukban, Franciaországban
barátkoztak össze. Abban reménykedtek, hogy ez a házasság egyesíti
a két családot. Miután atyám meghalt, én maradtam az egyetlen férfi
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a családban, és úgy gondoltam, hogy azonnal meg kell házasodnom.
Levelet küldtem Lord de
Mariscónak, ő azonban távol volt otthonától. Lord Bliss bontotta fel
a levelemet, és tájékoztatta Velvetet a hamarosan sorra kerülő
házasságról. Attól tartok, szegény lány nagyon megrémült.
A királynő jóízűen nevetett. – És hozzám menekült – jegyezte
meg.
– Igen, elmenekült előlem – ismerte el Alex. – Meg kell
vallanom, hogy nagyon bosszantott a viselkedése, felség, de
megnyugtathatom, súlyos csapásokat mért a büszkeségemre.
Ugyanakkor az a meggyőződésem, hogy ha kicsit megismerhetne,
talán nem rettegne annyira a házasságunktól. Azt szeretném, hogy
boldog legyen.
– Azt hiszem, a keresztlányomnak nagy szerencséje lesz a
férjével, uram – mondta Erzsébet halkan. – Rendben van, uram!
Engedélyemmel udvarolhat az ifjú hölgynek, és senkinek sem fogom
felfedni a titkot. Látom, milyen bölcs a terv, amit Robin
Southwooddal kovácsoltak. Bár csupán rövid ideje ismerem
Velvetet, semmi kétségem afelől, hogy valóban nagyon csökönyös.
Jobb így, hogy először megismerheti Alexander Gordont, és nem fog
ellenállni neki csak azért, mert ő Broc Cairn grófja. Azonban egy
egészen kis előnyhöz juttatom Velvetet. Nem engedem el az
udvarból, amíg Lord és Lady Marisco vissza nem térnek. A
legfrissebb hírek szerint valamikor ősszel érkeznek haza. Azt
hiszem, várhat addig, uram.
Alex megállt, szembefordult a királynővel, megfogta a kezét, és
rátapasztotta a száját. – Hálás vagyok, felség – mondta.
Erzsébet elmosolyodott, és a gróf egy pillanatra látta a fiatal lányt
az idősödő nőben. Tudor Erzsébet néhány rövidke percre
elfeledkezhetett a szörnyűséges spanyol veszedelemről, amely
nemcsak szeretett Angliáját fenyegette, hanem személyesen őt magát
is.
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Robin Southwood tökéletesen össze volt zavarodva. Még soha
életében nem volt ilyen érzése. A királynő tiszteletére rendezett
mulatság óriási siker volt, ő azonban mégis levertnek,

fásultnak érezte magát. Amikor az utolsó vendég is távozott, egy
karosszékbe vetette magát a ropogó tűz mellett.
Velvet és Alex csatlakoztak hozzá, de olyan jó hangulatban
voltak, hogy eleinte észre sem vették Robin csüggedtségét.
– Még sohasem voltam ilyen mulatságon – mondta Alex
lelkesen. – Nagyszerű házigazda vagy, Rob!
– Édes egy bátyám, ez igazán nagyszerű mulatság volt! A ház és
a kert gyönyörűen nézett ki, az ételekről meg az előadásról hetekig
fognak beszélni. Őfelsége azt mondta, hogy utoljára még édesapád
életében volt ilyen mulatságon. Engem irigyelnek a legtöbben az
udvarnál, mert te vagy a bátyám.
– Este találkoztam Sir Walter Raleigh–val, Rob – szólt közbe
Alex. – Utazást tervez az Újvilágba, és tudni akarta, hogy valamelyik
hajóm nem tart–e vele esetleg. Tudod, milyen lehetőség lenne ez
nekünk?
– Kópé nagyon féltékeny rád, Robin. Azt hiszem, amikor majd
legközelebb ő látja vendégül őfelségét, megpróbálja elrabolni a
főszakácsodat. – Velvet önfeledten kacarászott. – Ó, Robin, hogyan
is tudnám megköszönni neked, hogy én lehettem a ház úrnője, és
ráadásul még szép ajándékot is kaptam tőled? Te vagy a legjobb
báty, akit csak egy lány kívánhat magának.
Lynmouth grófja hirtelen kiegyenesedett ültében. – Ki volt az a
lány? – kérdezte. – Ki volt az a hihetetlenül gyönyörűséges lány,
akinek bemutattál, Velvet?
– Micsoda? – Velvet és Alex is meghökkent.
– Elbűvölően szép szőke lány egy csodálatos, türkiz
selyemruhában. Még sohasem láttam ilyen szépséget! Kicsoda ő?
Neked tudnod kell, Velvet, és nekem is tudnom kell.
Velvet egy pillanatra teljesen összezavarodott. Jó néhány
gyönyörű szőkeség megfordult a mulatságon. – Robin, nem tudom
pontosan, kire gondolsz – mondta lassan. – Több szőke lány is itt
volt az este, és legalább hárman kékbe öltöztek.
– Nem kék, hanem türkiz! Te biztosan ismered! Amikor
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bemutattál neki, azt mondtad, hogy az egyik legjobb barátnőd az
udvarnál. De nem tudtam ott maradni és kérdezősködni, mert
jelentették, hogy érkezik a királynő bárkája.
– Angel! Angelre gondolsz!
– Angel? Ez a neve? Mennyire illik rá! – Robin mélyet sóhajtott.
Velvetből majdnem kirobbant a nevetés, és ráadásul Alex, Robin
válla fölött, cinkosán vigyorgott rá. Nagyot nyelt, és kicsit erőltetett
hangon így szólt: – A neve Angel Christman, Robin. Királyi
gyámság alatt áll, az udvarban nevelkedett. A szülei meghaltak.
– Találkozni akarok vele – mondta Robin határozottan.
– Már találkoztál vele.
– Szeretnék rendesen megismerkedni vele, Velvet. Tudom, hogy
holnap vissza kell menned az udvarba, de azt akarom, hogy amikor a
legközelebb eljössz Lynmouth House–ba, hozd magaddal Angel
Christman kisasszonyt.
Velvetnek megint komoly erőfeszítésébe került, hogy ne nevesse
el magát. Robin annyira ostobán viselkedik! Aztán rápillantott, és
kissé meghökkenve rájött, hogy a bátyja szerelmes lett! Szerelem
első látásra – ilyen csak a tündérmesékben van, nem igaz? Robin
tényleg beleszeretett Angelbe? Vajon mit szól Angel, ha elmondja
neki? Nem, nem mondhatja el! Mi van akkor, ha Angel nem szereti
Robint, és csak hatalmas vagyona miatt fogadja az udvarlását?
Mama mindig azt mondta, hogy csak szerelemből szabad házasodni.
Csöndben kell várnia, amíg kiderül, hogyan reagál Angel Robin
közeledésére.
Velvet egyik percről a másikra fáradtnak érezte magát.
Megállapította magában, hogy ebben nincs semmi meglepő, hiszen
mindjárt hajnalodik. Még ma este vissza kell mennie az udvarba, és
muszáj pihennie egy kicsit, az mégsem járja, hogy állva elaludjon a
királynő jelenlétében!
– Feküdj le, Velvet – mondta Robin, mintha olvasna a
gondolataiban. – Emlékszem még, milyen volt az udvarban, a
királynő szolgálatában.
Velvet pukedlizett a bátyjának és Alexnek, aztán lassan, álmosan
kiment a könyvtárból.
Miután az ajtó becsukódott mögötte, Alex a barátjára nézett. –
Mikor jön vissza Velvet Lynmouth House–ba, Robin?
– Holnap, mielőtt visszamegy az udvarba, megmondom neki,
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hogy mindig örömmel látom az otthonomban; ha Londonban van,
akkor jön ide, amikor csak akar. Tudom, anyám is így szeretné –
mondta Robin.
– Szerinted mikor lesz megint néhány szabad napja?
– Ha te meg akarod nyerni Velvet szívét, én pedig szeretnék
jobban megismerkedni Christman kisasszonnyal, kénytelenek
leszünk csatlakozni az udvarhoz, barátom. Az udvarhölgyek csak
ritkán tudnak elszabadulni, mert Erzsébet szigorú úrnő. Még jól
emlékszem a saját élményeimre.
– Te jóságos ég, Robin, eszembe se jutott, hogy egyszer Tudor
Erzsébet udvarában találhatom magam. Nem vagyok udvari ember –
mondta Alex fejcsóválva.
– Ha becsületes vagy a királynővel, és Velvet megkedvel téged,
nem kell belefolynod az udvari játszmákba. Ha akartam volna, se
kerülhette volna el a figyelmemet, hogy jó néhány ifjú hölgynek
megnyerted a tetszését.
Alex halkan kuncogott. – El kell ismernem, hogy párizsi napjaink
óta nem kaptam ilyen fantáziadús ajánlatokat. Csodálkozom, hogy
egy ilyen erkölcsös királynő megtűr maga mellett ilyen szabados,
kicsapongó hölgyeket.
– Csak addig tűri meg őket, amíg nem a nyílt színen zajlik
minden. Biztos lehetsz benne, hogy súlyos következményekkel jár,
ha egy kis kalandból botrány lesz.
A skót bólintott, és így szólt: – Na, én is elmegyek lefeküdni. –
Felállt, és megnyújtóztatta hosszú tagjait.
– Biztosan szép álmaid lesznek – incselkedett vele Robin. – Vagy
talán nem jártál sikerrel a húgomnál?
Alex vigyorogva válaszolt. – Egy úriember, még ha olyan
elvadult és nyers is, mint én, nem beszél ilyesmiről, Robin. –Mielőtt
Lord Southwood újabb kérdéseket tehetett volna fel, Lord Gordon
gyors léptekkel kiment a szobából.
Robin mosolyogva nézett utána. Feltehetőleg valami olyasmi
történt, amiről egy úriember nem beszél. Robin mosolyából huncut
vigyor lett, mert eszébe jutottak a Párizsban együtt töltött régi szép
napok; eszébe jutottak a szajhák, akiken megosztoztak, meg a saját
férfiasságukról szóló hazugságok, amelyekkel egymást szédítették.
Jóízűen nevetett, aztán hirtelen elkomorodott. Mindez még azelőtt
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történt, hogy elvette Alison de Grenville–t.
Alison. Bolond, bolond Alison. Sohasem volt szerelmes a nőbe,
de nagyon szerette. Még egyetlenegyszer sem volt szerelmes –
egészen a mai estéig, amikor meglátta Angel Christman kisasszonyt.
Csak néhány szót váltott a lánnyal.
Még csak nem is táncolt vele, de mégis tudta, vagy inkább a szíve
súgta neki, hogy Angel neki való nő. Alison halála után
megesküdött, hogy nem fog még egyszer megházasodni, de most
hirtelen egészen más lett a helyzet.
Édesanyja egyszer megpróbálta elmagyarázni neki, milyen a
szerelem, az igazi szerelem. Még azt is megkérdezte tőle, nem
akarja–e érvényteleníteni az eljegyzést, amit akkor kötöttek a de
Grenville lánnyal, amikor ő még egészen kis fiú volt. Robin nem
akarta, mert tudta, hogy el kell vennie valakit, és Alison kedves
lánynak tűnt. Kislánykora óta ismerte. – De nem vagy szerelmes
belé! – vetette ellen édesanyja, ő azonban a fiatalok fensőbbségével
mosolygott csak. Úgy tűnt, anyja egész életét szerelemben töltötte, s
bár azt állította, hogy Adam de Mariscóval most nagy boldogságban
él, sokat szenvedett a szerelem miatt. Robin gyakran eltűnődött
magában azon, vajon megéri–e a szerelem a sok fájdalmat, és végül
arra a válaszra jutott, hogy nem. Egyszerű, hétköznapi, forró
szenvedélyektől mentes életet kívánt magának.
Erős volt a gyanúja, hogy felfogását, elképzeléseit a jövőről
Angel Christman alaposan meg fogja változtatni. Eddig esze ágában
sem volt visszatérni az udvarba, úgy tervezte, hogy csöndesen,
békességben éldegél Devonban a gyerekeivel. Az Alisonnal kötött
házasság miatt fokozatosan visszahúzódott a királynő köreitől,
felesége halála pedig a legjobb ürügy volt arra, hogy továbbra is
távol maradjon. Most pedig azt érezte, hogy egy gyönyörűséges kék
szempár, egy szőke hajzuhatag és egy mosoly, melynek emléke
olyan erősen élt benne, hogy majdnem elsírta magát, a mágnes
erejével vonzza vissza. Kötelességei, melyeket mint a királynő
vendéglátója volt kénytelen ellátni, visszatartották attól, hogy
Christman kisasszony kegyeit keresse, de most az udvarban majd
pótolja, amit elmulasztott. Első lépése azonban az lesz, hogy Lord
Hundstontól, aki mindent tud, érdeklődni fog a lány hátteréről.
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A királynő főkancellárja ugyancsak meg volt lepve. A
Lynmouthban rendezett mulatság utáni reggelen levelet kapott Lord
Southwoodtól, és az úriember egy bizonyos Angel Christman
nevezetű, királyi gyámság alatt álló hölgy hátteréről kért tőle
tájékoztatást. Anglia a legsúlyosabb fenyegetés–
sel néz szembe a normann invázió óta. Minden, amit Erzsébet
képvisel, minden, amit Anglia képvisel, halálos veszélyben van, és
tessék, Lord Southwood egy ifjú lányról szeretne megtudni egyet s
mást. Ezek a hedonista udvaroncok, füstölgött magában Hundston,
de aztán jobban átgondolta, hogy kitől is érkezett a kérés, és
átértékelte a helyzetet. Robert Southwood komoly fiatalember, akit
mélyen és őszintén megrázott felesége halála. Már önmagában az is
érdekes, hogy ez az ifjú hölgy felkelti ennek a nemesembernek az
érdeklődését.
Lord Hundston utánanézett az ügynek, és csalódást okozott neki,
amit talált. A tizenhét esztendős Angel Christman kisasszony ötéves
kora óta állt királyi gyámság alatt. Az északkeleti megyékből
származó, két jelentéktelen báró unokája. A királynő gondjaira atyja
bízta, aki megölte a feleségét, miután egy másik úriember ágyában
találta. A lánynak nem volt vagyona, nem bírt befolyásos rokoni
kapcsolatokkal, s így nem valami fényes jövő előtt állt. Lord
Hundston azt is megtudta, hogy a leányzó lélegzetelállítóan
gyönyörű. Amennyiben okos is, ez a tulajdonsága bizony a hasznára
válhat. Eszességének azonban egyelőre még nem adta tanújelét, és
nem volt semmiféle szóbeszéd az udvarban, ami kapcsolatba hozta
volna valamelyik úriemberrel. A jelek szerint a két legjobb barátnője
Bess Throckmorton és Velvet de Marisco.
– Hát persze! – kiáltott fel Lord Hundston hangosan. Ez a
kapcsolat! Christman kisasszony jó barátságban van de Marisco
kisasszonnyal. Mivel a szülők távol vannak, a gróf ügyel a leányzó
érdekeire, és ezt nagyon helyesen teszi. Lord Hundston levelet
diktált a titkárának, amiben tájékoztatta Lynmouth grófját arról, hogy
a rendelkezésre álló információk alapján Christman kisasszony
megfelelő barátnő a húga számára. Ezután pedig a sokkal fontosabb
államügyekkel kezdett foglalkozni.
Előző éjszaka figyelmeztető tüzek gyúltak Devon és Cornwall
minden hegyén, dombján. Azt jelezték, hogy annak a napnak a
hajnalán a spanyol flotta hajóit látták Lizard Pointnál, és már közel
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vannak Plymouthhoz. A jelzőtüzeknek köszönhetően a hír eljutott
Devonból Dorsetbe, onnan Wiltshire–be, majd Surreyba és végül
Londonba. Lord Burghley

utasítására a hírt titokban tartották a királynő előtt, csak a lynmouthi
mulatság után értesülhetett róla.
William Cecil úgy döntött, hogy a királynőnek, mivel szörnyű
csapásokkal teli év áll mögötte, szüksége van arra, hogy gondtalanul
szórakozhasson a mulatságon. William Cecil a kezdetektől fogva
Erzsébet mellett volt, és jobban ismerte az uralkodót, mint bárki más.
A következő néhány hét eldönti majd, mi lesz a Tudor–dinasztia
sorsa, és a királynőnek szüksége lesz minden erejére.
A mulatság után azonban Burghley közölte a hírt, ami azután
futótűzként terjedt el az udvarban. Az udvaroncok egy percre sem
hunyták le a szemüket. Csak annyi időre tértek vissza Greenwichbe,
amíg selyem– és bársonyöltözetüket praktikusabb ruhadarabokra
cserélték, és máris indultak a tengerpartra. Charles Howard, a Lord
admirális, már jó ideje Plymouthban volt. Ahogy Sir Erancis Drake,
John Hawkins és Martin Forbisher, a flotta többi admirálisa is.
A királynő korábbi segélykérésére Anglia mindent elsöprő
lelkesedéssel reagált. London városa elöljárói megtudakolták, hogy
hány emberre, illetve hajóra lenne szükség, és azt a választ kapták,
hogy ötezer emberre és tizenöt hajóra. Két nappal később a londoni
városatyák tízezer embert és harminc hajót ajánlottak fel őfelsége
szolgálatára.
Anglia római katolikus bíborosa, Allen, röpiratban szólította fel a
katolikusokat a spanyol invázió támogatására, melynek célja –
véleménye szerint – a szent anyaegyház visszaállítása és az
istentelen szörnyeteg, Tudor Erzsébet elüldözése. Vérlázító uszítását
lakhelyéről, a római Szent Péter–bazilikából küldte.
Az angol katolikusok a fülük botját sem mozgatták. Elégedettek
voltak, hiszen remekül éltek a Tudorok alatt. Tetőtől talpig angolok
voltak, és eszük ágában sem volt felcserélni az ízig–vérig angol
királynőt a spanyol infánsnőre, Fülöp ugyanis azt mondta, hogy
valamelyik lányának adja Angliát.
Miközben Lynmouthban javában folyt a mulatság, az angol
haditengerészet lázasan készülődött. Július 20–án reggel erős

116

szembeszéllel küszködve kihajóztak Plymouthból a nyílt tengerre.
Déli tizenkét órára az ötvennégy hadihajó már egészen közel volt
Eddystone Rockshoz. A spanyolok, akik mintegy húszmérföldnyire
voltak tőlük szélirányban, nem sejtették ezt.
A spanyolok pontos haditervet kaptak a királyuktól, és bármi
történjék is, ehhez minden körülmények között alkalmazkodniuk
kell. Az angolok azonban csak egy parancsot kaptak a királynőtől.
Győzzetek! Hogy miként vívják meg az ütközetet, az az admirálisok
dolga. Tudor Erzsébetet csak a sikeres végeredmény érdekelte.
Tudta, hogy a jóisten segíti azokat, akik segítenek magukon.
Éjszaka bizonytalan körvonalú hold ragyogott le a tengerre a
felhők közül. Az Armada zárt harci alakzatban horgonyzott, és a
tervek szerint ezt az alakzatot meg is kellett tartaniuk, amíg nem
találkoznak Parma hercegének erőivel Calais–nál. Hajnalban a
meglepett spanyolok felfedezték, hogy túljártak az eszükön, az
ellenség tőlük mintegy mérföldnyire, szélirányba tart. Az angoloknál
volt a taktikai kezdeményezés lehetősége.
A spanyol Armada – hatalmas lövegtornyos hadihajók, melyek
közül számos többet nyomot ezer tonnánál; a vitorlákon élénk
színekkel megfestett szentek és mártírok; ijesztő komorságot sugárzó
fekete színben pompázó, impozáns hajótestek; katonákkal telezsúfolt
fedélzetek, a szálvitorlafákról lógó óriási kapócsáklyák –
nekitámadott Anglia védelmezőinek. Az angol hajók jóval kisebbek,
de fürgébbek voltak. A hófehér vitorlákon csak egy egyszerű Szent
György–kereszt volt látható. A hajótesteket a királynő színeire,
zöldre és fehérre festették.
Az angolok rendesen megzavarták a spanyol flotta rendjét, és
könnyűszerrel kivédtek minden olyan kísérletet, amely közelharcba
kényszerítette volna őket, ám nem tudtak súlyos károkat okozni a
spanyol hajórajban. Többórás küzdelem után, látván, hogy nem
tudnak felülkerekedni a másikon, mindkét fél bölcsen a
visszavonulás mellett döntött. Az angolok egyetlen hajót sem
vesztettek.
Július 27–én szombaton az Armada csatahajói lehorgonyoztak a
francia kikötőben, Calais–ban. A spanyol admirális, Medina–Sidona
hercege kapcsolatba léphetett a szárazföldi erőket irányító spanyol
tábornokkal, Parma hercegével. Az angolok is horgonyt vetettek,
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még mindig szélirányban (az Armadától nyugatra), és élelmiszer–,
illetve lőszerutánpótlást kaptak a Doveri–szorost őrző hadihajórajtól.
Az angol hadiha–

jókhoz csatlakozott annak a flottának a maradéka, amelyet Lord
Seymour és a sokat tapasztalt veterán, Sir William Winter irányított.
Londonban mindenki várakozott. Számtalan vad szóbeszéd
kapott szárnyra. Drake–et foglyul ejtették, hangzott az egyik. Egy
másik szerint óriási ütközet volt Newcastle közelében, és az angol
zászlóshajót elsüllyesztették. Az efféle szóbeszédek ismeretében az
angolok csak egyeden dologra tudtak gondolni: a közelgő nagy
ütközetre. Arra lehetett számítani, hogy augusztus 7–én, szerdán, a
dagályt kihasználva, Parma csapatai átkelnek a csatornán, és minden
valószínűség szerint Essexnél angol földre lépnek.
Leicester grófja, Robert Dudley lett az angol hadak fővezére. A
királynő szeretett volna leutazni a tengerpartra, hogy saját szemével
láthassa az ütközetet, de Leicester nem engedélyezte.
A királynő mérgelődött, zsörtölődött az udvarhölgyeivel,
mogorva volt és rosszkedvű. Gyűlölte a helyzetet, hogy nem
mozdulhat ki Londonból. A jólelkű Bess Throckmorton volt az, aki
végül előállt a javaslattal: – Felség, talán elmehetne Tilburybe, hogy
megnézze a seregeit. Óriási hatással lenne rájuk már csak a látványa
is.
– A mindenségit neki, Bess! Tökéletesen igazad van! Elmegyünk
Tilburybe. Az a vénasszony Leicester ez ellen nem fog tiltakozni.
Leicester nagy kegyesen megadta az engedélyt, mert mindenkinél
jobban megértette a királynő aggodalmát.
Augusztus 6–án a királynő a Temzén leutazott Tilburybe. A
zöld–fehér zászlókkal díszített királyi bárkán utaztak az
udvarhölgyek, bizonyos kiválasztott udvaroncok és zenészek, akik
vidám dalokat adtak elő, mert az volt a céljuk, hogy ha csak egy
rövid időre is, de eltereljék a királynő gondolatait a súlyos
gondokról. A királyi hajó mögött még úszott néhány bárka a vízen,
fedélzetükön szolgálókkal, a királyi hintóval és lovakkal.
Bár Raleigh már csatlakozott a flottához, Essex a királynőnél
maradt. Erzsébet nem viselte volna el a távozását, és ezzel nagyon
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kínos helyzetbe hozta a grófot, mert Robert Devereux nem volt
gyáva ember. Velvet, mivel ő volt a legfiatalabb udvarhölgy,
felajánlotta, hogy bátyja bárkáján utazik,

és így több hely lesz Tudor Erzsébet hajóján. Velvet meghívta Besst
és Angelt, hogy tartsanak vele, és utazzanak ők is a bátyja bárkáján.
Bess, aki rózsaszínű öltözetben vett részt az utazáson, az utóbbi
időben sápadt volt és kedvetlen; Velvet most már egészen bizonyos
volt abban, hogy barátnője szerelmes Walter Raleigh–ba, kinek élete
mostanában veszélyben forgott. Velvet persze hallgatott erról a
meggyőződéséről, mert úgy gondolta, Bessre vár, hogy a bizalmába
avassa, ha úgy látja jónak. A tolakodó kíváncsiskodas
megbocsáthatatlan bűn lenne, különös tekintettel arra, hogy Bess
nagyon hatékonyan egyengette Velvet útját az udvarban.
A Tilburybe vezető útnak, a helyzet súlyossága ellenére, szinte
ünnepi hangulata volt. Mindenki a legjobb ruháját viselte, és a bárka
roskadásig tele volt finom ételekkel: hideg sült csirkével,
nyúlpástétommal, frissen sütött kenyérrel, sajtokkal, barackkal,
cseresznyével és gyümölcstortával.
– Szerinted a spanyolok holnap behatolnak Angliába, uram? –
kérdezte a gyönyörűséges Angel Robintól. Égszínkék selyemből
készült, kissé fakó árnyalatú ruhát viselt, ami a keblénél túl szűk
volt. A királyi gyámok, különösképpen a szegények, ritkán kapnak új
ruhát. A megigézett gróf azonban nem vette észre a lány öltözetének
fogyatékosságait. Csak azt látta, hogy Angel a legelbűvölőbb lány,
akivel valaha is találkozott.
– Isten ments – felelte Robin. – De egy percig sem kell félned. Én
megvédelek.
Angel elvörösödött, és Velvet meghökkenve látta, hogy a gyors,
éles válaszokkal sohasem késlekedő lány most nem tud megszólalni.
Vajon mi baja lehet? Velvet és Bess pillantása találkozott. Bess,
megértve barátnője gondolatait, elmosolyodott.
– Félsz? – kérdezte Alex Velvettől.
– Nem! – jött a gyors válasz. – Saját kezemmel fogok kardot,
hogy megvédjem Angliát az átkozott spanyolokkal szemben!
– Bravó, petité soeur! – helyeselt Robin. – Nálad már nem is
lehetne odaadóbb hazafi egy angol nő. Apád büszke lenne rád.
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Valamivel dél után a királyi bárka megérkezett Tilburybe, a
kikötőben Leicester és tisztjei már várakoztak, hogy üdvözölhessék a
királynőt. Amint Erzsébet elegáns lába földet ért, ágyúk dördültek el,
és a fuvolásokból és dobosokból álló zenekar rázendített. Ott
várakozott Sir Walter William is, kétezer
lovaggal. Közülük ezret előreküldtek Arden Hallba, ahol majd
megszáll a királynő. A másik ezer lovas a királynő hin–tóját kísérte.
Erzsébet jó hangulatban volt, hiszen olyan emberek között lehetett,
akiket szeret. Félt a spanyol inváziótól, de őszintén hitte, hogy
embereinek lelkesedése és bátorsága győzedelmeskedik a sötét
túlerővel szemben. Még csak gondolatban sem foglalkozott a kudarc
lehetőségével, bár még nem érkezett hír a flottától.
A hintóban Leicester grófja ült mellette. Erzsébethez hasonlóan ő
sem érezte jól magát az előző évben, de minden megmaradt erejét
összegyűjtötte, hogy a királynő szolgálatában irányítsa a hadsereget.
Az idő kissé meglágyította Robert Dudleyt, és az uralkodó iránti
őszinte érzelmeihez nem férhetett semmi kétség. Első felesége halála
után hosszú éveken keresztül várta, hogy a királynő összeházasodjon
vele, de amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Erzsébetnek ez nem áll
szándékában, hiúságában sértve, feleségül vette a királynő
unokahúgát, a megözvegyült Lettice Knollyst. Titokban kötött
házasság volt, mert sem a menyasszony, sem a vőlegény nem akarta
veszélyeztetni udvari pozícióját. A királynő azonban tudomást
szerzett a házasságról, és rettentő haragra gerjedt. A grófot és
feleségét egy időre kitiltották az udvarból, Erzsébetnek azonban
nagyon hiányzott Dudley, és hamarosan visszahívta. Lettice nem volt
ilyen szerencsés, és jó néhány éven keresztül kénytelen volt távol
maradni az udvartól.
Bess elkísérte a királynőt Arden Hallba, Erzsébet azonban, aki
mindig nagyon engedékeny volt keresztlányával, azt mondta
Velvetnek, hogy ma estére nem lesz rá szüksége. Így Velvet és
Angel Lynmouth grófjával és Lord Gordonnal Tilbury egyik jobbnak
számító fogadójában, a Sellőben szállt meg. Robin Londonból történt
távozásuk előtt néhány nappal bölcsen előreküldte egyik emberét,
hogy lefoglalja a két legjobb szobát és egy külön étkezőt.
A Sellő a folyópart mellett húzódó gyepes területen állt. Hófehér
épület volt sötét gerendákkal, berakásos ablaktáblákkal, és minden
ajtónál vörös és fehér rózsák virultak. A főépület egyik oldalán
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istálló állt, a másikon pedig szép, ápolt kert, benne körömvirág, sárga
viola, illatos kék levendula és rozmaring. A kis kertben divatos
formákra nyírt, kicsi, zöld sövények hú–

zódtak, szimmetrikus rendben elhelyezve. A fogadó hátsó bejárata
közelében kis konyhakert terült el, ahol bab, répa, borsó, paszternák,
póréhagyma és fejes saláta termett. Állt itt néhány gyümölcsfa is –
alma, szilva és körte – meg egy–két ribizli– és áfonyabokor. Fel sem
vette a versenyt Queen's Malvern gyönyörű kertjével, ahol volt két
útvesztő, számtalan rózsabokor és ritka, Amerikából származó
liliomok. De mégis: kellemes hely volt, ahol az ember szívesen sétált
egy finom vacsora után.
Bár bátyja bárkáján privilegizált helyzetben volt, Velvet nem
hozhatott magával sok váltás ruhát. Még mindig ugyanazt az
almazöld selyemruhát viselte, amit még reggel öltött magára. Alex
tudta: a lányt bosszantja, hogy nem tudott átöltözni, ő azonban
természetesen így is elbűvölőnek találta.
Velvet meglepve látta, hogy egyedül maradt a jóképű skóttal. A
jelek szerint bátyjának sikerült elkeverednie Angellel a kert egy
másik részére. Azzal az eltökélt szándékkal fordult Lord Gordonhoz,
hogy nem mutatja ki idegességét. – Még nem mondtál semmit
magadról, uram. Mesélj nekem az otthonodról.
– Azt hittem, már megállapodtunk abban, hogy Alexnek szólítasz
– mondta a férfi mély, meleg hangon.
Velvet elpirult, s közben magát átkozta ezért. – Mesélj nekem
Skóciáról, Alex. Amíg nem kerültem az udvarhoz, csak angliai és
franciaországi otthonaimban éltem. Mesélj nekem az országodról. A
jegyesem skót, és ha hozzámegyek feleségül, ott fogok élni.
– A családomnak van egy kis kastélya Aberdeentól
északnyugatra. És van egy házunk Aberdeenben.
– Edinburgh–ban nincs? Biztosan gyakran megfordulsz az
udvarnál.
– Nem, sem időm, sem kedvem sincs ahhoz, hogy belekeveredjek
a Stuart–udvar ügyeibe. A Stuart uralkodók mindig a nemességtói
kölcsönöznek pénzt, de sohasem fizetik vissza, és nagyon hálátlanok.
A király azonban az unokatestvérem. V. Jakab a nagyapánk.
Velvet elkerekedett szemmel hallgatta a férfit. – Nagyapád
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Skócia királya volt?
– Igen. Nagymamám, Alexandra... – Alex egy pillanatra
tétovázott, s majdnem kimondta, hogy BrocCrain; de aztán így

folytatta: – a családi birtok örökösnője volt. Próbaházasságot kötött a
királlyal, de mivel apám, Angus világrahozatala közben meghalt,
nem lett belőle semmi. A király elismerte gyermekének, apám
azonban a Gordon nevet viselte. Nagymamám állítólag nagyon
szerette az ő Stuart Jakabját.
Velvet drámaian felsóhajtott. – Milyen csodálatosan romantikus!
Bárcsak én is szerelmes lehetnék!
Meggondolatlanul, hirtelen támadt elhatározással, Alex így szólt:
– Azt hiszem, én szerelmes vagyok beléd, Velvet.
Velvet megtorpant, és megfordult, hogy felnézzen a férfira.
– Azt nem szabad, Alex – mondta szigorú komolysággal. –
Engem eljegyeztek, és ezt te is tudod.
– Azt mondtad, hogy elmenekültél a jegyesed elől, és nem vagy
hajlandó hozzámenni.
– Nem mondtam, hogy nem vagyok hajlandó hozzámenni.
Egyszerűen csak arról van szó, hogy amíg meg nem ismerem, és a
szüleim haza nem térnek, nincs házasság. De semmiképpen nem
fogok szégyent hozni a családomra, Alex. Ugye te sem gondolod,
hogy képes lennék ilyesmire?
– Nem, látom, hogy becsületességed nem engedné, hogy árts a
családod jó hírének. De képes lennél összetörni a szívemet, Velvet?
Azt a szívet, amit oly boldogan tennék a kezedbe?
Velvet egészen zavarodottnak tűnt, és Alex szíve felderült.
– Nekem még sohasem udvaroltak – mondta a lány őszintén.
– Te most udvarolsz, Alex?
– Örömmel vennéd, Velvet?
A lány gyönyörű arca komoly volt, és Velvet egy hosszú
pillanatig gondolkodott. – Azt mondtam, hogy csak szerelemből
házasodom, de honnan tudhatnám, mi a szerelem, ha vakon
elfogadom szüleim döntését? A választás szabadságát mindig
megkaptam tőlük, s bár most távol vannak tőlem, tudom, hogy ebben
az ügyben is megadnák nekem ezt a szabadságot. Igen, Alex,
örömmel venném, feltéve, hogy megérted: könnyen lehet, nem vezet
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sehová, csak egyszerű kis flört marad belőle. Nem csaphatlak be.
Családom tisztessége jogilag köt engem ehhez az ismeretlen grófhoz,
bár lehet, hogy a szívem máshová húz.
Alex átölelte a lányt, durván megcsókolta, Velvet elvörösödve,
elakadt lélegzettel tűrte. Aztán a férfi nyaka köré kul–
csolta a karját, az pedig erős kezével a haját simogatta, aztán
felemelte Velvet arcát, és csókokkal halmozta el. – Ó, kislány –
mormogta rekedten –, nagyon boldoggá teszel! Velvetet hirtelen
megmagyarázhatatlan jókedv fogta el, ránevetett a férfira, és ragyogó
szemmel így szólt: – Te is nagyon boldoggá teszel engem, drága
barátom!
Miközben továbbsétáltak a folyóparton, a fogadó kertjének egyik
félreeső részében jóval feszültebb légkörű jelenet játszódott le.
Robert Southwood azóta várta, hogy kettesben maradhasson Angel
Christmannel, hogy először megpillantotta. Sima modora
megtévesztő volt, mert, néhai apjához hasonlóan, olyan ember volt,
aki megszerezte, amit akart. Minden bevezetés nélkül kinyilvánította
az érzelmeit: – Szeretlek – közölte a lánnyal feszült hangon. – Azóta
szeretlek, mióta először megláttalak!
Angelt mélyen megdöbbentették a férfi szavai. Megtorpant. Nem
gondolta, hogy Velvet bátyja olyan férfi lenne, aki gúnyt űz egy
szegény lányból. Össze volt zavarodva, és egy percig nem is tudta,
mit mondjon a grófnak. Aztán rájött, hogy csak a lovat adná a férfi
alá, hadd folytassa tovább kegyetlen játékát, ha a hiszékeny, együgyű
lányt játszaná, ezért élesen így szólt: – Te tréfát űzöl velem, uram, és
ez nem szép tőled. Húgod nagyon szeret téged, és ő a legjobb
barátnőm. Miért akarod veszélyeztetni, ami számomra a legdrágább:
barátságomat Velvettel?
– De én nem incselkedek veled! – kiáltotta Robin. – Szeretlek,
Angel!
– Akkor pedig bolond vagy, uram, mert még csak nem is ismersz
engem! – csattant fel a lány, s türelmének már nyoma sem volt.
Lehet, hogy szegény és jelentéktelen lány vagyok, gondolta
magában, de akkor is: hogy merészel ez a férfi ilyen arcátlanul gúnyt
űzni velem!
– Atyád Witt Christman volt, Sir Randor fia – mondta Robin. –
Édesanyád, akire oly erősen hasonlítasz, Joanne Wallis volt. A
családi birtok Lancesterben van, Longridge közelében. Ötéves voltál,
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amikor meghaltak a szüleid, s bár apai nagyszüleid magukhoz vettek
volna, atyád a koronára bízta a gyámságodat. A tizennyolcadik
évedet töltöd be a következő születésnapodon, ami december
ötödikén lesz.
– Honnan tudod mindezt? – kérdezte Angel, és nagyon mérges
volt, hogy valaki ilyen pimaszul kutakodott a magánéletében.
– Megkérdeztem Lord Hundstont – jött az őszinte válasz.
– Miért? – Angel rámeredt a férfira.
– Már megmondtam, hogy miért! Szeretlek, Angel! – Te jóságos
ég, gondolta Robin, milyen elképesztően gyönyörű ez a lány!
– Apám megölte az anyámat, mert az hűtlen volt hozzá, azután
pedig végzett magával is – mondta Angel nyersen.
– Szerencsétlen dolog – felelte Robin –, de a legjobb családokban
is megesik ilyen. Anyám egy ideig egy háremben élt.
– Ez viszont nem történik meg a legjobb családokban – válaszolta
Angel gyorsan, és apró mosoly jelent meg érzéki szája sarkában. –
Csak viccelsz velem, ugye? Azt szeretnéd, hogy érezzem magam
jobban, nem?
– Nem – mondta Robin. – Igazat beszéltem.
– Mit akarsz tőlem, uram? – tette fel a kérdést Angel, s még
mindig nem értette, mi motiválja a férfit. A szíve mélyén tudta, hogy
a gróf valami olyat fog mondani, amit ő nem helyeselhet, és
visszautasításával megbántja a férfit. Vajon mennyire fog
felbőszülni? Megtiltja neki, hogy barátkozzon a húgával? Ó, te
jóságos isten! Annyira jóképű ez a férfi! A leggyönyörűbb ember,
akit valaha is látott.
– Azt akarom, hogy légy a feleségem – felelte Robin halkan.
– Ez már kegyetlenség, uram! – kiáltott fel Angel, és nagy
meglepetésére szemét elfutották a könnyek. Legyen átkozott ez az
ember! Legyen átkozott! Angel szégyenében elrejtette az arcát Robin
elől.
Southwoodot azonban nem lehetett könnyen eltántorítani a
céljától. Gyöngéden maga felé fordította a lány arcát. – Nézz rám,
édes Angel – kérlelte halkan. – Szeretlek, drága szívem.
Angel úgy bámult a férfira, mintha annak elment volna a józan
esze. – Te nem szerethetsz engem – mondta. – Csak azért, mert tudsz
rólam egyet s mást, még nem ismersz. Ráadásul te Lynmouth grófja
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vagy, Anglia egyik legbefolyásosabb és legtehetősebb embere. A te
családod szemében én semmit sem érek. A Southwood család előtt
egy jelentéktelen báró elszegényedett második fiának a lánya egy
nagy senki!
– Én vagyok Southwood, Angel. Senki nem mondhatja meg
nekem, hogy mit csináljak. A magam ura vagyok.
– Olyan hölgyet kell feleségül venned, uram, aki származás és
vagyoni helyzet tekintetében hozzád hasonló helyzetben van –
mondta a lány halkan. – Ezt még én is tudom.
– Azt a lányt kell feleségül vennem, akit szeretek – felelte a
gróf–, és téged, drága Angel, jobban szeredek a saját életemnél!
Légy a feleségem, drágám! Tégy engem a világ legboldogabb
emberévé!
Angel most már teljesen el volt képedve. Mindig is úgy képzelte,
hogy a királynő egyszer majd nyélbe üt neki egy házasságot, hiszen
nem maradhat élete végéig királyi gyámság alatt. Úgy hitte, hogy
egyetlen értéke a szépsége. Azt remélte, hogy arca megnyeri majd
egy gazdag kereskedő vagy esetleg egy jelentéktelen, de jóravaló
nemesember szívét. Soha nem gondolt arra, hogy egy olyan férfi,
mint Robert Southwood szeret belé, és mivel mindig is gyakorlatias
lány volt, nem is vágyott ilyen magasságokba.
Szíve a torkában dobogott, izgalmában kipirosodott az arca.
Ránézett Robinra, és így szólt: – Én nem tudom, hogy szeretlek–e,
de Velvethez hasonlóan én is azt gondolom, hogy egy lánynak
éreznie kell valamit a férfi iránt, aki elveszi feleségül. – Kissé
bosszúsan az ajkába harapott. – De hát ez képtelenség, uram! Mit
szól majd az édesanyád egy ilyen házassághoz? A királynő biztosan
nem fogja jóváhagyni. Könyörgök, ne is beszéljünk róla többet.
Elfelejtem, hogy egyáltalán megemlítetted ezt a lehetőséget, és talán
megengeded, hogy továbbra is barátnője legyek a húgodnak. Nem
foglak kínos helyzetbe hozni azzal, hogy szóba hozom ezt az
incidenst. Megígérem.
Robin alig tudta megállni, hogy azonnal karjába kapja a lányt. –
Édesanyám akkor ment feleségül az apámhoz, amikor még nem is
igazán tudta magáról, hogy kicsoda – mondta halkan. –
Emlékezetkiesésben szenvedett. Apám azonban szerette, nem
foglalkozott vele, hogy kicsoda, és feleségül vette. Tőle anyám
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gyilkos is lehetett volna, nem érdekelte. Csak az érdekelte, hogy
tiszta szívéből szerette, ahogyan én szeretlek téged, Angel. Ami
pedig őfelségét illeti, szerelmem, bele fog egyezni. Gyere velem, és
most megkérjük.

Angel megdöbbenve nézett a grófra. – Most? – kiáltott fel.
– Késő este?
Robin rávigyorgott. – Igen, Angel Christman. Most! Késő este.
Felülsz a hátam mögé a lóra, és Arden Hallba, vágtatunk.
– Határozott mozdulattal megfogta a lány kezét, hogy elvezesse,
de Angel nem mozdult.
– Velvet – mondta. – Kérlek, szólj Velvetnek, hogy jöjjön
velünk.
– Rendben van. – Robin rámosolygott a lányra. – Vajon hol lehet
az a kis bestia? – Kezével ellenzőt formált a szeme fölött, és
végigpillantott a kerten. – Á, ott vannak a folyóparton. Velvet! Alex!
Kéz a kézben jöttek feléje, és Robin csöndben megállapította
magában, hogy Velvet egészségesen kipirult, Alex pedig nyugodtnak
és elégedettnek tűnik. – Minden rendben, Robin? – érdeklődött
Velvet, amikor végre odaértek hozzá.
– Megkértem Angel kezét, s mivel olyan áldott jó lélek, aggódik,
hogy nem elég jó parti nekem. Azt hiszi, hogy a királynő nem
engedélyezné a házasságunkat, de elmagyaráztam neki, hogy anyánk
ennél jóval nehezebb körülmények között házasodott meg, a királynő
áldásával. Most azonnal Arden Hallba megyünk, és Angelnek
szüksége van a támogatásodra.
– Szereted a bátyámat? – Velvet hirtelen bátyja védelmezőjeként
lépett fel. Olyan ostobák tudnak lenni a férfiak, amikor nőkről van
szó! Ezt nagyon gyakran hallotta Cecily úrnőtől.
– Nem tudom, Velvet – felelte Angel őszintén. – Honnan is
tudhatnám? Alig ismerem Lord Southwoodot.
– Nem fontos – mondta Robin, és legyintett. – Én szeretem őt, és
a legtöbb házasság esetében senki sem foglalkozik azzal, hogy a
felek szeretik–e egymást. Alison meg én nem szerettük egymást.
– Alisont egész életében ismerted, Robin – mondta Velvet.
– Angellel csak most ismerkedtél meg. Értsd meg, hogy nemcsak
miattad aggódom, hanem a barátnőmért, Angelért is. Ha ez részedről
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csak valami kósza szeszély, nagyon mérges leszek, Robin.
– Tudsz arról, hogy én valaha is szándékosan rosszat tettem
volna? – kérdezte Robin, kedvesen évődve húgával. –Tisztában
vagyok vele, hogy a szerelem első látásra ritka je–

lenség, de velem ez történt. Ha megkapom Angeltől a lehetőséget,
annak szentelem az életemet, hogy boldoggá tegyem őt. – Zöldes
árnyalatú szeméből egy pillanatra olyan mély érzelmek sugároztak,
hogy Velvet zavartan félrepillantott. Még sohasem látta ilyennek a
bátyját.
Lenyelte a torkában képződött kis gombócot, és ismét Robinra
nézve így szólt: – Hát akkor, a mindenségit neki, Robin, miért
álldogálunk itt ahelyett, hogy már úton lennénk Arden Hallba?
Alex derűs ábrázattal nézett egyikükről a másikra. Milyen
elbűvölően akaratosak, önfejűek ezek itt ketten, Skye O'Malley
gyerekei. Mindketten úgy képzelik, hogy minden a legnagyobb
rendben lesz, mert nekik így tetszik. Egyik sem törődött azzal, hogy
beszéljen az ügyben érintett másik emberrel. Ránézett a
gyönyörűséges szőke lányra, és halkan azt kérdezte tőle: – És te mit
mondasz, Angel Christman kisasszony? Te is szívesen rohansz most,
az éjszakában a királynőhöz, hogy engedélyt kérj tőle a házassághoz
Lynmouth grófjával?
– Szerintem őrültség az egész, uram – felelte a lány mosolyogva
–, de ha a grófnak komolyak a szándékai, ennél biztosan nem
kaphatnék jobb ajánlatot. Az én helyzetemben lévő lánynak ez
nemcsak egyszerűen jó ajánlat, hanem egyenesen hihetetlen. Azt
hiszem, gyakorlatiasan kell gondolkoznom.
Velvet arcán némi döbbenet tükröződött. – Gyakorlatiasan tudsz
mérlegelni a házasság kérdésében, Angel? Na és a szerelem? Itt egy
egész életre szóló döntésről beszélünk!
Angel felsóhajtott, és tenyerével végigsimított meglehetősen
egyszerű ruháján. – Velvet, te örökösnőnek születtél. Nekem
nincsenek olyan választási lehetőségeim, mint neked. Persze, én is
szerelemmel akarom szeretni a férjemet, de ha a királynő hozzáad
egy idegenhez, nem utasíthatom vissza. Bár csak rövid ideje
ismerem a bátyádat, úgy látom, kedves, gyöngéd férfi. Azt mondja,
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szeret engem, és az az érzésem, hogy nem olyan ember, akit
összezavarnak a saját érzései. Azt hiszem, idővel megtanulom majd
szeretni, és egy olyan lánynak, aki az én helyzetemben van, ennél
jobb alap nem is létezhet egy házassághoz.
Robin védelmezően átkarolta Angelt, és gyöngéden homlokon
csókolta. – Köszönöm a bizalmadat, édesem. Megígé–
rem, nem fogok csalódást okozni. Na, kis húgom, elégedett vagy a
szándékainkat illetően, és elindulhatunk végre?
– Ó, nem, uram – mondta elpirulva a jövendőbeli menyasszony. –
Előbb át kell öltöznöm. Nem jelenhetek meg őfelsége előtt ebben a
gyűrött ruhában. Segítesz, Velvet?
– Persze – jött barátnője válasza. Ezután Velvet így szólt a
bátyjához: – Gondolom, tudsz gondoskodni nekünk egy hintóról,
ugye?
– Hintóról? – Robin jóízűen nevetett. – Azt hittem, mögöttünk
ültök majd a nyeregben.
– Mögöttetek a nyeregben? Nem! Olyan porosan érkeznénk meg
Arden Hallba, hogy azt hinnék, cigányok vagyunk. Angelnek meg
nekem csak egy tartalék ruhánk van, és holnap megint szükségünk
lesz rá. Hintó vagy semmi! Rád bízom a dolgot, Robin. Gyere,
Angel! – Velvet csillogó szemekkel barátnőjébe karolt, és elindultak
a fogadó felé.
Nem tartott sokáig, amíg Angel, Velvet segítségével, a gyűrött
kék helyett magára öltötte türkiz ruháját, ami olyan remekül illett a
szeméhez. Közben Robinnak sikerült kerítenie egy hintót. Azt is
megtudta, hogy a királynő Leicester grófjával vacsorázik a katonai
tábor kellős közepén, a férfi sátrában.
Az út a Sellő fogadóból mindössze néhány percig tartott a
katonai táborba. Érkezésük után a fiatal gróf azonnal rövid
meghallgatást kért a királynőtől, és néhány perccel később mind a
négyüket beterelték Dudley sátrába.
A királynő pompázatos fekete és aranyszínű ruhát viselt, melynek
fűzőjét igazgyöngyök borították. Méltóságteljesen mosolyogva kezet
nyújtott Robinnak és Alexnek. Miután a férfiak lerótták tiszteletüket,
a lányok következtek a pukedlizással, amit bájosan és tökéletes
összhangban végre is hajtottak.
– Nos, kedves grófúr – mondta Erzsébet –, mi olyan nagyon
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fontos, ami nem várhat addig, amíg a spanyolokkal elintézzük a
dolgunkat? – A királynő őszinte kíváncsisággal nézett a grófra.
Robin melegen mosolygott a királynőre. – Emlékszik, amikor
először jöttem szolgálatára az udvarba, és az édesanyám után sírtam?
Mivel azt akarta, hogy hagyjam abba a bőgést, azt mondta, hogy
bármit kérhetek. Akkor annyira meghökkentem attól, hogy bármit
megkaphatok a királynőtől, hogy nem tudtam dönteni.
Az emlékek hatására a királynő elmosolyodott. – Ha jól
emlékszem, azt mondtam, hogy kedved szerint, bármikor
beválthatod az ígéretemet. Jól mondom?
– Igen, felség. Nem hagyta cserben a memóriája.
– Remélem is! –A királynő kuncogva nevetett. – Még nem
vagyok olyan öreg, hogy mindent elfelejtenék. – Ismét a grófra
nézett. – Ezek szerint majdnem húsz év elteltével végre sikerült
eldöntened, hogy mit kívánsz tőlem, Robert Southwood. így van?
– Igen, felség, végre eldöntöttem. Azért jöttem, hogy megkérjem
öntől a gyámsága alatt álló Angel Christman kezét.
A királynő meglepett pillantást vetett Angelre, s közben ismét
megpróbálta megerőltetni a memóriáját. Több lány is állt a gyámsága
alatt. Ez vajon melyik lehet? O, igen! Felcsillant a szeme. –
Tisztában vagy vele, hogy ennek a lánynak egy vasa sincs? Csak a
lányságát adhatja neked, ha még nem raboltad el tőle.
Angel arca mélybíborban játszott, ezért Robin gyorsan így szólt:
– Nem, felség! Túlságosan is tisztelem Angelt ahhoz, hogy ily
módon kompromittáljam.
A királynő elmosolyodott; Velvet úgy érezte, kissé kesernyésen.
– Lehet, hogy úgy nézel ki, mint egy Southwood –szólt Erzsébet –,
de igazából anyád fia vagy. Hiszek neked, amikor azt mondod, hogy
vigyáztál a lány becsületére. Hihetetlen ajánlatot tettél Christman
kisasszonynak. De vajon mit fog szólni édesanyád egy ilyen
házassághoz? Szerinted jóváhagyja? Én nem vagyok benne biztos.
– Igen! – felelte Robin határozottan.
A királynő megint nevetett. – Igen, igazad van. Semmi kétségem,
örülni fog, ha azt látja, hogy boldogan megállapodtál, Skye O'Malley
ugyanis nagyon kedveli a happy endet. Rendben van, Robert
Southwood, Lynmouth grófja, elveheted a gyámságom alatt álló
Angel Christmant. Mikorra számíthatunk az esküvői meghívóra?
– Amint lehet, szeretném feleségül venni Angelt, felség. Semmi
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értelmét nem látom a várakozásnak. Egyikünknek sem kell a
szüleink kedvében járnunk, és a hozományról sem kell tárgyalnunk.
Tudor Erzsébet bólintott. – Ma este! – mondta. – Még ma este
összead benneteket a lelkészem, és Lord Dudley adja

férjhez a menyasszonyt. Igen! Ma este! Jó ómen lesz Angliának.
Kezdet és nem vég!
– Felség! – Robin teljesen el volt képedve. – Ez nagyon kegyes
öntól!
– Dudley! Mozgasd meg öreg csontjaidat, és hozd ide a
lelkészemet! – rendelkezett a királynő pattogó hangon. –Aztán keríts
valami virágcsokrot ennek a lánynak.
Angel alig kapott levegőt a meglepetéstől. Túl gyorsan történik
minden. Alig egy órával ezelőtt házassági ajánlatot kapott egy
gazdag és befolyásos férfitól. És most pedig, alig egy óra múlva meg
is házasodik. Mi történik vele? Remegni kezdett az ijedségtől, amíg
Velvet keményen bele nem csípett.
– Bátorság, kislány! – sziszegte barátnője fülébe. – A királynő
kegyesen bánik veled. Hol van az a felvágott nyelvű leányzó, akit
annak idején megismertem? Ha elájulsz, sohasem bocsátok meg
neked, Angel.
– Na nézzük csak, ki ad nekem tanácsot házassági ügyekben! –
csattant fel Angel, és ereiben ismét áramlani kezdett a forró vér. –
Maga a menekülő menyasszony!
Velvet huncutul mosolygott a barátnőjére. – Remek! –mondta. –
Látom, kezdesz magadra találni. Remélem, nem olyan asszony
leszel, aki kábultan csüng a férje minden szaván. Légy saját magad,
Angel, az isten szerelmére! Alison egy negédes, kényeskedő idióta
volt.
– Talán ezért szerelmes belém a gróf – felelte Angel kissé
megütközve.
– Nem. Egyáltalán nem hasonlítasz Alison de Grenville–re. A
legbölcsebb dolog, amit valaha is tett, az volt, hogy meghalt –
mondta Velvet durván. – Robin már kezdte unni, bár akkor még nem
tudta.
– Gyere ide, gyermekem – intett a királynő Angelnek. Amikor a
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két lány odalépett az uralkodó mellé, Erzsébet azt kérdezte: – Mióta
állsz a gyámságom alatt, Angel Christman?
– Alig múltam ötéves, amikor az udvarba kerültem, felség. A
következő születésnapomon tizennyolc éves leszek.
– Milyen fiatal – mormogta a királynő. – Nagyon fiatal voltál,
amikor elvesztetted a szüleidet, bár igaz, én még fiatalabb voltam,
amikor elvesztettem az édesanyámat. Remélem, nem voltál
magányos, gyermekem.
– Ó, nem, felség! Csodálatos dolog volt az udvarodban felnőni.
Olyan előnyökre tehettem szert, amelyekre más körülmények között
biztosan nem. Megtanítottak olvasni, írni, számolni. Beszélek és
olvasok latinul, franciául és görögül. Lanton is játszom, bár még
sohasem volt sajátom. A húrok olyan sokba kerülnek.
– Szereted a zenét? – A királynőt hirtelen érdekelni kezdte ez a
bájos teremtés, aki hamarosan felemelkedik: királyi gyámság alatt
álló, jelentéktelen lányból nemesasszony lesz, egy befolyásos férfi
felesége.
– Ó, igen, felség, nagyon érdekel. Szeretnék megtanulni játszani
a virginálon is, bár arról nem is álmodozom, hogy megközelítsem
felséged tudását.
A királynő elmosolyodott. A lány nemcsak bájos, üde szépség, a
nyelve is gyors. És ez bizony jó, igazi kincs lesz Lord Southwood
számára. – Azt mondják, van tehetségem a virginálhoz – jegyezte
meg Erzsébet szárazon.
Ebben a pillanatban visszatért Lord Dudley, és egy halovány
vadrózsákból, százszorszépekból és levendulákból álló csokrot
hozott magával. – Ennél többre nem voltam képes. Ezeket sem volt
könnyű összeszedni a tábor szélén botorkálva a sötétben! –
Odanyújtotta a csokrot a királynőnek.
Erzsébet kihúzott egy aranyszálat ruhája ujjából, és a csokor köré
kötötte. Aztán elvette, és odanyújtotta Angelnek. –Tessék,
gyermekem, bár szépséged mellett észre sem lehet venni őket. Na de
hol van most már a lelkész?
– Itt vagyok, felség. – A lelkész tett egy lépést előre. – Azt
kívánom, hogy Lord Southwood és jegyese itt és most kössenek
házasságot – jelentette ki a királynő. – Azonnal hirdettessék ki!
– Természetesen, asszonyom – hangzott az egyházi férfiú
alázatos válasza. – Megtudhatnám a házasulandó felek nevét?
– Robert Geoffrey James Henry Southwood – felelte a királynő
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mosolyogva. – Számtalan keresztfiam közül ő az egyik, ahogy Lord
Dudleynak is a keresztfia. Nem is szívesen gondolok rá, milyen rég
volt a keresztelője, de azért emlékszem rá.
Robin mosolygott. – Bámulatos, felség – mondta.
– Ugyan már! – horkantott fel Erzsébet. A menyasszonyhoz
fordult. – Mi a teljes neved, gyermekem?
– Angel Aurora Elizabeth, felség. Azt mondták nekem, hogy
nagymamám ragaszkodott az Angel névhez, mert szerinte úgy nézek
ki, mint egy angyal. Az Aurorát édesanyám javasolta, mivel
hajnalban születtem. Harmadik nevemet felségednek köszönhetően
kaptam.
– Utánam neveztek el?
– Igen, felség.
A királynő elégedetten bólintott, és így szólt: – No, atyám,
lássunk akkor hozzá.
Különös egy hely esküvőhöz, állapította meg magában Velvet,
miközben a lelkész monoton kántálását hallgatta. A sereg
főparancsnokának sátrában, egy potenciális csatatér kellős közepén
álltak. A meghökkent szolgálók eltüntették az asztalt, ahol a királynő
és Dudley korábban étkeztek. Most a sátor egyik sarkában állt. A
felfüggesztett lámpások meleg, aranyszínű árnyékot vetettek a
földre. A sietve iderendelt lelkész egyszerű öltözetet viselt. A
menyasszony egyetlen szép ruhájában volt, és a lóhalálában
összeállított csokrot tartotta a kezében. Hála istennek, hogy Angel
nem volt hajlandó eljönni a királynőhöz, amíg át nem öltözött,
gondolta Velvet.
– Ezennel férj és feleség vagytok – jelentette be a királynő
lelkésze.
Egy hosszú, néma pillanatig Robin Southwood Angel sugárzó
arcába nézett, aztán mosolyogva rövid csókot nyomott az ajkára.
Angel ezután csókot kapott az arcára Lord Dudleytól, a királynőtől
és Lord Gordontól is. Rendesen elpirult. Velvet jó erősen magához
ölelte barátnőjét, és közben azt súgta a fülébe: – Annyira örülök,
hogy sógornők lettünk, drága Angel!
A királynő szolgái édes Malsey borokkal teli kupákkal és cukros
süteményekkel érkeztek sietve. – Szegényes esküvő ez, nem tudunk
nagy lakomát csapni – állapította meg Erzsébet.
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– Szegény menyasszony vagyok – mondta Angel, de mosolygott,
miközben lenézett a Southwood család címerpajzsával díszített
gyűrűre, amely most már az ő ujján volt. Amikor a lelkész a gyűrűt
kérte, rájöttek, hogy nincs, ezért Robin lehúzta az ujjáról a sajátját,
hogy azt használják jegygyűrűként. Megígérte, hogy később majd
lesz Angelnek megfelelőbb gyűrűje is.
– Na, gyermekem. Rendes hozományod kell hogy legyen, s mivel
hosszú évek óta az én gyámságom alatt állsz, az én feladatom, hogy
gondoskodjak róla – mondta a királynő Angelnek. – Minden egyes
esztendőért, amit az udvarban töltöttél, száz aranypénzt kapsz, és
hozzá még kétszázat, mint esküvői ajándékot. És végül, Lady
Southwood – itt a királynő elmosolyodott, látván a lány arcán
megjelenő meglepett, de boldog kifejezést –, megajándékozlak ezzel
a nyaklánccal. –Erzsébet leoldotta nyakáról gyémántokkal ékesített
nyakláncát. – Tessék, gyermekem – mondta, megfordította Angelt,
és felerősítette az ékszert a meghökkent lány nyakára.
Angel az arcához kapott, de másik kezével tapogatni kezdte a
nyakláncot, ami már az ő nyakában függött. – Felség... felség –
hebegte. Ostobának érezte magát, hogy képtelen rendesen köszönetet
mondani. Még soha, senki nem volt ilyen nagylelkű hozzá egész
életében. Soha! A királynő megsimogatta a lány arcát, aztán
magasba emelve a serlegét, így szólt: – Valamikor régen Geoffrey
Southwoodra emeltem kupámat, abból az alkalomból, hogy feleségül
vette Skye O'Malleyt. Ha jól emlékszem, azt az esküvőt is én
rendeztem. A jelek szerint királyi szokásaim közé tartozik, hogy
gondoskodom arról, a Southwoodok rendes házasságot kössenek. Jó
egészséget, hosszú életet és sok gyermeket kívánok
mindkettőtöknek. Isten áldjon benneteket, gyermekeim! – És a
királynő ezzel felhörpintette borát, s a többiek is szájukhoz emelték
serlegüket.
Nem sokkal később a királynő visszatért Arden Hallba, a négy
fiatal pedig a Sellő fogadóba. Ezúttal Robin ragaszkodott hozzá,
hogy Angel üljön fel vele a ló hátára, így Velvet egyedül maradt a
hintóban. A hold alig–alig látszott, de az ezernyi csillag bevilágította
az égboltot. Alex tapintatosan jóval barátja előtt lovagolt, s így a
frissen egybekelt pár egyedül érezhette magát.
Robin Soutíiwood nem emlékezett rá, hogy valaha is ilyen
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boldog lett volna egész életében. Mindig is jó dolga volt, védett
életet élt, privilegizált helyzetben volt, de az, hogy nőül vehette ezt a
bűbájos teremtést, akit most a karjai közé szorított, többet jelentett
neki, mint bármi, ami valaha is az övé lehetett. Érezte, hogy a lány
megremeg. Rossz érzése támadt, hogy Angel talán fél. Nem akarta
nyíltan szóba hozni a lány
esetleges félelmeit, mert tudta, ezzel csak zavarba hozná, ezért úgy
döntött, hogy inkább megpróbálja elvonni a figyelmét.
– Mihelyt visszatértünk Londonba, elmegyünk anyám
raktárépületébe, ahol csodálatos anyagok vannak, és készíttethetünk
neked új ruhákat. Egész biztosan te vagy a leggyönyörűbb lány, aki
valaha is a világra jött, és egy ilyen gyönyörű teremtésnek gyönyörű
ruhatárra van szüksége. Ugye megengeded, hogy segítsek a
választásban?
– Nagyon kedves vagy, uram – jött a halk válasz, de a lány
továbbra is elfordítva tartotta a fejét.
– Nézz rám, Angel. Tudod, hogy még sohasem néztél egyenesen
a szemembe? Kérlek, nézz rám, Lady Southwood.
Angel megfordult, és elvakította Robint gyönyörű, türkizkék
szemének ragyogásával. Szája szélében mosoly ült. – Lady
Southwood? Most már tényleg az vagyok, nem? Igen, az vagyok!
Robin visszamosolygott a lányra. – Bizony, Angel. Minden
kétséget kizáróan a feleségem vagy, Angel Southwood, Lynmouth
grófnéja. Isten és őfelsége a királynő színe előtt keltünk egybe, és a
királynő lelkészének közreműködésével.
– Ó, uram, mit tettünk?
– Még semmit – felelte Robin kajánul, aztán látván, hogy Angel
mélyen elpirul, felnevetett. – Asszonyom, most megkapja férjeura
első parancsát. Lennél szíves Robinnak szólítani, kedves feleségem?
– Biztos vagy benne, hogy nem követtünk el szörnyűséges
hibát... Robin?
– Nem, drága Angel, semmiféle hibát nem követtünk el. Még a
királynő is tudta, hogy ez a sebtiben megkötött házasság helyes.
Szeretlek, és remélem, hogy az elkövetkező napokban meg tudlak
tanítani arra, hogy te is szeress engem. Sohasem szabad félned
tőlem, Angel. Sohasem szabad félned attól, hogy kimondd, amit
gondolsz, és hogy kérd tőlem, amit csak akarsz. Mindig figyelni
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fogok rád. Mielőtt megérkezünk a fogadóba, meg szeretném beszélni
veled az éjszakánkat.
– Az éjszakánkat?
– A nászéjszakánkat, szerelmem. De ha úgy kívánod, drága
Angel, elhalaszthatjuk, amíg jobban megismersz. Tiéd a választás,
szerelmem.
Angel csöndben volt, Robinnak úgy tűnt, nagyon hosszú ideig, és
aztán olyan halkan szólalt meg, hogy a férfinak előre kellett hajolnia,
ha hallani akarta, mit mond. – Sokkal jobban ismerlek, Robin, mint
gondolnád, mert Velvet nagyon szeret, és sokat beszélt rólad.
Tudom, hogy nem fogsz fájdalmat okozni nekem, mert mindig
nagyon kedves voltál. És nem tudok megfelelőbb módot elképzelni
arra, hogy megismerjük egymást – folytatta huncut vigyor
kíséretében –, mint hogy úgy ünnepeljük meg a nászéjszakánkat,
ahogy azt szokás. De azért szeretnélek figyelmeztetni valamire. Bár
sok–sok évet eltöltöttem az udvarnál, szűz vagyok, és ugyancsak
járatlan az ilyen dolgokban. Csak azt kérem, hogy légy velem
türelmes.
– Meg sem fordult a fejemben, hogy nem vagy szűz, Angel – jött
a férfi halk válasza.
Ekkor érkeztek meg a fogadóba, és Robin gyorsan leugrott a ló
hátáról, aztán leemelte a feleségét a nyeregből. Kéz a kézben mentek
be az épületbe, majd fel a lépcsőn a szobába, amit a gróf foglalt le.
Az eredeti terv szerint Velvet és Angel osztozott volna az egyik
hálószobán, a másikon pedig a férfiak. Robin bevezette feleségét a
második szobába, és gyorsan kitette Alex nyeregtáskáját a kis
étkezőhelyiségbe. Amikor kettesben volt a hálószobában Angellel,
becsukta az ajtót, és elreteszelte.
– Nekem... nekem nincs hálóruhám — mondta Angel.
– Nincs is rá szükség – felelte Robin, magához húzta a lányt,
átölelte, és szenvedélyesen csókolgatni kezdte, s azt sem hallotta
meg, hogy odakint kinyílik, majd becsukódik az étkező ajtaja.
– Még biztosan nincsenek itt – állapította meg Velvet. –
Megvártak volna minket, Alex.
A férfi a nyeregtáskára pillantott. – Már itt vannak, Velvet.
– Nagyszerű! Szóljunk a fogadósnak, hogy készítsen nekünk
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borlevest, és elfogyasztjuk az ifjú pár egészségére. – Elindult az ajtó
felé, de a férfi elállta az útját.
– Nem, kislány. A hálószoba ajtaja zárva van, és nem hiszem,
hogy Robin örülne, ha rájuk törnénk.
– De nincs borleves! Micsoda esküvő az, ahol nincs ünneplés?

Alex mosolygott. – Sok pár megvolt már borleves nélkül, Velvet.
A nászéjszakán vannak fontosabb dolgok is a számukra.
Velvet felhorkantott, de aztán a nyakától kezdve felfelé szép
lassan elvörösödött. – Ó – mondta tehetetlenül.
Alex jól mulatott. – Feküdj le szépen, kislány. A királynő holnap
megtekinti a sereget, és ez olyasvalami lesz, amiről egyszer majd
sokat mesélhetsz az unokáidnak.
– Te hol fogsz aludni?
– Itt a földön, a tűz mellett – felelte Alex. – Rosszabb helyen is
hajtottam már álomra a fejemet. Jó éjszakát.
Hűvös volt az éjszaka, és Velvet nem sokat bajlódott a
vetkőzessél; gyorsan lerángatta magáról a ruháját, és mindössze egy
vékony hálóinget magára öltve, bebújt a takaró alá. Az apró ablakon
túlról beszűrődött a tücskök vidám és megnyugtató ciripelése. Velvet
hallotta, hogy a másik helyiségben Alex mozgolódik egy ideig, és az
ismerős faropogást hallva arra gondolt, hogy a férfi bizonyára tüzet
rakott a kis kandallóban. Savanykásan elmosolyodott, mert eszébe
jutott, milyen is lenne helyet cserélni a férfival; a hűvös ágy helyett a
földön aludni a tűz mellett.
Már éppen elszenderedett volna, amikor egy rövid, éles kiáltás
megtörte a csendet. Remegve felült, és feszülten hallgatózott.
Annyira fájdalmas volt ez a kiáltás. Honnan jöhetett? Ekkor halk
nyögést hallott, és rájött, hogy a szomszédos hálószobából szűrődnek
át a zajok.
Kipattant az ágyból, és kirohant az étkezőbe, pontosan bele a
meleg, védelmező karokba. Képtelen volt abbahagyni a remegést.
Alex gyöngéden felemelte, aztán ringatni kezdte, miközben leült vele
a tűz melletti székbe. Nem szólt semmit, csak várt, hogy a lány
megnyugodjon. Velvet végül felpillantott rá, és azt kérdezte: –
Hallottad azt a szörnyű kiáltást, Alex? Meg nyögéseket is hallottam a
falon keresztül. Borzasztóan megijedtem. Szellemek járnak itt?
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– Nem, kislány, nem járnak itt semmiféle szellemek. Azt hiszem,
a kiáltás, amit hallottál, a barátnődtől, Angeltől jött.
– Miért kiabálna ő úgy, mintha fájna valamije? Robin sohasem
okozna neki fájdalmat! – vetette ellen Velvet.
– Nem is fájdalom az, amit a férfi okoz a nőnek, Velvet.
– Nem értem – hangzott a válasz. – Mit akarsz mondani ezzel?
Egyszerűen nem lehetett tapintatosan, finoman elmagyarázni, és
ráadásul nem is az ő feladata lenne felvilágosítani a lányt ilyen
kérdésekről, állapította meg magában Alex kissé ingerülten. De nem
volt más választása. – A barátnőd azért kiáltott fel, mert Robin
átszakította a szűzhártyáját – közölte tényszerűen.
– Te jó isten – suttogta Velvet, és Alex jól érzékelte hangjában a
rémületet. A lány megint remegni kezdett.
– Ez csak egyszer történik meg, Velvet – mondta a férfi, és
hiábavaló igyekezetében, hogy megnyugtassa a lányt, még át is
ölelte.
– Nagyon félek, Alex – súgta Velvet. – Nagyon félek attól a vad
skóttól, aki el akar venni feleségül. Anyám nem magyarázta el
nekem, mi történik a férfi meg a nő között. Figyeltem a tanyán,
hogyan párosodnak az állatok, de azért az embereknél ez nem
ugyanaz, ugye? Ó, Alex. Micsoda egy ostoba lány vagyok én!
– Velvet, Velvet – mormogta Alex csitítóan. – Nincsen semmi
baj. Nem vagy attól ostoba, mert nem tudtad, mi az a szeretkezés.
Leány vagy még, és a grófod boldog lesz, édesem.
Velvet felemelte könnyáztatta arcát, és rámeredt a férfira.
Annyira fiatalnak és búbánatosnak nézett ki, hogy Alex szíve majd
szétrobbant az iránta érzett szeretettől. A lány szavai
megdöbbentették.
– Szeretkezz velem, Alex – kérte halkan.
– Velvet!
– Szeretkezz velem – ismételte a lány. – A barátom vagy, Alex.
Megmutattad nekem, milyen a csók. Most azt akarom, hogy
szeretkezz velem, hadd tudjam, mire számítsak. –Velvet komolyan
beszélt, és Alexnek küszködnie kellett, nehogy vigyorogni kezdjen.
– Édesem – kezdte türelmesen –, nem lenne helyes a részemről,
ha megtenném azt, amihez egy másik férfinak van joga. A
szüzességet csak egyszer lehet elveszíteni.
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Velvet nevetni kezdett. – Én nem erre gondoltam – mondta. –
Biztosan lehet másként is szeretkezni, nemcsak így. – Kérdőn nézett
a férfira.
Alex érezte, hogy az izgalomtól hevesebben kezd verni a szíve.
Minden alkalommal, amikor Velvettel volt, azon kapta

magát, hogy többet kíván a lány mézízű ajkánál. – Bízol bennem
eléggé ahhoz, hogy elfogadd a szavamat, amikor azt mondom: már
elég messzire elmentünk Erósz útján?
Velvet bólintott, szeme elkerekedett, arca olyan komoly volt,
akár egy kis bagolyé.
Alex mélyen legbelül megborzongott. Ijesztő kísértésbe hozta ez
az ártatlan leányka. Irigyelte Robint, aki most éppen szeretkezik a
feleségével. Ez a bűbájos lány az ölében törvény szerint a
menyasszonya, és Alex erős késztetést érzett, hogy elmondja az
igazat, átvigye őt a másik hálószobába és bevezesse a szerelem
művészetébe. Ösztönösen érezte, hogy Velvet jó tanítvány lenne.
– Nos? – A lány kérdése vetett véget a tépelődésnek. Velvet
kíváncsi arccal nézett rá.
Kis bestia, gondolta magában Alex derűsen. Aztán gyors
mozdulattal szétnyitotta a lány hálóingét, és puha, bársonyos vállain
lecsúsztatta egészen a derekáig. Velvetnek egy pillanatra elakadt a
lélegzete a meglepetéstől, amit a férfi merészsége okozott. Alex
lehajtotta a fejét, és szájuk forró csókban találkozott. Velvet gyomrát
tűzgömb feszítette, és a lángok szétáradtak az egész testében.
Alex, miközben továbbra is vadul csókolta, erős kezével
simogatni kezdte a vállát, hosszú karjait, csupasz derekát és a keblét.
Velvet úgy érezte, nyomban eszméletét veszti. Hihetetlen, sajgó, de
meleg érzés áramlott szét az ereiben. Amikor Kit Marlowe hozzáért,
majd meghalt a szégyentől, a dühtől, a tehetetlenségtől, de ez most
egészen más volt. Alex keze gyöngéd volt és szerető. Velvet tudta,
hogy ha bármelyik pillanatban azt kérné tőle, hogy hagyja abba, a
férfi rögtön engedelmeskedne a kívánságának. Azonban egyáltalában
nem akarta, hogy Alex abbahagyja, és már önmagában ez is
érthetetlen volt a számára.
– Te jóságos atyaúristen, milyen gyönyörű vagy! – A férfi
vágytól fűtött suttogását egészen közelről hallotta. Hátrahajtotta a
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fejét, és Alex ajka végigsimította az állát, nyakát; keze
gesztenyebarna hajában játszott, aztán amikor ajkuk ismét
találkozott, magához szorította a fejét. Velvet érezte, hogy Alex
kezei ismét a keblét érintik, aztán ujjával finoman dörzsöli a
mellbimbóját.

Velvet beleborzongott a gyönyörűséges izgalomba. Ha ez a
szeretkezés, akkor csodálatosan édes, mámorító dolog. Felkiáltott a
gyönyörtől, és megpróbált közelebb húzódni a férfihoz. Alex a
dereka köré kulcsolta az egyik karját. Keze becsusszant a hálóing
alá, aztán lassan mozgatni kezdte felfelé, és gyöngéden simogatta
finom bőrét. Velvet egy pillanatra eltűnődött azon, vajon helyes–e,
amit Alex tesz, de megint elöntötte a forróság, és ellenkezés nélkül
adta át magát a férfinak. Megszűnt számára a világ, csak az Alextól
kapott gyönyör létezett.
Alex, miközben a lány belső combját simogatta, tudta, hogy meg
kell állnia. Már így is veszedelmesen közel volt ahhoz, hogy
elveszítse az önuralmát. Férfiassága szinte sajgott a vágytól, és Alex
megbánta, hogy hagyta magát elcsábítani. Jobb lett volna, ha vár a
házasságig, akkor az efféle szerelmi játszadozást annak természetes
folytatása követi. Lassú mozdulattal elhúzta a kezét, és szorosan
magához ölelte a lányt.
– Elég, kislány – mondta halk hangon. – Nem bírom tovább, és
képtelen lennék megtartani az ígéretemet, hogy vigyázok a
tisztességedre. Olyan érett vagy, akár egy barack, Velvet, bennem
meg tombol a farkaséhség, hogy megízleljem a gyümölcseidet.
– Kérlek, Alex, szeress még egy kicsit.
Gyöngéden megcsókolta a lányt. – Nem, édesem. Emlékezz az
ígéretedre. Abba kell hagynunk most. — Csöndben eligazgatta
Velveten a hálóinget, és végül megkötötte rajta a selyemzsinórt.
Velvet felsóhajtott. – Fogsz majd megint szeretkezni velem,
Alex?
– Igen – suttogta a férfi, aztán ő is nagyot sóhajtott, és még
mindig magához szorítva Velvetet, felállt. Anélkül, hogy egy szót is
szólt volna, visszavitte a lányt az ágyába, gondosan betakargatta,
aztán kiment a szobából, és határozott mozdulattal becsukta maga
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után az ajtót.
Velvet hosszú ideig feküdt a sötétben, és újra átélte a férfi
minden érintését, minden csókját. Szeretett volna kiugrani az ágyból
és odarohanni hozzá, de tudta, hogy ezt nem teheti. Alig várta a
reggelt, amikor újra láthatja a férfit. Te jóságos ég! Talán
beleszeretek Alexbe? Ez volt az utolsó gondolata, mielőtt az álom
hatalmába kerítette volna.
A fogadós kora reggel ébresztette őket, mert a királynő meg akarta
szemlélni a csapatokat, és ennél az eseménynél az egész udvarnak
jelen kellett lennie. Velvetnek mint udvarhölgynek azon a napon
szolgálatot kellett teljesítenie a királynő mellett. Angel, Lynmouth új
grófnéja férje oldalán lesz, prominens helyen az udvaroncok között.
A nagy sietségben, hogy minél hamarabb elkészüljenek, segíteniük
kellett egymásnak az öltözködésben, és ha esetleg lett is volna
valami feszélyezettség, zavarodottság a levegőben, a nagy
rohanásban elfeledkeztek róla. Egyikük sem tudta megenni a pazar,
bőséges reggelit, Alex és Robin viszont kirobbanóan jó étvággyal
fogyasztottak.
– Hogyan tudtok így falni? – zsörtölődött Velvet a két férfival. –
Ilyen korán reggel szerintem visszataszító dolog.
– A nap már fent van – felelte Robin vigyorogva –, egyébként
pedig ma reggel farkasétvágyam van, ki tudja, miért. –Szenvedélyes
pillantást küldött Angel felé, aki elpirult, és szemrehányó szavakkal
illette férjét.
– Szép dolog, uram, hogy így incselkedsz velem! – Hangja
azonban kedves volt, ahogy a pillantás is, amit férjére vetett.
– Hát neked mi a kifogásod, Alex Gordon? – szegezte neki a
kérdést Alexnek Velvet kissé bosszúsan. Valami okból nem volt
olyan derűs hangulatban, mint a tegnap egybekelt ifjú pár.
– Ha nem tudod kielégíteni a vágyadat, elégítsd ki az étvágyadat
– válaszolta Alex nyugodtan, miközben megvajazott egy darabka
kenyeret. – Kérsz még almabort, Rob?
Velvet visszament a hálószobájába, kitárta a parányi ablakot, és
kihajolt rajta. Gyönyörű nyári nap volt ez az augusztus ötödike.
Velvet mélyet sóhajtott.
– Jól vagy, Velvet? – Angel bejött a szobába, és halkan becsukta
maga után az ajtót.
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Velvet megfordult. – Te jól vagy? – kérdezte, hangjában némi
idegességgel.
– Hát persze! – felelte Angel jókedvűen. – Talán aggódsz
miattam?
– Hallottam, hogy... – Velvet arca mélybíbor színben játszott. –
Úgy értem, hogy... tegnap este... – Ismét elvörösödött. – Szóval azt
akarom kérdezni, hogy bántott–e a bátyám.
Angel hirtelen megértette, miról beszél a barátnője. Szegény
Velvet. Annyira ártatlan még; persze semmivel sem ár–
tatlanabb, mint amennyire ő volt még a tegnapi éjszaka előtt, amikor
is Robin olyan örömökhöz vezette el, amelyekről még csak nem is
álmodott. Angel barátnője vállára tette a karját. – Robin sohasem
okozna nekem fájdalmat. Ő a leggyöngédebb, legkedvesebb férfi, aki
létezik.
– Kezdesz szerelmes lenni belé?
– Korai még erről beszélnem, de úgy hiszem, idővel képes leszek
szeretni őt. Most azt mondhatom, hogy tisztelem őt, és hálás vagyok
az Úristennek, hogy ilyen jó és kedves férjet adott nekem. –
Rámosolygott Velvetre. – Mi nagyon jó sógornők leszünk.
– Ostoba vagyok, Angel?
– Nem, kedves. Szeretlek, mert aggódsz értem, és törődsz velem.
A két lány elvégezte öltözékén az utolsó simításokat, Robin
közben a hálószoba ajtaja előtt állva hevesen sürgette a feleségét és
húgát. Kéz a kézben távoztak a fogadóból, mindketten gyönyörűek
voltak: Angel türkizbe öltözött, Velvet pedig különleges sárga színű
ruhát öltött magára. A mai napra a királynő engedélyezte
udvarhölgyeinek, hogy a legelegánsabb ruháikat viseljék az
egyébként kötelező szűzies jellegű fehér helyett.
A fogadó előtt nem hintó várta őket, ahogy Velvet gondolta,
hanem négy hátasló. Lynmouth grófja biztosította a testvérét, hogy
mivel lassú tempóban fognak lovagolni, csekélyke a veszélye annak,
hogy a por tönkreteszi elbűvölő öltözetüket. Robin mosolyogva a
barna színű kanca nyergébe emelte feleségét. Velvet észrevette,
milyen bizalmas pillantást váltanak egymással.
Aztán Alex megfogta a derekát, és felemelte a ló nyergébe.
Tekintetük egy hosszú pillanatra találkozott, és Velvet megremegett
a férfi kezének kemény szorításától. Alex nem szólt semmit, és
Velvet úgy érezte, van valami a pillantásában, amit nem tud
megfejteni. Miközben elhelyezkedett a nyeregben, a férfi odanyúlt az
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arcához, és gyöngéden megsimogatta. Bátyja és barátnője azonban
nem vettek észre semmit, mert túlságosan el voltak foglalva
egymássai.
Az urak felpattantak a nyeregbe, és elindultak. Negyedmér–
földnyire a katonai tábortól találkoztak a királynővel és kíséretével.
Velvet csatlakozott a többi udvarhölgyhöz. Bess, aki remekül nézett
ki skarlátvörös ruhájában, derűsen üdvözölte.
– Igaz? – szegezte neki nyomban a kérdést.
– Micsoda? – kérdezett vissza Velvet.
– Igaz, amit Angelról mondanak? Hogy a bátyád szeretője lett?
Mást nem is lehet hallani ma reggel az udvarban.
Velvet mélységesen meg volt döbbenve. – Bátyám, Lynmouth
grófja és Angel Christman tegnap este összeházasodtak.
– Neked ezt mondták? – Az egyik udvarhölgy, Leonore D'Arcy,
akiről azt beszélték, hogy nagyon szívesen fogadja a férfiak
közeledését, hangosan felnevetett. – A jó ég áldjon meg, Velvet, még
mindig csak egy kis falusi liba vagy, ha ezt elhiszed. Senki sem
szólhat egy rossz szót sem Christman kisasszonyra, hiszen a bátyád
gazdag és jóképű. Vagyon és olyan név nélkül, mint amilyen nekünk
van, az a szegény lány nem nagyon számíthat előnyös házasságra. –
Megint nevetett.
– A helyedben nem beszélnék így a királynő előtt, D'Arcy
kisasszony, mert a bátyám és menyasszonya a királynő jelenlétében
kelt egybe, és a királynő lelkésze adta őket össze –csattant fel
Velvet. Mélyen megvetette, utálta ezeket a csípős nyelvű,
rosszindulatú nőket. – Ha valaki, hát én tudhatom, mert ott voltam!
– Micsoda? – Kórusban kiáltottak fel az udvarhölgyek, akik
mostanra összegyűltek Velvet körül.
– Jól hallottátok – felelte Velvet negédesen. – Leicester grófja is
ott volt, ahogy a bátyám barátja is, Lord Gordon. Angel Christman
most már Angel Southwood, Lynmouth bárónője.
– Te jóságos ég! – kiáltott fel Bess, pedig az ő száját ritkán
hagyták el ilyen szavak. – Hogy történt ez?
– Robin részéről szerelem volt első látásra. Néhány hete
találkozott Angellel először, a királynő tiszteletére rendezett
mulatságon, és addig nem nyughatott, amíg feleségül nem vette.
– Ó, milyen romantikus! – mondta Bess lelkesen. – Nagy
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szerencse, hogy nem kell amiatt aggódniuk, vajon megharagszik–e
rájuk a királynő. Hiszen ha az ő lelkésze adta őket össze, biztosan
jóváhagyta a házasságot.
– Mi az, Bess, talán van egy titkos szerelmed, aki esetleg a
királynő kegyeltje? – kérdezte D'Arcy gúnyosan. – Azt hallottam,
hogy nem mered lángra lobbantani Waltert.
Bess Throckmorton elfehéredett, és a királynő felé pillantott, aki
Leicester és Essex társaságában lovagolt. Rettegett,
nehogy Erzsébet meghallja Leonore D'Arcy meggondolatlan szavait.
Bess reménytelenül szerelmes volt Walter Raieigh–ba, a férfi pedig
beléje, de egyikük sem merte veszélyeztetni udvari pozícióját, mert
megélhetésük lényegében a királynő jóakaratától függött.
– Kíváncsi lennék, vajon őfelsége tudja–e, hogy te Anthony
Bacon körül legyeskedsz – mormogta Velvet ártatlanul, és még csak
nem is nézett a D'Arcy lányra.
– Ez közönséges hazugság!
– Essex grófja szerint nem az, drágám. Azt mondja, hogy nagyon
kívánatos darab vagy, de nagyon könnyedén osztogatod a kegyeidet,
különösképpen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy milyen ősi és
befolyásos név birtokosa vagy.
A többi udvarhölgy kuncogni kezdett. Ez bizony szép, zaftos kis
pletyka volt, és Leonore D'Arcy nem volt különösebben népszerű,
míg Bess Throckmortont szerették és tisztelték. A legtöbben sejtették
Bess titkát, de sohasem beszéltek róla egymás közt, attól tartván,
hogy ártanak a kapcsolatnak, amit mindannyian tragikus
szerelemnek tartottak. Magukban elismeréssel adóztak Velvet
gonoszul éles szavainak, bár nyíltan egyikük sem mert volna
szembeszállni D'Arcy örökösnőjével.
– Nem meglepetés a számomra, hogy véded Besst – vicsorgott
Leonore D'Arcy. – Lehet, hogy szegény, de a családja befolyásos, a
tiéd pedig bizonyosan nem az, bár szégyentelenül gazdag. Szükséged
van Bess befolyására az udvarnál, mert a te apád jelentéktelen
ember, ami pedig az anyádat illeti, azt hallottam, hogy egy
közönséges ír kalóz, aki a lábát sem teheti be az udvarba.
– Összekevered édesanyámat az unokahúgommal, Grace
O'Malleyval, akit kétségtelenül szoktak kalózként emlegetni – felelte
Velvet csengő hangon. – Ami pedig azt illeti, hogy befolyásra lenne
szükségem, hadd mondjam el neked: semmi szükségem rá. A pénz,
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drága D'Arcy kisasszony, a leghatékonyabb befolyás. Barátaimat
emberi tulajdonságaik alapján választom. Mivel nagy vagyon
örököse vagyok, megtehetem ezt.
– Kérlek benneteket, hogy ne civakodjatok ilyenkor, amikor
haiálos veszedelem fenyegeti drága királynőnket és szeretett
Angliánkat – rimánkodott Bess.

Egyetértő mormogás hallatszott a többi udvarhölgytói is, és a
kisebbségben maradt Leonore D'Arcy abbahagyta a csipkelődést.
Velvet szeretetteljes pillantást vetett Bessre, odahajolt hozzá, és
megpaskolta a kezét. Bess hálásan mosolygott vissza a nála fiatalabb
lányra.
Tudor Erzsébet, kezében egy ezüstből készült, aranyborítású
lándzsával úgy lovagolt, akár egy amazonkirálynő. A pompás lovat,
aminek nyergében ült, Robert Ceciltől, Lord Burghley kisebbik fiától
kapta ajándékba. Amikor a táborhoz értek, a kíséret nagyobbik része
megállt. A katonák kiáltoztak, éljeneztek, és még jobban
rázendítettek, amikor látták, hogy az uralkodó minden félelem
nélkül, mindössze néhány úriember kíséretében odalovagol
hozzájuk. Végül csak katonái szoros gyűrűjében állt meg. Angol
arcok tengerében volt, olyan arcok között, amelyek a
legkülönbözőbb társadalmi osztályokat képviselték, a legalsótól a
legfelsőig. Nagyurak lökdösődtek kereskedőkkel és mészárosokkal,
földművesek cipészekkel, kovácsok gazdag földbirtokosokkal.
Voltak fiatal arcok és idős arcok, s mindegyik imádattal tekintett
Erzsébetre. A királynő büszke volt ezekre a csodálatos, hűséges
angolokra, akik összegyűltek, hogy megvédjék őt, hogy megvédjék
hazájukat. Néhány percen keresztül hagyta, hadd éljenezzék, aztán
teátrális gesztussal felemelte kesztyűbe bújtatott kezét, lándzsáján
megcsillant a nap.
Halálos csönd lett, és Anglia királynője szívéből szólt seregéhez.
Gyújtó hangú, lelkesítő beszédet intézett katonáihoz, és amikor
befejezte, magasba emelte a lándzsát, és ismét kitört az éljenzés.
Fejfedők repültek a levegőbe, a férfiak egymás hátát csapkodták;
Tudor Erzsébet szavai mindenkit fellelkesítettek. Most már a
legszegényebb, leggyöngébb angol is szembe tudott nézni a büszke,
rátarti spanyolokkal. Azon a napon egyetlen olyan férfi sem volt ott,
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aki ne áldozta volna fel életét a királynőért. Katolikusak voltak vagy
protestánsok, egy emberként imádták a királynőt. Ezen a napon,
sokkal inkább, mint bármikor máskor uralkodása alatt, Erzsébet volt
Anglia!
Tudor Erzsébet katonáinak, bár alaposan felkészültek, és hűség
tekintetében felülmúlhatatlanok voltak, nem kellett e napon
harcolniuk a betolakodó spanyolok ellen. Két, szinte elviselhetetlen
feszültséggel teli hét után az a hír jutott el a ki–
rálynőhöz, hogy a július 28–án és 29–én lezajlott véres ütközetben
hajóhada megtörte az Armada erejét.
Azon a vasárnap estén egy puska dördült el az angol parancsnoki
hajón, az Ark Royalon. Jelére gyújtóhajók indultak el, fedélzetükön
önkéntes legénységgel, és kis csónakokat húztak maguk után,
amelyek majd a bátor legénység visszaútját biztosítják, miután a
feladat elvégeztetett. A szelet és a dagályt kihasználó lángoló hajók
lecsaptak a spanyolokra, és óriási felfordulást okoztak. Bár Medina–
Sidona hercege nem vesztette el a fejét, a spanyol kapitányok
többsége pánikba esett, horgonyköteleiket elvágták, és a nyílt
tengerre menekültek. Több hajójuk is összeütközött a sötétben, a
francia partok felé sodródtak, ahol is angolok és franciák kifosztották
őket, a szerencsétlen legénységet pedig legyilkolták.
Július 29–ének hajnalára a spanyol Armada Calais–tól keletre, a
flamand partok közelébe, Zeeland sekély parti vizeire sodródott.
Drake, aki a legjobban ismerte ezeket a vizeket, nyugati irányból
hátba támadta az Armadát. Kíméletlen ágyútűz alá vették a spanyol
hajókat. Medina–Sidona parancsnoki hajóján, a San Martinon a
legénység több mint fele elpusztult; a hajó fedélzetét holttestek
borították.
Az angolok újabb és újabb csapásokat mértek a spanyolokra.
Anglia bátor és hősies hajóskapitányai, a sűrű füst és fülsüketítő
ágyúropogás közepette, óriási pusztítást vittek véghez a
legyőzhetetlennek hitt Armada hajóiban. A nap végére egyetlen
spanyol hajó sem volt harcképes állapotban.
Éjjel megfordult a szél, és visszasodorta az Armadát a rettegett
Zeeland felé. Már meg akarták adni magukat, ám dél körül
délnyugati szél kezdett fújni, és a megrongálódott spanyol hajók
északi irányba fordulhattak.
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Angliában senki sem tudott a spanyolok felett aratott fényes
diadalról. Az angol flotta nem értesítette a királynőt a győzelemről,
mert senki nem volt teljesen biztos abban, hogy teljes mértékben,
véglegesen felülkerekedtek a spanyolokon. A jelek szerint senki sem
kívánta annak felelősségét vállalni, hogy győzelmet kiált, nehogy
kudarc legyen a vége. Inkább folytatták az ellenség üldözését, hogy
elűzzék őket minél messzebb Angliától, a végső pusztulásba. Anglia
pedig tovább
készülpdött az invázióra, amíg a fényes győzelem híre el nem
jutott a királynőhöz.

4
Amikor az angolok végre tudomást szereztek arról, hogy hajóhaduk
diadalt aratott a spanyol Armada felett, az ország boldogságban
úszott. Egy jó hétig örömtüzek gyúltak minden egyes dombtetőn. A
királynő, mielőtt elhagyta volna Tilburyt, végigjárta a tábort, hogy
búcsút vegyen katonáitól, és köszönetet mondjon nekik hűségükért.
Az éljenző katonák sorfala előtt Leicester és az ifjú Essex kísérte
végig az uralkodót.
Úton a bárka felé Robin Southwood döbbenten tapasztalta, hogy
Leicester milyen rosszul néz ki. A férfi haja és szakálla hirtelen
megőszült, korábban pirospozsgás arca megsápadt. A jólét és a
kicsapongó életmód pedig megnövelte testsúlyát. Amikor Lynmouth
grófja felidézte magában annak emlékét, hogy sok éve az akkor még
karcsú, ifjú Leicester hogyan bánt el az anyjával, és mennyire
visszaélt azzal, hogy ő volt Robin keresztapja, csepp szánalmat sem
érzett iránta. Azt el kellett ismernie, hogy Leicester a királynőhöz
mindig hűséges volt, de kiváltságos helyzetét gyakran rossz célokra
használta fel. Amikor a királynő a hajóálláshoz ért, Robin
előrelépett, lendületesen meghajolt, és megcsókolta uralkodója kezét.
– Ah – mosolyodott el Erzsébet melegen –, Southwood lordja. Te
is Londonba tartasz?
– Igen, felség, de csak annyi időre, hogy megtekintsem az
O'Malley–Small raktárak árukínálatát. Kelméket szeretnék rendelni a
hitvesemnek. Alig várom, hogy Lynmouthba vihessem és
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megmutathassam neki jövendő otthonát és bemutathassam őt
kislányaimnak.
– Akkor annyi ideig sem tartózkodsz Londonban, hogy megvárd,
míg anyád visszatér?
– Anyám tavaszon írt utolsó levelében közölte, hogy először
Bidefordba megy. Gyanítom, a lányaim kedvéért igyekszik Devonba.

– A szépséges Skye, hát nem nagymama lett belőle is! – sóhajtott
fel színpadiasan Leicester. – El sem tudom hinni!
– Egyszer mindannyian megöregszünk, jó uram! — vágott vissza
Southwood.
Robert Dudley szemrehányóan nézett az ifjú nemesúrra, de
Robin, mintha csak észre sem vette volna, továbbra is kedvesen
mosolygott.
– Hozd el a feleségedet az udvarba, amikor legközelebb
Londonban jártok, Lord Southwood! – mondta a királynő kegyesen.
– Szívesen látjuk őt.
– Mint mindig, most is kitüntet kedvességével, Madame. Isten
adja, hogy biztonságban Londonba érjen.
A királynő beszállt a bárkába, és Robin is indult saját hajójához.
A dagály sodrában a Temzén hamarosan Londonba értek, ahol már
javában ünnepelték az angol tengerészek hatalmas győzelmét a
spanyol Armada felett. Az égszínkék selyemdrapériával díszített
utcákon nyüzsgő emberek mind arra vártak, hogy legalább egyetlen
pillantást vethessenek Erzsébet királynőre, és megéljenezhessék őt,
Anglia bátor megmentőjét. Amikor a királynő megérkezett
Tilburyből, pompás aranyszínű hintóba szállt, melynek orrán az
ország címerét tartó oroszlán és sárkány díszlett. A koronát formázó
baldachint pedig négy aranyozott oszlop tartotta. Ez alá ült be fehér
bársonyruhában a királynő, hogy mosolyogva fogadja alattvalói
tiszteletadását és integessen a lelkes tömegnek.
Hálaadó istentiszteletet tartottak a Szent Pál– és a Szent Pál
keresztje–templomban, ahol a tömeg nagy örömére közszemlére
tették a spanyoloktól zsákmányolt zászlókat. Örömtüzek égtek
mindenütt, az emberek táncoltak, ünnepeltek, és lovagi tornával
köszöntötték a fényes győzelmet. A hivatalos hálaadási ceremóniára
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1588. november 17–én került sor, ekkor ünnepelték meg azt is, hogy
a királynő immár harminc éve került a trónra.
A királynő jókedvében engedékenyen bánt ifjú keresztlányával,
Velvet de Mariscóval. Velvet egyszer csak azon kapta magát, hogy
lassan már több időt tölt Lynmouth House–ban, mint Londonban.
Segített Angelnek, hogy kiválogassák azokat a szöveteket,
amelyekből Robin ruhát akart varratni újdonsült hitvesének.
Lynmouth ifjú grófnéja még sohasem látott ekkora bőséget. Nem
emlékezett arra, hogy az életében valaha is
rendelkezett volna egyszerre több, mint két ruhával, ezeket is vagy
valakitől örökölte, vagy pedig a legolcsóbb anyagból készültek.
Angelt csodálattal töltötte el a legkülönbözőbb anyagok eléje táruló
bősége. Ámulattal nézte, ahogy Velvet, aki főrangúnak született, és a
neveltetése is ennek megfelelő volt, milyen természetességgel
válogat az anyagok között.
– Ezt a lángoló rubinszínű bársonyt, ezt a smaragdszínű brokátot,
azt a rózsaszínű selymet és természetesen az ibolyaszínűt kérjük!
Nem! Nem! A sárga nem áll jól Lady Lynmouthnak, te tökfilkó! Ez
az ezüstcsíkos ametiszt is jó lehet még valamire!
Velvet a sógornőjéhez fordult. – Mit szólsz hozzá, Angel? Angel
felkacagott. – Ez már így is túl sok, Velvet. Legalább egy tucat
ruhára való anyagot válogattunk már ki.
– Drága Angel, te most már Lynmouth úrnője vagy, nem pedig
egy kisapród! – oktatta Velvet a barátnőjét. – Ruhák tucatjaira lesz
szükséged.
– Beadom a derekam! Te ugyanolyan javíthatatlan vagy, mint a
bátyád. Ha száz évig élek, akkor se fogom tudni elhordani ezt a
rengeteg ruhát, amelyet meg akartok varratni nekem, nem is beszélve
az ékszerekről, amelyekkel Robin áraszt el.
– Dehogyisnem! – felelte Velvet magabiztosan. – Jó, egy időre
leköltözöl Southwoodba, de amint mama hazatér, meghívást kapsz
Queen's Malvernbe, és őfelsége ragaszkodik hozzá, hogy Robin
bevezessen az udvarba. Minden egyes ruhára szükséged lesz, sőt
még ennél is többre.
– Mesélj nekem róla! – kérte Angel.
– Kiről?
– Édesanyádról. Tudod... annyi mindent beszélnek róla.
Velvet felkacagott. – Ő a legcsodálatosabb asszony a földön,
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Angel, és hidd el, ő is úgy fog szeretni téged, mint Robin vagy én.
Azon pedig egy cseppet sem csodálkozom, hogy annyi mindent
mondanak róla. Olyan mesébe illő teremtés, akinek nincsen párja.
Apám a hatodik férje, és anya egy kivételével mindegyik hitvesének
szült gyermeket. Éveken át ő állt a család élén, és mindenkire gondot
viselt.
Üzlettársával,
Sir
Robert
Small–lal
hatalmas
kereskedőbirodalmat épített ki. Az O'Malley–hajók már évek óta
hozzák a fűszereket Angliába,
ugyan most, hogy a portugálok is így megerősödtek, ez egyre
nehezebben megy. Ezért is szánta rá magát anyánk az utazásra.
Ugyanolyan kedvezményeket akart kicsikarni a nagymogultól az
angoloknak, mint amilyeneket a portugálok már megkaptak. És
rengeteg dolga mellett sem érezhette soha egyetlen gyermeke sem,
hogy anyánk nem szereti. Nagyon összetartó család vagyunk.
Közöttünk Robinnak van a legmagasabb rangja, pedig csak
negyediknek született. Van két O'Flaherty féltestvérünk, Ewan és
Murrough, utána jön Willow, Alcester grófnője, aztán Burke
féltestvéreink, Deirdre és Padraic. Az én apám él a leghosszabb ideje
anyánkkal. Már tizenhat éve házasok.
– Milyenek Robin kislányai? – Angel természetesen azon
aggódott, hogy mostohalányai vajon szeretik–e majd.
– Beth most töltötte be a harmadik évét, Kate januárban volt
kétéves, a kicsi Cecily pedig még csak decemberben lesz kettő. Mind
a három nagyon helyes gyerek, Alison kék szemét örökölték, és
Robin szőke haját. Nem emlékeznek az anyjukra, még Beth sem,
hiszen még ő sem volt kétéves, amikor Alison meghalt. Most már te
vagy az anyjuk, Angel és az is maradsz mindörökké. Miattuk nincs
mitől félned.
Hirtelen valaki feltépte Angel hálószobájának ajtaját, és Willow,
Alcester grófnője viharzott be a szobába.
– Szóval ő az új asszony, Velvet? – kérdezte. Willow rendkívüli
szépség volt, Skye O'Malleytől örökölt fekete hajával és apja
borostyánszínű szemével és arcbőrével kifejezetten egzotikus
jelenség volt.
– Willow! De örülök, hogy látlak! Igen, ő az, Angel, Robin új
felesége!
– Nem tudtál volna beszámolni nekem erről, Velvet? James meg
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én a királynő nagy győzelmének hírére siettünk Londonba, és miután
leróttuk tiszteletünket őfelsége előtt, megszólított Lord Dudley, és
szokásos ömlengő stílusában áradozni kezdett nekem Southwood
hitveséről. Hogy tehetted meg, hogy nem értesítettél bennünket?
Vagy valami oka van annak, hogy titokban tartottátok az eseményt a
család előtt? És anyánk vajon áldását fogja adni a frigyre?
Noha Willow néhány centiméterrel alacsonyabb volt húgánál,
parancsoló modora ijesztően hatott.
– Csak két napja érkeztünk vissza Londonba, Willow – felelte
Velvet nyugodtan. – Nem volt időnk értesíteni a családot. Robin
sokkal fontosabbnak tartotta, hogy Angel olyan ruhatárral
rendelkezzen, amely méltó Lynmouth grófnéjához. Ráadásul anyánk
bármelyik nap megjöhet.
– Anya jövő tavasz előtt nem jön meg, Velvet. Robin a mai
napon kapta meg a hírt.
– Micsoda? – Velvet majdnem könnyekben tört ki. – Mi történt?
Mi tartóztatja?
– Sejtelmem sincs – vágta rá Willow. – Kérdezd meg Robintól.
Őt értesítették róla. Ez az esküvő sokkal érdekesebb, mint ez az
egész cirkusz.
Megfordult, és fürkésző tekintettel végigmérte Angelt. – Ki vagy
te? Van a családodnak birtoka? Még semmit sem tudok, de mindent
meg akarok tudni rólad!
– Megyek és megkeresem Robint – mondta Velvet. Újdonsült
sógornőjéhez fordult. – Meg ne ijedj Willow–tól, Angel! Amelyik
kutya ugat, az nem harap. És ő mindig is szeretett uralkodni
felettünk. Mondj el neki mindent. Meglátod, ő is megszeret majd,
családunk többi tagjával együtt.
Szoknyája szegélyét felcsippentve kiszaladt a szobából. Futás
közben érte utol nővére kiáltása.
– Arcátlan egy teremtés vagy!
Velvet szemöldökét ráncolva sietett le a lépcsőn bátyja
könyvtárszobája felé. Kopogás nélkül rontott be a terembe, ahol
Alexet és Robint a térkép fölé hajolva találta. Mind a ketten dühösen
pillantottak fel, amikor belépett.
– Igaz a hír? Igaz, hogy üzenetet kaptál anyánktól? Hogy jövő
tavaszig már nem is jön haza? Miért nem mondtad meg nekem,
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Robin? És most mihez kezdek, amikor az a rémes jegyesem, mint
várható, napokon belül beállít? – Hüppögni kezdett. – A mamát és a
papát akarom, Robin!
Alex átvágott a termen, magához ölelte a zokogó lányt, és
hangosan azt mondta:
– Elég a titkolózásból, Robin. Nem hagyom, hogy Velvetet
tovább ijesztgesd! Édesem, nézz rám! Én vagyok az, Broc Cairn
grófja, a te jegyesed, aki szeret téged. Semmi okod az ijedségre, hidd
el! – Megcsókolta a feje búbját, hogy megnyugtassa lányt.
Alex biztonságot jelentet karjaiban is el kellett néhány
pillanatnak telnie ahhoz, hogy a gróf szavai eljussanak Velvet
tudatáig, de akkor a lány dühösen eltaszította magától. Haragosan a
testvéréhez fordult.
– Te ezt tudtad, Robin? Tudtad, hogy ő kicsoda?
– Persze hogy tudtam, Velvet. Régi barátom.
– Hazudtál nekem! – jött a válasz. – Mind a ketten hazudtatok
nekem!
– Ki hazudott? – kérdezte Robin. – Senki sem hazudott neked.
– Nekem te azt mondtad, hogy ő Lord Alexander Gordon. –
Velvet dühösen dobbantott egyet a lábával, mire éjkék
selyemszoknyája vad suhogásba kezdett.
– Hát ő az, te kis boszorkány, ő Alexander Gordon, Broc Cairn
grófja. Senki sem hazudott neked.
– De a teljes igazat sem mondta el senki! – folytatta a
vádaskodást Velvet. – Ezt soha nem fogom megbocsátani neked!
Soha! Egyikőtöknek sem!
Robin fűzöld szeme összehúzódott a dühtől. Karjánál megragadta
húgát, és mérgében jól megrázta. – Te elkényeztetett kisleány!
Tudod, mekkora szerencse ért Alexszel? Itt neki vannak jogai,
Velvet, és nem neked! Joga van ahhoz, hogy azonnal házasságot
kössön veled, és ha lenne eszem, én is ragaszkodnék hozzá, mert már
régen itt az ideje, hogy valaki megtanítsa neked, hol az asszony
helye. Istenemre, sem Adamnek, sem anyánknak nem sikerült téged
megnevelni. Agyonkényeztettek. Alex viszont úgy vélte, ha elég időt
kapsz, hogy megismerd, majd lehet beszélni a fejeddel. Ő sokkal
tapintatosabb volt a te érzelmeiddel szemben, mint ahogy te
bármikor is viselkedtél ővele.
Velvet elhúzódott a bátyjától. Karját dörzsölgette ott, ahol a
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testvére megszorította, kihúzta magát, és így szólt:
– Azonnal visszatérek az udvarba, Robin. Köszönöm, hogy
vendégül láttál. Segítettem a feleségednek kiválogatni a kelméket, de
most, hogy nővérünk, Willow is ideérkezett, átadom neki az ügyeket.
Sokkal járatosabb a divatban, mint én.
– Itt maradsz, még akkor is, ha rád kell zárnom az ajtót, Velvet!
Kérni fogom, hogy a királynő engedjen el a szolgálatából, hogy
minél előbb házasságot köthessetek, és Alexszel
még a tél beállta előtt visszatérjetek Dun Brocba. – Ahogy egy igazi
nemesúrhoz illik, jeges tekintettel mérte végig a húgát.
– Menj a pokolba, jó kedves bátyám! – vágott vissza a lány. –
Csak próbálj meg odaerőltetni az oltárhoz, akkora botrányt csapok,
amekkoráról a Tudor–udvarban még sohasem hallottak. –
Megfordult, és szigorúan Alexre pillantott. – És neked mi erről a
mondanivalód, jövendő uram és parancsolóm, tisztelt jegyesem?
– Drágám, én hajlandó vagyok felbontani azt az egyezséget,
amelyet szüleink tíz éve kötöttek. Eddig még egyetlen nőt sem
kellett erőszakkal az ágyamba vinnem, és őszintén szólva, azt
hiszem, hogy sem vöröses hajad, sem rossz modorod nem az én
ízlésem szerint való. Én feleségnek való asszonyt keresek
magamnak, nem egy elkényeztetett kölyköt.
– Úgy! – Velvet nagyon dühös lett, Robin pedig alig tudott
elnyomni egy kis mosolyt.
– Ugyanakkor – folytatta Alex – családjaink egyesítése
megboldogult atyám és a te apád közös óhaja volt. Várjuk meg a
tavaszt, amikor szüleid hazatérnek, addig ne kövessünk el semmilyen
jóvátehetetlen lépést. – Megjegyzése elevenbe talált, és Velvet vissza
akarta fizetni a kölcsönt.
– Pompás az ötlet, uram, de gondolom, ezt úgy érted, hogy addig
is mind a kettőnk szabadon ott keresheti a boldogságát, ahol neki
tetszik.
– Ez csak természetes, kisasszony – hangzott a jeges felelet.
Velvet, egy utolsó dühödt pillantást vetve a férfi felé, sarkon
fordult, kimasírozott a szobából, és becsapta maga mögött az ajtót.
– Alaposan ki kellene porolni a fenekét! – morogta Robin
dühösen.
– Köszönöm, hogy azt mondtad: én javasoltam, hogy adjunk neki

152

időt.
– Ez volt a legkevesebb, amit megtehettem az adott körülmények
között, Alex. Miért hitted azt, hogy ez az a pillanat, amikor fel kell
fedni a kilétedet?
– Az utóbbi néhány hétben Velvet és én elég sokat beszélgettünk,
és azt hittem, hogy össze is barátkoztunk. De észre kellett vennem,
hogy elszámítottam magam.

– Az ördögbe is, öregem, miért nem hagytad, hogy én intézzem
el az esküvőt, már rég túlestünk volna rajta, Velvet is belenyugodott
volna, ha egyszer végre megértette volna, hogy úgysincs más
választása. Makacsnak ugyan makacs, de nem buta – mondta Robin.
– Na nem, azt igazán nem lehet róla mondani, hogy buta, de nagy
tévedés lett volna ráerőltetni a házasságot. És nekem kellett volna
elviselnem a következményeket, Robin.
– És most mihez fogsz kezdeni, Alex?
Alex kajánul felnevetett. – Azt hiszem, barátom, Robin, itt az
ideje, hogy Velvet de Marisco kisasszonyt móresre tanítsuk.
Szeretem őt, Rob, és azt hiszem, hogy egy kicsit már ő is szeret. De
azt megígérhetem neked, olyan leckét kap most tőlem, hogy a végén
még ő fog esedezni nekem, hogy kössünk házasságot. Hidd el, nem
fogunk sokáig várni!
– Ha így lesz – mondta Robin, egy kis grimasszal az arcán,
miközben jókora adagot töltött mind a kettejüknek az aranyló borból
–, akkor igyunk az esküvőtökre, Alex! Szerinted mikor is
számíthatunk a nagy eseményre?
– Szerintem ősz közepére a húgod beadja a derekát – jött a
magabiztos válasz. – Sikerült rávennem a húgomat és az ő beijedt
férjét, hogy hagyják el Dun Brocot. Vissza szeretnék térni oda,
mielőtt még Bella a fejébe veszi, hogy visszaköltözik a kastélyba.
Alex és Robin csak egyről feledkeztek meg. Arról, hogy Alex
Gordonnál csak Velvet de Marisco a makacsabb. Amint visszatért az
udvarba, hogy ellássa udvarhölgyi kötelességeit, elképesztő
elszántsággal vetette bele magát a királynő körül zajló élénk
társadalmi életbe. Nyom nélkül eltűnt a korábbi, félénk Velvet,
helyette felbukkant egy gyönyörű, szórakoztató nő, a tréfák

153

nagymestere. Azok a játékok és viccek, amelyeken az udvari ifjúság
olyan jól szórakozott, majdnem mindig az ő agyából pattantak ki. Ha
az udvar hölgytagjai nem is lettek barátságosabbak hozzá, mint
korábban, az uraknak ez az alakváltozás határozottan a kedvükre
való volt.
Alex és Robin eleinte megértő jókedvvel figyelte Velvet
viselkedését, de ahogy telt az idő, egyre kevésbé tetszett nekik ez az
új magatartás. Nem mintha bármilyen pletyka kelt vol–
na szárnyra Velvetről, hiszen nem volt bolond, és bármilyen kacéran
viselkedett is, mindig gondosan vigyázott a jó hírére. Sem a bátyja,
sem a jegyese nem tartozott a körülötte dongó férfiak seregébe, így
egyikük sem tudta pontosan, hogy mit is csinál. Mindenről csak
hallomásból szereztek tudomást, és a hírek mind a kettejüket
aggasztották. Robin és Angel rövid látogatást tett Devonban, és
amikor visszatértek, azt tapasztalták, hogy Velvet egyre
fékezhetetlenebb.
– Azt hittem, hogy kidolgoztál egy tervet arra, hogyan tartsd
kordában a húgomat! – panaszkodott Robin Alexnek egy este,
miközben azt figyelték, hogy Velvet és a barátai milyen vad
bújócskázásba fogtak. Volt nagy sikoltozás, attól sem rettentek
vissza, hogy nyilvánosan csiklandozzák egymást, sőt egy gyors csók
is elcsattant, amikor Essex grófja sarokba szorította Velvetet, aki
menekülés közben pajkos pillantást vetett bátyjára és annak
barátjára.
– Ki is dolgoztam – mondta Alex egy csöppet önelégülten –, csak
először időt akartam adni neki, hogy kiszórakozza magát. Most
viszont féltékennyé teszem.
– Féltékennyé? – hitetlenkedett Robin.
– Igen, Rob. Féltékennyé. Azt hiszem, hirtelen beleszeretek egy
bájos hölgybe, itt az udvarban. Természetesen olyan tapasztalt
személybe, aki tudni fogja, hogy nem veheti komolyan a
kezdeményezésemet, de hidegvérrel fog kacérkodni velem.
– Ó, Alex – óvatoskodott Angel –, szerintem ez nem valami bölcs
ötlet. Csak rövid ideje ismerem Velvetet, de egyvalamire rájöttem.
Sosem azt csinálja, amit elvárnak tőle. Ezzel csak még jobban
feldühíted, attól félek.
– De kedvesem – nyugtatta meg bájos feleségét Robin –,
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szerintem Alexnek igaza van. Lehet, hogy Velvet most nagyon
dühös ránk, de alapjában véve ártatlan lélek. Hadd higgye csak, hogy
jegyese, akit, és ebben biztos vagyok, ő is kedvel, érdeklődik egy
másik nő után. Azonnal jobb belátásra tér.
Angel aggodalmaskodva csóválta a fejét. A férfiak néha olyan
ostobák, ha nőkről van szó, és mégis őket tartják a teremtés
koronáinak. Mélyet sóhajtott. Velvet nem fog farkcsóválva
visszarohanni, mint egy elkergetett kiskutya, ha Alex tovább
bosszantja. Inkább visszavág valahogy. De ha Velvet esetleg
megtudná, hogy Alex mit is tervez... Angel arca felderült.
Megvan! Majd ő beszámol a tervről a sógornőjének, és így
Velvet sem fog olyan vadul és meggondolatlanul reagálni.
De Velvet Angel legnagyobb kétségbeesésére gonoszul
felnevetett, amikor megtudta, mit is tervez a jegyese. – Szóval
féltékennyé akar tenni? Haha! Eddig csak jól szórakoztam rajta. De
most aztán igazán féltékennyé fogom őt tenni, és a kis kalandját
pedig meg se látom. Azt tudod már, hogy ki a kiszemelt hölgy,
Angel?
Angel habozott, majd így felelt: – Lady de Boult. – Velvet
gúnyosan felkiáltott: – Az a tehén?
– Nagyon szép asszony – kockáztatta meg Angel.
– Azt mondják róla, hogy nincs olyan férfi az udvarban, akit meg
ne kaparintott volna – vágott vissza Velvet.
Angel nevetett. – Szégyelld magad, Velvet de Marisco. Egy
hajadon ilyesmit akkor sem mondhat, ha ez így van!
– Te is mondtál már ilyesmit! – replikázott Velvet. – De annyit
mondhatok, hogy én jobban meg fogom válogatni á szeretőimet,
mint ő.
Angel a döbbenettől alig jutott szóhoz. – Ugye nem gondolod
komolyan, hogy szeretőt akarsz tartani?
– Ááá! – nyugtatta meg gyorsan Velvet a barátnőjét. – Alex
viszont egészen addig nem lehet majd biztos benne, amíg meg nem
volt az esküvő. Ez a fizetségem az álnokságáért.
– Hiszen szereted őt! – szólt vádlón Angel.
– Lehet, pedig eddig nem sok lehetőséget adott rá.
– De te sem neki! – emlékeztette Angel Velvetet.
– Nem – hagyta rá Velvet. – Kezdetben az én hibám volt, de
annyira rettegtem attól, hogy a szüleim távollétében beleeról–tetnek
a házasságba. A felelősség java Alexet terheli, mert neki meg
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Robinnak a kezdet kezdetén be kellett volna nekem vallaniuk, hogy
kicsoda is ő valójában, és azt is meg kellett volna mondania, hogy
nem fog sürgetni. Azt hiszem, mind a ketten elég makacsul
viselkedünk.
– Ha ahhoz van eszed, hogy ezt beismerd, akkor hagyd abba ezt a
butáskodást, Velvet! Mondd el Alexnak is azt, amit nekem most
elmondtál, és hagyjátok abba ezt a viszálykodást! –könyörgött
Angel.
– Még nem, Angel. Ha Alex azt hiszi, hogy ő kényszerít a
házasságba, akkor mindig ő akar majd felülkerekedni, és házas–
életünk csatározások sorát jelenti majd. Nem. Inkább higgye azt,
hogy úgy kellett megnyernie magának, és sokkal jobban meg fog
engem becsülni, mintha csak azért vett volna feleségül, mert egyszer
eljegyeztük egymást. Emlékezz rá, hogy gőgjében tíz évig ügyet sem
vetett rám. Csak küzdjön meg egy kicsit az érzelmeimért. Tanulja
meg ő is, hogy nincs olyan férfi, még a saját férjem sem, aki
készpénznek veheti a szerelmemet.
Nem kevés bölcsesség rejlett Velvet szavaiban, és most már
Angel is biztosra vehette, hogy sógornője nem fog semmi butaságot
elkövetni.
Egy dolog bölcsnek lenni, más dolog féltékenynek. Mivel tudta,
hogy Alex csak őt akarja bosszantani azzal, hogy kitüntető
figyelmével üldözi Lady de Boultot, Velvet el nem tudta volna
képzelni magáról, hogy őt is magával ragadja az az érzés, amelyet a
királynő társaságát élvező hölgyek nemes egyszerűséggel csak zöld
szemű szörnyetegnek hívtak. A pletykák mégis eljutottak hozzá, a
királynő udvarhölgyei örvendezve számoltak be neki mindenről, és
Lady de Boult sem tett semmit, hogy megakadályozza a személyével
foglalkozó hírek terjedését. Sőt, ő maga járult hozzá ezekhez, amikor
nyíltan megtárgyalta az ügyet unokanővérével, a királynő egyik
udvarhölgyével, Audreyval.
Azon a délutánon, amikor a királynő az ötvenötödik
születésnapját ünnepelte, és Velvet már egy órája hallgatta az üres
fecsegést, úgy érezte, hogy dühében mindjárt sikoltozni kezd. De
nem tudott megszökni, mert a királynő varrókosarában a
hímzőfonalak teljesen összegabalyodtak. Az egész délutánja arra
ment, hogy szétfejtse a piros, rózsaszín és halványkék fonalakat. A
zöldek, sötétkékek, sárgák és bíborszínűek még mindig teljes
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összevisszaságban hevertek a kosár mélyén, pedig a királynő a kora
esti órákban szeretett belefeledkezni hímzésébe. Velvet lehajtott
fejjel dolgozott, hogy szétválassza a színes szálakat, és próbált nem
odafigyelni a buta csacsogásra, amikor hirtelen felcsattant Audrey
Carrington kellemetlen hangja.
– Ó, Mary, hogy te milyen istenien nézel ki! Honnét vetted
ezeket a csodás fülönfüggőket? Ugye újak?
Lady de Boult csinos kis arcán ravaszkás mosollyal lépett be az
udvarhölgyek szobájába. Teltkarcsú, alacsony, barna hajú
szépség volt. Bőre tejfehéren ragyogott, hatalmas fekete szeme
világított. Gránátvörös selyemruhát viselt, haját remekmívű
aranyháló borította a legújabb francia divat szerint, és így új
fülbevalói még jobban érvényesülhettek. Fejét rázogatva kérdezte:
– Tetszik neked, Audrey? Lord Gordontól kaptam.
– Csak nem igazi rubin? – kérdezte Audrey lenyűgözve.
– De igen. Hát nem gyönyörű? A Lord szerint éppolyan a színe,
mint az ajkam.
– Ó, de romantikus!
– Ó a legromantikusabb férfi, akivel valaha találkoztam –
dorombolta Lady de Boult, és önelégülten körbepillogott.
– Pedig csak egy faragatlan felföldi fickó – mormogta Velvet. –
Szerintem az a kő vagy üvegből van, vagy valami vacak kis utánzat.
– Hát ezt te honnét veszed? – prüszkölte Mary de Boult,
miközben fejét rázta, hogy a vörös kő még jobban ragyogjon a
fülében.
– Lord Gordon a fivérem barátja, és nálunk lakik Lynmouth
House–ban – válaszolta kedvesen Velvet. – Szerintem egyszerű
hozományvadász, asszonyom. A nyár elején engem is megpróbált
levenni a lábamról, pedig nekem már van jegyesem. Robin szerint
alig van valamije, csak egy roskatag kastélya valahol, fent a
hegyekben, Aberdeentől nyugatra. Minden bizonynyal azért jött ide
hozzánk délre, hogy gazdag feleséget kerítsen magának, akivel majd
rendbe hozatja a düledező házát.
– Hát én igazán nem pályázom a kezére – válaszolta Lady de
Boult ingerülten. – Hiszen nekem van férjem.
– Akkor meg miért fogad el ajándékot más férfiaktól? Erősen
kétlem, hogy a királynőnek kedvére lenne az ilyen viselkedés –
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felelte kimérten Velvet.
– Ön igen kevéssé ismeri még a világot, de Marisco kisasszony!
– vágott vissza Lady de Boult csípősen.
– Ebben igaza van, asszonyom, de vajon ön–e a követendő
példa? Lehet, hogy fiatal vagyok, de annyira azért mégsem, hogy fel
ne ismerjem az ön szégyenteljes viselkedését és Lord Gordon alantas
indítékait.
– Hogy merészeli? – Mary de Boult arcát eltorzította a düh, karját
felemelte, hogy megüsse Velvetet, de ebben a pillanatban feltárult az
udvarhölgyi szoba ajtaja.
– Hol a királynő? – lépett be Robert Devereux sürgető,
egyszersmind csüggeteg arckifejezéssel.
– Szólok neki, hogy keresed – mondta Bess Throckmor–ton, és
Velvetet a kezénél fogva belépett a királynő hálószobájába, ahol
Erzsébet éppen egy lázroham után szunyókált.
– Kérem, ébredjen, felség! – rázta meg finoman Bess a királynőt.
Erzsébet azonnal felriadt. – Igen, Bess, mi történt?
– Essex grófja, sürgős üzenettel, felség.
A királynő felült. – Velvet, hozd ide a parókámat, és segíts
feltenni! Bess, mondd meg a grófnak, hogy egy pillanat, és máris ott
vagyok.
Velvet gyorsan felsegítette a királynő fejére a gyönyörű vörös
parókát. A királynő haja az évek során megritkult és megszürkült, és
úgy találta, hogy ez egyáltalán nem áll jól neki. Készséggel
beismerte, hogy parókát hordani hiúság, és az sem zavarta, hogy ki
tud erről, mindaddig, amíg valaki számára fontos ember meg nem
pillantotta saját fürtjeit. Amint a műhaj biztosan ült a fején, a
királynő felállt, és Velvet feladta rá hófehér, arany csipkével és
gyöngyökkel díszített, gyönyörű köntösét.
– Köszönöm, gyermekem – mondta Erzsébet kedvesen
Velvetnek. – Nagyon örülök, hogy te is itt vagy velem.
Bess feltárta az ajtót, és a királynő átment az udvarhölgyek
lakosztályába. Robert Devereux letérdelt, és megcsókolta az
uralkodó kezét.
– Felség – mondta mély és elfúló hangon –, felség, nem tudom,
hogy mondjam el úgy, hogy meg ne bántsam, amikor a világon a
legkevésbé sem szeretném megbántani.
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Erzsébet megmerevedett. – Mondd el gyorsan, mert azzal, hogy
halogatod a dolgot, nem könnyítesz a helyzeten.
– Anyámtól jövök, Cornburyből, aki azt szeretné felséged
tudatára adni, hogy mostohaapám, Lord Dudley szeptember
negyedikén távozott az élők sorából. Azt kérte, közöljem önnel, hogy
halála békés volt, és Lord Dudley utolsó gondolata is felséged körül
forgott. – Essex elkapta a királynő ruhaszegélyét, és lázasan
megcsókolta. – Isten bocsássa meg nekem, hogy én vagyok ennek az
üzenetnek a hozója, mert én nem tudom magamnak megbocsátani.

Erzsébet nem mozdult, és magatartása nyugodt maradt. Fehérebb
volt, mint a köntöse, és Velvet már attól tartott, hogy a királynő ott
hal meg, állva, szinte a földbe gyökerezve.
Aztán Erzsébet mély lélegzetet vett, és visszafogott hangon
megszólalt:
– Állj fel, Essex!
Amikor a gróf felegyenesedett, a királynő folytatta: –
Megbocsátok neked, hiszen valakinek közölnie kellett velem a hírt,
és számomra vigaszul szolgál, hogy te voltál az. Most pedig
hagyjatok magamra mindannyian!
Megfordult, és visszavonult magánlakosztályába.
– Menjünk – terelte ki az udvarhölgyeket Bess Throckmorton, de
nem volt elég gyors, mert mindnyájan meghallották Erzsébet keserű
zokogását. Mindenkit átjárt a rémület, hiszen a jelenlevők közül még
senki sem hallotta őt sírni.
Az a hír járta, hogy Erzsébeten kívül senki sem siratta meg
Leicestert. Az udvart annyira aggasztotta az uralkodó gyásza, hogy
ha akartak volna, sem tudtak volna saját fájdalmukkal törődni. A
királynő néhány napra bezárkózott, szeme teljesen földagadt, arcát a
sós könnyek felpuffasztották. Az étkekkel megrakott tálcákat szinte
érintetlenül hozták ki a királynő lakosztályából, és az udvarhölgyek a
palota folyosóin nyugtalanul suttogtak az uralkodó tanácsadóival.
Végül, néhány nap elteltével, amikor a királynő még mindig nem
tudott úrrá lenni fájdalmán, Lord Burghley úgy érezte, hogy több
mint harmincévi szolgálat után bármenynyire tiszteli is uralkodója
vágyát a magányra, ennél sokkal erősebb benne az iránta érzett
őszinte aggodalom. Így hát bekopogtatott a királynő hálószobájának
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ajtaján, és így szólt:
– Asszonyom, a gyász ideje lejárt. Én megértem a bánatát, de
ezzel nem fogja visszahozni Leicester grófot az élők sorába. Neki is
csak fájdalmat okozna, ha megtudná, hogy felséged miatta
elhanyagolja kötelességeit.
– Leicesternek? Szerintem nagyon is élvezné minden egyes
percét – suttogta tiszteletlenül Raleigh.
Lord Burghley egyetlen szemrehányó pillantással elnémította.

– Madame, könyörgök – folytatta William Cecil –, hagyja abba a
gyászolást. Szükségünk van önre. Angliának szüksége van önre.
Amikor erre sem jött semmi válasz a királynő szobájából, Lord
Burghley vette a bátorságot, és betörte az ajtót. A hasadó fa zaja
térítette magához a királynőt. Felemelkedett ágyából, és beengedte
udvarhölgyeit a szobába. Anglia királynőe volt, és a szomorkodás
órája lejárt. Elete hátralevő napjait kedves Robinja nélkül kell
leélnie.
A gyász sebei újra felfakadtak, amikor néhány héttel később
kihirdették Leicester grófja végrendeletét. Ez állt benne:
Legelőször is és mindenki előtt kötelességem megemlékezni hőn
szeretett és irgalmas Hercegnőmről, akinek az alattvalója lehettem,
és aki nekem igen kedves és bőkezű úrnőm volt.
A királynő egy hatszáz szemből álló láncot kapott tőle, melyen
három zöld smaragd és egy briliáns ékkő függött. Egy utolsó fényes
könnycsepp gördült le Erzsébet arcán, mielőtt végképp összeszedte
volna magát.
Amikor Leicester özvegye, Lettice Knollys viharos gyorsasággal
hozzáment Sir Cristopher Blounthoz, a királynő pert indított a
Dudley–birtokért, több százezernyi fontra rúgó tartozás fejében.
Erzsébet az unokahúga, Lettice kedvéért lemondott volna az
adósságról, de azt már nem tudta megbocsátani neki, hogy az
asszony ilyen hamar hűtlen lett Leicester emlékéhez. Inkább legyen
Lettice földönfutó, mint hogy a birtok a Blountok kezére jusson.
Robert Devereux, Essex grófja is megdöbbent azon, hogy anyja
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szemernyi tiszteletet sem érez néhai férje iránt. Ráadásul ő is
megszerette a volt mostohaapját.
Éppen erről panaszkodott Velvetnek egy délután, a palota egyik
ablakmélyedésébe húzódva, amikor mind a ketten loptak maguknak
néhány perc szabad időt.
– Miért éppen Blount kell neki, most mondd meg, Velvet? Az
isten szerelmére, mit eszik rajta?
– Nagyon szép férfi – vette védelmébe Velvet.
– Szép? – fakadt Essex kacajra. – Éppen ilyen választ vártam egy
tapasztalatlan kislánytól.
– Nem vagyok tapasztalatlan kislány! – hőzöngött Velvet.
Essex nevetett, és karjával merészen átölelte a lány derekát. – De
még mennyire hogy tapasztalatlan vagy, de Marisco kisasszony! –
gúnyolta szeretettel, és váratlanul megcsókolta.
– Elég legyen, uram! – parancsolt rá kifulladva Velvet, és
sejtelme sem volt róla, hogy így kipirultán milyen bájos, és hogy
mennyire ragyog az arca a gróf kitüntető figyelmétől.
Örömét csak fokozta volna, ha észreveszi, hogy a terem másik
sarkában Alexander Gordonon úrrá lesz a tehetetlen harag. A férfi
ugyan nem hallhatta, hogy a párocska miről beszél, de az nem is
érdekelte, mert számára nyilvánvaló volt, hogy Velvet
szégyentelenül kacérkodik Essex grófiával, és ő nem tehet ellene
semmit.
Azon az őszön az udvar unalmas helynek bizonyult, mert a
királynő nem engedélyezett semmilyen vigasságot egészen
november tizenhetedikéig, az Armada felett aratott győzelem
hivatalos évfordulójáig. Az udvar fiataljai azonban mégis módot
találtak arra, hogy a királynő figyelmét délutánonként elkerülve,
eljussanak sörkertekbe, színházakba vagy őszi mulatságokba.
Alexander Gordon látszólag továbbra is Lady de Boultot
ostromolta. Egy meleg tavaszi délután Velvet rábukkant a
folyóparton andalgó párra. A látvány, hogy Alexander Gordon keze
hölgye csípőjén nyugszik, mérhetetlenül felbosszantotta a lányt.
– Csak azért csapod neki a szelet, mi, hogy engem féltékennyé
tegyél és megtörj? Hazug! Hazug! Hazug! Nem is sejthetted, hogy
ilyenkor éppen erre járok! A kettőnk közötti megromlott viszonyt
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arra használod, hogy olyan szuka után futkoss, aki mindenre
kapható? – Teljes erejéből pofon vágta a Lordot, aztán sarkon
fordult, hogy büszkén elmasírozzon.
– Kisasszony – próbálta megállítani a férfi, de amikor Velvet
tovább akart menni, utána ugrott, elkapta a karját, és magához
rántotta.
– Engedj el, te kéjenc – rivallt rá Velvet –, vagy azonnal
beszámolok a királynőnek arról, hogy mit nem merészeltek ti ezzel a
nőszeméllyel!
A lány megpróbált elhúzódni, de a férfi keze szinte a húsába
markolt.
– Te féltékeny vagy – mondta Alex egyszerűen.
– Én? Soha! – hangzott a tagadó válasz.
– Á, dehogynem, te féltékeny vagy, Velvet, mint én is, ahányszor
meglátom, hogy Essex gróffal enyelegsz. – Alex enyhített keze
szorításán, maga felé fordította lányt, és másik kezével felemelte az
állát. – Ugyan már, drágám, hagyjuk abba ezt a háborúskodást. Mind
a ketten hibáztunk. Kössünk békét, és kezdjük újra az egészet. A
szüleid tavaszra hazaérnek, és akkor megtartjuk az esküvőt. A telet
meg töltsük azzal, hogy megszeretjük egymást. – Lehajolt, hogy
megcsókolja a lányt, de Velvet elfordította a fejét. Eddigre Mary de
Boult is magához tért, tágra meresztette híresen szép szemét, és így
kíváncsiskodott:
– Csak nem akarod elvenni ezt a... ezt a süvölvényt, Lord
Gordon? Hogy mertél így becsapni? Még az életben nem bántott
meg így senki!
– De ilyen méltó jutalmat sem kaptál senkitől hűtlenségedért! –
vágott vissza Velvet. – Ha ennyire megbántva érzed magad, azt
tanácsolom, fordulj segítségért a férjedhez!
– Óóóó! – Lady de Boult maga volt a megtestesült felháborodás.
Majd Alex legnagyobb megdöbbenésére ő is lekevert neki egy
hatalmas pofont, és elvonult a palota irányába.
Alexander Gordon szemrehányó tekintettel masszírozta mindkét
égő orcáját.
– Hogy ezeknek az angol nőszemélyeknek milyen kemény a
tenyerük! – sajnálkozott.
– Menj a pokolba! – csattant Velvet mérges válasza. – Ha azt
hiszed, hogy most a nyakadba borulok, és minden el van felejtve,

162

akkor nagyon tévedsz, jó uram!
A férfi tekintete elborult, de látszólag nyugodt hangon felelt.
– Én semmi mást nem hiszek, Velvet, csak azt, hogy te egy
elkényeztetett kölyök vagy. Be kell vallanom, hogy hibáztam,
amikor az eljegyzésünk után olyan sokáig feléd se néztem, de amikor
a szerződés megköttetett a családjaink között, te még kisgyermek
voltál, én meg kész férfi.
– Akkor legalább egy babát küldhettél volna egyszer annak a
kisgyermeknek. Eszedbe juthatott volna az a gyermek olykor–
olykor, a születésnapján vagy vízkeresztkor vagy az eljegyzésünk
évfordulóján. De nem, neked nem jutott az eszedbe!
Az az igazság, hogy addig nem is gondoltál rám, amíg apád a
halálos ágyán nem figyelmeztetett a kötelességeidre. Csak akkor
jutott végre az eszedbe, hogy szükséged lenne egy feleségre,
valakire, aki megszülheti neked a Broc Cairn–i Gordonok legújabb
nemzedékét. Nos, mélyen tisztelt Broc Cairn grófja, én nem
tenyészkanca vagyok, és úgy döntöttem, hogy soha, de soha nem
megyek önhöz feleségül. Túlságosan is állhatatlan vagy az én
ízlésemnek!
Alexet megrendítette a lány szavaiban rejlő igazság, de ha a lány
nem adja be a derekát, akkor ő sem fogja. Az igazság az ő oldalán
áll, győzködte magát.
– Hajlandó lettem volna megvárni, hogy a szüleid hazatérjenek,
Velvet – kezdte baljóslatú hangon –, eljátszottam vagy legalábbis
megpróbáltam eljátszani a széptevő szerepét, de te lehetetlen egy
boszorkány vagy! Egy percig nem várok tovább! Feleséget akarok
magamnak, és te az isteni és emberi törvények szerint az leszel.
Karjánál fogva maga után rángatta a lányt a királyi palota
kertjében, a folyópart mentén.
– Állj meg! Hova viszel? – kiabált Velvet.
– Skóciába! Hogy a feleségem légy! A gyermekeim anyja!
Mához egy évre első fiunkat fogod a karodon ringatni, Velvet, és ezt
az egész buta históriát már rég el is fogjuk addigra felejteni.
– Soha! – sikoltozta Velvet. – Soha! Akkor inkább a halál!
De a férfi ügyet sem vetett sem a kiabálásra, sem Velvet harcias
erőfeszítésére, hogy kiszabadítsa magát, és amint a kikötőhöz értek,
a csónakosért kiáltott. A lányt a csónakba ültette, és elindultak
Lynmouth House felé. Amikor Velvet megint sikoltozni akart, a férfi
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ránézett, és fenyegető hangon közölte:
– Ha még egy hangot hallok, a folyóba vetlek! Esküszöm! Velvet
hitt neki, és már mélyen megbánta, hogy ilyen messzire ment.
Milyen jellemző gyerekesség, gondolta. Annyira el volt saját
magával foglalva, hogy egy percig sem gondolt arra, mit is érezhetett
a férfi. Talán még lehet vele beszélni.
– Jó uram – kezdte szelíden –, kérlek, könyörgök, ne csinálj
semmi ostobaságot. Attól félek, túlságosan is egyformák vagyunk, és
ezért nem illünk össze. Nem tudom elhinni, hogy ne lennének
számolatlanul a lányok, akik megtiszteltetésnek vennék, ha a
feleséged lehetnének.
– Te leszel a feleségem – mordult rá a férfi. – És most maradj
csendben! Nem kívánom minden problémánkat megosztani London
teljes lakosságával.
Velvet már nyitotta is a száját, hogy újból tiltakozzék, de aztán
újra be is csukta. Jobbnak látta nem hergelni a férfit. A Lynmouth–
házba tartanak, ahol ott lesz Robin és Angel. Majd ők segítenek
lecsillapítani Alexander Gordont, és minden rendbe jön.
Engedelmesen összefonta a karját, és várta, hogy eljussanak úti
céljukhoz.
Lynmouth grófja és grófnéja nem tartózkodtak otthon, amikor
megérkeztek. Előző este hírt kaptak Devonból, hogy a gróf leányai
megbetegedtek.
Velvet megrémült, mert ráébredt, hogy Angel és Robin segítsége
nélkül nem bír Alexszel. Azt suttogta:
– Nem mehetek el addig, amíg nem beszéltem a bátyámmal,
uram!
– Egy óra múlva indulunk – felelte a férfi hidegen. – El akarok
indulni innen, mielőtt még leszáll az est. Még négyórányi utat
megtehetünk világosban. Csak a legszükségesebbeket csomagold
össze, majd elintézem, hogy a többi holmidat utánunk küldjék.
– Nem hagyhatom itt a királynőt, uram. Soha nem bocsátja meg
nekem, ha egy árva szó nélkül távozom.
– Amint Skóciába érünk, Velvet, Tudor Erzsébet nem számít
többé. Ott saját királyunk van. A Stuart–házból.
– És mi van Pansyvel? Nem utazhatok a szolgálóm nélkül!
– Ez igaz, egy lányra szükséged lesz. Hol van Pansy?
– Ott maradt a palotában.
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– Majd Dugald érte megy – újra karon fogta a lányt, és elindult
vele lefelé a lépcsőn, a saját lakosztálya irányába. –Azt akarom,
hogy velem jöjj, és nem szeretném, ha a szolgákat felizgatnád a
nyávogásoddal.
Beléptek Alexander Gordon termeibe.
– Dugald! Menj a St. James palotába, és hozd ide de Marisco
kisasszony szobalányát, Pansyt. Szedd a lábad, mert még ma
hazaindulunk!
Dugald szélesen elvigyorodott.
– Igenis uram! Máris hozom, a leányzót. De jó, hogy végre
hazamegyünk!
Úgy rontott ki az ajtón, hogy még egy pillantást se vetett
Velvetre.
– Ülj le! – szólt Alex parancsa, és hogy tovább ne mérgesítse,
Velvet szó nélkül engedelmeskedett.
– Kérlek, uram, ezt nem teheted! Alex jegesen pillantott rá.
– Megteszem, Velvet, és ha eszedbe jutna, hogy emiatt az udvar
elé citálj, akkor is én győznék. Törvényesen a hitvesem vagy, és ha a
szüleid vagy én nem bontjuk fel a szerződést, engedelmeskedned
kell, nem tehetsz mást. A szüleid távol vannak, én pedig szeretném
megtartani az esküvőt. A bátyád is, aki a gyámod, mellettem állna,
ha itt lenne. Ezt te is tudod, úgyhogy törődj szépen bele a
házasságunkba.
– Kérlek, legalább addig várj, amíg Robin vissza nem tér
Devonból.
– Nem, Velvet, mert ha Robin után küldenék valakit, napokba
telne, míg választ kapnánk. Közeleg a tél, északon még gyorsabban,
mint itt, ebben az enyhe Londonban. És még az a néhány nap is
számít, ameddig Robin hivatalos engedélye megérkezik, és nem
akarom, hogy az első hóvihar az úton érjen minket. Jogom van
hozzá, Velvet, és azt akarom, hogy napnyugta előtt induljunk!
Újra csend telepedett a szobára. Miért, gondolta Velvet, miért is
nem tudtam sarkon fordulni, amikor megláttam, hogy azt a felfújt de
Boult nőszemélyt ölelgeti? Mert szereted, jött a válasz, és hangosan
felkiáltott:
– Nem!
– Nem? – kérdezte a férfi.
– Semmi, uram. Csak valami elkeserítő dolog jutott az eszembe.
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– Micsoda?
Velvet megrázta a fejét.
– Micsoda? – folytatta az érdeklődést Alex. Odalépett a lány
székéhez, és letérdelt mellé, hogy az arcába nézhessen.
– Milyen elkeserítő gondolat jár a fejedben, Velvet, ami ellen
ilyen hangosan tiltakozol?
– Azon törtem a fejem, hogy miért is nem hagytam, hogy
kedvedre üldözd Lady de Boultot, miért kellett közbeavat–

koznom. Ha nem zavarlak meg téged, nem kerültem volna ebbe a
helyzetbe!
– És miért avatkoztál közbe, édesem? – a férfi hangja ellágyult,
borostyánszínű szeme megenyhült, tekintete nem szúrt többé.
Velvet ismét megrázta a fejét. Ha a férfi azt hiszi, hogy gyengéd
szavai sikert aratnak, akkor nagyon téved.
– Ó, Velvet – mondta Alex halkan –, miért nem ismered be
végre, hogy egy cseppnyit mégis fontos vagyok neked!
– Nem! – hangzott a gyors válasz, amibe a lány bele is pirult.
Alex felsóhajtott.
– Szerintem te hazudsz, leányzó, de nemcsak nekem, hanem saját
magadnak is. Semmi baj, majd az úton lesz elég időnk újra
megismerni egymást, hiszen nem lesznek útitársaink. Bár azt hittem,
hogy legalább egy kicsit már most fontos vagyok neked.
– Na és te, uram? Neked talán fontos vagyok? – kíváncsiskodott
Velvet.
– Igen, kislány – válaszolta gondolkodás nélkül, a lány
legnagyobb megrökönyödésére Alex –, nagyon is.
Velvet nagyot nyelt, de megállta, hogy tovább kérdezősködjön. A
férfi tíz évig nem vett tudomást a létezéséről, aztán amikor végre
belépett az életébe, a legrosszabb oldaláról mutatkozott be.
Egy másik nővel kérkedett előtte, bár Velvet tudta, hogy a férfi
csak azért csinálja, hogy őt féltékennyé tegye. Velvet biztos volt
abban, hogy Alex az egészet rettentő módon élvezte, és ezt
megbocsáthatatlannak tartotta.
A csend tovább mélyült kettejük között. Lord Gordon
felegyenesedett, az asztalhoz lépett, és bort töltött magának a
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kancsóból.
– Nem vagy szomjas? – kérdezte, kezében tartva a serleget.
Velvet tagadóan intett, úgyhogy a férfi nagyot kortyolt az italból.
Ahogy a percek lassan teltek, a feszültség annyira nőtt közöttük,
hogy a lány legszívesebben sikított volna. És amikor már azt érezte,
hogy ezt nem lehet tovább elviselni, a lakosztály ajtaja feltárult, és
Dugald lépett be Pansyvel az oldalán, aki egyenesen úrnőjéhez
szaladt.

– Ez a zsivány egyenesen a szolgálók szobájából rángatott ide,
ahol én a kisasszonyra vártam. Azt mondja, indulunk Skóciába. Ez
igaz?
Mielőtt Velvet válaszolhatott volna, Alex megszólalt:
– Azonnal indulunk, mihelyst becsomagoltál, Pansy. Lovon
megyünk, nem kocsin. Lord Southwood szolgái majd később
gondoskodnak úrnőd holmijáról, most csak a legszükségesebbeket
visszük magunkkal. Ugye tudsz lovagolni?
– Igenis, uram.
– Akkor jó, most pedig siess, szedd a lábad!
– Nekem is vele kell mennem – mondta Velvet.
– Minek? – hangzott azonnal a kérdés.
– Jó uram, szemernyi tapintat sincs benned? Alex elpirult.
– Bocsáss meg, Velvet. Persze, menj csak a szolgálóval. Dugald
majd veletek tart.
– Ahogy jónak látod, uram – felelte Velvet hűvösen.
Az arcokat vágó Dugaldról tudomást sem véve, Velvet Pansyvel
a sarkában távozott Alex lakosztályából, és egyenesen a saját szobái
felé indult. Amikor Dugald is be akart a nyomukban lépni, Velvet
útját állta.
– Egyedül akarok maradni – mondta határozottan.
– Az úr azt parancsolta, hogy tartsak a kisasszonnyal.
– A lakosztályomhoz fent az emeleten csak egy út vezet. Vagy itt
maradsz lent a hallban, vagy felverem az egész házat. Lord Gordon
nem lesz túl hálás neked, ha jelenetet rendezek.
Ezzel határozottan becsukta a szolga orra előtt az ajtót.
– Mi folyik itt? – tudakolta Pansy.
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– Ez az egész az én hibám – mondta Velvet zaklatottan. –
Belebotlottam a grófba ma délután, amint éppen Lady de Boult
derekát ölelgette nagy hevesen. Annyira feldühített, hogy nem
tudtam uralkodni magamon, Pansy, és szörnyű jelenetet rendeztem.
Amikor lecsillapodtam, akkor meg a gróf kapott dührohamot,
idevonszolt, és ragaszkodik ahhoz, hogy még ma induljunk
Skóciába, és házasodjunk össze. Abban bíztam, hogy Robin és Angel
majd észre térítik, de nekik meg sürgősen Devonba kellett utazniuk.
Most mihez kezdjek?

– Úgy nézem, kisasszony, nincs más lehetőség, muszáj a gróffal
tartani – felelte Pansy. – Ő a kisasszony törvényes jegyese. Ne féljen,
én is megyek!
– Nem, Pansy! Neked Devonba kell vágtatnod, hogy utánunk
küldd a bátyámat. Ez az egyetlen kiút!
– Erről szó sem lehet, Velvet kisasszony! Na nem, az anyám le is
nyúzná rólam a bőrt, ha nem maradnék a kisasszony mellett. Így
tenne, ez egészen bizonyos. Mindig maradj a kisasszony mellett,
mondta nekem nemegyszer. De ha valami üzenetet szeretne küldeni
Southwood Lordnak, akkor arról kezeskedem, hogy eljut hozzá. Az
unokabátyám, Elvy is itt szolgál a háznál.
– Azonnal megírom! – sietett Velvet az íróasztalához.
– Addig bepakolok mind a kettőnknek, mert mennünk kell
Skóciába, akár tetszik, akár nem – felelte Pansy, miközben már
szedegette is össze a legszükségesebbeket.
Amíg Velvet papírra vetette a bátyjának szánt segítségkérő
sorokat, Pansy elkészítette a váltás fehérneműből, néhány
selyemholmiból, meleg ruhából, fésűből és hajkeféből álló csomagot
asszonyának, majd magának is összeállított egy hasonlót. Aztán
odament az ajtóhoz, és a várakozó Dugaldot szólította.
– Hívd ide a kulcsárnőt, el akarom neki magyarázni, hogy mit
kell az asszonyom után küldenie északra.
– Nem hagyhatom magára a kisasszonyt – felelte Dugald. –
Hallottad, mit parancsolt az úr.
– Akkor ugye azt nem bánod, ha magam beszélek a
kulcsárnővel?
– Ebben én nem találok semmi kivetnivalót, szaladj, de ne
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karattyolj vele sokáig, mert őlordsága mielőbb indulni óhajt.
– Úgy sietek, mintha szárnyam nőtt volna – mondta hetykén
Pansy. – Csak előbb megmondom a kisasszonynak.
Visszament Velvet lakosztályába, és becsukta maga mögött az
ajtót.
– Ide azzal a levélkével, kisasszony! Ezt most gyorsan odaadom
Elvynek, aztán segítek, hogy felvehesse a lovaglóruháját.
Velvet némán átnyújtotta a néhány soros üzenetet Pansynek, aki
azt a ruhaderekába rejtette, majd lesietett a lépcsőn.
Dugald utánabámult, majd megnyalta a szája szélét. Volt a
lányban valami, amivel kedvére esett volna közelebbről is
megismerkedni, és abban reménykedett, hogy erre az észak felé
lovaglás során jó alkalma lesz. Jóképű fehérszemély volt, az
bizonyos. Dugald szerette, ha egy lány kicsi és begyes. Ilyen kék
szemet, mint a harangvirág, még sohasem látott. Még a sok
gesztenyebarna haja is tetszett neki, meg az a szeplős képe. Na, ez
aztán éppen egy olyan lány, aki egy hideg téli estén jól felmelegítheti
az ember ágyát.
Pansy, még csak nem is sejtve ezeket a gondolatokat, a kul–
csárnő keresésére indult. Amikor megtalálta, közölte vele, hogy
Velvet kisasszony útnak indul északra, és muszáj, hogy a ruháit
néhány napon belül utána küldjék. És mivel neki magának is útra
kell kelnie a kisasszonnyal együtt, nem marad ideje a csomagolásra.
A kulcsárnő beleegyezően mosolygott. Az ifjú szerelmesek
mindig olyan türelmetlenek, gondolta, bár Lord Southwood
bizonyára elkedvetlenedik egy kissé, hogy az esküvővel nem várják
meg a tavaszt, amikor a szülők is hazaérnek.
Pansy nem árult el semmit. Inkább köszönetet mondott az
asszonyság kedvességéért, aztán megtudakolta, hogy vajon a jó
asszony nem tudja–e, merre járhat az unokatestvére, Elvy, akitől el
szeretne köszönni.
Elvyt a kamrában lelte meg, ezüstpucolás közben. A jó rokon
nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy Pansy az úrnőjével még
aznap délután útnak indul Skócia felé.
– Micsoda hirtelen elhatározás. Csak nem várandós a kisasszony,
hogy ilyen sürgős lett a lakodalom?
– Ugyan, te szamár! – háborodott fel Pansy. – A Lord akarja,
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hogy vele menjen!
Előhúzta ruhaderekából Velvet levélkéjét.
– Ezt vidd el Lord Southwoodnak Devonba, amilyen gyorsan
csak tudod, Elvy. Várd meg, amíg elindulunk, aztán száguldj oda,
mint a szélvész. Ha van egy kis szerencsénk, Lord Southwood még a
határ előtt utolér bennünket. A kisasszony meg az uraság rettentően
összevesztek, Elvy, és most a haragos Lord Gordon ragaszkodik
hozzá, hogy a házasságot késedelem nélkül kössék meg. A
kisasszonyom pedig meg szeretné vele várni a tavaszt, amikor a
szülei hazatérnek. Ebben mi a rossz, kérdem én.

Elvy megcsóválta a fejét. – Semmi, ha engem kérdezel, Pansy. Jó
lány ez a Velvet kisasszony, mindig is szerette a szüleit. Ez a skót, ez
nem valami megértő ember. Amúgy sem fogtam fel soha, hogy Lord
de Marisco miért jegyezte el a lányát egy idegennel.
– Az urak hogyan és mikéntje nem a mi gondunk, Elvy. Csak
vidd el a hírt Lord Southwoodhoz. Megyek, mert a végén még itt
hagynak. Nem szeretném, ha a kisasszonyomnak egyedül kellene
lovagolnia. – Pansy sarkon fordult, és felszáguldott a lépcsőn.
– Nem is tartott soká – jegyezte meg Dugald, ahogy Pansy felért
a lakosztályhoz.
– Én gyors vagyok – jegyezte meg a lány.
– Erre fogadtam volna – nevetett Dugald.
– Tanulj egy kis jó modort, te vigyorgó pávián! – vágta rá Pansy,
ahogy elindult Velvet szobája felé. Amint az ajtó újra bezárult
mögötte, várakozó úrnőjéhez fordult.
– Mindent elrendeztem, aggodalomra semmi ok. Lord
Southwood utolér minket, mielőtt Londontól messzire jutnánk, erre
meg mernék esküdni!
Velvet bólintott. – Most pedig siessünk, Pansy, nem szeretném,
ha el kellene indulnunk, mielőtt kényelmes ruhába tudtam volna
bújni.
A két nő lovaglóöltözéket öltött. Tudták, hogy nem női
nyeregben fognak lovagolni, mert Lord Gordon sietni akar, ezért
mind a ketten oldalt felhasított szoknyába bújtak, olyanba, amelyet
Velvet anyja tervezett jó néhány éve saját magának is. Hozzá inget
vettek, Velvet selyemből, Pansy durvább vászonanyagból. Mind a
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ketten csizmát viseltek hozzá, Velveté finom bőrből készült, és a
térdéig ért, Pansynek durvább bőrű és rövidebb szárú jutott.
Velvet sóhajtva nézett körül hálószobájában. Nem tudta, hogy
vissza fog–e még valaha ide térni. Ó, miért is nincs itt Robin, amikor
ekkora szüksége lenne rá! És vajon Alexander Gordon miért nem
képes belenyugodni abba, hogy nem akar hozzámenni, legalábbis
egyelőre. Egy újabb apró sóhajjal összeszedte magát.
– Induljunk, Pansy, szerintem őlordsága már türelmetlen.

– Jó – felelte a lány –, de már anyám is azt mondogatta, hogy
nem árt a férfit megvárakoztatni, mert még elbízza magát.
Vidáman Velvetre mosolygott.
– Csodás az idő, Velvet kisasszony, pont arra való, hogy
nekivágjunk északnak. Szerintem nem jutunk Worcesterig sem,
mielőtt Lord Southwood utolér bennünket. Itt ne hagyja a kesztyűjét,
mert még tönkreteszi azt a szépséges kis kezét – ezzel átnyújtott
asszonyának egy bézs színű, gyerekméretű puha bőrkesztyűt.
Együtt hagyták el a lakosztályt. Pansy hozta a két kis csomagot,
amelyek majd a nyeregtáskában kapnak helyet. Nem sajnálta, hogy
itt hagyják Londont, és ami azt illeti, egy cseppet sem bánta, hogy
úrnője végre megtelepszik valahol. Pansy gyerekkorában anyjától
számtalan történetet hallott Skye kisasszonyról, és már akkor úgy
döntött, hogy ami őt illeti, szívesen verne valahol gyökeret, legyen
az akár Skócia is. Nem vagyok kalandvágyó alkat, szögezte le
magában.
A Lynmouth House kocsifelhajtóján négy ló várt rájuk. Lord
Broc Cairn lova egy hatalmas, fekete sörényű és farkú szürke csődör
volt. Dugaldnak és Pansynek két jóval kisebb herélt jutott, míg
Velvetnek egy elegáns, nyugtalanul prüszkölő fekete kancát
nyergeltek fel.
– Hol van a gesztenyeszín csődöröm? – tudakolta Velvet.
– Az én istállómban csak egyetlen csődörnek van hely – felelte
Lord Gordon –, és az a csődör Ulaidh. Már intézkedtem is, hogy a te
lovad visszakerüljön szüleid házába, Queen's Malvernbe, hiszen igen
értékes tenyészállat. Tudom, hogy nem szeretnéd eladni.
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– Uraságod igazán körültekintő! – jegyezte meg Velvet szárazon.
– Van valami neve ennek a kancának?
– Úgy hívják, Sable – hangzott a válasz. – Ulaidh lánya. –
Váratlanul a nyeregbe emelte a lányt. – Ha meg akarod velem
tárgyalni a lovaim állapotát, azt útközben is megtehetjük. A nap már
lemenőben van.
Elhagyták Lynmouth House–t, és északnak fordultak, St. Albans
felé, ahol Alex az éjszakát tölteni szándékozta.
– Nem szeretnék útközben a fogadókból bérelni postalovat
magunknak, inkább ne erőltessük meg napközben a saját

lovainkat, és figyeljünk oda, hogy rendesen megetessék és
megitassák őket.
Velvetnek megvolt a maga véleménye Lord Gordonról, de azt el
kellett ismernie, hogy lovaival nagyon gondosan bánik. Szülei, akik
arra nevelték, hogy becsülje meg a lovakat, maguk is foglalkoztak
lótenyésztéssel, amikor Erzsébet parancsára feladták a világjárást, és
letelepedtek kényszerű otthonukban, Queen's Malvernben.
Az utazás még ebben a napszakban sem volt könnyű vállalkozás.
Velvet meg is lepődött azon, hogy Alex két nővel az oldalán, minden
fegyveres, kíséret nélkül hajlandó útnak indulni. Minél messzebbre
indult az ember Londonból, annál kevésbé volt biztonságos az út.
Kalandos egy vállalkozás volt, sőt egyenesen ostobaság. De Velvet
úgy döntött, hogy most nem fog Alexszel vitába keveredni. Ráadásul
minél lassabban haladnak, Robin annál könnyebben érheti utol őket.
Velvet megpróbálta kitapasztalni lova, Sable minden mozdulatát.
Hamarosan rájött, hogy Sable remekül képzett állat. Alig kellett
megérintenie a kantárt, a ló máris az újabb parancsot várta.
– Milyen remek egy állat ez a Sable! – jelentette ki. – Tökéletes a
modora. Ki képezte ki ilyen pompásan?
– Én magam – felelte Alex. – Nagyon tehetséges állat, de nekem
állítólag amúgy is nagy érzékem van a szeszélyes nőkhöz. –
Szemtelenül a lányra kacsintott.
Velvet elfordította a fejét. – Majd meglátjuk, jó uram, mekkora is
az az érzék – jött a csípős válasz.
Már húsz mérföldet haladtak St. Albans felé, amikor napnyugta
után megpihentek a Királyi Fő fogadóban. St. Albans kedves
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kisváros volt a Ver folyó mentén. A rómaiak idején is létezett itt
település, de a mostani város a körül az apátság körül jött létre,
amelyet még Offa, Mercia királya alapított a rómaiak távozása után.
Velvet nem volt olyan hangulatban, hogy országa történelmével
foglalkozzon. Már régen lovagolt ilyen sokat egyhuzamban,
belefájdult a lába, az egyéb, érzékeny testrészein esett sérülésekről
nem is beszélve. Csak két dologra vágyott, egy jó fürdőre és egy
puha ágyra. Szerencséjük volt, mert a fogadóban, bármilyen
népszerű volt is, még akadt számukra

hely. Két szobához és egy, az étkezések elköltésére alkalmas
fogadószobához jutottak. Amíg Dugald a lovak után nézett, Pansy
azzal foglalatoskodott, hogy elkészítse úrnője forró fürdőjét. Utána
ráadta Velvetre a selyem hálóruhát, amelyet becsomagolt neki, és
lefektette a lányt.
– Mondd meg az úrnak, Pansy, hogy nem vacsorázom vele. Majd
bekapok néhány falat sültet, és iszom rá egy kis bort itt, a
szobámban.
Pansy közölte a gróffal, hogy úrnője mennyire kimerült az úttól,
és a vacsorát az ágyban szeretné elkölteni.
Alex magában ezen jót mosolygott. Az, ha valaki Erzsébet
királynő egyik kedvence, és az első udvarhölgyek egyike, még nem
készíti fel egy ilyen hosszú lovaglásra. De majd megszokja, mire
hazaér Dun Brocba, gondolta. Másnap esőre virradt, de a rossz
időjárás ellenére estére Northamptonba értek. Az eső két napig
kísérte őket, ezalatt túljutottak Leicesteren és Derbyn. A negyedik
nap hajnalán napsütés fogadta az utasokat, akik ezen a napon
hosszabb utat tettek meg, mint az előző két nap összesen.
Aznap este a sheffieldi Rózsa és Korona fogadóban Alex a város
történelméről mesélt Velvetnek, a híres késesmesterségről és arról,
hogy Máriát, a skótok királynőjét itt tartották tizennégy évig fogva.
Másnap reggel, amikor útnak indultak, Velvet felnézett a sheffieldi
várra, és beleborzongott, amikor arra a gonosz skót királynőre
gondolt.
Már öt és fél napja elhagyták Londont. Kétszáz mérföldnyire
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jártak a várostól, és Velvet nyugtalansága minden megtett
mérfölddel csak fokozódott. Hol lehet Robin? Próbálta nyugtatni
magát. A futár a leggyorsabb tempóban is csak két nap alatt juthat el
Devonba. További két nap az, míg Robin Londonba ér, és akkor még
két vagy három napba telik, hogy utolérje őket. De minden mérföld,
amit a kis csapat megtesz, további egy mérföldet jelent Robinnak is.
Vesztésre áll az ügy, hacsak nem sikerül Alexet arra rávennie, hogy
megálljanak valahol útközben, hogy ezzel is időt adjon a bátyjának.
Yorkba érve elfoglalták szállásukat a Püspöki Süveg fogadóban.
Nagyon előkelő hely volt, ablakai oda nyíltak, ahol az Ouse és a Foss
folyók találkoztak, éppen a középkori városfalon kívül.
Velvet, aki amióta útnak indultak, mindig az ágyba kérte a
vacsoráját, ez alkalommal Lord Gordonnal szándékozott enni.
– Zavarban vagyok, hogy a lovaglóruhámban kell előtted
megjelennem, de azt hiszem, ez mégis sokkal alkalmasabb, mint
egyetlen másik ruhadarabom, a hálóingem – mosolygott fanyarul a
férfira.
– Kezdesz már hozzászokni a tempónkhoz? – kérdezte Gordon.
– Igen, jó uram. Szegény fenekemnek már volt elég alkalma
megszokni a nyerget.
A férfi örült, hogy Velvet megpróbálja ironikusan felfogni a
helyzetet. Talán lassan kezelhetőbb lesz, bár az eddigi utazás során
alig állt szóba vele a lány.
– De nagyon jót tenne egy nyeregmentes nap – folytatta Velvet. –
Nem időzhetnénk egy kicsit Yorkban? Hallottam, hogy a katedrális
milyen gyönyörű, festett üvegablakai Anglia–szerte a leghíresebbek.
– Még jó néhány nap áll előttünk, Velvet, mielőtt Skóciába
érünk. Már mondtam, hogy a tél a Felföldön korán beköszönt.
A lány nagyot sóhajtott.
– Egy nap olyan sokat számítana?
Gordon egy pillanatra elgondolkodott. Egy nap nagyon is sokat
számít, de a lány annyira csalódottnak tűnt. A férfi szeretett volna a
kedvére tenni. Azt szerette volna, ha végre megint olyan barátságos
viszonyba kerülnek, mint amilyenben korábban már voltak.
– Hát jó, maradunk, de csak egyeden napot!
Másnap hajnalban Pansy kiment a piacra, és sikerült beszereznie
egy használt, de elegáns kinézetű sötétzöld selyemruhát, amely
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jótékonyan eltakarta Velvet lovaglócsizmáját, és amelyben
nyugodtan városnézésre indulhatott.
A forró tejszínnel és mézzel felszolgált zabkásából, friss falusi
cipóból, vajból, őszibaraclekvárból és sajtból álló reggelihez Alex
barna sört, Velvet felvizezett bort kapott, majd elindultak a
katedrálishoz, amely az egész keresztény világ legszebb gótikus
épülete volt.
Velvet, ellentétben a yorki zarándokok többségével, akik
kizárólag azért jöttek, hogy a szentekhez fohászkodjanak, örömét

lelte a művészetekben, és hosszasan gyönyörködött a katedrális
északi kereszthajóját díszítő pompás üvegablakokban, és egész
egyszerűen beleszeretett a Mária–kápolnába. Alex, aki már
korábbról ismerte a templomot, most a lány hatására megújult
lelkesedéssel nézett körül, és teljesen elbűvölte menyasszonyának ez
az új, számára eddig ismeretien gyermeki vonása.
A templomot elhagyva az óváros szűk, kanyargó utcái felé
indultak. Yorknak ezt a részét még az eredeti középkori városfal
vette körül, amelyen négy kapu nyílott. Kellemesen hűvös, de napos
őszi délelőtt volt, és Alex örült, hogy félúton megálltak egy kicsit
pihenni. Velvet sokkal nyugodtabb és fecsegősebb volt, mint hosszú
hetek óta bármikor. Délre nem tértek vissza a fogadóba, inkább az
utcai árusoktól vettek kolbászt, kenyeret, almabort, és leültek a folyó
partján. A házasság témáját mind a ketten gondosan elkerülték; Alex
azért, mert nem akart megint vitába keveredni Velvettel, Velvet
pedig azért, mert addig nem szerette volna elrontani a hangulatot,
ameddig a férfi nem akar megint nekivágni az útnak. Minden egyes
óra, amit Yorkban töltenek, csak közelebb hozza a segítséget. Velvet
szinte biztos volt abban, hogy Robin másnap vagy legkésőbb két nap
múlva megérkezik.
Velvet szívverése majdnem megállt, amikor Alex bejelentette,
hogy aznap korán térnek nyugovóra, mert másnap már virradatkor
indulni szándékozik.
– Ezt az egy napot úgysem hozhatjuk be, de ha korán indulunk,
tovább juthatunk.
– Meddig akarsz holnap eljutni? – kérdezte Velvet, miközben a
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torkában dobogott a szíve.
– Hexhamig. Ha ez sikerül, holnapután átléphetjük a skót határt.
Amikor Pansyvel egyedül maradt, Velvet kifakadt.
– Hol marad Robin? Már egy hete elhagytuk Londont! Itt kellene
már lennie!
Pansy komoran így válaszolt:
– Lehet, hogy el sem indult, kisasszony.
– El sem indult? Miért ne jönne a segítségemre? – Igazát
bizonyítandó, nagyot dobbantott.
– Velvet kisasszony, hiszen önt Lord Gordon eljegyezte, a
kisasszony apja és anyja áldását adta a frigyre. Lehet, hogy
Lord Southwood úgy érzi, most, amikor a gróf a kezébe ragadta a
kezdeményezést, az a legjobb, ha gyorsan túlesnek a dolgon, és
összeházasodnak. Velvet arca elkámpicsorodott.
– Én nem akarok most férjhez menni! Még nem akarok anya
lenni! Még majdnem gyerek vagyok! Ez nem igazság! Ez
egyszerűen nem igazság!
Pansy mélyet sóhajtott. Az élet nem igazságos, gondolta, de nincs
mit tenni. Legalábbis az anyja mindig ilyesmit mondogatott neki, és
ő aztán pontosan tudta. Pansy apja viszont, Lady de Marisco
kapitánya, éppen olyan volt, mint Velvet kisasszony. Mindig a
lehetetlenre vágyott, mindig azt szerette volna kifürkészni, mi van a
szivárványon túl. Álmodozó volt, romantikus fajta, mint az a leány,
akinek a szolgálatába szegődött. Pansy fel nem foghatta, miért csinál
Velvet akkora hűhót az egészből. Ha neki jutna egy ilyen csinos,
gazdag és kedves férj, ő bizony térden állva köszönné meg a
Szűzanyának.
– Megszökünk – jelentette be Velvet drámaian.
– Mi? – ébredt fel Pansy az álmodozásból.
– Meg fogunk szökni! – ismételte meg Velvet. – Ma éjjel, amíg
Lord Gordon békésen szuszog párnái között, mi visszaindulunk
Londonba. Ha elmondom a királynőnek, hogy elrabolt, a fejét veszi.
– Velvet kisasszony! Ez a legostobább ötlet, amit valaha is
hallottam! – jelentette ki nagy bátran Pansy, hiszen nem volt joga
ilyesmit az úrnője fejéhez vágni.
– Őszintén szólva eddig is nagy szerencsénk volt, hogy nem
kerültünk útonállók kezébe, ha már fegyveres kíséret nélkül
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vagyunk. Csak az mentett meg eddig minket, hogy Lord Gordon és
Dugald állig fel vannak fegyverezve, és nem úgy néznek ki, mint
akik egykönnyen megadnák magukat. Efelől nincs egy szemernyi
kétségem se. De két nő, az már teljesen más tészta. Nem jutnánk el
Yorkból öt kilométerre sem, máris kifosztanának bennünket,
legyilkolnának, vagy csak a jóisten a megmondhatója, hogy mi
történne.
– Nincs más megoldás, Pansy. És ha fiúnak öltöznénk? Pansy
lenézett telt idomaira, aztán csak megcsóválta a fejét.
– Ezt úgysem tudnám elrejteni – mondta. – Kisasszony,
hallgasson rám! Hagyja, hogy a gróf Skóciába vigye. Az igaz,
hogy el vannak jegyezve, de a jegyeseket csak pap esketheti össze.
És ha a kisasszony nemet mond, akkor nem lesz házasság, na ugye?
És akkor majd Lord Gordon visszaküldi Angliába, ameddig a
tavaszon meg nem érkeznek a szülei, hát nem? A mosoly úgy
ragyogott fel Velvet arcán, mint ahogy a nap hirtelen kisüt egy borús
délelőtt után.
– Ó, Pansy! De igazad van! Hogy ez nekem eddig miért nem
jutott az eszembe! A legrosszabb, ami történhet, az az, hogy
Skóciában rekedünk télire.
Velvet örömében megölelte szolgálóját.
– Mihez is kezdenék én nélküled?
Pansy boldogan felsóhajtott. Az anyja mindig mondta, hogy vág
az esze. Ha a kisasszony kitart a szökés gondolata mellett, neki
közölnie kell a gróffal, amiből csak további bonyodalmak
származhattak volna, mert ezt meg a kisasszonyt nem bocsátotta
volna meg neki, és azonnal hazaküldte volna. Akkor mit mondott
volna az anyjának? Pansy meg volt arról győződve, hogy Lady de
Marisco egész más lehetett fiatalkorában, mint Velvet, mert
különben Daisy nem boldogulhatott volna vele ilyen könnyen.
Két nappal később Broc Cairn grófjának kis csapata átlépte az
Anglia és Skócia között húzódó láthatatlan határvonalat, és Cheviot
dombjai felé vette az irányt. Tiszta, napfényes októberi időben
lovagoltak, de a hidegnek már foga volt. Alex azon a reggelen
félrehajította az úriemberi ruhatár összes kellékét, úgy öltözött, mint
egy igazi felföldi skót: a Gordon ház mintáját viselő rakott
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tartánlepelbe burkolózott, mely úgy volt a hátára vetve, hogy két
széle elöl egymásra borult. Ezt a köpönyegfélét a derekán egy olyan
széles bőröv fogta össze, melynek ezüstcsatján egy vöröses achátkő
díszlett. A köpönyeg leért egészen a térdéig, a vállán pedig egy
címeres ezüstbross tartotta össze a ruhadarabot. Az ezüsttűn ott
díszelgett bevésve a Broc Cairn–jelmondat: Védeni vagy meghalni.
A tartánhoz fehér selyeminget, zöld kötött harisnyát viselt,
szarugombos őzbőr mellényt és fekete bőrcipőt. Fejébe fácántollas
kék kalapot nyomott. Fel volt fegyverkezve a legkülönfélébb skót
harci szerszámokkal, pallossal, tőrrel és egy sgiandubh is volt a
harisnyájába tűzve. Dugald is hasonlóan
öltözött, és Pansy elismerően legeltette rajta a szemét, mert ebben a
skót viseletben feltűnően csinosan nézett ki.
Velvet kénytelen volt bevallani, hogy egyre inkább zavarban van
Alex jelenlétében. A férfi remekül festett tartánlebernyegében, de a
lányt már csupasz térde látványától kirázta a hideg. Volt benne
valami olyan vadság, amelynek korábban a nyomát sem lehetett
látni. Kezdte sajnálni, hogy Yorkban, amikor pedig alkalma lett
volna rá, nem szökött meg tőle. A férfiról az angol ruhákkal együtt
lehámlott a gyengédség is.
Délben megálltak, hogy elfogyasszák az ebédet, amelyet reggel a
fogadósné csomagolt össze számukra. Friss kenyeret kaptak, jóízű
sajttal, rózsaszín sonkaszeletekkel és hideg sült csirkével, mellé
almabort és néhány szem körtét. Kellemesen meleg volt az idő és
nagy a nyugalom. Velvetet magával ragadta a táj szépsége. A
hegyvonulat szinte beleolvadt a lilás horizontba és a tiszta őszi
levegőbe.
– Ma hol éjszakázunk, uram? – kérdezte Velvet, amikor újra
nyeregbe szálltak.
– A Hermitage felé tartunk, unokatestvérem, Francis Stewart–
Hepburn otthonába. Ő Bothwell grófja, és ha ő nincs is otthon, akkor
is szívesen látnak. Néhány napot ott szándékozom tölteni, mert
Dugaldot el akarom küldeni Dun Brocba. kíséretért. Eddig
szerencsénk volt, de tovább már csak akkor viszlek, ha velünk
lesznek az embereim.
– Olyan veszélyes errefelé? Eddig nem volt semmi baj, és most
már közelebb járunk Dun Brochoz, mint Londonhoz.
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– Minél előbb látni szeretnéd már az új otthonodat, Velvet? A
lány még a gondolatba is belepirult, hogy Dun Brocot az otthonaként
emlegethetik.
– Jó uram, te elraboltál engem a királynő udvarából, és noha igaz,
hogy jegyesek vagyunk, arra nem kényszeríthetsz, hogy meg is
esküdjek veled. Már megmondtam, hogy addig nem akarok hozzád
menni, amíg a szüleim haza nem érnek.
A férfi mosolygott. – Azt hittem, hogy egyáltalán nem akarsz
hozzám jönni – csúfolódott.
Velvet a világ összes kincséért se nézett volna a férfira, inkább
előremeredt, keze a gyeplőt szorította.
– Nem arról van szó, hogy nem vagy megfelelő nekem, uram,
hanem arról, hogy én még nem vagyok kész a házas–
ságra. Miért nem tudod ezt megérteni? Nem vagyok sem félénk, sem
kacér.
– Igazad volt, amikor azt mondtad, hogy nagyon hasonlítunk
egymásra. Ha én nem értelek meg téged, te legalább ugyanannyira
nem értesz meg engem. Én tettem neked a szépet, és próbáltam
türelmes maradni.
A lány gúnyosan felhorkant, mire a férfi legjobb szándéka
ellenére sem tudta visszatartani a nevetést.
– A családom távollétében semmilyen módon nem fogsz tudni az
oltár elé kényszeríteni – mondta Velvet határozottan.
Mielőtt még Alex válaszolhatott volna a lánynak, Dugald
izgatottan felkiáltott.
– Lovasok, uram! Itt előttünk, és már észre is vettek minket. –
Megmarkolta a pallosát.
– Megállj! – szólt Alex parancsa. Ezután szavait a két nőnek
címezte. – Ilyen távolból is látom, hogy ezek a határvidékre valósiak.
Imádkozzatok, hogy Bothwell emberei legyenek, de bármi történjék
is, meg se nyikkanjatok. Velvet, most nem tréfálok, ez most élet–
halál kérdése.
– Értettem, Alex – felelte a lány halkan, mire a férfi élesen
ránézett. Most történt meg először, mióta Londont elhagyták, hogy a
lány a nevén szólította. Bátorítóan mosolygott rá vissza.
– Okos lány! – mondta.
Lassabb ütemben, de továbbhaladtak. Ahogy a lovasok közelebb
értek, Alexet elöntötte a nyugalom, mert köpönyegükről és
címerükről megismerte Bothwell gróf embereit. Amikor a két csapat
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szembetalálkozott, Broc Cairn grófja észrevette, hogy a másik tábor
élén Francis Stewart–Hepburn törvénytelen féltestvére, Hercules
Stewart lovagol. Hercules, mint a hős, akiről a nevét kapta,
nagydarab, sötét hajú férfi volt, arcán a Stewartok szép vonásaival.
– Hercules, barátom! – kiáltott rá Alex. Hercules Stewart
barátságosan elmosolyodott.
– Gordon lordja! Hát téged mi szél hozott ide?
Alex megállította a lovát, éppen Herculesszal szemben.
– Néhány havi angliai tartózkodás után éppen imént léptem át a
határt. Francis otthon van a Hermitage–ben? Meg szeretném kérni,
hogy néhány éjszakára lásson minket vendégül.
Az elmúlt tíz napban nagy iramban jöttünk Londonból, és hölgyem
ebbe kissé belefáradt.
Hercules tekintete célba vette Velvetet, és a látvány a kedvére
volt.
– Igen, Lord Bothwell otthon van, és szívesen fog látni titeket.
Majd mi odakísérünk. Az egész utat kíséret nélkül tettétek meg?
Istenemre mondom, te még nálam is bátrabb vagy.
Alex nevetve felelte: – Mikor volt egy skótnak szüksége
fegyveres kíséretre az angolok között? De nem tartanám bölcsnek az
utat a saját embereim nélkül folytatni. Dugald holnap indul Dun
Brocba..
Hercules bólintott.
–Jó ötlet. Az északi klánok most lelkesen fosztogatják az őszi
viharok során partra sodort spanyol hajómaradványokat. Még a
szokottnál is bajosabb mostanában útnak indulni.
– Az angolok nagy győzelmet arattak – jegyezte meg Alex.
– Isteni csoda – magyarázta Hercules –, az ellenség komoly
létszámfölényben volt, habár arról kezeskedem, hogy az angolok a
jobb tengerészek.
Mire ideértek a társalgásban, Hercules társai körbefogták az
utazókat.
– Induljunk, jó uram, elvezetlek titeket a Hermitage–ba. Úgy
látom, erre a kedves hölgyre ráférne egy kis fürdő meg egy puha
ágyikó.
– Ő a jegyesem, Hercules – tájékoztatta a férfit nagy lélek–
nyugalommal Alex.
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– Gratulálok, uram! – ezzel Hercules jelt adott, és mindnyájan
nekieredtek.
Egy óra múlva már Hermitage–ba értek, Lord Bothwell kedves
rezidenciájába. A tizenharmadik században épült vár, a határ menti
erődítmények közül a legerősebb, egy domb tetején állott, így lakói
mérföldekre elláttak a környező mezőkön. A főbejárat felett ott
díszelegtek a Hepburn–oroszlánok, és Velvet azt is észrevette, ahogy
befelé lovagoltak, hogy a várat milyen szigorúan őrzik.
Az udvaron leszálltak a lóról, és követték Herculest az épületbe.
Későre járt, a nap már majdnem lenyugodott, és a kastély halljában a
vacsora előkészületei zajlottak.
A négy kandallóban már lobogott a tűz, hogy a hatalmas terem ne
hűljön ki teljesen. A szolgálókon kívül női személynek nem volt
nyoma semerre. De jelen voltak Lord Bothwell kíséretének férfi
tagjai, akik beszélgetéssel, iszogatással, kockázással múlatták az
időt, és várták, hogy gazdájuk az étkezés idejére közéjük telepedjen.
– Máris szólok testvéremnek – ígérte Hercules. – Addig
helyezzétek magatokat itt kényelembe!
És már ment is felfelé a lépcsőn.
– Már hallottam Bothwell grófjáról – szólt Velvet. – Nem ő volt a
néhai Mária királynő hitvese?
– Az a nagybátyja volt – felelte Alex. – Sajnos, törvényes örökös
nélkül halt meg, ezért címe átszállt a nővére fiára, Francisre. Saját
neve, a Stewart mellé anyja családja iránti tiszteletből felvette a
Hepburn nevet is. Rendkívül érdekes ember, Velvet. Művelt, nagyon
intelligens. A király retteg tőle –Alex elnevette magát. – De Jakab
még a saját árnyékától is retteg.
– Neked hogyan rokonod a gróf? — kíváncsiskodott Velvet.
– Azt hiszem, meg leszel botránkozva, Velvet, de mi
mindannyian rokonok vagyunk, közös nagyapánk, V Jakab skót
király révén. A Stuartok nagyon melegszívű emberek, s szeretetüket
nem pazarolják kizárólag törvényes hitvesükre. Az én
nagyanyámnak, Alexandra Gordonnak és Francis nagyanyjának
egyaránt viszonya volt a királlyal.
– Így van – erősítette meg a hallottakat egy mély és derűs hang. –
Mi, Stuartok mindig is szenvedélyes emberek voltunk, és nem
fukarkodtunk kegyünkkel. Isten hozott, Broc Cairn unokatestvérem,
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és ebben a gyönyörű teremtésben pedig kit tisztelhetek?
Velvet megfordult, és ott állt vele szemben a legszebb férfi, akit
valaha is látott. Több mint száznyolcvan centi magas volt, izmos
alakján látszott, hogy ideje jó részét szabad levegőn tölti. Finom,
érzékeny arca volt, világító kék szeme. Mosolya széles és jókedvű.
Alex elnevette magát.
– Te semmit se változol, Francis! Csak a nőkre van szemed, de ez
az egy az enyém, egyenesen Angliából hoztam idáig. A jegyesem,
Velvet de Marisco. Velvet, ő az unokatestvérem, Bothwell grófja,
Francis Stewart–Hepburn.

Bothwell mélyen meghajolt, és megcsókolta Velvet kezét.
– Asszonyom, ha tudtam volna, hogy Angliában ilyen kincs
terem, már régen elloptalak volna onnan, amilyen nagy rablólovag
vagyok!
Velvet elpirult ugyan, de tetszett neki, amit a férfi mondott, és ezt
Francis is tudta.
– Uram – felelte –, ha az összes helybeli ilyen kedves, mint te,
már sokkal korábban el kellett volna látogatnom Skóciába.
Felnézett a férfira, és gonoszul megkérdezte:
– Visszakaphatnám a kezem, esetleg?
Bothwell nevetett, tetszett neki a lány éles nyelve. Nem afféle
buta libuska.
– Sajnálattal visszaadom ezt a kis kezet, drágám. Mikor is lesz az
esküvő, Alex?
– Amint Dun Brocba érünk – hangzott a válasz.
– Tavasszal – mondta a lány.
– Mi az? Vonakodik a menyasszony? – tudakolta Bothwell ura.
– Velvet, az isten áldjon meg! Mikor tanulod már meg végre,
hogy én vagyok az úr a házban!
– Mindössze az vagy, aki elrabolt a királyi udvarból, és magával
hurcolt Skóciába, Broc Cairn lordja! Már ezerszer megmondtam,
hogy addig nem lesz esküvő, ameddig a szüleim haza nem érnek!
Körülöttük a teremben a férfiak elhallgattak, és érdeklődve
figyelték a beszélgetést. Talán még valami szórakoztató dolog is
kisülhet az egészből.
– Velvet de Marisco, törvényes jegyesem vagy, vagy nem?
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Hozzám akarsz jönni, vagy nem? – kérdezte Alex. Francis Stewart–
Hepburn hirtelen rájött, mi is az unokatestvére szándéka. Az angol
szépségre nézett.
– Igen, Alex, a jegyesed vagyok – felelte a lány dühösen –, és ezt
te is jól tudod. Teljesen kihoztál a sodromból, de igen, hozzád fogok
menni feleségül. És csak akkor, ha a szüleim már hazaérkeztek.
– Hallottad, mit mondott? – Alex az unokatestvérére nézett.
– Igen – hangzott Bothwell gyors válasza.
– Na és ti, ti hallottátok? – Alex Pansyre nézett, majd Dugaldra
és Hercules Stewartra. – Ti is hallottátok?

– Igen! – felelték azok kórusban.
Broc Cairn grófja Velvethez fordult, és higgadtan közölte vele:
– A skót törvények értelmében ettől a pillanattól kezdve
házastársak vagyunk, Velvet. A feleségem lettél.
Velvet elsápadt, és a férfira támadt. – Mi? Milyen aljas trükk ez,
Alex?
– Nincs ebben semmi trükk. A házassági törvény szerint a
házassághoz elegendő, ha a leendő házastársak mások előtt
kinyilvánítják házasságkötési szándékukat. Ezt mi most megtettük
egy zsúfolt teremben, és ezért törvényes házasfelek lettünk.
– Soha! – sziszegte a lány, és olyan villámsebesen kirántotta a
férfi övéből a tőrét, hogy az mindenkit meglepett. – Inkább hasítom
ki ezzel a szíved, Alex Gordon! – fenyegetően feléje fordította a tőrt.
– Szent isten! – harsogta Bothwell, és Velvethez fordult. –Add
ide azt a tőrt, leányom. Úgysincs ennek semmi értelme.
Velvet szája megremegett. – Nem – suttogta.
Ez a száj csókra termett, gondolta Bothwell, és így sóhajtott: –
Kislány, légy eszeden. Azt akarod, hogy mind itt álljunk az idők
végezetéig? Mert mást úgysem érhetsz el így. Add ide szépen azt a
fegyvert, a többit majd négyszemközt megbeszéljük. Itt, a határ
mentén én szabom meg a törvényt, és nem az unokatestvérem, Broc
Cairn.
Két fényes könnycsepp gördült le a lány arcán, miközben
Bothwell gyengéden elvette tőle a tőrt.
– Bízzál bennem, kislány – mondta barátságosan.
– Ezért jól elagyabugyálhatnálak – fenyegette meg a lányt Alex.
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– Csak próbáld meg, azonnal véged, esküszöm! – vágott vissza
Velvet, immár száraz szemmel.
Bothwell elnevette magát. Ez a lány egy dühös kismacskára
emlékeztette, unokatestvére pedig egy nagy, haragvó kutyára.
– Mióta is vagytok jegyesek?
– Ötéves voltam, amikor neki ígértek ennek az akkor már felnőtt
férfinak, aki az elmúlt tíz évben felém se nézett — sorolta
felháborodottan Velvet. – Akkor meghalt az apja meg a bátyja,
hirtelen eszébe jutott, hogy Angliába jön, mert muszáj megnősülnie
és örökösről gondoskodnia.

– Ésszerű gondolat volt. A családnak ebben az ágában én vagyok
az egyetlen férfi utód.
– Én viszont megmondtam, hogy tavasszal, amikor a szüleim
végre hazatérhetnek, összeházasodhatunk, de nem! Neked semmi se
jó, te képes voltál elrabolni engem, Skóciába hurcolni és eljátszani
velem ezt az esküvőparódiát.
– Szeretlek téged, a mindenit! Nem akarok tovább várni!
– Te szeretsz engem? – kérdezte Velvet meglepődve.
– Te makacs kis vadóc, szeretlek, még akkor is, ha magam sem
értem az okát. – Alex Bothwellhez fordult. – Az ördögbe is, nem
tudnánk valahol ezt négyszemközt megbeszélni?
Bothwell lordja alig tudta mosolygását leplezni. A szerelem nagy
úr. Egy fejbiccentéssel a könyvtárszobája felé terelte Velvetet és
Alexet.
– Ha egyedül hagylak titeket, bízhatok abban, hogy nem ölitek
meg egymást? – kérdezte, de azok ketten meg se hallották, annyira
belemerültek a vitába. Bothwell otthagyta őket, és becsukta az ajtót
maga mögött.
– Velvet, én imádlak, de nem tudok egy percet se várni! –mondta
Alex. – Már aludni sem tudok, állandóan utánad vágyakozom. Mit
számít az, hogy a szüleid itt vannak–e az esküvőn, vagy nem. Ők
maguk tervezték el ezt a házasságot.
– Szeretem a szüleimet, Alex.
– Ennek igazán örülök, édesem, de már nem vagy kisgyerek.
Ennek a nagy–nagy szeretetnek most már egy férfi felé, énfelém kell
irányulnia. – A lány mellé lépett, és karjával átfogta vékonyka
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derekát. Velvet megremegett, megpróbált elhúzódni. De a férfi nem
engedte.
– Édesem – suttogta, és belecsókolt a lány fülébe –, hagyd, hogy
úgy legyen, ahogy én akarom! Tudom, hogy te is szeretsz engem.
Tudom, hogy szeretsz, bár ezt semmi pénzért be nem ismernéd.
– Pap nélkül én nem köthetek házasságot sem testben, sem
lélekben, Alex.
– Nincs szükségünk papra, édesem. A törvény szerint már
házasok vagyunk, és este a szobámba viszlek.
– Akkor a fiaink mind fattyak lesznek, Lord Broc Cairn, mert
bármit is mondanak, én tagadni fogom, hogy mi vaiaha is házasságot
kötöttünk. El tudom képzelni, hogy fog ennek
örülni a nővéred és a férje, mert gyanítom, arra számítanak majd,
hogy birtokaid az ő fiaikra szállnak.
– Hát jó, te kis vadmacska, szerzek egy papot, és vagy még az éj
leszállta előtt megesküszünk, vagy ezt a te csinos kis szolgálódat
odavetem Bothwell kíséretének, legyen egy kis estéli szórakozásuk.
Megértettél?
– Igen! – prüszkölte Velvet keserűen.
Alex kiviharzott a szobából, és otthagyta őt egyedül és ijedten.
Velvet sokat ábrándozott az esküvőjéről, de azt nem gondolta volna,
hogy egy férfiaktól hemzsegő, barátságtalan határ menti
erődítményben fog rá sor kerülni, családja távollétében, és
lovaglóruhában lesz kénytelen az oltár elé állni.
– Ezt soha nem bocsátom meg neki! – suttogta lázadozva. Nem
hallotta, hogy nyílik az ajtó, így amikor Lord Bothwell megszólalt,
rémülten rándult össze.
– Attól tartok, kislány, errefelé már nincsenek a régi egyháznak
papjai, ezért elküldettem egy megreformált vallást hirdető skót
papért.
– Akkor ez nem lesz igazi házasság – mondta Velvet szomorúan.
Bothwell közel lépett hozzá, ujjaival gyengéden maga felé
fordította a lány arcát, és azt mondta: – A házasság nem a kimondott
szavak által köttetik, legyenek azok a legszentebbek is, kislány. A
házasság a szívben és a lélekben köttetik. Én csak tudom, hiszen én
meg a feleségem a szó minden értelmében házasságot kötöttünk,
mégis évek óta nem élünk együtt.
Velvet a férfi szemében meglátta a mély szomorúságot, amelyet
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Bodiwell el akart leplezni.
– És most nincs senki, akit szeretsz? – kérdezte Velvet félénk
kíváncsisággal.
– De, van valaki, akit szeretek, bár ő nem tudja. Nem mondhatom
el neki, hiszen ő a legszebb és legerényesebb asszony, akit csak
ismerek.
Szomorúsága mélyen meghatotta Velvetet. Ekkor Bothwell
mélyet sóhajtott, és így folytatta: – Ilyen ruhában nem lehet
házasodni, kislány. Hívom az egyik szolgálót, hogy segítsen neked a
készülődésben.

– De uram – tiltakozott Velvet –, nincs mit felvennem. Alex
tényleg elrabolt engem Londonból, csak ez az egy ruhám van, ami
most is rajtam van, meg egy ócska bársonyszoknyám.
Bothwell elmosolyodott. – Kislány, arról megfeledkezel, hogy
határ menti martalócok várába kerültél. Van itt mindenféle ruha,
kedvedre válogathatsz. Gyere, megmutatom, hol lesz a szállásod.
A könyvtárból szűk, kanyargós lépcsőn vezette fel a lányt egy
tágas lakosztályba. Már ott várakozott a szolgáló.
– Maggie – fordult hozzá Lord Bothwell. – Ő de Marisco
kisasszony, aki hamarosan Broc Cairn grófnéja lesz. Keressetek neki
valami alkalomhoz illő, szép ruhát, és szólj az embereknek, hogy
hozzanak be egy kádat, mert biztosra veszem, hogy a kislány meg
szeretne mosdani.
– Ó – Velvet elsápadt a boldogságtól –, hogy önnek milyen
remek ötletei vannak, Francis Stewart–Hepburn.
– Hát, minden lány ezt mondja neki – nevetett Maggie, és kifelé
indult, mielőtt még Bodiwell a fenekére csaphatott volna.
A gróf nagyot nevetett: – Azt hiszem, az unokatestvéremnek
nagy szerencséje van veled, drága Velvet. Te aztán szerelemre
termettél.
A legnagyobb meglepetésére Velvet sírni kezdett.
– Mi van, kislány? – kérdezte Bothwell, és azon kapta magát,
hogy a karjába szorítja a lányt. – Mi a baj?
– Uram – jött a hüppögős válasz –, azt sem tudom, hogy kell egy
férfit szeretni!
– De kislány, ez csak nem baj! Sőt azt hiszem, ez lesz csak
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igazán Alex kedvére, mert egy igazi férfi szereti szerelmi téren maga
kiiskolázni a feleségét. – Ujjasából előhúzott egy selyemkendőt,
hogy letörölje vele a lány könnyeit.
– A bátyám nemrég esküdött, és a nászéjszakájukat az enyém
melletti szobában töltötték – mesélte Velvet. – És a felesége sírt a
fájdalomtól, amikor a bátyám szeretkezett vele, és Alex azt mondta,
hogy azért, mert átszakította a szűzhártyáját, de ez csak először fáj.
Igazat mondott, jó uram, vagy csak azért mondta, hogy
megnyugtasson? Mit csinálhatott a bátyám, hogy ekkora fájdalmat
okozott a feleségének? Nekem fogalmam sincs róla, és az anyám se
beszélt erről nekem, mert amikor elment, azt gondolta, hogy még túl
gyerek vagyok ehhez.
A férfiak és a nők is úgy párosodnak, mint az állatok? Azt már
láttam egyszer az istállóban, amikor egy csődör meghágott egy
kancát. És láttam már kutyákat is üzekedni. De mondd, az emberek
is így csinálják?
A lány Bothwellhez bújt, aki azon tűnődött, hogyan keveredhetett
bele ebbe a kínos helyzetbe. Mindig azt gondolta magáról, hogy
elegáns világfi. Nem talált magában semmi olyan vonást, amelytől
egy csinos fiatal lány kotlóstyúknak nézhetné, és tessék, itt van ez az
imádni való lány, aki csak néhány perce ismeri, és máris olyan
kérdéseket tesz fel neki, amelyekre az anyjának illene válaszolnia. A
lány megremegett, és Bothwell, aki a nőkkel szemben mindig
lovagiasan viselkedett, beszélni kezdett.
– Tudod, majdnem úgy megy, mint az állatoknál, csak nem
egészen, kislány. Az állatoknak a párosodás szükséglet, de az
embereknél már máshogy van. Egy férfinál és egy nőnél a párosodás
nem csupán fizikai aktus, hanem érzelmi is. Bár egy férfi magáévá
tehet egy nőt, csak mert megkívánja. Amikor egy lány először
szeretkezik, akkor bizony érez fájdalmat, de a fájdalom nagysága
attól függ, hogy a szűzhártyája mennyire rugalmas. Ez a fájdalom
aztán egy pillanat alatt elszáll, és nem marad más, csak az öröm.
Alex egy lánynyal sem bánt még rosszul, Velvet. Szeret téged, és
gyengéd lesz hozzád.
Megsimogatta a lány haját, és azt mondta:
– Most töröld meg szépen a szemed! Nincs mitől félned, nekem
elhiheted.
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Velvet fogta a férfi kendőjét, és alaposan megdörzsölte vele az
arcát. – Más választásom amúgy sincs, nem igaz? – kérdezte halkan,
mert észrevette, hogy a férfi tulajdonképpen nem válaszolt a
kérdésére.
– Nem, kislány, tényleg nincs.
Az ajtó kitárult, és bemasírozott néhány nagydarab, skót
szoknyás férfi, tölgyfa kádat cipelve. Őket újabbak követték,
gőzölgő forró vízzel teli vödrökkel. A kádat gyorsan megtöltötték a
vízzel, és Bothwell távoztában még odavetette nekik: – A konyhai
kádat is meg kell tölteni vízzel, fiúk, mert ha a menyasszony
kimosakszik, a vőlegény sem maradhat piszkos.

Az ajtó döngve becsapódott Bothwell és az emberei mögött, és
Velvet egy pillanatra egyedül maradt. Akkor az ajtó újra feltárult, és
Pansy robogott be a szobába.
– Ó, Velvet kisasszony! Nicsak, egy kád, és meleg víz van
benne! Na, hadd segítsek! Az a Maggie egy olyan gyönyörű ruhát
talált a kisasszonynak, amilyet még sosem látott! Mindjárt itt is van
vele.
– Ó, remek, már meg is töltötték a kádat! – lépett be Maggie is a
szobába, karján a ruhával.
Velvet szeme elkerekedett, mert nem is álmodta, hogy a férfi
ilyen gyönyörűséges darabra gondol, amilyet most Maggie hozott a
karján. Gyertyafényszínű vastag szaténruha volt, a dereka meg az
alsószoknyája gyöngyökkel és kristályszemekkel gazdagon díszített,
sonkaujján gyöngyös szalagokkal és antik csipkés visszahajtós
kézelővel. A ruha a nyakánál mélyen volt dekoltálva, de így is
elképesztően divatosnak tűnt. Ez volt a legcsodálatosabb ruha, amely
valaha is Velvet szeme elé került, és ahhoz még csak kétség sem
férhetett, hogy ezt a ruhát előtte még senki nem viselte.
– Ez meseszép! – kiáltott fel Velvet – Hol tehetett szert Lord
Bothwell ilyen pompás darabra?
Maggie nevetett: – Ha egy végvári skót ad valamit, akkor jobb
nem tudni róla, hogy honnét szerezte. – Maggie belekotort a zsebébe,
és elővett egy nyakláncot, melyen aranyfoglalatban gyémántok és
igazgyöngyök ragyogtak.
– Hepburn családi ékszerei. Azt üzeni, hogy kölcsönadja az
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esküvőre.
– Ó, Maggie, kérlek, köszönd meg Lord Bothwellnek a
nevemben.
Maggie mosolyogva bólintott, és nekilátott, hogy segítsen
Pansyvel a menyasszonynak felöltözni. A szolgáló már korábban
észrevette, hogy de Marisco kisasszony arcán milyen szomorúság
honol, a férfiak pedig arról a heves szópárbajról fecsegtek, amely
Lord Gordon és jegyese között zajlott. Őlordsága is biztos észrevette
a lány bánatát, és igyekszik megvigasztalni, ezért küldte neki az
ékszert. Francis Stewart–Hepburn aztán tudja, hogy kell mosolyt
csalni a nők arcára, gondolta Maggie, aki egész életében ismerte az
uraságot.

Szennyes lovaglóruhájától megszabadulva Velvet bemászott a
kádba, és üdvözülten felsóhajtott. Egyszer csak beleszippantott a
levegőbe.
– Gránátszegfű! – kiáltott fel.
– Igen – mondta Pansy –, kevés csomaggal érkeztünk,
kisasszony, de csak nem képzeli, hogy a legfontosabb dolgokról
megfeledkeztem? Bepakoltam a kedvenc illatszerét is.
A két asszony alaposan beszappanozta Velvetet, megmosta
hosszú gesztenyebarna haját. Nem volt idő léháskodni, mert az
esküvőt nyolcra tűzték ki. A férfiak már a nagytermet díszítették,
kedvükre volt az esemény. Lord Bothwell fél tucat embere pedig a
közeli faluba lovagolt, hogy elhozza az igehirdetőt. A fecsegésbe
Pansy is bekapcsolódott, de Velvet alig figyelt rájuk.
Házasság. Ez az egy szó járt az agyában. Saját helyzetét ma is
ugyanolyannak tartotta, mint öt hónapja, amikor először hallott
Alexander Gordonról. Nem mintha nem szívelte volna a férfit, mert
minden ellenkezése dacára rá kellett jönnie, hogy igenis tetszik neki.
Hogy ilyen–e az igazi szerelem, azt nem tudhatta, mert még soha
életében nem volt szerelmes. De azt pontosan tudta, hogy úgy érzi,
sarokba szorították. Hajlandó lett volna hozzámenni Alexhez, de
csak később. Még tizenhat éves sem vagyok, gondolta. Az anyja
tizenöt volt, amikor először ment férjhez, és szerette volna, hogy
legkisebb gyermeke több időt kapjon. Velvet nem gondolta, hogy
édesanyjához hasonlóan neki is számos férje és kalandos élete lesz,
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de olyan jólesett volna neki, ha egy kicsivel több időt tölthet az
udvarban. És az sem volt a kedvére, ahogy Alex belevitte ebbe a
kapkodós házasságba, amely egy kálvinista pap előtt fog
megköttetni. Őt katolikusnak nevelték, és noha nem volt
különösebben vallásos, szíve mélyén érezte, hogy ameddig nem
köthet házasságot a vallásának megfelelő templomban, addig rosszul
fogja érezni magát.
Pansy és Maggie nagyon serénykedett, a menyasszony szótlanul
engedelmeskedett utasításaiknak. Ujabb szolgáló érkezett, tálcáján
gőzölgő húspástétommal és egy vörösborral teli karcsú kehellyel.
Velvet egy pillanat alatt eltüntetett mindent, mert farkaséhes volt.
Utána gondosan újra megmosatták vele az arcát és a kezét. Selyem
fehérneműt és arany rózsákkal ki–
hímzett selyemharisnyát adtak rá. Valahonnan szereztek a lábára illő
cipőt, és végül a ruhába is belebújtatták. Gondosan bekapcsoltak
minden egyes kis kapcsot, majd Pansy leültette egy székre, hogy
addig kefélje hosszú, gesztenyeszín haját, amíg arany és vörös
fények nem ragyognak fel benne. Kibontott frizurája szűzi mivoltára
utalt, a fejére ültetett búzakoszorú pedig a termékenységet
szimbolizálta. Aztán Pansy gondosan úrnője nyakára csatolta a
láncot. Amikor ezzel is végzett, hátralépett, és lenyűgözve szemlélte
az eredményt.
– Kisasszony, ilyen szépet én még soha életemben nem láttam!
Maggie arcára is kiült a csodálat. – Nem hiszem, hogy a
Hermitage–ban valaha is megfordult volna szebb menyasszony! –
jelentette ki.
Kopogtak, és amikor Maggie ajtót nyitott, Lord Bothwell lépett
be. Elegáns fekete–zöld Hepburn–mintás tartánszoknyát viselt, és
fekete bársonyzekét. Kék szeme jóváhagyón mérte végig a
menyasszonyt, és így szólt: – Úristen, kislány, ilyen szépet, mint te,
még nem láttam. Percről percre jobban irigylem Alexander Gordont
– nyújtotta a lánynak a kezét. – Részesülhetek abban a kegyben,
hogy a hitvesedhez kísérhetlek?
– Részemről a megtiszteltetés, jó uram – felelte Velvet –, mivel
apám nem lehet köztünk, el sem tudnék képzelni senkit, akinek
jobban örülnék, mint neked.
Bothwell összerándult, amikor a lány az apját emlegette. Jó ég!
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Csak nem olyan öreg már ő is, hogy ennek a lánynak az apja
lehetne? Vagy mégis? Gyorsan elűzte ezt a gondolatot, és sötéten
Maggie–re meredt, aki Velvet szavaira felkacagott. Maggie szeme
szikrákat szórt jókedvében. Velvet kezet nyújtott Erancis Stewart–
Hepburnnek, és kivonultak a szobából, le a lépcsőn, egyenesen a
földszinti nagyterembe. Velvet szeme kerekre tágult a
csodálkozástól, annyira átalakult ez a helyiség az alatt a néhány óra
alatt, amíg ő a Hermitage–ban tartózkodott. A falakat fenyőágakkal,
vörös áfonyával és fehér hangafűvel díszítették. A nagyterem
bejáratánál Lord Bothwell valamit súgott kísérete egyik tagjának, aki
elsietett, majd néhány perc múlva visszatért, kezében egy fehér
rózsacsokorral.
– Az idei utolsó rózsák – mosolygott Bothwell a lányra. –Az
egyik szolgáló látta meg egy fal tövében, és levágta neked.
– Kitüntetsz a figyelmeddel, uram – mondta Velvet. – Lassan
már bűntudatom lesz, hogy ennyire húzódoztam az esküvőtől.
– Hozzászoktunk már mi itt, a határ mentén a foglyul ejtett
menyasszonyokhoz. De biztos vagyok benne, hogy néhány nap, és
haragod megenyhül. A férjed jó ember.
– A királynő is ezt mondta – felelte Velvet.
– Ő is rájött? Na jó, azt senki sem mondta, hogy Tudor Erzsébet
ostoba asszony.
Bothwell megállt, kezével felemelte Velvet fejét. – Na,
mosolyodj el végre, Velvet de Marisco, mert tudom, hogy szereted
ezt az embert, még ha túlságosan csökönyös is vagy ahhoz, hogy ezt
beismerd. Nagyon is megértem én a büszke embereket.
Velvet rámosolygott, erre a férfi így szólt: – Na, kislány, látod, ez
az! Na, gyerünk, felszegett fejjel nézz szembe a sorssal. Sose félj
ettől a találkozástól!
Amikor bevonultak a nagyterembe, Bothwell emberei lelkes
éljenzésbe fogtak. A hatalmas asztal előtt állt a skót egyház sebbel–
lobbal iderángatott papja, mellette Alexander Gordon, Broc Cairn
lordja, frissen kimosakodva, sötétzöld–kéksárga mintás szoknyája
felett a Lord Bothwelltől kölcsönzött fekete bársonyzekében. Vállán
klánja ékes mívű aranyemblémája hirdette, hogy a Broc Cairn–i
Gordonok családjának ő a feje. Az emblémán ott domborodott a
rubinnal díszített családi címer és a felirat: Védeni vagy meghalni.
A dudák halkan megszólaltak, amikor a menyasszony bevonult.
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Lord Bothwell Alex tenyerébe helyezte Velvet kezét, és a prédikátor
minden további hűhó nélkül belekezdett a házassági eskü
felolvasásába. Hol vannak a kandeláberek a méhviasz gyertyákkal,
hol az édesen csilingelő kórus, hol a család papja arany–fehér
ornátusában? Velvet majdnem elsírta magát, annyira hiányoztak neki
a szülei, nővérei és bátyjai, Robbie bácsi és Cecily néni, Conn bácsi
és Aidan néni. Csak ő van itt, egyedül, ennek a határ menti
kastélynak a nagytermében, körülötte idegen férfiak, és egy
kálvinista prédikátor egy olyan férfihoz adja hozzá, akitől
tulajdonképpen retteg.
– Mondd, hogy igen – suttogta Alex, erre ő rávágta: – Igen.
Közben a férfi az ujjára húzta saját súlyos aranygyűrűjét.
Velvet egyáltalán nem figyelt oda, hogy mi is történik, pedig az ő
esküvője zajlott. Egy napon majd azt mondja a gyerekeinek és az
unokáinak, hogy semmire nem emlékszik a ceremóniából, mert
közben elábrándozott? Felkuncogott, erre a prédikátor olyan savanyú
pillantást vetett felé, hogy még jobban kellett nevetnie. Alex
figyelmeztetően megszorította a kezét, erre Velvet, bár közel járt a
hisztériához, úrrá próbált lenni érzelmein.
– Házastársaknak nyilvánítalak benneteket – szólt a prédikátor, és
újabb örömrivalgás rázta meg a termet.
Alex durván a karjába rántotta, és olyan szenvedélyesen csókolta
meg, hogy Velvet alig jutott levegőhöz. Amikor aztán végre
elengedte a megzavarodott lányt, gúnyos szemmel mérte végig.
– Most aztán igazán össze vagyunk kötve, asszonyom! –mondta
halkan. – Megházasodtunk, mehetünk az ágyba!
– Én addig nem hiszek ebben a kötésben, amíg meg nem
esküszünk a mi templomunkban, a családom jelenlétében –
ismételgette Velvet makacsul.
– Az isten szerelmére, asszonyom, még hány esküvőt szeretnél?
– Azt hiszem – vágott félbe Lord Bothwell egy újabb kitörni
készülő vihart –, nekem is meg kell csókolnom a menyasszonyt.
Velvet felé tartotta az arcát, de Francis Stewart–Hepburn
huncutul elmosolyodott.
– Nem, kislányom – mondta, és birtokba vette a lány száját. Egy
röpke pillanat volt az egész, de csókja édes volt. Amikor elengedte a
lányt, azt mondta: – Most volt az egyetlen alkalom, hogy mézet
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lopjak, és túl nagy volt a kísértés, nem tudtam ellenállni.
A pap eltűnt valahová, és a ház ura az ifjú párt az asztalhoz
vezette.
– Bocsánatáért esedezem, asszonyom, hogy csak ilyen szerény
lakomára tellett, de nem számítottam arra, hogy ma még férjhez kell
adnom valakit. – Jelt adott a szolgáknak, hogy szolgálják fel az
étkeket. Hoztak őzhúst, vaddisznósültet, fácánt, fürjet, kacsát,
kappant. Jöttek lazacos tálakkal, zsályás pisztránggal, borsóval,
répával, babbal megrakott tálakkal, forró kenyérszeletekkel, vajjal és
sajttal. Italnak sört és bort szolgáltak fel.

Velvet alig evett valamit, egy kis kappant, egy falat pisztrángot,
egy kevés zöldséget, kenyeret és sajtot. Nagyon ideges volt, és
forgott a gyomra. A bor ugyan csillapítólag hatott rá, de abból is alig
ivott valamennyit. Alex és Lord Bothwell között ült, akik lelkesen
újra és újra töltötték tányérjaikat és serlegeiket, úgyhogy Velvet már
attól a tartott, hogy mind a ketten szét fognak pukkadni. Tejszínes
almatorta zárta a sort, és ez volt az egyetlen fogás, amely ízlett a
lánynak, két jókora szeletet is megevett belőle.
Akkor a dudák újra felharsantak, és a férfiak a szürke kőpadlón
táncba fogtak. A kandallók és a gyertyák egyre jobban füstöltek,
ahogy a felerősödő szél betört a kőfal hasadékain át. Velvet feje
felett színes zászlók sora függött. Francis elmesélte neki, hogy
ezeket hosszú évszázadok győztes csatáiban szerezték meg a
Hepburnök és szövetségeseik. A dudaszó, a skót szoknyába öltözött
férfiak tánca, a kardtánc, a csarnokot narancssárga fénybe borító tűz
olyan idegen, vad hangulatot teremtett, amelyről Velvet tudta, hogy
sokáig nem lesz képes elfelejteni. Ezt el fogja tudni mesélni a
gyerekeinek és az unokáinak, gondolta.
Ekkor Lord Bothwell halkan megszólalt:
– Maggie kint vár az előcsarnokban, Lady Gordon. Ő majd
elvezet a hálószobádba.
Velvet felkapta a fejét a Lady Gordon megszólításra.
– Máris itt az ideje? – kérdezte tűnődve.
– Igen, de emlékezz arra, amit mondtam, kislány. Bátran és
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elszántan nézz szembe a sorssal. Alex beszélt nekem a szüleidről, és
gyanítom, hogy minden lányos félelmed dacára rájuk ütsz. –
Bothwell megcsókolta a lány kezét. – Induljon, Lady Gordon.
Néhány perc múlva küldöm a férjét!
Amikor Velvet felállt, hogy távozzon az asztaltól, Bothwell
felkapta kupáját, és így kiáltott:
– Az ifjú hitvesre! – Szavait visszhangozta a teremben mulató
több mint száz férfi.
– Az ifjú hitvesre! – hangzott a köszöntés.
Velvet felvetette a fejét, és tiszteletadásukat megköszönve ő is
serlegéhez nyúlt.
– Bothwellre! – kiáltotta, és a felhangzó éljenzés közepette
felhajtotta a bort. Aztán folytatta útját az előcsarnokba, ahol Pansy és
Maggie már várta.
– Istenemre, milyen kedves teremtés! – mondta a lányban
gyönyörködve Francis Stewart–Hepburn.
– Igen – válaszolta Alex –, és makacs és gyönyörű és őrjítő, de
istenemre, őt akarom! – Nagyot sóhajtott. – Nem tudom, lehet, hogy
jobb lett volna egy kezelhetőbb feleség után néznem.
Bothwell egy kicsit keserűen nevetett. – A kezelhető feleségek
gyenge fiúkat szülnek. Ez a te kis boszorkányod egy fészekalja
tűzköpő Broc Cairn utóddal ajándékoz majd meg téged. Igyál még
egyet velem, aztán eredj utána!
Miközben a férfiak Lord Bothwell kiváló burgundiját
szopogatták, Velvetet felvezették a hálószobájába, amelyet most már
a férjével kellett megosztania. Maggie segített neki levenni az
elegáns holmikat, Pansy pedig behozott egy ezüst mosdótálat, hogy
arcot, kezet és fogat tudjon mosni.
– Ti már kaptatok enni? – kérdezte a szolgálókat Velvet.
– Igen, kisasszony, úgy értem, Velvet asszonyom.
– Hol fogtok aludni?
– Maggie mondta, hogy nála tölthetem az éjszakát, asszonyom.
– Óvakodj Dugaldtól, Pansy, azt hiszem, kivetette rád a hálóját.
Pansy felkacagott asszonya szavaira. – Én vidéki lány vagyok,
asszonyom, de az ilyen Dugald–félék ki nem fognak rajtam, annyi
bizonyos! Először a jegygyűrű, minden más csak utána!
Velvet már meztelenül álldogált, és a legnagyobb meglepetésére
a két szolgáló így akarta a megvetett ágyhoz vezetni.
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– A hálóruhámat, Pansy! – pirított rá a szolgálóra.
– Nem adhatom oda, asszonyom, errefelé az a szokás járja, hogy
a feleség hálóruha nélkül fogadja új urát az ágyban, úgy, ahogy az
isten megteremtette. – Levendulaillatú lepedőit és a puha
szőrmetakaró alá fektette Velvetet, és háta mögött jól felverte a
libatollal tömött párnákat. – Tessék, asszonyom, most már készen
van, és szavamra a legjobbkor!
Az előcsarnokból felhallatszott a férfiak kiabálása, az ajtó
hirtelen feltárult, és a klán vidám tagjai mind beözönlöttek a
szobába. Velvet a nyakáig magára rántotta a takarót.

Te jó isten – gondolta Lord Bothwell –, ez a fehér bőr, ez a zöld
szem, ez a gesztenyeszín hajzuhatag! Milyen gyönyörű teremtés!
Jobb, ha elviszem innen az embereket, mielőtt még kitör a
palotaforradalom. Előretolta az unokatestvérét. Alex derékig már
meztelen volt.
– Itt a férje, Lady Gordon! – jelentette be Bothwell. – Gyertek
utánam, fiúk! A falakon kívül cigányok vertek tábort. Mi lenne, ha
hívnánk őket, hogy táncoljanak nekünk, hogy szórakoztassanak
minket! – már indult is kifelé, nyomában a két szolgáló és
kíséretének tagjai.
Amint becsukódott mögöttük az ajtó, Alex anélkül, hogy akár
egy pillantást is vetett volna Velvetre, gondosan betolta a reteszt az
ajtón. Azután fordult csak vissza, és hosszasan, alaposan végigmérte
őt. A lány belepirult a kíváncsi tekintetbe. Akkor a férfi körbejárt,
elfújta a gyertyákat, kivéve azt az egyet, amelyik az ágy melletti kis
asztalon égett. A kandallóban vígan ropogott a tűz. Alex szó nélkül
ledobta, ami ruha még volt rajta, és úgy bújt be az ágyba, hogy
Velvet alig látott belőle valamit, csak egyetlen pillantás erejéig
szemlélhette a férfi feszes fenekét.
A lány mereven ült az ágyban, szíve vadul kalapált. Még azt sem
tudta, vegyen–e levegőt egyáltalán. Ugyanakkor a gyomra tájékáról
valami kellemes bizsergés indult felfelé, de alapjában véve nagyon
meg volt ijedve. Kétségbeesetten kívánta, hogy bárcsak az anyja ne
nézte volna még kisgyereknek, mielőtt Indiába indul, és beszélt
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volna neki a nászéjszakáról. Velvetnek fogalma sem volt arról, mit
kell ilyenkor tenni, és hogy neki kell–e csinálni egyáltalán valamit,
ezért aztán teljesen ostobán érezte magát. A takaró szélébe
kapaszkodó ujja elfehéredett kétségbeesésében.
– Engedd el a takarót, Velvet! – Alex olyan váratlanul szólalt
meg a sötétben, hogy hangjára Velvet ijedtében majdnem felpattant
az ágyból. A férfi finoman lefejtette ujjait a takaróról, így Velvet
keze visszazuhant az ölébe. A lány nem mert Alexre nézni, inkább
belebámult a semmibe. Alexnek a torkán akadt a levegő. A
várakozás hosszú hetei alatt csak egyszer nyílt alkalma végigsimítani
a lány testén, és még őt is váratlanul érte az eléje táruló tökéletes
látvány. Velvet gyönyörű fiatal melle feszesen állt, lágy volt, kerek,
mint az érett alma. Bársonyos bőre, mint a friss karamell.
Velvet érezte, hogy megint belepirul Alex fürkésző tekintetébe.
Szerette volna, ha a férfi siet, és gyorsan megteszi, amit ilyenkor
kell, és azután békén hagyja. De amikor Alex kinyújtotta a kezét,
hogy megsimogassa a mellét, nem tudott visszafojtani egy, a
torkából előtörő ijedt kis sikolyt, miközben a tolakodó férfikezet
megpróbálta félrelökni.
– Ne, édesem – mondta a férfi gyengéden –, engedj, hiszen
tudod, hogy szeretlek.
– Annyira félek! – suttogta Velvet.
Alex tudta, milyen nehéz lehetett a lánynak ez a beismerés.
– Mitől félsz, szerelemem? Tudod, hogy képtelen lennék
fájdalmat okozni neked.
– Sejtelmem sincs arról, hogy most mit kellene csinálnom –
mondta Velvet elkeseredve. Alexből kirobbant a nevetés.
– Csinálni? Az ég szerelmére, Velvet, ez nem színielőadás!
– Ne merészelj nevetni rajtam, Alexander Gordon! – kiabált
Velvet. – Amióta csak először meghallottam a nevedet, állandóan azt
szajkózzák nekem, hogy sürgősen fiú utódokról kell gondoskodnod,
hogy ki ne haljon a nyavalyás családod. Az anyám több mint két éve,
hogy elment, előtte pedig úgy tartotta, még nem vagyok érett arra,
hogy felnőtt–titkokba avasson. Fogalmam sincs, hogy hogyan kell
fiúkat nemzeni, te arrogáns disznó! Már Lord Bothwellt is
megkérdeztem, de ő sem válaszolt rendesen. Azt hiszem, egy kicsit
zavarba is hoztam.
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Alex igazán nem tehetett róla, de nem tudta visszafojtani a
nevetést. Már a puszta gondolat is kész gyönyörűség volt, hogy az ő
megszeppent menyasszonya az elegáns és sima modorú Bothwell
gróftól kér anyai tanácsokat.
– Te–te! Francistól akartad megtudni, hogy hogy is zajlik a
nászéjszaka? Hahaha! Hahahaha! Au!
Az utóbbi hang akkor jött ki a torkán, amikor Velvet végső
kétségbeesésében megragadta az egyik fekete hajfürtjét, és jól
megrángatta.
– Az istenit, te kis boszorka, engeded el azonnal!
– Ne merészelj kinevetni! – dühöngött Velvet. – Ne merészelj!

Megpróbálta megütni a férfit, de Alex észrevette, hogy ez már
nem játék, és utánakapott. Vad birkózásba fogtak, Velvet
megpróbálta pofon vágni Alexet, aki ezt mindenáron meg akarta
akadályozni. Így küzdöttek egymással, amíg egyszer csak Alex arra
lett figyelmes, hogy a lány alája került. Velvet szeme elkerekedett,
amikor észrevette, hogy a férfi izmos teste maga alá szorította.
Torkából megadó nyögés szakadt fel, amint a férfi éhes szája hosszú
csókban forrt össze az övével. Ez volt az a pillanat, amikor Velvet
felmérte, hogy vesztett. A férfi szája lágyan, édesen játszott az
ajkával, hízelgett neki, arra akarta rábírni, hogy válaszoljon, hogy
kettejük vágya találkozzon, szomjas csókjára Velvet ereiben a vér
olyan tüzes táncba fogott, hogy szinte teljesen belekábult. Azt érezte,
hogy a mélybe zuhan, ezért kétségbeesetten kapaszkodott a férfiba.
– Ah, szerelmem, megőrjítesz engem! – suttogta a férfi, mielőtt
újra megcsókolta. Ajkával szétnyitotta Velvet száját, hogy annak
minden édességét magába szívja. Ez a szokatlan meghittség egy
pillanatra minden akaratától megfosztotta a lányt. Eddig csak
egyszer kapott ilyen csókot a férfitól, de az is sokkal rövidebbre
sikerült. Most viszont a férfi nyelve lusta, lassú mozdulatokkal
körözött a szájában, az ő nyelve körül, majd amikor rátalált, addig
simogatta, míg Velvetben a vágy apró lángjai ki nem gyúltak.
Alex azt érezte, hogy bele tudna halni már abba az élvezetbe is,
amit a lány ajka nyújthat. Mindeddig el nem tudta volna képzelni,
hogy van nő a földön, aki ilyen édes, és az öröm perceit minél
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tovább szerette volna nyújtani. Ahogy Velvet feje hátrahanyatlott a
karjába, Alex végigjáratta hosszú, karcsú ujjait a lány nyakán, egy
pillanatra megállt ott, ahol szemmel is jól láthatóan lüktetett egy kék
ér, majd odahajolt, és megcsókolta ezt a vadul remegő kis pontot.
Egy pillanatra visszahanyatlott a párnára, fekete feje megpihent a
lány gesztenyeszín hajzuhataga mellett.
– Velvet – szólította –, szerelmem, nézz rám!
A lány vágy homályosította zöld pillantását rávetette a férfi
aranyos oroszlánszemére, amely az ő testét fürkészte. Alex ujjai épp
az egyik mellét cirógatták apró, körkörös mozdulatokkal. Velvet azt
érezte, hogy végtagjait valami nagy melegség

árasztja el. Észre sem vette, hogy felsóhajt, mire Alex lágyan
elmosolyodott. Ujjai most már Velvet egyik érzékeny
mellbimbójával játszadoztak, amitől a lánynak az az érzése támadt,
hogy húsa magától felfakad, hogy folyékony édesség lövelljen ki
belőle. És amikor Alex lehajolt, és egyik mellbimbóját a szájába
kapta, Velvet már biztos volt abban, hogy az igazi élvezetek ideje
csak most kezdődik. Félelme elszállt. Megérezte, hogy arról a
csodáról, amit szeretkezésnek hívnak, neki sejtelme sem volt. Még
most sem tudta pontosan, hogy Alex mit vár tőle, és hogyan
teljesedik be ez az egész, de azt már tudta, hogy Alex Gordonban
megbízhat. Valami nagy–nagy gyengédség töltötte be, felnyúlt, és
megsimogatta Alex sűrű sötét haját. A férfi szíve az érintés okozta
gyönyörűségre még gyorsabban kezdett dobogni, úgy érezte, hogy a
lány félelme, ha csak időlegesen is, de elszállt. Amikor figyelmét a
lány másik mellbimbója felé fordította, nehogy az árván érezze
magát, a lány fölnyögött az élvezettől, és ebbe a hangba Alex
beleremegett. Kíváncsi keze lecsúszott a lány hasáig, amelyet lágyan
megsimogatott, újabb élvezetet szerezve mindkettőjüknek. A
legnagyobb meglepetésére a lány megkérdezte:
– Alex, én is megsimogathatlak?
– Persze, szerelmem, ha az én érintésem örömet okoz neked, a
tied meg nekem szerez élvezetet.
Hátradőlt, és lélegezni is alig mert, nehogy elrémítse a lányt.
Velvet a könyökére támaszkodott, úgy nézett le a férfira, aki ott
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feküdt előtte karcsún és izmosan, széles mellkasát sűrű szőr
borította, melynek erdeje a hasa irányában elkeskenyedett. Velvet
szemével követte ezt a sötét vonalat, zöld szeme elkerekedett, majd
hirtelen elkapta a pillantását, és elpirult. Végül félénken
megsimogatta a férfi vállát. Keze végigkúszott a mellkasán, átjárta
rajta a bozótot. Velvet érintése csak tovább csigázta a férfi vágyát,
szíve egyre hevesebben dobogott, ahogy a szűzi kíváncsiság
kielégülést keresett a testén. Alex felnyúlt, karjával átfogta Velvet
nyakát, és visszahúzta magához, úgy, hogy a lány megrebbenő
mellei az ő mellkasához lapultak. Ajkuk újra találkozott, de ezúttal
Velvet nemcsak elfogadta a kezdeményezést, hanem vissza is
csókolta. A férfi a hátára fordította, szinte betakarta éhes ölelésével.
Velvet érezte Alex hosszú lábait a sajátján, érezte magán a férfi teste
súlyát, és érzett valami nekifeszülő keménységet. Alex szája, ahogy
a vágy eluralkodott rajta, egyre hevesebben ostromolta a lányt.
Csókolta a szemét, orra hegyét, makacs kis állát, majd újra meg újra
a száját.
– Mondd, hogy te is kívánsz engem, Velvet! – könyörgött neki
Alex. – Mondd, hogy legalább annyira kívánsz engem, mint én
téged. – Beleborzongott a kétségbeesett vágyakozásba.
Már a lány is reszketett, mert Alex teste egyre eresebben
nehezedett rá, simogatta a combját valami, ami szinte önálló életet
élt, és be akart hatolni ifjú testébe. Újra elöntötte a félelem. Ijedtében
hüppögni kezdett.
– Az ég áldjon meg, Velvet, nem bánhatsz el így velem, amikor
annyira kívánlak!
Alex megmozdult, kezét becsúsztatta a lány combjai közé, és ott
lassan addig haladt felfelé, míg el nem érte a legrejtettebb pontját.
– Nem! – rándult meg kétségbeesetten a lány, akin teljesen úrrá
lett a félelem.
Alex felnyögött. – Nem fogok neked fájdalmat okozni, édesem,
esküszöm!
– Ne hazudj! – suttogta Velvet lázasan. – Már elfelejtetted,
milyen volt a bátyám nászéjszakája? Mert én nem!
– A fájdalom édes, kedvesem, és azonnal elmúlik. Könyörgök
neked, édesem, ne álljunk meg itt!
Alex megragadta a lány kezét, a feje fölé húzta, és egyik
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vasmarkával szinte odaszögezte. Térdével szétfeszítette Velvet
combjait, és a másik kezével céljához vezette hímtagját.
Velvet amikor megérezte, hogy a férfi belehatol, és a duzzadó
nyomás csak terjed benne, könyörögni kezdett, hogy hagyják abba.
A férfit azonban saját vágyai már annyira rabul ejtették, hogy szinte
meg sem hallotta a kérést. Óvatosan, hogy a kelleténél nagyobb
fájdalmat ne okozzon a lánynak, Alex behatolt Velvet hüvelyébe, és
mielőtt a lány tiltakozhatott volna, a férfi egy gyors, határozott
mozdulattal átszakította a szüzesség állította akadályt.
Velvet szúró fájdalmat érzett, élesen felkiáltott, de ez a sikoly
inkább valami elvesztésének szólt, nem pedig a gyötrő fájdalomnak.

A férfi nyugodtan feküdt rajta, hagyta, hogy a lány teste
megszokja az idegen test behatolását, és halkan így szólt:
– Látod, kedvesem, túl vagyunk rajta. Most pedig megtanítalak
mindarra az édes örömre, amelyet két test egymásnak szerezni tud.
Egy kicsit kényelmetlen érzés volt, amikor a férfi először
megmozdult benne, de a fájdalom Alex minden mozdulatára
csökkent. A férfi légzése felgyorsult, hirtelen megremegett, és
mozdulatlanná dermedt.
– Jóságos isten! – szólalt meg dühösen nemsokára. Indulata
kíváncsivá tette a lányt.
– Mi a baj, jó uram? Nem tudtam eléggé a kedvedre tenni? –
Nem tudta volna okát adni, de hirtelen nagyon szerette volna Alexet
boldoggá tenni.
A férfi legurult róla, már ott hevert mellette a széles ágyon,
amikor újra megszólalt.
– Nem, édesem, nem arról van szó, hogy nem tettél volna a
kedvemre. Saját magamra haragszom, mert annyira elragadott a hév,
hogy csak a magam élvezetére gondoltam, és neked nem tudtam elég
örömet szerezni. Ilyesmi nem fordul elő még egyszer, Velvet,
megígérem neked. Úgy viselkedtem, mint egy zöldfülű, hogy ilyen
gyorsan magomat ömlesztettem.
Velvet nem nagyon értette, hogy Alex miről beszél, ezért
ártatlanul vigasztalni kezdte.
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– Alex, de tényleg, nem is fájt annyira. Az első fájdalom után
már egész kellemes volt. Igazán.
Alex kedvesen felnevetett.
– Velvet, ennek nem egész kellemesnek kellene lennie. Azt
kellene érezned, hogy szinte elolvadsz bele. De most ugye nem
érezted?
– Nem – válaszolta Velvet értetlenül. – El kellene bele olvadni?
Nem, ilyesmit nem éreztem. Muszáj lenne elolvadni bele?
– Nem muszáj, kedvesem, de akkor gyönyörű. Adj egy kis időt,
hogy összeszedjem magam, és akkor megint szeretkezünk. Te engem
már nagyon boldoggá tettél, és én azt szeretném, ha én is boldoggá
tehetnélek téged.
Alex átölelte, és még annyit mondott:
– Most aludjunk, kedvesem. Izgalmas napunk volt mind a
kettőnknek.
Másnap reggel, amikor Velvet felnyitotta a szemét, a szürke hajnal
éppen csak bekacsintott az ablakon. A lány egy pillanatig azt sem
tudta, hol van, de Alex szuszogása mindent megmagyarázott neki.
Erőt vett rajta a kíváncsiság, felült, és végignézett a férfin. Most
nézte meg először ilyen alaposan, és ahogy ott aludt mellette, volt
benne valami olyan sebezhetőség, amely az éber Alexból hiányzott.
Bal szemöldöke felett halvány forradás húzódott, amelyet Velvet
eddig még sohasem vett észre. Odanyúlt, megérintette, majd ujját
végighúzta az alvó férfiarcon. Nagyon vonzó ember ez az ő jegyese,
még ha teljességgel lehetetlen is kijönni vele, és sokkal makacsabb,
mint bárki, akit eddig megismert. A férje! Ez az ember az ő férje!
Nem! Még nem a férje, mert sem a skót módi házasságkötés, sem a
kálvinista prédikátor áldása nem tette a helyzetet Velvet számára
elfogadhatóvá. Majd ha a szülei visszatérnek Indiából, majd ha illően
megesküsznek a templomban, a saját vallásuk szerinti pap előtt,
akkor majd ő is elismeri, hogy ez az ember itt mellette a hites férje.
– Gyönyörű vagy, amikor ilyen mérges arcot vágsz – szólalt meg
Alex, amint kinyitotta szép szemét.
Velvet rámosolygott, és észrevette, hogy a férfi, amióta átlépték a
határt, skótosabban beszél.
– Ezt a forradást itt, a szemed felett hogy szerezted? – kérdezte.
– Egyszer, valamikor még kisfiúkoromban párbajoztunk a
testvéremmel, Nigellel, és ő megbotlott. Az apám mind a kettőnket
jól elvert emiatt. Azt mondta, meg kell tanulnunk ügyesebben
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forgatni a kardot – felnyúlt, és lehúzta maga mellé a lányt.
– Akarlak! – mondta, és már csókolta is. Velvet most már nem
félt semmitől, a teste lágyan fogadta a férfi érintését. Érezte, ahogy
Alex keze végigkúszik a hátán, megmarkolja a fenekét, és a hátára
fordítja. A férfi rátalált a mellére, kezébe fogta, majd a szájába vette.
Velvet felnyögött örömében. Ruganyos, fiatal melle megduzzadt,
mellbimbója szinte már fájt, annyira feszült. Alex keze végigsiklott a
testén, bekúszott a lába közé, és amikor erre a mozdulatra Velvet
megfeszült, belecsókolt a fülébe, és azt suttogta:
– Édesem, bízzál bennem!

Ujjai hihetetlenül gyengédek voltak, és majd egy percbe telt, mire
Velvet ráébredt, hogy a férfi a legrejtettebb pontján simogatja. Akkor
váratlanul ott lent ez a titkos gyémánt bizseregni kezdett, olyan
intenzitással, hogy Velvet csak erre a heves lüktetésre tudott
koncentrálni.
– Ó! – zihálta. – Ó! Ó!
Alex ráfordult a lányra, és egyetlen, határozott mozdulattal
belehatolt. A lány tovább zihált. A férfi keze Velvet csípőjén
nyugodott, szilárdan tartotta, miközben mozgott rajta, és ezúttal
másképpen történt, mint az elmúlt éjjel. Velvetben mindent elmosott
ez az élmény, lehunyt szemhéja mögött olyan vadul pörögtek a
képek, akár egy kaleidoszkópban. Velvet most, amikor először
találkozott az igazi szenvedéllyel, fejét vadul dobálni kezdte.
Belemerült egy izzó világba, az élvezetbe. Később, amikor magához
tért, csendesen feküdt Alex mellett, várta, hogy zihálása
alábbhagyjon, szíve dobogása is csillapodjon. Aztán megszólalt.
– Ez nem olvadás volt, hanem jószerivel robbanás, jó uram.
Alex megragadta a kezét, és megszorította.
– Szeretlek téged, Velvet Gordon, Broc Cairn grófnéja, nagyon
szeretlek.
– Én, én is szeretlek téged, Alex! – vallotta be végre a lány. – De
kérlek, próbáld meg megérteni, hogyan érzek az esküvőnkkel
kapcsolatban! Most már jól tudom, hogy butaság volt rettegnem
tőled és a nászágytól, de őszintén szólva, még mindig nem érzem
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magam igazán a feleségednek, és addig nem is fogom, amíg újra
össze nem kötjük az életünket a családom és a saját egyházunk papja
előtt. Vigyél vissza Angliába, és várjunk tavaszig, amikor a szüleim
visszaérkeznek! A tied vagyok, Alex. A tied vagyok, most és
mindörökké. Tedd meg ezt nekem, kérlek, uram, férjem!
– Nem, Velvet! Nem! Mi itt vagyunk otthon, Skóciában.
Közelebb vagyunk Dun Brochoz, mint Londonhoz. Tavaszra már
terhes lehetsz, a mi gyerekünkkel!
– Egy fattyúval! – vágta rá Velvet. – Rám tudnád hozni ezt a
szégyent? És még te mondod, hogy szeretsz?
– A mi fiunk nem lesz fattyú, Velvet. Megesküdtünk az új egyház
szabályai szerint.

– De annak az egyháznak a szabályai szerint, amely felnevelt
mind a kettőnket, már nem, Alex!
A férfi erre már nem tudott mit válaszolni. Dühösen kiugrott az
ágyból, felkapta a ruháját, és bevágta maga mögött az ajtót.
Velvet egy darabig némán feküdt, aztán könnyek kezdtek peregni
a szeméből.
– vigyen el az ördög, Alexander Gordon! – suttogta magában. –
Hogy te milyen lehetetlen egy alak vagy! De nem hagyom magam
legyőzni, szerelmem! Visszamegyek Angliába, és te még egyszer el
fogsz venni engem, ahogy én akarom, mielőtt még megszületnének a
gyerekeink. Ezt megígérem neked!
Aztán felhúzta a gyűrött takarót meztelen vállára, kényelmesen
elvackolódott az ágyban, és békésen elaludt.
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Második rész
BROC CAIRN URÁNAK FELESÉGE
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Szívem hű férfié, s övé enyém:
szív a szívért, igazságos csere.
Kell nekem ő, és kellek neki én,
ez így a világ legjobb üzlete.
Tandori Dezső fordítása
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Stuart Jakab, ezen a néven a hatodik skót király, haragosan
meredt unokatestvérére, Broc Cairn grófjára. – Azonnal vissza kell
vinned Angliába, Alex! Hogy az ördögbe csinálhattál ilyet!
– Dehogyis kell visszavinnem, Jakab. Össze vagyunk házasodva!
– válaszolta mogorván a gróf.
A király a dühtől már szinte nem is látott. Ezek a skót nemesurak,
ezek mind ilyenek, van képük leállni vitatkozni vele, a királyukkal!
Nekik még az sem számít, hogy a nagyapja révén majdnem fél
Skócia a rokona. Nekik még a vérségi kapcsolat sem szent. Ezek a
skót nemesurak csökönyösek, mint az öszvér, és nem tisztelik az
uralkodójukat.
– Az ördögbe, Alex, nem veszed észre, milyen szörnyűséget
követtél el? – üvöltött a király. – Tudor Erzsébet egyik udvarhölgyét
raboltad el! Az egész család felháborodottan követeli, hogy vidd
vissza! Sőt mi több, Erzsébet rokonunk is ezt várja el tőled!
– Mikor fordult az elő, hogy a skótok engedelmeskedtek az angol
uralkodó parancsának? – gúnyolódott Broc Cairn grófja.
– Skócia egy napon megörökli Angliát, Alex, és ha eljön az a
nap, azt akarom, hogy az angolok örömmel fogadjanak. Én készülök
a jövömre. Semmi kedvem összetűzésbe keveredni az angolokkal.
Főleg nem egy nőszemély miatt, legyen bármilyen csinos is – fordult
a király egy félmosollyal Velvethez.
A lány zöld szeme visszamosolygott rá.
– Boldogan engedelmeskedem a királynő parancsának, felség, és
boldogan hazatérek.
– Tényleg hozzáment ehhez a zsiványhoz, de Marisco
kisasszony?
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– Nem, uram!
– Krisztus szent szerelmére! – robbant ki Alex száján. –
Szabályosan össze vagyunk házasodva, Velvet! – Odafordult a
uralkodójához. – Legyünk precízek, kétszer is hozzám jött. Először
nyilvánosan tett tanúságot szándékáról, másodszor a te új egyházad
papja adott össze minket.
– Először is nem ismerem el a tanúságtételt mint a házasságkötés
egy formáját – vágta rá Velvet. – És mivel mind a ketten a katolikus
anyaszentegyház tagjai vagyunk, nem tudok elfogadni egy olyan
szertartást sem, amely kálvinista hit szerint köttetik.
– És hol zajlott le ez a ceremónia? – tudakolta a király.
– A Hermitage–ban – válaszolta széles mosollyal az arcán
Bothwell.
– A Hermitage–ban? – a király meglepettnek látszott. – Miért
pont a Hermitage–ban?
– Csak nem képzeled, hogy megengedtem volna, hogy Alex csak
úgy az ágyába rángassa a lányt, Jakab? – kérdezte affektáltan
Bothwell. – A tanácsadóid, élükön azzal az ájtatos képű pappal,
állandóan azzal vádolnak, hogy istentagadó vagyok, de még egy
olyan hétpróbás gazember is, mint én, tudja, mi a kötelessége a
szűzies erény védelmében.
A király nem tudta elfojtani a nevetést. – Csak azt csodálom,
hogy engedted, hogy egy egyházi személy betegye a lábát a
Hermitage–ba.
– Csak a tudatlanok, vagy ami még ennél is rosszabb, a babonás
emberek adnak hitelt a pletykának, mely szerint hitetlen vagyok –
hangzott Francis Stewart–Hepburn meghökkentő válasza. Bothwell
grófja pontosan tudta, hogy unokatestvére, a király titokban retteg
tőle, és hitelt ad minden vele kapcsolatos szóbeszédnek. Ugyanakkor
Jakab csodálta is őt, a határvidék urát, „Skócia koronázatlan
királyát", hiszen Francis Stewart–Hepburn éppen olyan volt, mint
amilyen ő szeretett volna lenni.
– Mindig élvezed magad körül az ilyen cirkuszokat – motyogta a
király, és Bothwell elmosolyodott, mert tetszésére volt, hogy a király
váratlanul ilyen tisztán látja a helyzetet.
Jakab Alexre pillantott. – Vidd vissza a lányt Londonba, Alex. És
nem tűröm, hogy ellentmondj nekem! Lynmouth
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grófja a királynő testőrségének több tagjával a határon vár rátok,
hogy visszakísérjenek rokonom udvarába, Londonba. A királynő azt
üzente, annak ellenére, hogy ilyen meggondolatlanul és vadul
cselekedtél, téged is szívesen lát. – A király képtelen volt
visszafojtani a nevetést. – Az istenfáját, Alex, az őseinkre ütöttél! A
leányrablás már rég kiment a divatból!
– Egy uralkodó mindig divatot teremt. Úgy hallottam, hogy
feleséget keresel, és gondoltam, követem a példát – magyarázta
Alex.
– Ah! – horkant fel Jakab. – Igen sajátos módját választottad.
Meg akartad kapni a lányt, és gyorsan elraboltad. Ne is próbálj
tagadni, ismerlek. Már fiatalkorunkban is szörnyen önfejű alak
voltál!
Velvet csendesen álldogált, a három férfit figyelte. Egy percre
mindannyian megfeledkeztek róla, és ennek őszintén örült. A férfiak
unokatestvérek voltak, és a rokonság a külsejükön is látszott. A
király és Broc Cairn a Stewartoktól örökölte borostyánszínű szemét,
Bothwellnek és Jakabnak pedig ugyanolyan gesztenyeszínű haja
volt, mint a klán többi tagjának. Mindhármuknak Stuart–orra volt.
De itt véget is ért minden hasonlóság, mert a király arcban és
alakban ugyan a Stuartokra ütött, ám Bothwell láthatóan inkább a
Hepburnökre, míg Alex inkább a Gordonokra hasonlított.
– Hadd maradjunk még egy kicsit itt az udvarban, Jakab –
könyörgött Alex –, Velvetet teljesen kimerítette az utazás.
– Marisco kisasszonynak erről mi a véleménye? – nézett a lányra
szigorúan a király.
Nemet mondani nagy udvariatlanság lett volna, ezzel Velvet is
tisztában volt. Kedvesen Jakabra mosolygott, és azt mondta: – Igen,
uram, én is nagyon örülnék, ha néhány napig itt maradhatnánk,
mielőtt visszaindulunk Angliába.
– Remek, de Marisco kisasszony, akkor néhány napig a
körünkben üdvözölhetjük.
Most, hogy a dolog elrendeződött, a király is sokkal
kegyesebbnek tűnt.
– Az ördögbe, Jakab, most már Lady Gordon a neve, akár tetszik
neki, akár nem. Kivéve persze azt az eshetőséget, ha te nem ismered
el az új egyházat. De biztos vagyok abban, hogy ez a hirtelen
változás nem aratna osztatlan sikert neme–
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seid táborában. Tehát csak nem tértél vissza a régi egyház kebelébe?
– mosolygott Alex kegyetlenül a királyra.
Bothwell elmosolyodott. Végre egy neki való ember. Biztos volt
abban, hogy Alexet teljesen hidegen hagyja a vallás, de hogy elérje a
célját, kedvére kihasználja a király rettegését. Bothwellnek ez a
magatartás azért volt annyira a kedvére, mert ő maga is
számtalanszor lépett már így fel Jakab unokatestvérével szemben.
Jakab félelmére mindig lehetett építeni.
A király dühös pillantást vetett Bothwellre, mert meghallotta a
kuncogást. Aztán visszafordult Broc Cairn cousinjához.
– Nagyon kellemetlen új szokásokat vettél fel, amióta olyan sokat
vagy Francis társaságában. Ne feledkezz meg arról, hogy a királyod
vagyok.
– Dehogy feledkezem meg róla, Jakab. De ha nem akarod
eljátszani a hiteledet angol rokonodnál, meg kell mondanod neki,
hogy Velvet meg én Isten és ember előtt összeházasodtunk. Vagy
inkább megtagadod saját több évszázados törvényeidet és
egyházadat? Azt hiszem, hogy ezt te sem szeretnéd. Mert ha mégis
emellett döntesz, akkor magadra szabadítod a poklot, és ugyanolyan
véres háború veszi majd itt kezdetét, mint anyád idejében.
– Addig nem vagy a férjem, amíg meg nem esküszünk a saját
templomunkban! – vágott közbe Velvet.
Alex szemrehányóan nézett rá. – Pszt! Most tartsd a szád, itt most
nem vallási kérdésekről van szó, ez már politika! Nyugodj meg,
harmadszor is feleségül foglak venni, a ti saját templomotokban. Egy
szemernyi kétségem sincs afelől, hogy a családod erről nem lesz
hajlandó lemondani. De a skót egyház és a skót törvények szerint a
feleségem vagy, ezért ennek megfelelően viselkedj, ha kérhetném.
– Igen, jó uram? És ha mégsem viselkednék úgy, akkor mi lesz?
– Velvet harciasan nézett körbe.
– Akkor majd meglátod, mi lesz. Nagy örömömre fog szolgálni,
ha egyszer végre úgy elfenekelhetlek, hogy egy ideig elmegy a
kedved attól is, hogy leülj. Jól figyelj rám, Velvet! Ez most nem
tréfa! – Alex baljós pillantása arról árulkodott, hogy ő sincs
jókedvében.
A király és Bothwell egymásra néztek, korábbi nézeteltérésük a
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férj és feleség közötti szóváltás hevében pillanatnyi–
lag vesztett jelentőségéből. Mindkettejüket szórakoztatta Velvet és
Broc Cairn csatája.
– Ha elmondom a bátyáimnak, mennyire megsértettél, Alex
Gordon... – kezdett bele Velvet.
– Akkor vagy lelkesen megéljeneznek, vagy párbajra hívnak,
Velvet. De az előbbinek nagyobb a valószínűsége – válaszolta Alex
szárazon.
– Na, kislány – vágott közbe mosolyogva Bothwell –, szerintem
az Alexszel folytatott, soha véget nem érő csatátoknak ez a menete a
tied. És néhány nap múlva úgyis hazamész Angliába. Légy
nagylelkű győztes. Előbb–utóbb úgyis meg kell tanulnotok elviselni
egymást.
– Majd ha elismeri, hogy én vagyok az úr a háznál – dühöngött
Alex.
– Még hogy úr? – kiabált Velvet. – Te nagyképű idióta! Hát mi
vagyok én, ló vagy kutya, akinek parancsolni lehet? Én nő vagyok,
Alexander Gordon! Megvan a magamhoz való eszem, és vagyok
olyan művelt, mit te az összes francia egyetemeddel! Vagy hajlandó
leszel elismerni azt, hogy nekem is van eszem, vagy pokollá teszem
az életed! – Zöld szeme szikrát hányt.
– Az anyád is így szokott társalogni a férjével? – tudakolta Alex
hevesen. Mind a ketten megfeledkeztek a király és Bothwell
jelenlétéről.
– Az én apám legalább annyira tiszteli az anyámat, mint
amennyire szereti. Házasságuk a kölcsönös szereteten, bizalmon és
megértésen alapszik. És én sem vagyok hajlandó ennél kevesebbel
beérni a saját házasságomban. Ha megvártad volna, amíg a szüleim
hazaérnek Indiából, akkor értenéd, miről beszélek, mert jutott volna
elég időd arra, hogy megismerj engem. De nem! Te inkább fogtál és
elraboltál, mint valami martalóc! — Haragosan nézett a férfira. –
Most, hogy elvetted a szüzességemet, kénytelen leszel saját hitünk
szerint is feleségül venni, de jól figyelj a szavamra, Alex! Nincs
olyan férfi a földön, akinek én a rabszolgája lennék, vagy akár a
tenyészkancája! – Kihúzta magát, és büszkén, rezzenéstelen
szemmel figyelte a férfit.
– Te jóságos ég! – sóhajtott a király. – Őszintén remélem, hogy
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nekem nem ilyen harcias feleség jut, mint amilyen ön, Lady Gordon!
Nyugodtabb életet képzelek magamnak, mint amilyen az öné és Alex
unokatestvéremé valaha is lesz.
– Őfelsége szerintem igazán jól nevelt és érzékeny férfiú –
mondta halkan Velvet. – Biztos vagyok benne, hogy ha az ön
felesége lennék, nem lenne szükségem arra az erőszakosságra,
amivel ezzel az én makacs felföldi férjemmel muszáj bánnom –
ragyogtatta a mosolyát a királyra, akit ezzel teljesen lefegyverzett.
Bothwell megint felnevetett, és fejét csóválva így szólt: –Na,
Alex, most rajtad a sor. De hallgass a szavamra! Csak semmi
hirtelenség, mert azzal ezt a heves vérű menyecskét nem tudod
legyőzni.
Alex felismerte, hogy ebben a csörtében Velvet fölébe
kerekedett, ezért illemtudóan mosolygott, amikor megszólalt: –Nem
igazán szeretném, ha bevernék a fejem, Francis, és észrevettem,
hogy őladysége szemében milyen veszélyes szikrák gyúltak.
– Jó uram – felelte Velvet kedvesen –, én igazán nem vagyok az
az erőszakos fajta. Hát nem az a Gordonok jelszava, hogy
„Bátorsággal, nem cselszövénnyel"?
– Ez a család főágának a mottója, a huntleybeli Gordonoké –
felelte Alex –, de nekünk, Broc Cairn–i Gordonoknak van saját
jelszavunk is. Mi azt használjuk, hogy „Védeni vagy meghalni". Ami
egyszer a mienk lett, attól nem válunk meg, Velvet. – Alex szavainak
üzenetét mindenki megértette.
– Na, ebből elég! – parancsolta a király, akinek a feje egészen
belefájdult a pár vitájába.
Velvet bájos pirulással így fordult a királyhoz: – Bocsásson meg,
nagy jó uram, most biztos azt hiszi, hogy mi Alexszel csak kiabálva
tudunk társalogni. De biztosíthatom, hogy ennél én sokkal jobb
nevelésben részesültem.
A királyt újfent csodálattal töltötte el a lány kedvessége.
– Azt hiszem, udvaromat fel fogja élénkíteni a jelenléte, Lady
Gordon. Ugye az estebédet körünkben költi el?
– Kitüntet a kegyével, uram.
A Holyrood palotának, Jakab király rezidenciájának nem túl nagy
ebédlőtermében a mennyezetnek kazettás tölgyfa borítása volt. A
falakat szépséges francia falikárpitok borították, amelyekből még
Jakab nagyanyja, a francia származású Guise Mária hozott magával
néhányat. A többit maga szőtte skóciai tartózkodása alatt, és lánya,
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Mária királynő akasztotta
fel őket a falra. A falikárpitok mind pásztoridilleket ábrázoltak. A
terem nagy kandallójában fenyő– és nyárfahasábok árasztották a
meleget.
A hatalmas királyi asztal uralta a termet, mellette számos kis
asztal sorakozott. Az asztalok között így éppen annyi hely maradt,
hogy a szolgák a változatos fogásokkal elférjenek közöttük. A
hangulat nem volt annyira kifinomult, mint a Tudor–udvarban, de
volt benne valami olyan meghittség, amely, Velvet érzése szerint, az
angol királyi udvar légköréből hiányzott.
Alex és Velvet a király személyes vendége volt, és az ifjú Lady
Gordon fürkész tekintetek kereszttüzében találta magát. Velvet ezt a
figyelmet kicsit már kényelmetlennek is találta. A férfiak figyelmét,
ezt jól tudta, minden csinos arc felkelti, a nőkét pedig a szép ruhák.
Sajnálta, hogy saját ruhatára, amely kizárólag a legeslegújabb divat
szerint készült ruhákból állt, most nem állt a rendelkezésére. De
kölcsönvehetett egy újabb ruhát Lord Bothwell kincsesszobájából,
mert a gróf értett annyit a nőkhöz, hogy tudja, Velvet szeretne
nagyon csinos lenni, amikor először jelenik meg a király előtt. Alex
vitába szállt a lánynyal, mert neki az volt a véleménye, hogy Jakabot
az sem zavarná, ha Velvet lovaglóruhában lépne elé, de Bothwell
Velvet pártját fogta, és ezért a lány nagyon hálás volt neki.
Narancsosán sárga, aranyhímzésű ruhájában, még ha ékszert nem
viselt is, egyenrangúnak érezte magát a skót udvar hölgyeivel.
– Nos, Lady Gordon – fordult Velvet felé a király egy őz–
combbal a kezében –, megállja az én udvarom a helyét angol
rokonoméval összevetve?
– Lehetetlen a kettőt összehasonlítani, sire. Nem akarom
megsérteni, de a királynő udvara talán a földkerekség legelegánsabb
udvara. Még a franciáknak sincs ilyen! Mégis, nem vagyok benne
biztos, hogy nem tetszik–e jobban az itteni, közvetlensége annyira
meghitt és jóleső. Ha jövőre visszatérünk Skóciába, nagy örömömre
fog szolgálni, hogy részt vehetek majd az életében.
– Udvarom egyik ragyogó csillaga lesz – bókolt a lánynak Jakab.
– Nem hiszem, hogy módunk lesz sokat időzni az udvarban,
Jakab, Velvet gyerekszüléssel lesz elfoglalva – mondta Alex. – Nem
szeretném az egészségét kockára tenni.
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– Anyám gond nélkül szült nyolc gyermeket – szólt Velvet. –
Tengeri utazásokon vett részt, és még lovagolt is, amikor várandós
volt a nővéreimmel és a fivéreimmel. Azt hiszem, én is vagyok ilyen
erős.
– Nyolc utód! – csodálkozott a király. – És ebból hány érte meg a
felnőttkort, Lady Gordon?
– Hét, sire. Féltestvérem, John Southwood még nem volt egészen
kétéves, amikor meghalt. Ugyanaz a torokbaj vitte el, mint az apját,
Lynmouth grófját.
– Ön is ilyen termékeny lesz, efelől nincs sok kétségem –mondta
jóváhagyóan a király.
– Igen – mosolygott Alex –, ez a gondolat engem is örömmel tölt
el, Jakab.
Velvet az uralkodó előtt visszamosolygott a férjére, de amikor
Jakab figyelmét valami elvonta, odasuttogta Broc Cairn grófjának:
– Szörnyeteg!
Alex válaszul ránevetett. Már alig várta, hogy elhagyhassák a
királyi palotát, és visszatérjenek Bothwell városi házába, és végre
egyedül maradhasson Velvettel. Olyan vágy űzte hozzá, amilyet
eddig még nem tapasztalt. A vér a fejébe szaladt, amikor látta, hogy
feleségét milyen leplezeden gyönyörrel szemlélik a nemesurak.
Legszívesebben azonnal Dun Brocba vitte volna feleségét, hogy
elrejtse őt az ilyen tolakodó tekintetek elől.
Velvet érezte, miként nő a féltékenység a férjében, és gonoszul
tovább hergelte. Az étkezés végén, amikor az asztalokat kihordták a
teremből, az erkélyen a zenészek táncmuzsikába kezdtek. A király a
terem közepére vezette Velvetet, és eljárt vele egy lassú, méltóságos
pavane–t. Az első táncot egy galliard követte, majd utána jött egy
jig. Broc Cairn grófja nem tudott a feleségéhez férkőzni, mert
messze ő volt a teremben a legnépszerűbb táncos. Velvet orcája
kipirult a mozgásban, zöld szeme vidáman csillogott, és tánc közben
még a kontya is meglazult. Vállát verdeső gesztenyeszín haja csak
még vonzóbbá tette, ahogy táncolás közben vidáman nevetgélt Lord
Home–mal. Francis figyelmeztetően Alex vállára tette a kezét,
nehogy rokona provokálja Sandy Home–ot, amiért az nagy merészen
olyan közel hajolt Lady Gordonhoz, hogy a dekoltázsába

217

pillanthatott.
– Nyugalom, öregem! Ne csinálj bolondot magadból! –
figyelmeztette Bothwell. – Sandy nem tehet semmiről. Ez a lány
csak bosszantani akar téged, nem veszed észre?
– Tudom, hogy szándékosan csinálja, Francis, de akkor is! Mit
csináljak, szeretem, ráadásul ezt ő is pontosan tudja.
– Még nagyon fiatal, Alex, és mint minden igazi arisztokrata, ő is
nagyon makacs. Legyél vele gyengéd. Az asszonyok nagyon szeretik
a gyengéd férfiakat.
– Hogy legyek vele gyengéd, amikor a legszívesebben
megfojtanám?
Bothwell jót nevetett. – Nekem még nem volt szerencsém olyan
asszonyhoz, aki így megbolondított volna – felelte.
– Nem tudom, hogy azt kívánjam–e neked, hogy egyszer találj
magadnak egy ilyet, és megértsd a szenvedésemet, vagy azt, hogy ne
találj, mert akkor megmenekülsz ettől a fájdalomtól, Francis.
Hirtelen bánat suhant át Bothwell grófja arcán. Házasélete
nagyon boldogtalanul alakult, nem is élt együtt a feleségével.
Házasságuk kizárólag nagy hatalmú családjaik érdekét szolgálta,
nem szerelemből köttetett. Sóhajtott egy nagyot.
– Már találkoztam azzal az asszonnyal, aki iránt ilyen szerelmet
tudnék érezni, Alex – mondta –, egy igen tiszteletreméltó
asszonnyal, aki még csak nem is sejti, milyen mély érzelmeket
táplálok iránta. Nem is szabad megtudnia soha, mert boldog
házasságban él.
Broc Cairn grófja a nagyot nézett, annyira meglepte őt
unokatestvére vallomása. Bothwell ekkor megrázta magát, akár egy
vizes kutya, és Alex megértette, hogy a Lord zavarba jött attól, hogy
így feltárulkozott előtte. Hogy könnyítsen Francis helyzetén, gyorsan
témát váltott.
– Szerinted mit kellene csinálnom, hogy újabb jelenetek nélkül
visszakaphassam az én csökönyös kis feleségemet?
Bothwell jókedve visszatért, és nevetve azt mondta:
– Majd én segítek rajtad, Alex!
Odalépett a táncolókhoz, és megragadta Velvet táncosának,
Huntley nagy hatalmú grófjának, George Gordonnak a vállát.
– Elég lesz mára, Georgie – mondta udvariasan. – Alex szeretné
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már hazavinni a feleségét, hogy végre ágyba bújhassanak. Ki találna
ebben bármi kivetnivalót? – mosolygott megnyerőén.
George Gordon felnevetett.
– Hát persze, Francis, értem én. – Még egyszer alaposan
végigmérte táncosnőjét. – Mi, Gordonok igazán forróvérűek
vagyunk! – csókolta meg Velvet arcát, és nyájasan hozzátette: –Jó
éjt, szép cousine–om! Bájos taggal bővült a családunk! – ezzel
átnyújtotta Velvet karját Lord Bothwellnek, aki a férjéhez vezette a
lányt.
– De én még nem akarok hazamenni! – tiltakozott Velvet halkan.
– Persze – vágta rá Bothwell, és kék szeme kajánul csillogott –,
inkább maradnál, csak azért, hogy ez a szegény Alex beleőrüljön a
féltékenységbe. Hű, de gonosz egy teremtés vagy te, Velvet, és
mégis milyen naiv. Még egy kis whisky, és félóra múlva a teremben
mindenki kiabálva biztatja Alexet, hogy nyilvánosan csókolózzon
veled. Szeretnél részt venni egy ilyen lármás kis jelenetben?
Velvet tagadóan intett. – Nem – ismerte be.
– Akkor mosolyogj rá arra a szerencsétlen flótásra, akihez
hozzámentél, és én ígérem, hogy a rabszolgád lesz – kötekedett vele
Bothwell.
Velvet halkan azt suttogta: – Múúú! – majd gyorsan hozzátette: –
Makacsabb, mit egy öszvér!
– És te sem vagy jobb nála!
– Francis, ez nem igaz! – biggyesztette a száját Velvet, mire a
férfi felnevetett.
– Dehogyisnem, Velvet! Egyikőtök sem adja be a derekát. Önzők
vagytok. Nőjön be már végre legalább az egyikőtök feje lágya!
Velvet nagyot sóhajtott. – Tudom, hogy igazad van, Francis, de a
pokolba is, miért mindig a nőnek kell engedni?
– Mert a nők Isten gyengédebb és türelmesebb teremtményei.
Velvet kacagott. – Nem hiszem, hogy én ilyen lennék, Francis.
Csak annyit tudok, hogy amikor Alex megmakacsolja magát, és
fontoskodni kezd, én a legszívesebben képen törülném! Annyira fel
tud dühíteni a régimódi ötleteivel! És még csak meg sem próbál
megváltozni.
– Adj neki egy kis időt, Velvet. Egy ártatlan ifjú leánykára
számított, aki alig várja, hogy ő érte menjen, aki engedelme–
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sen követi Skóciába, aki boldogan igent mond neki, és zokszó nélkül
szüli neki számolatlanul a gyerekeket.
Velvet derűsen a férfira nézett. – Tudom, és ehelyett kapott egy
lányt, aki nemhogy nem szaladt oda hozzá, hanem egyenesen
elszaladt előle. De ha egyszer ekkora csalódást okoztam neki, miért
akart mégis annyira feleségül venni, Francis?
– Büszkeségből – hangzott Bothwell válasza. Nem folytatta egy
pillanatig, hanem ránézett a lányra. – És szerelemből, Velvet. Ugye,
elhiszed ezt nekem?
–El.
– És te is szereted. – Bothwell nem is kérdezte, kijelentette.
– Igen – felelte kurtán Velvet –, én is szeretem, de addig nem lesz
béke közöttünk, amíg nem bánik úgy velem, ahogy az apám bánik az
anyámmal. Én nem vagyok a tulajdona, Francis. Olyan sok az, amit
kérek?
– Velvet, édesem – mondta Bothwell grófja –, neked is ugyanaz a
bajod, mint nekem. Te is korábban születtél, mint kellett volna. Igen,
ezt Alexnek nagyon nehéz lesz elfogadnia. Ki tanított téged
ilyesmire?
– Az anyám.
– Jézusom, de szeretném megismerni! Biztosra veszem, hogy
fantasztikus teremtés lehet.
Alex átkarolta a derekát. – Kimerült lehetsz, édesem –mondta
aggódva. – Menjünk haza.
– Jó – felelte a lány. – Elfáradtam, uram.
Bothwell elmosolyodott. Pillanatnyi béke telepedett a csa–tározó
Broc Cairnek közé. Velvet még el is szunyókált a kastélyból a
Bothwell városi házáig tartó kocsikázás alatt.
A Bothwell–házba érve Alex felvitte a feleségét a szobájukba. A
lány álmosan álldogált és Alex, mint egy jó szolgáló, segített neki a
vetkőzésben. Matatott a csipkék között, megoldotta ruhája derekát,
levette róla a szoknyáját, és gondosan egy székre terítette. A lány
ásítozva segített Alexnek kibontani az alsószoknyáját, ingét, hogy
végre kiléphessen selyem alsóruháiból. Alex mellé térdelt, és amikor
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a lány lerúgta a cipőjét, lehúzta a harisnyáját.
A férfi a lélegzetét visszafojtva figyelte, ahogy Velvet lustán
nyújtózva ásít egy nagyot. Szemével végigsimogatott a lány nyúlánk
alakján, érezte, hogy hímtagja ágaskodni kezd.
– Krisztusom, Velvet, te még egy szentet is romlásba tudnál
vinni! – motyogta kásás hangon.
Valami furcsa oknál fogva Velvet most nem jött úgy zavarba a
férfi jelenlététől, mint korábban. Még az sem zavarta, hogy
meztelenül álldogál előtte. Úgy sejtette, a Francisszel folytatott kis
beszélgetése okozta benne a változást. Szeme majdnem leragadt,
mégis rámosolygott Alexre.
– Feküdjünk le, jó uram! – mondta, megfordult, és a férfinak
nyújtotta a kezét.
Alex szinte gyökeret vert, annyira ámulatba ejtette a lány váratlan
kedvessége. Még jobban meglepődött, amikor Velvet a szoknyáját
kezdte bontani. – Velvet – csak ennyit bírt kinyögni, és úgy érezte
magát, mint egy idióta. A lány szája sarkában mosoly játszott, szeme
egy pillanatra elkapta a férfi tekintetét. És tovább vetkőztette. Pár
pillanat múlva már Alex is meztelen volt, vágya pedig
letagadhatatlan. Szinte elpirult, a lány viselkedése annyira zavarba
hozta.
Odanyúlt a lány egyik melléhez, és gyengéden megsimogatta.
– Olyan gyönyörű vagy – suttogta.
A lány is kinyújtotta kezét, megérintette Alex duzzadó
férfiasságát, és válaszképpen azt suttogta: – Te is, Alex.
Gyengéden egymáshoz simultak, ajkuk összeért. Alex győzelmi
kiáltással kapta a lányt a karjába, és vitte a vörös selyem–
baldachinos ágyhoz. A levendulaillatú takarókat már felhajtotta egy
gondos szolga keze. A selyemlepedő hűvösen simult a testükhöz.
Alex a lány mellé térdelt, lehajtotta a fejét, hogy megcsókolja
mindkét mellbimbóját. A férfi érintésére Velvet mindkét melle
felduzzadt a vágytól. A férfi játszani kezdett velük, nyalogatta őket,
apró kis csókokkal árasztotta el őket, mindaddig, míg a lány egy
nyöszörgő, majdnem síró hangot nem hallatott. Akkor Alex keze
vándorútra indult a lány testén, ujjai elérték nőiessége legrejtettebb
pontját, apró, finom mozdulatukra Velvet feje hátrahanyatlott a
párnára. A férfi karcsú ujjai teljesen külön életet éltek, egyszerre
simogattak finoman és dörzsöltek erőszakosan.
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Velvet zihálása minden új érintésre csak tovább fokozódott. Már
négy napja voltak házasok, mégis aznap este fordult elő először,
hogy Velvet önként vette ki a részét ebből a szeretke–
zésnek elnevezett furcsa játékból. Felismerte, ha nem küzd ellene, a
férfi sokkal nagyobb, soha még nem tapasztalt gyönyört tud neki
nyújtani. Vajon eddig az miért nem jutott az eszébe, hogy ilyesmiről
a nővéreivel beszéljen?
Alex vad csókokkal borította a nyakát, és a vállához érve
játékosan harapdálni kezdte azt. Velvet beleremegett az élvezetbe,
erre a férfi felemelte a fejét, megcsókolta a fülét, és halkan
beledünnyögte: – Úgy szeretem én az angol rózsámat, ha nincs rajta
tövis.
Velvet beletúrt a férfi sűrű hajába, játékosan meghuzigált egy
makacs fürtöt, és így válaszolt: – Akkor szeretlek igazán, ha kedves
vagy hozzám, uram és parancsolóm!
Alex a lányra fordult, két combja kalodájába zárta a lány testét,
keze a melle után nyúlt. Úgy babusgatta, cirógatta, mint valami
nagy–nagy értéket, és amikor érezte, hogy Velvet figyeli, hogy mit
csinál, lehajolt, és megcsókolta mind a két mellbimbóját. A lány
lágyan felnevetett, mire Alex bűntudatosan elpirult. – Ne gondold,
hogy négy nap alatt sokat tud egy ember változni, és lehet, hogy én
egyáltalán nem is vagyok képes megváltozni.
– Még előfordulhat, hogy megszeretlek mindörökre – felelte a
lány kajánul, apró kis győzelme biztos tudatában.
Alex meglátta a lány szemében felvillanó diadalt, és nem tudta
elviselni, hogy nem az ő kedve szerint alakulnak az események, ezért
szinte durván hatolt be a lágy és engedelmes testbe. Velvet
meglepetésében felnyögött, de ugyanakkor meg is értette a férfit.
Ahelyett, hogy ellenállt volna neki, felemelte a csípőjét, hogy testük
egy ritmusban találkozzon, két keze közé fogta a férfi fejét, és azt
suttogta neki: – Igen, Alex Gordon, én Broc Cairn grófom, örökre!
A férfi csóközönnel árasztotta el, s olyan szomjasan mozgott a
lány testén, a szenvedély hálója olyan szorosan fűzte őket össze,
hogy Velvet azt érezte, ennek a boldog percnek se eleje, se vége.
Úgy érezte, nincs semmi más, csak a túlcsorduló gyönyör, egy
örvény ragadja magával. Egy halk kiáltással megadta magát, hagyta,
hogy a férfi azt tegyen vele, amit csak akar.
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Utána ott feküdtek, beszélgettek, a lány feje a férfi mellkasán
pihent, Alex keze lustán játszadozott a mellével. Őket ket–

tejüket most már szorosan összefűzte valami. Alex megcsókolta a
lány feje búbját.
– Merjünk ellentmondani a te királynődnek és az én királyomnak,
és szökjünk el Dun Brocba?
Velvet sóhajtott. – Alex, kérlek, értsd meg végre! Házasságot kell
kötnünk a családom előtt. Soha nem leszek boldog veled, ha ezt nem
tesszük meg. – Alex felé fordította a fejét.
– Tudod, hogy én már a tied vagyok, te vad skót nemesúr!
– Azt reméltem, első gyermekünk Dun Brocban jön a világra,
ahogy ez történt, amióta csak világ a világ. – Felsóhajtott.
– Ha engedelmeskedünk uralkodóinknak, a fiunk minden
valószínűség szerint Angliában fog megszületni.
– Uram, nem kaptam még tőled jegyajándékot. Ha
megkérdeznéd, mit szeretnék, azt felelném, hogy azt kérem, térjünk
vissza Angliába. Ha várandós lennék jövőre, legalább az anyám
velem lehetne. Ha már attól megfosztottad, hogy ott legyen az
esküvőnkön, legalább ezt megtehetnéd értünk, uram.
Alex tudta, hogy a lánynak igaza van. Velvet nagyon
megharagudott rá, amikor rájött, hogy bátyja barátja az ő rettegett
jegyese, de udvarlását sohasem utasította el. Ő viszont elszöktette
Londonból, és csellel megköttette a házasságukat. Ha elsőszülött fia
nem Dun Brocban jön a világra, csak magát hibáztathatja.
– Újra megesküszünk Angliában, a családod körében. Hogyan
mondhatnék erre nemet, drágám, mikor annyira szeredek!
A lány arca felderült, és addig forgolódott, ameddig szembe nem
tudott nézni a férfival. – Köszönöm, Alex, nagyon köszönöm!
Ő volt a legszebb teremtés, akit Alex valaha is látott, ez az ő
tüskés angol rózsája. Felnyögött, és miközben megcsókolta a lányt,
érezte hogy vágya feltámadt. A lány szinte beleolvadt, szája
szétnyílt, nyelve meglepően bátran kezdeményezett.
– Mondd, hogy szeretsz! – suttogta a férfi. – Mondd!
– Szeretlek, vad skótom! – válaszolt a lány, és a férfi vágya
magával sodorta egy olyan elragadó, páratlan világba, amelyet csak a
szenvedély uralt.
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Két nappal később, otthagyván Edinburgh–t, folytatták útjukat
dél felé – de ezúttal nagy csapattal, amely Bothwell em–
bereiből és Alex Gordon Dun Brocból érkezett kíséretéből állt. Ismét
megálltak, amikor a Hermitage–hoz értek, de csak egyetlen éjszakát
töltöttek ott. Másnap Bothwell grófja – unokafivére, a király
parancsára – elkísérte Broc Cairn grófját és grófnéját egész a határig,
hogy ott találkozzanak Lynmouth grófiával és az őt kísérő királyi
testőrséggel.
Robert Southwoodnak nem volt túl rózsás a kedve, ezt húga
azonnal megállapította, ahogy bátyja felé lovagolt. A gróf hófehér
csődöre idegesen táncolt, miközben gazdája szorosan tartotta a
gyeplőt. Az innenső oldalon Lord Bothwell éjfekete paripája nagyot
nyerített, de lovasa őt is szigorúan fogta.
Velvet kissé megremegett.
– Robin dühösnek látszik – súgta Alexnek. – Szerinted
melyikünkre?
– Gyanítom, hogy mindkettőnkre – jött a válasz –, de amíg együtt
vagyunk, én nem tartok semmitől.
– Üdvöz légy, uram! – kiáltotta Bothwell, amint az angolok mellé
értek.
Szigorúan véve itt már túl voltak a határon, de ezen a
hegyvidéken a nemzeti határvonalak nem voltak olyan élesek.
– Francis Stewart–Hepburn vagyok, a király leghűségesebb
unokafivére. Melyiktek Lynmouth grófja?
Robin előbbre léptetett a paripájával.
– Én vagyok az, Lord Bothwell. Én vagyok Robert Southwood,
de Marisco kisasszony bátyja.
Bothwell szélesen elmosolyodott. A fiatalember azokra az
angyalokra emlékeztette, amelyeket franciaországi katedrálisok
színes üvegablakain látott. Csodaszép ifjú, de nem lehet nem
észrevenni, milyen keményen összeszorítja a száját, milyen hidegen
néz sárgászöld szeme.
– Akkor tisztem szerint önre kell bíznom Lord és Lady Gordont,
mert közölnöm kell önnel, hogy a húga és Lord Gordon az én
kastélyomban, Hermitage–ban törvényesen házasságot kötött.
Őfelsége Jakab király mihamarabb szeretné épségben viszontlátni
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Broc Cairn grófját és grófnéját. Ért engem, uram?
– Nekem, uram, nincs tudomásom semmiféle megegyezésről,
amely őfelsége Angliai Erzsébet és az ön királya között köttetett. Az
én feladatom csak annyi, hogy húgomat és Lord Gordont tüstént
visszavigyem Londonba – felelte Robin szárazon.
Bothwell Velvethez fordult.
– Szokott néha mosolyogni a bátyja, asszonyom?
– Méghozzá nagyon gyakran, csakhogy gyanítom, most dühös
rám, amiért miattam ott kellett hagynia a feleségét, akivel még csak
két hónapja házasodtak össze.
– De még milyen dühös vagyok! – csattant föl Robin. –Nem
lehetetlen, hogy Angel már állapotos is, nekem meg ide kellett
jönnöm, hogy titeket hazavonszoljalak!
– És hogy vannak a kis unokahúgaim? – tudakolta Velvet
behízelgőn, remélvén, hogy Robint meglágyítja az érdeklődése.
– Á, vaklárma volt! Éretlen almát ettek, ennyi volt az egész!
Vágtattunk lóhalálában Londontól egész odáig, s mire odaértünk,
kutya bajuk sem volt! Nem lehet egyszerre az udvarban lebzselni és
rendesen gyereket nevelni. Amint rendesen letelepedtetek Alexszel,
újra visszavonulok Devonba.
– Ezek szerint le kell telepednünk? – kérdezte Velvet
meglepetve.
– Azám, kis pimasz! Felőlem nyugodtan költözhetnél Dun
Brocba, hidd el, de a királynő nem menne bele. Már részletesen
eltervezte az esküvődet, a szertartást a hálaadó ünnepség utáni napon
maga a canterburyi érsek fogja celebrálni. Aztán Alexszel együtt az
udvarnál maradsz, amíg anyáék haza nem érnek tavasszal. Utána
mehetsz, amerre akarsz.
– Most, hogy biztonságban átadtalak, húgom, visszatérek a
váramba – mondta Lord Bothwell. – Sajnálom, hogy nem lehetek
jelen a hatalmas angliai esküvődön, de gondolni fogok rád aznap. És
nem felejtem el, hogy abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy
az első esküvődön ott lehettem. És ha jövő tavasszal visszajöttök,
szakítsátok meg az utatokat a Hermitage–nál. Boldogan látlak
vendégül benneteket.
Aztán nyergéből előrehajolva arcon csókolta a lányt.
– Isten áldjon, szépséges Velvet. A lány viszonozta a csókot.
– Köszönet, Francis... – egy pillanatig habozott, aztán még
hozzátette, s tudta, hogy csak a férfi fogja érteni: – Mindenért!
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Alex és unokafivére kezet rázott, tekintetük még egyszer utoljára
találkozott, aztán Bothwell megfordította paripáját, és elvágtatott.

– Szóval ez volt Bothwell, a híres Varázsló! – mondta Robin. –
Belevaló fickónak látszik! Sokkal inkább, mint maga Jakab király,
ahogy hallom. Te nem így látod, Alex?
– Jakab születésénél fogva király, de Francis bátyám sokkal
királyibbnak született – felelte Alex. – Mégis: a Bothwellek mindig
rengeteg ellenséget szereznek maguknak, ahogy ezt a történelmünk
bebizonyította. Ők sem képesek jobban kormányozni Skóciát, mint a
Stuartok.
Robin bólintott.
– Menjünk! Hosszú út áll még előttünk. Ha majd délebbre
leszünk már, megpróbálok Velvetnek szerezni egy kocsit.
– Nem! Nem fogsz bepasszírozni egy olyan zötykölődő, döcögő
izébe! – tiltakozott a lány. – Inkább megyek lovon.
– És Pansy? – firtatta a bátyja.
– Ne aggódjon, uram. A fenekem amúgy is olyan kemény már,
mint a krokodilbőr – válaszolta Pansy.
– Pansy!
Velvet igyekezett úgy tenni, mintha fölháborította volna, amit
hallott, de ő is ugyanolyan jól mulatott, mint bátyja és férje.
– Majdnem olyan, mint a mamával, igaz, Pansy? – gúnyolta
kedvesen Robin.
– Bizony, uram, de anyám aztán hosszasan mesélt arról, milyen
az élet Skye úrnő mellett. És azt mondják, a lányok általában az
anyjukra hasonlítanak, és ha az asszonyom olyan, mint de Marisco
kisasszony, akkor remélhetőleg én is olyan vagyok, mint az én
anyám, és akkor biztos elboldogulok vele.
Elővillantotta hiányos fogsorát, Lord Lynmouth pedig jót
mosolygott magában, mert fölidézte magában, milyen volt Daisy,
Pansy anyja, amikor annyi idős volt, mint most a lánya.
Délre lovagoltak, az ország szíve felé, és Velvet egyszer csak
rádöbbent, hogy bizony a nappalok rövidülnek, a levegő pedig
fokozatosan lehűl. A fák szinte már teljesen csupaszon álltak, a
földek kezdték magukra ölteni téli külsejüket. Két napon át hideg
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zuhogó esőben lovagoltak, s az út lassan sártengerré változott, ami
aztán jeges kátyúvá fagyott, s minden valószínűség szerint tavaszig
így is marad: hol megfagy, hol fölenged egy kicsit. Velvet nem tudta
eldönteni, melyik a rosszabb: ez a sár vagy a por, amely Skóciában
keserítette meg az életüket.
Bár sietős volt az útjuk, minden estére jó szálláshelyet találtak
maguknak vagy valami kellemes fogadóban, vagy Robin számtalan
barátjának valamelyikénél. Ezeken az állomáshelyeken a lovak
megpihenhettek és jóllakhattak, csakúgy, mint lovasaik. A királynő
testőrségéből huszonöt ember indult el Lord Southwooddal, hogy
visszakísérjék Alexet és Velvetet Londonba. Ehhez jött még az az
ötven szolga, aki Dun Broc várából jött urával. Ekkora csapat a
legsötétebb és legelhagyatottabb úton is biztonságban közlekedhet
ugyan, de elszállásolni nem egyszerű.
Amikor már jó néhány napja elhagyták Skóciát, Velvetnek
egyszerre ismerős kezdett lenni a táj.
– Közeledünk a Queen's Malvernhezl – kiáltotta boldogan.
– Ott szállunk meg ma éjjel – mondta Robin. – Jean–Paul atya
összead majd benneteket.
– De hát én azt hittem, hogy Londonban lesz az esküvőnk,
tizennyolcadikán, a királynő jelenlétében – tiltakozott Velvet.
– Méghozzá a canterburyi érsek előtt – felelte a bátyja. – De ha
szeretnél abban az egyházban házasodni, amelynek a kebelén
felnőttél, annak a Queen's Malvernben kell megtörténnie, s a régi
gyóntatod fog összeadni. Üzentem nekik, mielőtt elindultam értetek,
úgyhogy mostanra annak rendje és módja szerint kihirdettek
benneteket.
–Jézusom! – kiáltott föl Alex. – Két esküvő Skóciában és kettő
Angliában. Szerintem mi leszünk minden idők legössze–
házasodottabb házaspárja, Rob.
– Ezt mind elkerülhettétek volna, ha kivárod, amíg anyánk
tavasszal visszaérkezik, és nem próbálod a saját ügyetlen kezedbe
venni az ügyek intézését – felelte Robin élesen.
– Három évvel fiatalabb vagy nálam, Rob, de már van három
gyereked, és valószínűleg egy negyedik is útban. Nekem pedig nincs
utódom, aki tovább vigye a nevemet.
– Három lányom van – fintorodott el Robin –, és lehet, hogy még
több lesz. Apám első felesége hat lányt szült, mielőtt meghalt, és
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apám feleségül vette anyámat, aki aztán fiakat szült neki.
– Az első házasságából is született egy fiú – emlékeztette Velvet
a bátyját. – Mama azt mondta, hogy ugyanaz a betegség vitte el, ami
apád első feleségét és három lányukat.
– Te véded azt, aki elrabolta az ártatlanságodat? – kérdezte
Kobin. – Azt hittem, szívből gyűlölöd.
– Ő lesz a férjem – felelte Velvet komolykodva, de szemében
mosoly bujkált. – Talán nem helyénvaló, hogy a feleség megvédje
törvényes urát?
– Az ördög vigye el, Velvet, a tekervényes női agyadat! Döntsd
már el végre, mit akarsz! Vagy szereted, vagy nem!
– Már hogyne szeretném Alexet! Hogy is gondolhatod másképp!
Robin szúrós szemmel nézett rá.
– Mit nem adnék érte, ha anya nem utazott volna el Angliából, és
nem bízta volna rám ennek az elképesztő családnak minden
felelősségét és nyűgét!
– Velvetért már én felelek! – mondta Alex.
– Felelek én magamért, értem senki ne feleljen – ellenkezett
Velvet.
A két férfi egymásra pillantott. Aztán mindketten Velvetre
néztek, aki előreszegezett tekintettel lovagolt közöttük. A lány
fölemelte a fejét, először bájosan rámosolygott Alexre, aztán bátyja
felé fordult, és ismét elmosolyodott. Mindkét férfiból kirobbant a
nevetés, s a végén már a könnyük csorgott.
– Isten irgalmazzon neked, bátyám! – kuncogott Robin.
– Ha ő nem irgalmaz, más biztos nem fog! – nevetett vissza Alex.
Ezzel régi barátságuk helyreállt, s mire késő délután meglátták a
Queen's Malvern kéményeit, olyan volt, mintha sosem vesztek volna
össze. Ahogy gyermekkori otthona kapujához közeledett, Velvet
furcsa gombócot érzett a torkában. Aztán föltárult az ajtó, és eléjük
sietett a jó Cecily néni. Velvet szeméből patakokban törtek elő a
könnyek, sűrűn kellett megtörölnie az arcát. Nem várt segítségre,
lepattant a nyeregből, és szó nélkül az idős asszony karjába vetette
magát. Cecily úrnő szorosan magához ölelte, miközben az ő sokat
megélt arcán is csorogtak a könnyek. Velvet végül kibontakozott az
ölelésből, és gyengéd kézzel megtörölte egykori nevelőnője arcát.
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Cecily asszonynak végre sikerült mosolyra húznia a száját és
visszanyernie az önuralmát.
– Na végre, te rosszcsont, hát visszajöttél? – harsogta.

Szeme most Alexre tévedt, aki Robinnal együtt leszállt a lóról, és
most arra várt, hogy bemutatkozhassak.
– És ez a nagy melák ember a férjed? – kérdezte, mire Velvet
bólintott. – Egyáltalán nem tűnik olyan fekete ördögnek, aki elől el
kellene futni, de hát mindig is akaratos kölyök voltál, és a magad feje
után mentél.
– De most nem rajtam múlt – mulatott Velvet. – Elrabolt,
Skóciába vonszolt, és még mielőtt rájöttem volna, mi történik,
belerángatott a házasságba.
– Ahhoz képest nem vagy olyan rossz bőrben – jegyezte meg a jó
Cecily, majd rádörrent Robinra:
– Mutass már be, te modortalan csirkefogó, akárhogy is
nemesember vagy.
Robin nevetve kezdte:
– Alexander Gordon, bemutatom önnek Cecily Small asz–
szonyságot, anyánk üzlettársának, Sir Robertnek testvérhúgát és
Skye O'Malley minden gyermekének fogadott nagyanyját. Kedves,
drága Cecily néni, bemutatom Broc Cairn grófját, Velvet férjét.
Cecily úrnő olyan mélyen meghajolt, ahogy csak öreg ízületei
megengedték, de Alex azonnal kinyújtotta felé a kezét, és fölemelte.
Megcsókolta a dolgos, öreg kezet, és azt mondta:
– Már látom, asszonyom, ön azon kevesek közé tartozik, akik jó
hatással voltak a feleségemre. Skóciában fogunk ugyan letelepedni,
de remélem, hogy ön továbbra is része lesz az életünknek.
Cecily úrnő szeme sugárzott a boldogságtól.
– Nagy zsivány maga, skót! Annyit már észrevettem! De az a
gyanúm, hogy jól összeillik az én kislánykámmal. Gyertek be! Túl
hideg van idekint ácsorogni, bent pedig jó kis tüzek égnek.
Tekintete most Pansyn állapodott meg.
– Te lány! Anyád látni szeretne. De aztán siess vissza, és készíts
forró fürdőt az úrnődnek. Lesz még elég időd flörtölni azzal a gyanús
külsejű szoknyás alakkal, akiről nem bírod a szemed levenni.
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– Igenis, asszonyom – motyogta Pansy, lekászálódott a pónijáról,
és sietve eltűnt szem elől a ház oldalában.

– Vigyétek be az állataitokat az istállóba! – fordult Cecily
asszony a lovasokhoz. – Aztán gyertek be a házba. Kicsit szűken
leszünk, de mindenkinek jut étel–ital.
Azzal bevezette Velvetet és a két urat Queen's Malvernbe. A
házban meleg volt, és kellemes illat áradt szét az almafahasábokkal
megrakott kandallóból. Magas férfi jött elő, s Velvet rögtön
odaszaladt hozzá.
– Conn bácsi!
Lord Bliss megölelte önfejű unokahúgát.
– Te napról napra jobban hasonlítasz anyádra – dörmögte.
– Az esküvőmre jöttél?
– Bizony. És Aidan nénéd is meg az összes unokahúgaid és
unokaöcséid.
– Az összes? Milyen kedves tőlük! – felelte Velvet, de hangja
nem csengett túl őszintén. – De ez csak egy kis szertartás lesz! Már
kétszer összeházasodtunk Alexszel.
– Csak nem tekinted rendes házasságkötésnek azt, ami Skóciában
történt?! – hitetlenkedett Conn.
– Nem leszek igazán boldog, amíg meg nem kötöttük a
házasságot az én egyházamban is, Conn bácsi, de azért lehet, hogy
jobb, ha a skót ceremóniát is számítjuk, hátha máris gyermeket várok
– mondta pajkosan.
– Velvet!
Conn bácsi nagyon megdöbbent. Túl fiatal még ez a lány az ilyen
beszédhez, vagy nem? Aztán rádöbbent, hogy a lány alighanem a
bolondját járatta vele.
– Micsoda átokfajzat vagy! – mérgelődött.
Velvet nevetett, miközben Conn St. Michel alaposan szemügyre
vette. Annak a félig–meddig felnőtt kamasznak, aki fél éve elment
innen, nyoma sincs. Helyette itt áll egy elképesztően gyönyörű,
akaratos nő. Most ránézett Broc Cairn grófra, s a csontos arcú skót
férfi tekintetéből unokahúga iránti mélységes odaadást és szerelmet
olvasott ki. Isten irgalmazzon Alex Gordonnak, gondolta Conn St.
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Michael. Velvet örökölte anyja mágikus auráját.
– Gyerünk, gyerünk! – szólt rájuk Cecily asszony. — Ha ma este
még esküvőt akarunk rendezni itt, igyekeznünk kell. Robin fiam,
vidd át skót barátunkat a kárpitozott szobába, én pedig majd utánatok
küldöm a szolgáját és a fürdőt.
Összevont szemmel nézett Alexre.
– Remélem, van valami tisztességes öltözéke az alkalomra.
– Egy skót szoknya, asszonyom.
Egy pillanatig mindenki arra számított, hogy az asszonynak
ellenvetései lesznek, de Cecily úrnő végül bólintott.
– Az pont megfelel, fiacskám. Most eredjen Robinnal. Alex
szeme nevetett a gyönyörűségtől. Nyilvánvaló volt, hogy máris
megszerette ezt a csípős nyelvű matrónát. Elegánsan meghajolt, és
követte Robint föl a lépcsőn.
– Te pedig, Velvet de Marisco, menj egyenesen a szobádba.
Pansy már biztos ott van. Daisyvel meglepetést készítettünk elő a
számodra.
– És te nem jössz?
– Nem, gyermekem, nekem még rengeteg dolgom van, mielőtt
Jean–Paul atya összead benneteket a kápolnában.
– Hajlandó vagy fölvezetni az oltárhoz, Conn bácsi? – kérdezte
Velvet.
– Hát persze, kedvesem – válaszolta boldogan Conn. – Ha már
Adam nem lehet itt, büszkén állok a helyére.
Velvet érezte, hogy kicsordul a könnye, Cecily úrnő pedig a
férfira pirított.
– Nincs eszed, Conn St. Michael! Nincs egy csöpp eszed se!
Azzal a keblére vonta Velvetet.
–Jól van, gyermekem. Tudom, hogy szeretnéd, ha itt volnának a
szüleid, de a te vad skótod megfosztott bennünket ettól a
választástól. Ne sírj. Na, jól van már.
Szorosan magához ölelte Velvetet, másik kezével pedig integetett
Lord Blissnek, hogy tűnjön el.
– Nincs semmi baj – szipogott Velvet. – Csak egy pillanatra
nagyon hiányzott a papa meg a mama. Ó, Cecily néni, hová lennék
nélküled?
– Kár, hogy ez nem jutott eszedbe, még mielőtt az udvarhoz
szöktél, kedves Önfejű Kisasszony! Most menj, és készülj föl az
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esküvődre!
Az idős hölgy eleresztette Velvetet, és a konyha felé sietett. A
lány kis sóhajjal indult fölfelé az ismerős lépcsőkön a hálószobája
felé. Ahogy közeledett, már érezte a violaillatú fürdőolaj szagát, s
tudta, hogy Pansy várja. Amikor belépett a szobába, ott találta Daisyt
és a lányát.
– Isten hozta itthon, Velvet kisasszony! – mondta Daisy, és
előrelépett, hogy megölelje Velvetet. – Remek fürdőt készítettem a
kisasszonynak, de előbb jöjjön, és nézze meg a meglepetést.
Kézen fogta Velvetet, és átvezette az öltözőszobába. Ott két
széken gondosan kiterítve a két leggyönyörűbb és legelegánsabb
ruhát találta, amelyet valaha látott.
Az egyik almazöld selyem volt mély kivágással, aranyfonállal és
gyöngyökkel kivarrva. A sonkaujjakat apró aranyszalagok tömkelege
tartotta, a csuklórészen aranycsipkés fodrokkal. A mellrész alul
hegyesen csúcsosodó, hosszú darázsderékban folytatódott, a
harangszoknya elöl szétvált, s látni engedte az alsóruha selymeit.
A másik ruha dús, világos szatén, amelynek az idő különös
patinát adott. Mélyen kivágott egyszerű mellrésze apró gyönggyel
volt kivarrva. Buggyos ujja kicsivel a könyék alatt zárult, a
hasítékokból finom, krémszínű csipke kandikált elő. Könyék alatt a
szatén– és csipkecsíkokból összeillesztett anyag szorosan körbefogta
a kart, a csuklót pedig széles csipkefodor díszítette. Az alsóruhát
válogatott apró gyöngyök és picinyke gyémántvirágok díszítették.
Hátul szív alakú, apró gyémántokkal szegélyezett csipkegallér
emelkedett a nyak fölé, a szoknya harang alakot formált.
– Daisy! Hol találtátok ezeket a csodaszép ruhákat? – ámult
Velvet.
– A zöldet akkor viselte az édesanyja, amikor hozzáment az
édesapjához. Gondoltam, talán szívesen fölvenné ma este. A
krémszínűt huszonöt évvel ezelőtt viselte, amikor Lord
Southwooddal házasodott össze Greenwichben. Remélem, szívesen
ölti magára Londonban, amikor a királynő színe előtt esküszik.
– Ó, Daisy! – kapkodott Velvet levegő után. –A nővéreim sosem
vették föl anyám ruháit. Szerinted nem bánná, ha tudná?
– Willow kisasszony azért akart magának saját esküvői ruhát,
hogy egy napon továbbadhassa a lányainak. Tudja, asszonyom, a
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nővérének nagyon fontosak a hagyományok, azok különösen,
amelyeket ő maga indít el. Ami Deirdre kisasszonyt illeti, ő úgy
megkönnyebbült, hogy a szülei engedték hozzámenni Lord
Blackthornhoz, hogy nem nagyon törődött vele,
mit vesz föl. Az ön édesanyja nem is érezte úgy, hogy ezek a ruhák
illenének Lord Burke leányához. Ő ráadásul nem is olyan magas,
mint Skye úrnő, és dúsabb a melle, mint neki volt ilyen idős korában.
Az úrnő azt kívánta, hogy Deirdre kisasszony mindenből újat kapjon.
De azt tudom, hogy teljesen egyetértett volna azzal, ahogy most
Cecily asszonnyal döntöttünk. De ha nem szeretné, nem kell ezt
viselnie.
– Dehogynem! És ha Hiliard mester lefest mind a két ruhában,
akkor a mama és a papa is tudni fogja, hogy néztem ki az esküvőm
napján. Ha Robin nem bánja, a krémszínű ruhát szeretném
magammal vinni Londonba, de ma este abban akarok lenni, amiben a
mama a papához ment feleségül.
Daisy elmosolyodott.
– Akkor siessünk, készülődjünk. Soha nem hittem volna, hogy
Skye úrnő legkisebb lányát egy nap én fogom fölkészíteni az
esküvőjére!
Velvet már több napja nem fürdött, és most nagyon jólesett neki
ez a forró, illatos víz. Szerette a violaillatú szappant, amelyet Daisy
és Pansy használt, amikor a vaddisznósörtéból készült kefével a hátát
dörgölte, vagy amikor gesztenyeszín haját kefélte nagy gonddal.
Egyetlen bánata az volt, hogy nem pancsolhat egy kicsit, de már
akkor is közeledett a naplemente, amikor megérkeztek a házba. A
vacsorával pedig természetesen megvárták a ceremónia végét.
Velvet kilépett a kádból, és nyugodtan állt, amíg megtörölgették,
majd behintették parfümmel és hintőporral. Gyönyörű hosszú haját
meleg vászonnal szárítgatták, aztán selyemmel dörgölték. Pansy
elővett egy pár zöld selyemharisnyát, amelyen az aranyfonálhímzés
szőlőleveleket mintázott.
– Én csináltam, az édesanyjáét használtam mintának –mondta
Daisy. – És meghagytam Bonnie–nak, hogy engedje le a zöld ruha
alját. Nem tudtuk, nem lesz–e szükség prémszegélyre, de szerencsére
volt benne elég anyag – hiába, Franciaországban varrták. De a
krémszínűre kellett egy kis csipkeszegély, mert a kisasszony
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magasabb, mint az édesanyja.
Pansy sorra elővette a selyem alsóneműt és egy pár aranyozott
harisnyatartót. Velvet napok óta nem érezte ilyen jól magát.
Csodálatos, mit tud tenni egy forró fürdő, gondolta. Daisy ügyesen
áthúzta a ruhát a lány fején. Elegánsan hullott
le az anyag, a szolgáló összekapcsolta, és Velvet elámult, milyen
tökéletesen illik az alakjára. A derekát úgy fogta, mintha ráöntötték
volna, ifjú kebleit pedig olyan érzékivé formálta, amilyet Velvet el se
tudott volna képzelni. Szeme tágra nyílt a csodálkozástól.
Aztán Daisy folytatta:
– Szóltam Bonnie–nak, hogy vegyen be a selyemből, mert az
édesanyja egy picit szélesebb volt, amikor az édesapjával
összeházasodott, de a krémszínű ruha biztos, hogy tökéletes lesz.
Holnap majd fölpróbáljuk, és Bonnie igazít rajta, ha kell. Most üljön
le, hogy Pansy megcsinálhassa a haját!
Ruháját gondosan eligazgatva, Velvet leült. Pansy kézbe vette a
vaddisznósörte kefét, középen kettéválasztotta úrnője haját, és
vigyázva hátravonta a fülek mögé. Aztán a kefével és egy maréknyi
arany hajtűvel addig ügyeskedett, amíg elegáns kis kontyba nem
rakta a dús gesztenyebarna hajat. Majd kritikus szemmel végignézett
művén, nem akad–e olyan rakoncátlan fürtre, amely éberségét
kijátszva elszabadult kiszabott helyéről, de elégedetten nyugtázhatta,
hogy nincs ilyen. így aztán föltette művére a koronát: aranybrokát és
selyemró–zsácskákkal díszítette a kontyot.
– Gyönyörű! – bólogatott Pansy a tükörben. – Én nem láttam az
édesanyját ebben a ruhában, hiszen nem voltam akkor ott
Franciaországban, de nem lehetett szebb, mint a kisasszony most.
Remekül áll az almazöld szín a gesztenyeszín hajához.
Kopogtattak, s amikor Pansy ajtót nyitott, a de Marisco család
káplánja, Jean–Paul atya lépett be. Széles mosollyal köszönt:
–Jó estét, ma petité cousine!
Velvet szintúgy mosolyogva kelt fel, és kitárt karral lépett a
férfihoz.
– Jean–Paul atya! De boldog vagyok, hogy látom!
Jean–Paul St. Justine anyja Adam húga, Clarice volt, apja pedig
Henri, St. Juste grófja. Gyerekkorától kezdve papnak készült, és
tizenhárom évesen iratkozott be a szemináriumba. Kiválóan tanult, s
amikor felszentelték, rögtön egy fontos püspök mellé helyezték.
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Nyolc évvel ezelőtt azonban megtört a pályája. Pártját fogta egy
fiatal parasztlánynak, akit gazdája garázda fiai kegyetlenül
megerőszakoltak. A lány a falu templomának szentélyében keresett
menedéket, de a nemesúr fi–
ai betörtek a templomba, és a megdöbbent öreg pap szeme láttára
vonszolták ki onnan. Ebben a pillanatban lovagolt arra Jean–Paul
atya, és hivatala tekintélyét latba vetve sikerült végül a lányt
kiszednie a karmaik közül.
A kegyetlen fiúk nemes apja bevádolta a püspöknél, a bíborosnál,
végül magánál az uralkodónál is. Jean–Paul atyát felmentették
tisztségéből, és Angliába küldték, hogy Adam unokabátyjáéknál
családi káplánként tevékenykedjen. Abban az évben érkezett a
Queen's Malvernbe, amelyben Velvet betöltötte a hatodik évét. Az
egész vidéken, a környező falvakban mindenki szerette mélységes
igazságérzete miatt, s mert saját vagyonából is áldozott, hogy az
elesettek szenvedéseit enyhítse, legyenek akár katolikusok vagy
protestánsok. Jean–Paul atya a kevés igazi keresztény egyike volt,
ráadásul remek humorérzékkel megáldva.
Jean–Paul atya gyengéden megcsókolta a felé nyújtott két szép
kezet.
– Sugárzóan gyönyörű vagy, ma petité – mondta. – Nagyon
örülök, hogy hazajöttél megházasodni. Végighallgattam már a
jegyesed gyónását, és mondhatom, meg vagyok döbbenve – folytatta
komoly képpel, de nevető szemekkel. – Gondolom, a te gyónásod
ugyanolyan megrázó élmény lesz.
Velvet azonnal viszonozta a viccet:
– Na de mon cousin, vajon mit gyónhatnék meg én? Hát nem a
vad skót rontott meg engem, az a férfi, akit ráadásul a szüleim
szemeltek ki nekem?
– És te egy pillanatig sem élvezted a hús gyönyörét? – kérdezte a
pap ártatlan képpel.
– Mint egyházunk engedelmes lánya, mon pere, hogy
élvezhettem volna? – jött az úgyszintén ártatlan válasz. – Hisz az
efféle dolgok egyetlen célja a nemzés és a hit megerősítése, így
tanultam.
– Furcsa – ingatta fejét a pap. – Lord Gordon máshogy érzékelte.
Mélységes bűnbánatot tanúsított ugyan, amiért erényedet az egyház
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áldása nélkül beszennyezte, de lelkiismeret–furdalását azzal
csendesítette kissé, hogy gyönyörűséget is szerzett neked.
– Akkor nagyot tévedett, ráadásul úriemberhez nem méltón
árulkodott! – vágta rá keményen, de az elfojtott nevetéstől reszkető
ajkakkal Velvet.
– Soha nem láttalak még ilyen gyönyörűnek, ma petité. Nem
szeretnélek elszomorítani, de igazán nagy kár, hogy a szüleid nem
lehetnek itt. Néha nehéz Isten szándékait megérteni, igaz? – paskolta
meg unokahúga kezét. – Gyerünk, ma petité, menjünk a kápolnába,
ott meghallgatom a gyónásodat. Azt tanítottam neked, hogy a
házasság szentség, s előtte meg kell tisztulni.
– Oui, mon pere – mondta a lány, és hagyta, hogy az atya
kivezesse a szobából.
A családi kápolna kis, négyzet alakú terem volt a ház északkeleti
sarkában. Jean–Paul St. Justine szentelte föl, amikor ideérkezett
Franciaországból. Tölgyfából készült, szép kazettás mennyezet
borította, lent fényezett tölgypadló. A kis, faragott szárnyas ajtó
fölött kitárt szárnyú angyalok reliefje színesre festve,
aranylevelekkel. Az ajtóval szemben fehér márványoltár, rajta
ékkövekkel kirakott aranyfeszület, oldalán gyertyatartókkal. Fölötte
kerek ablak, piros, kék, arany, rózsaszín és zöld üvegberakással. Az
oltár bal oldalán három nagy boltíves ablak; az első Éva
megkísérlését, a második Jézus megkeresztelkedését, a harmadik a
feltámadást ábrázolta. Ezeken az üvegeken csak vörös, kék és
aranyszíneket használtak. Az oltár mellvédjén szőlőfürtök
díszelegtek, az oltár lépcsőjének két oldalán hosszú vörös
bársonypárnák. A kápolna hátsó végében, az ajtótól jobbra állt a
tölgyből faragott gyóntatószék. A bejárattól balra márvány
szenteltvíztartó. A kápolnában mindössze négy faragott imapad volt
– kettő–kettő kétoldalt –, s az egész szoba nemigen felelt meg arra,
hogy az egész háznép egyszerre legyen jelen, de azon ritka
alkalmakkor, amikor mégis így alakult, kicsit összehúzták magukat,
és megoldották valahogy.
Velvet belépett a gyóntatószékbe, és a szokásos köszöntés után
beszélni kezdett. Kisebb vétségeket gyónt meg csupán, amelyeket a
királynő udvarában követett el, s nagybátyját meglepte, mennyire
nem érez bűntudatot, amiért így megvárakoztatta Lord Gordont. A

236

lány leginkább szülei miatt aggódott.
Az atya feloldozta, és enyhe penitenciát szabott ki a bűnökért –
ha bűnöknek lehet egyáltalán nevezni őket –, aztán magára hagyta a
lányt imájával, és visszavonult, hogy maga is díszesebb és
ünnepélyesebb papi ruhát öltsön az esküvőre.
Amikorra Jean–Paul atya félórával később visszajött a kápolnába,
a faluból érkezett ministránsfiú már kicserélte s meg is gyújtotta a
gyertyákat a feszület mellett álló gyertyatartókban.
– A gróf úr azt mondja, kezdhetjük – szólt a fiú.
– Akkor nyisd ki az ajtót, és engedd be a családot Isten házába.
A fiú sietett végrehajtani az utasítást. Először Cecily úrnő és
Aidan St. Michael jött be összes gyerekével, utánuk Lady
Blackthorn, Daisy, Pansy és Dugald. Őket követte a Queen's
Malvern szolgahada, sokuk azóta szolgált itt, amióta Skye és Adam
de Marisco először tette be a lábát a házba. Velvet öreg dajkája,
Violet hangosan szipogott. Mindannyian látták, ahogy a kislány
asszonnyá cseperedett, és mind erősen kötődtek hozzá, sokan
egyenesen a saját lányuknak tekintették. Amikor a négy imapadot
dugig megtömte a de Marisco rokonság és háznép, beléptek Broc
Cairn gróf emberei, és megálltak körben a fal mellett.
Lord Gordon vőfélye, Lord Southwood oldalán lépett be, és
megállt az oltár lépcsője előtt. Robin elegáns zafírkék ruhában volt,
Alex – csakúgy, mint Skóciában – sötétkék, zöld és sárga kockás
skót szoknyát és sötét színű bársonykabátkát viselt.
Végre belépett a sugárzó szépségű menyasszony, büszke
nagybátyja karján. Lord Bliss a kápolna közepére vezette a lányt,
ahol Broc Cairn grófja várta. A nagybácsi Velvet kezét Alexébe
helyezte, s azzal megkezdődött a szertartás. Jean–Paul atya
belekezdett az ilyenkor szokásos latin nyelvű litániába, és Velvet
nagy megkönnyebbülést érzett. Szerette Lord Gordont, efelől nem
volt kétsége, de szívének és lelkének szüksége volt erre az ősi
ceremóniára, hogy igazán házasnak érezze magát. Egyedül azt
sajnálta, hogy Alex nem várta meg szülei visszatértét.
Milyen sokat tervezgették anyjával azt a napot, amikor majd oltár
elé áll. Minden kicsi részleten százszor és ezerszer végigmentek,
onnan kezdve, hogy milyen ruhát visel, egészen addig, hogy milyen
bort szolgálnak fel a vacsorán. A bornak például Archambault–ból,
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francia nagyszülei Loire menti kastélyából kell jönnie. Ó, nagyapa és
nagyanya! Hát igen, milyen kár, hogy ők sem lehetnek itt ezen a
csodálatos napon. Sem ők, sem a sok tante és oncle vagy a rengeteg
helyes cousin és cousine. Mind–mind hiányoznak, persze az egyet–

len Jean–Paul atya kivételével. Ő majd – Velvet ebben egészen
biztos volt – mindent részletesen megír a franciaországi rokonoknak.
Semmiről nem fog megfeledkezni, bár azok nyilván nagyon
szegényes kis mulatságnak fogják tartani, hiszen nincs esküvői torta,
nincsenek vendégek, csak Cecily néni és a St. Michael család, s
mindössze egy bátyja, egy nővére és egy sógora. Se idő, se alkalom
nem volt meghívni Alex nővérét a férjével vagy Velvet kiterjedt és
népes rokonságát.
Velvet igyekezett a szertartásra figyelni, és meglepve tapasztalta,
hogy Jean–Paul atya már ott tart a beszédben, ahol az ő esküjüknek
kell következnie. A lány nyugodtan, tisztán mondta ki azt, aminek
kimondására egész életében várt. Miután az eskük szövege
elhangzott, Jean–Paul atya misézni kezdett, és Velvet gondolatai
ismét elkalandoztak.
Eszébe jutott, merre járhat ebben a pillanatban apja és anyja.
Vajon még mindig Indiában vannak, vagy elindultak már visz–
szafelé? Nagyon szerette volna, ha lenne mód valahogy érintkezésbe
lépni velük, s akkor – ha nincsenek is vele – mégis megtudhatnák,
hogy megházasodott és boldog. Mama, papa. Megpróbálta lélekben
elérni őket. Mama, papa! Szeretlek benneteket! Alex gyengéden a
karja alá nyúlt, és letérdeltek az oltár lépcsőjére, hogy Jean–Paul
atyától magukhoz vegyék az áldozatot.
Amint a szent ostya a nyelvéhez ért, egy gondolat villant át az
agyán: „Nem vagyok gyerek többé. Nem Adam de Marisco lánya
vagyok, hanem Alex Gordon felesége. Nem – nem vagyok többé
Velvet de Marisco. Velvet Gordon vagyok. Szerethetem a szüleimet,
de nem támaszkodhatom rájuk többé minden helyzetben. Mostantól
magamra és Alexre kell támaszkodnom, s nemsokára nekünk is saját
gyermekeinkről kell gondoskodnunk. Ezt jelenti a felnőtté válás."
Ezek a nyomasztóan súlyos gondolatok egy pillanatra
megrémítették, s szeretett volna elrepülni. Biztos, hogy készen áll
már minderre? Most már tényleg meg kell öregedni? Hová lett az
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ifjúsága? Miért nem becsülte a szabadságát, amikor még élhetett
volna vele?
Aztán Alex keze a dereka köré siklott, és ő érezte férje forró
leheletét, ahogy a fülébe suttogta:
– Ne félj semmit, kislány. Hirtelen én se vagyok biztos benne,
hogy készen állok erre.
Velvet meglepett pillantást vetett a férfira, és nagy nehezen
lenyelte a torkából föltörni készülő nevetést.
– Maga akarta, mylord – súgta vissza –, és most már késő bánat,
nincs visszaút.
Alex bátorítólag szorította meg a kezét, ő pedig viszont. Nem
lesz könnyű az élet ezzel az emberrel, de unalmas sem lesz, az
biztos! Gondolatait visszaparancsolta az itt–és–most eseményeire, és
igyekezett figyelemmel kísérni a szertartás hátralévő részét.
Jean–Paul atya megáldotta őket, aztán mosolyogva
szembefordította Broc Cairn grófját és grófnéját az egybegyűltekkel,
majd így szólt Alexhez:
– Azt hiszem, megcsókolhatná a feleségét, uram.
Alex boldogan fogadott szót, feleségét medvét meghazudtoló
hatalmas öleléssel szorította magához, s forrón szájon csókolta, hogy
az ifjú arának a térde is elgyengült, miközben a Gordon–ház és a de
Marisco–ház szolgái kitörő örömmel éljenezték őket.
Velvet rettenetesen boldognak érezte magát, s amikor Alex végre
eltávolodott ajkával az övétől, hasonlóan boldog mosollyal nézett le
rá. Boldog nevetés fakadt a lány ajkán, és zöld szemében villogó
kajánsággal így szólt:
– Most, jó férjuram, most már valóban házasok vagyunk.
– Biztos vagy benne? – kérdezte ingerkedve Alex.
– Egészen biztos!
– Szeretlek, Velvet! – mondta a gróf.
– Biztos vagy benne?
– Bizony – felelte az ifjú férj tettetett komolysággal. – Egészen
biztos.
Azzal a jelenlévők tetszésnyilvánításától kísérve újra karjába
kapta a lányt, ismét megcsókolta, s csak egy pillanatra emelte föl a
fejét, hogy halkan odadörmögje neki:
– Teljesen egészen biztos!
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6
1588 késő őszén a társasági élet viharos forgószélként ragadta
magával mindazokat, akik Tudor Erzsébet udvarával tartot–
tak. A szezon betetőzéseként a királynő november tizenhetedikén
a Somerset House termeit elhagyván, teljes állami pompával vonult
be a Szent Pál–székesegyházba. A díszmenet élén a palota
hivatalosságai haladtak, őket London díszbe öltözött bírái és
tanácsnokai követték. Mögöttük lépdeltek Lancaster, York, Somerset
és Richmond heroldjai, ők vezették föl a hercegeket, őrgrófokat,
bárókat és vicomte–okat. Ebben a csoportban menetelt Lord
Southwood és sógora, a skót Broc Cairn gróf is.
Ezután következett a sorban Anglia főkincstárnoka, William
Cecil – vagyis Lord Burghley –, prémszegélyű fekete
bársonyköpönyegben, nyakában a hivatalát jelképező súlyos
aranylánccal. Mellette a főkancellár, Sir Christopher Hatton, nem
kevésbé pompázatos aranycsipkés fekete bársonyruhában s a
novemberi napfényben tündöklő hatalmi jelvényével. Mögöttük a
canterburyi érsek, John Whitcliff, valamint a yorki érsek, a francia
király követe és London polgármestere haiadt, majd a nemesember,
aki abban a megtiszteltetésben részesült, hogy az ország kardját
viheti – apródjai kíséretében.
Legvégül következett a királynő testőrsége s maga Tudor
Erzsébet nyitott hintaján, amelynek baldachinját ékes aranykorona és
a szélben libbenő hatalmas fehér tollék díszítette. Az uralkodó
káprázatosan festett apró gyémántokkal és gyöngyökkel hímzett
ezüstbrokát ruhájában, amely a legkisebb mozdulattól is
tüneményesen csillogott a hidegsárga őszi napsütésben. A ruha ujját
– csakúgy, mint a széleit és nyakkivágását – a legtisztább hófehér
hermelin szegélyezte. Palástot nem viselt, de udvarhölgyei tanácsára
prémszegélyű ingvállat, többrétegű szoknyája alá pedig vászon
alsószoknyát húzott. Fejét égővörös paróka díszítette, rajta tündöklő
gyémántokkal, gyöngyökkel és zafírokkal ékesített korona. A Fleet
Streeten és a Ludgate Hillen összegyűlt hatalmas tömeg harsogva
éljenezte meg szeretett királynőjét.
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A királynő a Szent Pál–székesegyház nyugati kapuján lépett be a
hatalmas templomba. Az oldalhajóban letérdepelt, és halkan
imádkozott. Aztán a számára fenntartott díszhelyre vezették, és
elénekeltetett neki az ünnepi litánia. A Nagy Armada fölött aratott
győzelmet nagyvonalú alázattal a kedvező széljárásnak és a tenger
kegyének tulajdonították, amely
isten kegyelméből segítette az igaz ügyért harcoló briteket. Nem
említették meg a derék angol hajósokat, akik – bár gyatra volt az
ellátás és kevés a muníció – puszta bátorságuk és ügyességük révén
kivívták ezt a csodásnak minősíthető győzelmet. Lord Howard
admirális, miközben a jóságos főpapok ájtatos kántálását hallgatta,
arra gondolt, micsoda képtelenség, hogy a Korona csak akkor
méltóztatott kegyesen kifizetni a győzelmet és dicsőséget hozó nagy
csata túlélőinek járandóságát, amikor ő azzal fenyegetőzött, hogy
saját zsebéből rendezi a tartozást. A tengernagy maga járta végig a
parti falvakat, hogy menedékért folyamodjon a sebesült
tengerészeknek, akik máskülönben az utcán maradtak volna. Bizony,
a veszély elmúltával az emberek emlékezete gyorsan megrövidül.
Velvet és nővére, Alcester grófnő, valamint sógornőjük,
Lynmouth grófnő jó tizedmagával zsúfolódott be egy szűk
imapadba, ott fészkelődött, s aggódott, nehogy teljesen tönkremenjen
szép ruhája a nagy nyomakodásban. Az egész nap egyetlen
nagyszabású, vég nélküli ünnep lesz. A Whitehallban izgalmas harci
játékok várnak rájuk, ezt ünnepi tánc és dáridó követi. Másnap
esedékes Velvet és Alex hivatalos és szabályos anglikán esküvője,
amelyet maga az érsek celebrál. Velvet jót mosolygott magában, és
arra gondolt, milyen jó volna, ha a szülei jelen lehetnének, de ezúttal
egészen más okból. Hogy kacagna Adam és Skye, milyen viccesnek
találná ezt a rengeteg esküvőt, gondolta Velvet.
Végre befejeződött a hálaadó ünnepség, és a királynő visz–
szaindult a Whitehall palotájába. Az udvar egyeden hatalmas – ám
meglehetősen rendezetlen – díszmenetben tódult a nyomában lefelé a
Ludgate Hillen. Bár délelőtt napos és tiszta idő volt, mostanra
kezdett beborulni a délutáni ég, és a folyó felől csípős szél fujt.
Havazástól az enyhébb hőmérséklet miatt nem kellett tartani, de
komoly esélyt lehetett jósolni némi esőnek.
– Remélem, legalább azt megvárja az ég, amíg befejeződnek a
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harci játékok – mondta Velvet, mert még soha nem volt alkalma
effélét látni.
– Hacsak nem zuhog, megtartják a játékokat – jegyezte meg
Willow.

– Esőben is? – kiáltotta meglepetten Velvet.
– A nézők helye fedett a küzdőtér mellett – magyarázta Angel. –
És a királynő imádja a sportot. Tavaly nyáron a spanyol fenyegetés
miatt nem volt idő ilyen földi hívságokra.
– Hála istenek, hogy ennek vége! – vágta rá Willow. –
Legközelebb kétszer is meggondolják a spanyolok, hogy ránk
támadjanak–e. Én sokkal jobban szeretem, ha béke van. Nem
ágyútölteléknek nevelem Henryt, Francist és Adamet! Ráadásul, ha
folyton háborúzunk, a végén nem marad valamirevaló férjjelölt
Cecilynek és Gabrielle–nek.
– Se Elisabethnek, Catherine–nek és Cecilynek – toldotta meg
Angel.
Willow borostyánfényű tekintete megtelt melegséggel:
– Te is szereted Robin lányait, ugye?
– Hogy tudnám nem szeretni őket? – érzékenyült el Angel. –
Olyan imádni való kis teremtmények, és nem is hinnéd, Willow,
mamának szólítanak!
– Ez annak a jele, hogy megszerettek – felelte Willow. – Alisonra
nem fognak emlékezni, nagyon kicsik voltak még, amikor meghalt,
de azt persze meg kell tudniuk majd, hogy csak a mostohaanyjuk
vagy. Elég fiatalok még ahhoz, hogy a magad módján nevelhesd föl
őket, de a pálcát azért ne kíméld, nehogy elkényeztesd őket.
Velvet elmosolyodott, hallgatván legidősebb nővérét, aki nem is
olyan régen még nagy gyanakvással firtatta, mi vezérelhette Angelt,
hogy feleségül menjen Robinhoz. Na és Angel! Mi történt ezzel a
dörzsölt és pimasz lénnyel? Willow–t és Angelt nagyon is egy fából
faragták. Családközpontú, szeretetteli, erős asszony mindkettő, aki a
férjét és a gyerekeit mindennek és mindenkinek fölébe helyezi.
Velvet csodálta és becsülte őket, bár nem tartotta valószínűnek, hogy
valaha is olyanná váljon, mint ők. Elgondolkodott azon, milyen
furcsa, hogy az összes lány közül ő, a legfiatalabb hasonlít lélekben a
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leginkább anyjukra. Szívesen megosztotta volna ezt a vadonatúj
felismerést Skye–jal is.
Végre–valahára elérték a Whitehallt, ahol legnagyobb
megkönnyebbülésükre Angel közölte, hogy Robinnak és neki van
egy kis lakása, ahol felfrissülhetnek, illetve rendbe hozhatják a
ruházatukat és a frizurájukat. Amikor odaértek, Angel szo–
balánya, Jane sietve meleg vizet hozott, hogy arcukat és kezüket
leöblíthessék. Ezután segített megigazítani a hajukat, ruhájukról
pedig lekefélte a port, és kisimította a ráncokat.
Mindegyikük bársonyruhát viselt, mert hűvös volt már ahhoz,
hogy odakint selyemben járjanak. Színes öltözékükben úgy festettek,
mint egy–egy ritka drágakő: Willow színe mélyvörös rubin, Angelé
tündökletes zafír, Velveté gazdag ametiszt. Miután némiképp
fölfrissültek a finom mézszínű bortól, amellyel Jane megkínálta őket,
újra fölöltötték prémgalléros köpönyegüket, és elindultak a
küzdőtérhez, hogy találkozzanak férjükkel, és elfoglalják a királynő
közelében kijelölt helyüket.
Alaposan zavarba jöttek, amikor megérkezvén azt látták, hogy
Tudor Erzsébet már a helyén ül, de a királynő egyetlen kegyes
kézlegyintéssel elintézettnek tekintette a késésüket.
– Hatalmas tömeg volt – talált nekik felséges mentséget, ők pedig
egyetértőleg bólintottak. A királynő megszemlélte a három ifjú
hölgyet.
– Olyanok vagytok, mint három szépséges drágakő.
– Felséged túl kedves – felelte Willow mosolyogva. Erzsébet
elnevette magát:
– Willow – mondta –, ha férfi volnál, te lehetnél a
legtökéletesebb udvaronc. Ahányszor csak belegondolok, mindig
elképedek, ki is az anyád.
– Anyám – válaszolta Willow – egész életében felséged hűséges
szolgája volt.
– Csak akkor, kedvesem, amikor neki úgy tetszett – replikázott a
királynő kacagva –, de nem haragszom a kedves Skye–ra. Talán épp
azért volt köztünk annyi súrlódás, mert alapjában véve nagyon
hasonlóak vagyunk. Van–e új híred felőle? Mikorra várható vissza?
Nagyon szeretném már tudni, vajon sikeres volt–e az útja.
– Az utóbbi időben nem kaptunk tőle hírt, ami annál is furcsább,
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mert mama mindig igyekszik folyamatosan tartani a kapcsolatot
Londonnal. Csak azt tudom, amit a legutóbbi levelében írt. Abban az
áll, hogy tavaszra ér haza.
A királynő bólintott, majd halkan megszólalt, mintha csak
magának mondaná:
– Létfontosságú, hogy sikerüljön neki!
Aztán Angelre emelte a tekintetét.
– Mondd, Lady Southwood, olyan–e a házasélet, amilyennek
elképzelted? Boldog vagy?
– Igen, asszonyom! Férjem a legkedvesebb és legszeretőbb férj a
világon. Soha nem hálálhatom meg eléggé felségednek, hogy
engedte, hogy feleségül menjek hozzá.
Angel szépséges arca ragyogott a boldogságtól.
– Akkor nagyon szerencsés vagy, kicsi Angel, mert nem mindig
van ez így. És vajon igaz–e a hír, hogy máris viselős vagy?
– Úgy hiszem, asszonyom.
– Akkor ebben is szerencséd van – jegyezte meg a királynő.
– Felséged után kellene elkeresztelnünk, de már van egy
Elsbethünk.
A királynő nevetése jobban hasonlított valamiféle ugatásra.
– Nem, kedves Lady Southwood! Fiú lesz, biztosra veszem, és
férjed apja után Geoffreynak kell keresztelnetek. Az aztán férfi volt a
javából! Remélem, őrá üt majd a fiad.
– Elmondom Robinnak, hogy felséged így kívánja – felelte
bájosan Angel.
A királynő figyelme most a küzdőtér felé irányult. Erzsébetnek –
csakúgy, mint apjának annak idején – a harci játékok jelentették az
első számú szórakozást. Greenwichben, Hampton Courtban és
Whitehallban egyaránt kialakítottak erre alkalmas küzdőteret. Ennek
a sportnak három fő ága volt. Az első a Tilts nevű bajvívás, két lovas
párbaja tompított hegyű lándzsával. A második a Tourney nevű
lovagi torna, amelyet karddal vívnak. A harmadik neve Barriers: a
két ellenfél a földön küzd, karddal és dárdával felváltva. A lakomák
és maszkos felvonulások közönségét is gyakran szórakoztatták
imitált harci játékokkal.
Miután az íjászversenyeket leszámítva ezek a harci játékok
jelentették az egyeden igazi sportot a Tudor–korban, rengetegen
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gyűltek össze, hogy megtekintsék a látványosságot. Állóhelyet
tizenkét pennyért lehetett váltani. Azok az udvaroncok, akiket a
királynő nem hívott meg saját páholyába, kénytelenek voltak a
maguk helyéről gondoskodni, így aztán számos nemesember és
hölgye keveredett a londoni plebs közé a nézőtéren.
A bajnokok – mindegyik a saját színében – trombitaszóra
vezették be lovukat az arénába, majd megkezdődött a pará–
dé. A versenyzőit szolgái szintén színpompás ruhákban virítottak –
ki vad pogánynak, ki hosszú hajú brit ősnek öltözve, ki pedig
lósörényt lobogtatva. Voltak lovagok, akik először szekéren hajtottak
be az arénába, a lovuk unikornis–„jelmezben": remekmívű
aranyozott csavart szarvval a homloka közepén. Mások szekerét
léggömbszerű skarlát bugyogót és aranybrokát turbánt viselő
szerecsenek vontatták be. A legrátartibbak rögtön teljes vértezetben
léptettek be peckes paripájukon, s büszkén mutatták be hátasuk
rendkívüli képességeit.
A lovagok és szolgáik a sorompót elérvén, megálltak a királynő
páholyához vezető lépcső alján. A szolga – urának modorát túlzó
módon utánozva – föllépdelt a lépcsőn, és jól szerkesztett verssel
vagy butácska bohócériával szórakoztatta az uralkodót és
udvarhölgyeit. Amikor ez elvégeztetett, ura nevében drága ajándékot
adott át. Ekkor Erzsébet engedélyt adott a lovagnak, hogy a tornán
részt vegyen. Miután mindegyik részvevő ekképpen megjelent a
királynő előtt, kezdődhetett a viadal.
Ezen a napon a lovagok között ott volt Lynmouth grófja, Broc
Cairn gróf és Alcester gróf is. Habár Willow hangosan zsörtölődött,
amiért férje is benevezett a küzdelembe –„Jamesnek föl kell fognia,
hogy már nem gyerek" –, valójában nagyon is büszke volt, hiszen a
gróf az ő színeiben küzdött: éjkék és ezüst selyem díszítette. Lord
Southwood oldalán állt sorompóba, míg Alex Sir Walter Raleigh
párja lett.
Kezdetét vette a viadal, jöttek a lovagok párosával, összecsaptak
ellenfeleikkel, lándzsák törtek sorra. Végül a közel kétszáz indulóból
négy bajnok maradt a porondon. Essex gróf és Oxford grófja Broc
Cairn gróf és Sir Walter Raleigh ellenében. Essex Erzsébet zálogát
kötötte lándzsájára; az élénkzöld és fehér szalagok büszkén lobogtak
a szélben. A gróf megingathatatlan magabiztossággal készült a
győzelemre.
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Alex Velvet jelét viselte: ezüst és skarlátszínű szalagot. Ő is tele
volt önbizalommal, mert úgy érezte, Skóciáért száll nyeregbe. Nem
kedvelte különösképpen Robert Devereux–t, továbbra is azt
gyanította, hogy a férfi figyelme Velvet iránt több puszta fivéri
érzésnél. Essex és Raleigh – bár a spanyolok elleni háború
időlegesen bajtársakká tette őket – újra ellenség lett, mi–

után mindkettő féltékeny szemekkel nézte, hogy a másik mekkora
befolyásra tett szert a királynőnél. Alex úgy érezte, megfelelőbb
partnere nem is akadhatott volna, mint Raleigh.
Edward de Vere, Oxford grófja az ellenfelekre sandított, és
odaszólt Essex grófhoz:
– Ez a vad skót nagyon jól verekszik, és Raleigh nemkülönben.
Nem fogunk könnyen győzni, Robert.
Essex körbepásztázta a küzdőteret.
– Furcsa, Ned, de én azt hiszem, hogy mégis. Csak a szerencse és
Raleigh ügyessége tartotta bent idáig a felföldi barbárt. Könnyen
elbánunk velük, szavamat rá.
Néhány perccel később tömény megdöbbenés tükröződött Essex
grófjának csinos arcán, ahogy rámeredt törött lándzsájára, és
kénytelen volt konstatálni, hogy a királynő szalagjai méltatlanul
hevernek a porban. Oxford lándzsája úgyszintén barátságtalan
bánásmódban részesült Raleigh jóvoltából. Így aztán kihirdették a
nap bajnokait: Broc Cairn gróf és Sir Walter Raleigh. Címeres
pajzsukat a Temze–parton álló pajzsgyűjteményben helyezik majd
el.
Alex és Sir Walter letérdelt a királynő elé, hogy átvegye a
győztesnek járó jutalmat, ami ezúttal egy–egy smaragd volt.
– Fölemelkedhettek, dicső lovagjaim. Szép küzdelem volt.
Nagyon szép küzdelem.
– Csakis önért, asszonyom – válaszolta Raleigh, mire Erzsébet
elmosolyodott.
– Köszönettel vettük a hordó remek bort, Walter – mondta a
királynő –, hanem ön, Lord Gordon! Micsoda gyönyörű ajándékkal
lepett meg. Milyen fajtából való az a két kutya, amelyet sunyi
tekintetű szolgája hozott elém? Soha nem láttam még hasonlót.
– Saját tenyésztés, asszonyom. Jóféle vadászszetterek. Azért
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ajándékoztam egy párt – hímet és nőstényt –, hogy ön is tovább
tenyészthesse tetszése szerint. Remekül használhatók sűrű bozótban,
jól apportíroznak, különösen fajdot és szalonkát.
– Tetszik a színük is – mondta a királynő. – Szép fekete és barna.
Ilyen ebeim nem voltak még. Ha tényleg beválnak a vadászaton,
elvárom, hogy küldjön nekem még egy párt. Tartozik vele, miután
ellopta tőlem keresztlányomat, és elrabolta a becsületét – fejezte be,
szúrós tekintettel méregetve a lovagot.
– Máris az öné, amit kért, felség, Velvet pedig megéri az árat –
jött a gyors válasz.
– Hm – ráncolta Erzsébet a homlokát. – Fogalmam sincs, mit
mondok majd Lord és Lady Mariscónak, amikor tavasszal
hazatérnek. Nem tudtam megfelelni feladatomnak mint keresztanya,
és mindez az ön türelmedenségének köszönhető, Lordom.
– Minden felelősséget magamra vállalok, felség. Ne terhelje
lelkiismeret–furdalás, hisz lóhalálában utánunk küldetett. Ahogy én
látom, nagyon is eleget tesz a kötelességének.
– De nem voltam elég gyors, igaz?
– Fogadja tiszteletteljes bocsánatkérésemet, felség – mondta Alex
őszinte hangon. – Beismerem, hogy temperamentumom legyőzte a
józan észt, így kellemetlen helyzetbe hoztam felségedet. Ezért
bocsánatát kérem, de Velvetet oly hevesen szeretem, hogy nem
tudtam várni... – azzal ügyefogyottan megvonta a vállát.
– A pokolba is, ön igaz, tisztességes ember, Alexander Gordon!
Egyenesen és őszintén szólt hozzám, amire kevesen volnának
képesek, mert mind tart tőlem. Tetszik nekem! Megbocsátok, de
szavát kell adnia, hogy a holnapi ceremónia után, amelyet érsekünk
celebrál, Angliában maradnak mindaddig, ameddig keresztlányom
szülei visszatérnek. Tudom, hogy nagyon szeretne visszamenni
hazájába, ám ehhez ragaszkodnom kell. Skye O'Malley
tigrisanyaként küzd, ha a gyermekeiről van szó. Amikor legutóbb
összetűzésbe kerültünk valamely ügyben, ami az egyik lányát is
érintette, nagyon fájdalmasan belém döfött. Fullánkja túl szúrós
ahhoz, hogy még egyszer elviseljem, ha belém csíp.
Alex elnevette magát.
– Ez furcsa – mondta. – Mindössze egyszer találkoztam az
anyósommal, amikor Velvetet eljegyeztem. Gyönyörű asszony volt,
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és szívélyes háziasszony. És mégis: bármit hallok róla másoktól, az
arra vall, hogy fékezhetetlen hevű, harcos amazon. Bírja a szavamat,
felség: sem én, sem Velvet nem hagyja el Angliát, amíg csak
tavasszal viszont nem látjuk a szüleit.
Másnap, 1588. november 18–án Velvet és Alex még egyszer,
utoljára hűséget esküdött egymásnak, ezúttal abban a kápolnában
Greenwichben, ahol Skye feleségül ment Geoffrey Southwoodhoz.
Amikor ugyanis a lovagi torna közben a ki–
rálynő hírét vette, hogy az ara ugyanabban a ruhában vonul oltár elé,
amelyet anyja viselt az Angyali gróf menyasszonyaként, úgy döntött,
hogy a ceremóniát sem rendezhetik másutt, csakis ugyanazon a
helyen. Ez a döntés az egész udvar sebes átköltöztetését hozta
magával – Greenwich egyébként is a királynő kedvenc palotája volt.
Ott aztán délután fél ötkor Velvet és Alex a canterburyi érsek, John
Whitcliff színe előtt immáron negyedszer és egyben utoljára, a jog és
törvény rendjének megfelelően házasságot kötött.
A szertartás után újabb lakodalmi ünnepet ültek, az asztalt ezúttal
hatalmas lakodalmas torta díszítette, tetején az égetett cukorból
megformált ifjú párral. Mulattató maszkajáték is zajlott, amelyben az
udvar jelesei is részt vettek, valamint Christopher Marlowe és
társulata.
Később Marlowe–nak sikerült Velvetet egy sarokba szorítania. A
komédiás–drámaíró kajánul a szemébe nevetett.
– Mondd csak, szépségem, megtartottad–e a szerelmi ideálodat,
vagy csak azért mentél hozzá, mert kényszerítettek? Ha az utóbbiról
van szó, azt hiszem, ajánlhatok némi vigaszt – vigyorgott az ifjú
arára.
– Szeretem a férjemet, maga pimasz ripacs! – vágott vissza
Velvet. – Engedjen, mert esküszöm, magára uszítom a kutyákat.
Marlowe nagyot nevetett.
– Az áldóját, milyen kis harcias. Sajnálom, aranyom, hogy nem
fogadod el az ajánlatomat. Biztos vagyok benne, hogy mindketten
fontos élménnyel gazdagodtunk volna. – Mindazonáltal odébb lépett,
hogy továbbengedje Velvetet.
Velvet és Alex tehát kénytelen volt az udvarban maradni, amely a
télbe forduló időjárás miatt szerencsére Greenwich–ben és
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Londonban állapodott meg egy időre. Robin átengedte az ifjú párnak
anyjuk házát, a Strand egyik szép épületét. Tudta, hogy Greenwood
Velvet hozományának részét képezi, s bár szíves örömest látta volna
őket vendégül, azzal is tisztában volt, hogy a friss házasoknak
szükségük van a saját otthon nyugalmára. Arról nem beszélve, hogy
úgy látta, ő és neje sokkal jobban illik egymáshoz, mint amazok. A
legjelentéktelenebb apróság is heves vitát robbantott ki Velvet és
férje
között. Robin – csakúgy, mint nagybátyja, Lord Bliss – szerette a
nyugalmat és a csöndet.
December ötödikén Velvet és Alex első ízben hívott meg kisebb
vendégséget; bensőséges családi ünnep adta az alkalmat: Angel
tizennyolcadik születésnapja. Lynmouth ifjú grófnéja addigra már
biztosan tudta, hogy tavaszra gyermekük születik, s Robin úgy bánt
vele, mintha nem is húsból–vérból, hanem finoman metszett
kristályból volna.
Angel kivirult ettól a gondoskodástól, s még azt is megvallotta
boldogan Velvetnek:
– Robinnak teljesen igaza lett! Megtanultam szeretni őt! Úgy
szeretem, hogy el sem tudom képzelni, milyen volna az életem
nélküle.
Velvet szíve megtelt melegséggel e szavakra. Nagyon szerette a
bátyját, és boldogsága neki is nagy örömöt okozott.
– Mikorra várjátok a kicsit? – kérdezte.
– Valamikor házasságunk kilencedik hónapjában – felelte Angel
bájosan pírba borult arccal. Aztán lehalkította a hangját. – Biztosan a
nászéjszakán történt. Kívánom, hogy neked is ugyanilyen szerencséd
legyen, drága Velvet. Ugye, leszel a fiunk keresztanyja?
– Olyan biztos vagy benne, hogy fiút hordasz a hasadban? –
incselkedett Velvet.
– Hát persze! – felelte határozottan Angel. – A lehető
legbiztosabb.
Velvet nagyot kacagott. Alex meg is kérdezte:
– Min nevetsz, szerelmem?
– Eszembe jutott, hogy meglepődik majd a mama, amikor hazaér.
A házasságunk és egy új unoka s vele az új menye, akinek még a
létezéséről sem tud.
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Mindenszentek napja óta Londonban az egyik téli ünnep a
másikat érte. Először jött Szent Márton napja a hagyományos sült
libával, aztán Szent Katalin napja, az utolsó almaszüret ünnepe,
aztán a Hálaadás a spanyol Armada legyőzetése alkalmából, majd
Szent Kelemen napja – és a december még el sem kezdődött.
Vigasságmestert neveztek ki London minden egyes udvari
kocsmájába, minden jómódú nemesember házába, sőt a királyi
udvarba is. Amikor aztán Angel születésnap–
ja is eljött, végképp úgy tűnt, minden nap jeles alkalom, amilyet jó
ételekkel, borral és mindenféle vidám dáridóval lehet megünnepelni.
Miután ez a karácsony volt az első, amelyet a két új házaspár
együtt ünnepelhet, elhatározták, hogy karácsony estéjéi
Greenwoodban, karácsony szent napját pedig Lynmouth House–ban
töltik. Greenwood szolgái önfeledten díszítgették a házat, sok–sok év
eltelt már azóta, hogy ezt a szép ünnepei utoljára itt töltötte a család.
Az alkalmazottak egy része már abban az időben is itt szolgált,
amikor Skye még Greenwoodban lakott, a többiek ezek gyermekei
voltak. Boldogan aggatták a magyalt és a repkényt, a borostyánt és a
babért a fogadószoba falaira.
A hagyományos karácsonyi farönköt Queen's Malvernből
kapták, de Alex és Velvet meghívását Cecily úrnő nem fogadta el,
mert – ahogy mondta – túl öreg, és ízületeit megviselné a folyó felől
áramló hideg pára.
Velvet gyanította, hogy más az igazság. – Cecily szentimentális
idős hölgy, azt szeretné, ha első közös karácsonyunkat magunkban
ünnepelnénk, ráadásul gyanítom, hogy a szolgákat sem szívesen
hagyná ott karácsonyra, mert Queen's Malvernben mindig vidám az
ünnep.
A rönköt a férfi szolgák vonszolták be a házba., de néhány
vállalkozó szellemű asszony is segítségükre sietett. A kandalló
zöldbe öltözött, párkányán súlyos ezüst gyertyatartókban lobogó
gyertyák kacsingattak a szekrényeken és asztalokon világító
társaikra. A hasábot nagy nyögés–zihálás közepette a helyiség
közepére húzták–vonták. Aztán a ház minden lakója – úr és szolga
egyaránt – ráült, és elénekelt egy dalt, hogy távol tartsa azokat a
gonosz szellemeket, amelyek nem engednék lángra gyúlni a fát.
Amikor aztán Alextől kezdve az utolsó csaposlegényig mindenki

250

megtette a magáét, sört töltöttek a kupákba, és elhangzottak a
karácsonyi és újévi köszöntők.
A farönköt aztán begurították a nagy kandallóba, és gondosan
körülrakták gyújtóssal. Alex fölemelt egy parázsló ágat, és
Velvetnek nyújtotta.
– Ez az ön háza, asszonyom. Az asszony őrzi az otthont és a
családi tűzhely melegét. Önre vár hát, hogy meggyújtsa első
karácsonyi tüzünket.
Összetalálkozott a tekintetük, és Velvet meglátta a férfi szemében
lobogó tüzet. Ahogy átvette tőle a parázsló ágat, lassan
elmosolyodott.
– Legyen hát ez a tűz az első, melyet sok követ majd, uram!
Azzal a parázsló faágat a gyújtósra dobta, amely pattogva kapott
azonnal lángra.
Csak néhány perc telt belé, s a nagy karácsonyi rönk is pattogva
izzott, s amikor az első narancssárga lángok felcsaptak a kémény
felé, kitárultak Greenwood ajtói mindazok előtt, akik együtt kívánták
ünnepelni a karácsonyt Broc Cairn grófjával és grófnéjával.
Karácsonyi fánkot és süteményt, illatos tejben fürdő édes kását
szolgáltak föl. A felfogadott zenészek is kitettek magukért: szólt a
duda és a síp, a tamburin és a dob, csöpp idő telt bele, s mindenki
rázendített a karácsonyi dalokra. Egyike ez az év azon kevés
napjának, amikor úr és gazda egy asztalnál ül, együtt eszik és iszik.
A kíváncsiság rengeteg embert vitt be a faluból a grófi pár házába
ezen az estén. Chiswick–on–Strand lakói jól emlékeztek még Velvet
bőkezű édesanyjára, és alig várták, hogy kiderüljön, vajon ez a
bőkezűség áthagyományozódott–e a lányra.
Velvet nem okozott csalódást senkinek. A férfiak egy–egy
erszényt kaptak tőle hat ezüsttel, az asszonyok egy vég színes
kelmét, a gyerekek kis csomagocskát színes cukrokkal. A szegények
mind teli hassai, meleg felöltővel, kötött harisnyával és egy–egy kis
erszénnyel távoztak. A vendégek újra és újra ittak Greenwood új ura
és asszonya egészségére.
Pontban éjfélkor megkondultak a harangok Anglia–szerte, hogy
jelezzék a gonosznak: Krisztus megszületett, és a Sátán legyőzetett.
Hosszú este volt. A falu lakói hazatértek otthonukba, a szolgák
nyugovóra tértek, hogy aztán rövid pihenés után kora reggel
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fölkeljenek majd, és a háztartás után nézzenek. A két ifjú házaspár
átsétált a kerten, amely Greenwoodot és Lynmouth House–t
elválasztotta egymástól. Velvet, Robin és Alex karján egy–egy
csöppség ült: Robin gyermekei, akiket az ünnepekre fölhozattak
Devonból. Miután Angelnek jelen állapotában nem volt tanácsos
utaznia, inkább elküldetett három kedves mostohagyermekéért,
mintsem hogy a Lynmouth Castle személyzetére hagyja őket
karácsonykor.
Angel igen gyengéd anyának mutatkozott. Nagyon is jól
emlékezett rá, milyen volt valódi anya nélkül fölnőnie, eltökélte hát,
hogy benne gondoskodó és szerető anyára talál majd Elsbeth, Cecily
és Catherine. Velvet számára meglepő és új volt sógornőjének ez a
vonása, miután ő nem táplált magában hasonló anyai érzéseket. Ha
eljön az ideje, és neki is születnek gyerekei, nyilván szeretni is fogja
őket, de most ez még korai volna.
Lynmouth House teraszán a szolgák gondjaikba vették a
gyerekeket, Velvet és Alex pedig jó éjszakát kívánt Angelnek és
Robinnak.
Ahogy visszafelé indultak a kerten át, és kezük
összekulcsolódott, Alex alig leplezett sóvárgással szólalt meg:
– Helyes kis kölykök, nem?
– Aha – felelte Velvet, hisz mindhárom unokahúgát kétségtelenül
bájos teremtésnek látta.
Alex megállt, amint az alacsony kis falban lévő kapun átléptek a
maguk oldalára. Karjába szorította feleségét, és szinte annak szájába
suttogta:
– Biztos, hogy nem vagy még úgy, gyönyörűségem?
– Igen, Alex. Még nem. Van, akinél ez hamar megy, van, akinél
időbe telik – felelte, miközben egy icipici lelkifurdalást érzett, mert
biztosan tudta, hogy egy darabig még nem születik gyermekük.
Csak röviddel a Queen's Malvernben lezajlott házassági
szertartás előtt Daisy négyszemközt beszélt vele, s bár mondandója
először megdöbbentette Velvetet, a lány izgatottan hallgatta a jó
tanácsokat.
Hosszú–hosszú évek óta először bizonytalanodott el Daisy, hogy
vajon helyesen cselekszik–e, de amikor arra gondolt, mennyire
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fölbosszantja majd Skye asszonyt, ha hírét veszi lánya házasságának,
úgy döntött, mindez egy váratlan unokával megtetézve végképp sok
volna. Belekezdett hát:
– Tudom, hogy az édesanyja is ezt mondaná, ha most itt volna, de
mert nincs itt, úgy érzem, rám vár a feladat. Sok évvel ezelőtt Eiblin
néni, édesanyja nővére, aki Írországban ápolónő, átadta a mamájának
egy olyan szer receptjét, amely megakadályozza, hogy teherbe essen,
kisasszony. Tudom, hogy nem örül túlzottan ennek a házasságnak,
nem mintha
nem szeretné a grófot, hanem mert azt remélte, hogy az esküvővel
megvárják szülei visszatértét. Azt is tudom, hogy jobban szerette
volna, ha leendő férje hosszasan udvarol, ahogy a herceg szokott a
mesékben. És tudom azt is, hogy nagyon fiatal még az anyasághoz,
habár édesanyja már tizenhat évesen megszülte Ewant. Túlontúl
fiatal volt akkor, s ezt nemegyszer szóvá is tette azóta, ami nem azt
jelenti, hogy Ewan úrnak rosszat akarna. – Daisy apró
kristályserleget nyújtott Velvet felé. – Igya meg ezt – mondta –, és
ma éjjel nem kell félnie semmitől. – Aztán visszahúzta a kezét. –
Nincs még másállapotban, ugye?
– Nem – felelte elkerekedő szemekkel Velvet.
– Akkor igya ki! Csináltam már egy kis üvegcsével, a receptet
pedig rábíztam Pansyre a legszigorúbb előírások kíséretében. Amíg
nem akar kisbabát szülni, addig igyon belőle naponta, és
biztonságban lesz. Ha felkészült rá, hogy családanya legyen, hagyjon
fel vele, és majd a természet teszi a dolgát.
– Vajon Jean–Paul atya helyeselné ezt? – aggodalmaskodott
Velvet. – Nem hiszem, hogy a Szent Egyház hozzájárulna az
ilyesmihez.
– Jean–Paul atya nagyon jó ember, de soha nem szült még
gyermeket, és nem is valószínű, hogy egyhamar fog. Ne feledje,
kisasszony, hogy ezt a szert az édesanyja a saját nővérétől, egy szent
asszonytól kapta. El tetszene hinni róla, hogy Isten szándéka ellenére
cselekszik?
Velvet egy rövidke pillanatig habozott. Szeretett volna
gyermeket, de nem olyan gyorsan, mint Angel. Úgy képzelte,
örömteli lehet a házassága Alexszel, de csak akkor, ha biztos lehet
benne, hogy nem születik azonnal babájuk. Megfogta hát a serleget,
és kiürítette. Attól fogva mindennap megivott egy kis adagot az
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aranysárga, angyalfűillatú szerből, s a hatás láthatóan nem maradt el,
mert havibaja a várt időben rendesen jelentkezett.
– Bele akarok tenni egy kiskölyköt a hasadba – suttogta Alex. –
Amikor látom, milyen gazdagon éled Angelben a természet, vagy
ránézek Rob három tündéri kislányára, olyan nagyon vágyom rá,
hogy nekünk is legyen gyerekünk.
– Majd ha Isten is elérkezettnek látja az időt, jó uram – felelte
Velvet, reménykedve, hogy nem érződik hangján a bűn–
tudat, s közben bosszankodott, mért kell férjének folyton ezen a
témán lovagolnia.
– Aha, majd ha Isten elérkezettnek látja az időt. De gondolj csak
arra, mennyi gyönyörűségünk telik majd addig is abban, hogy
igyekszünk beteljesíteni az Úr akaratát! – incselkedett a gróf,
felesége pedig jót kuncogott.
– Ejnye, Lordom! Miféle szentségtörő beszéd ez?! – feddte
Velvet a férjét, de amaz hallotta a szigorú hang mögött a visszafojtott
nevetést.
S amíg beszélt, a lány egy marék havat gyűjtött a terasz lépcsőjét
szegélyező kőpárkányról, majd hátrapenderülve megdobta férjét a
frissen gyúrt kis hógolyóval.
Tettetett haraggal mordult rá a megtámadott, lerántotta a
lépcsőről, és űzni kezdte a kertben. Velvet kis sikoltással menekült
előle, de pillanatonként meg–megállt, hogy újabb maréknyi havat
szórjon a vad skótra. Úgy kergetőztek a kertben, mint két zabolátlan
gyermek, mígnem Velvet sikertelen kísérletet nem tett, hogy a
lépcsőt elérje. Férje végre foglyul ejtette, s azonmód le is rántotta a
hóba, a hátára penderítette, s addig csiklandozta, amíg az asszony
feltartóztathatatlan kacagás közepette könyörögni nem kezdett, hogy
hagyja abba.
– Hagyjam abba? Arcátlan fehércseléd, ennél sokkal nagyobb
büntetést érdemelnél, amiért tiszteletlenül bántál uraddal és
gazdáddal!
Lovaglóülésben terpeszkedett Velvet fölött, s most lehajolt, hogy
megcsókolja, de az elfordította a fejét.
– Gazdám? – ismételte tettetett felháborodással. – Gazda, igen?
Megint ugyanott tartunk? Kutyák és a lovak? És én vajon mi vagyok,
jó uram?
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– Kiscica! – felelte a gróf habozás nélkül. – Sziszegő, prüszkölő
vadmacska!
– Miaúú! Ffff! A cicákra leginkább melegséggel és
gyengédséggel lehet hatni – ment bele a játékba Velvet, és
smaragdzöld szeme pajkosan megvillant.
– Valóban, asszonyom?
Azzal leszállt a feleségéről, és magához emelte.
– Akkor hadd vigyem be ezt a loncsos kiscicát a jó meleg házba –
mormolta –, a puha ágyamba, hogy ott ölelgessem–dédelgessem,
hadd szelídüljön meg egy kicsit.
– Phrrrr! – jött a felelet, s a lány kilőtt, mint a nyíl, föl a lépcsőn,
be a házba.
Férje nagy nevetéssel vetette magát utána, végigkergette a
könyvtárszobán, be a nagy fogadóterembe, föl a lépcsőn és végig a
hálójuk felé vezető folyosón. Beviharzottak az egyik szobába,
fölriasztván Pansyt, aki az előszoba kandallója mellett bóbiskolt.
Dugald, akinek feje Pansy ölében nyugodott, azonnal talpra
szökkent.
– Mylord! Mylady! – s közben a kókadozó Pansyt böködte
sziszegve: – Kelj már föl, hé!
Pansy résnyire nyitott szemekkel tápászkodott föl nagy nehezen,
ekkor tudatosult Velvetben, milyen későre jár.
– Csak fűzz ki, Pansy – rendelkezett –, aztán menj ágyba te is.
Pansy bólintott, de aztán azt mondta:
– Azért a ruháját elteszem, asszonyom. Az csak egy pillanat.
Bement asszonya nyomában a hálószobába. Ahogy a ruhától
megszabadult, Velvet ott állt selyem alsóneműjében, és
visszagondolt a gyönyörű estére. Pansy úrnője nyaka körül kezdett
babrálni, először a nyakláncot kapcsolta le, aztán a fülbevalókat vette
ki. A ruhát és az ékszereket szorongatva kiment, majd rövidesen
visszatért.
– Jó éjszakát, asszonyom! – mondta meghajolván. – És boldog
karácsonyt!
– Boldog karácsonyt, Pansy! – jött a válasz.
Az ajtó becsukódott a fiatal szolgáló mögött. Velvet lassan
levette alsószoknyáit, kisingét, cipőjét és harisnyáját. Immáron
meztelenül odament a kis ezüstkancsóhoz, amelyben Pansy meleg
vizet készített be, egy darabka illatos szappannal megmosta az arcát
és a kezét, majd megkefélte a fogát. A kandallóban föllobbant a láng;
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egy izzó hasáb ezernyi pattogó szikrát hányva lepottyant a roston.
Velvet élvezettel nyújtózkodott egyet a kellemes melegben.
– Jézusom, de gyönyörű vagy! – mondta Alex a kettejük
hálószobáját elválasztó ajtó küszöbén állva. – Soha nem tudnék
betelni a látvánnyal: így, ahogyan a Jóisten megteremtett. A
bársonyos bőröd, a szemed, a hajad! Ez maga a tökély, szerelmem.
Felesége mögé lépett, és keze végigsiklott a testén, majd ráborult
Velvet mellére. Épp szemközt álltak a nagy állótükör–
rel, és Velvet elbűvölten nézte, ahogy a férje simogatja. Keblei
tökéletesen arányosak voltak termetéhez képest, mégis mintha
kicsinek tűntek volna a férfi hatalmas kezeihez mérten, amelyek oly
önfeledten játszottak a testén. Mellbimbóit izgató érzés bizsergette
meg, s máris hegyes kis szerelmi bogokká keményedtek. Gömbölyű
keble mintha még jobban kitelt volna a varázsos simogatás alatt.
Velvet mélyet sóhajtott, és halkan azt mondta:
– Ne hagyd abba, szerelmem. Imádom, amikor így simogatsz!
A férfi rámosolygott a tükörben.
– Örülök, hogy nem olyan vagy, mint azok a jéghideg
fehérszemélyek, akik csak koromsötétben képesek levetkőzni, és
akiknek minden gyertyát el kell fújni – mondta. — Szeretem
kényeztetni az én kiscicámat, és látni, ahogy a gyönyörűségtől
dorombolni kezd.
Lehajtotta a fejét, és puha csókot lehelt a lány bársonyos vállára.
Egyik keze lassan lejjebb siklott az alabástrom bőrön, körbe–
körbe járt a lány hasán, míg a másik kéz a világért sem hagyta volna
ott a gondjaira bízott gömbölyded keblet. Velvet egész teste merő
remegés volt, ahogy ezernyi apró gyönyör ingerhulláma futott végig
rajta. Ernyedten dőlt hátra férje karjaiba, szemét lehunyva halkan
mormogott. Alex hosszú ujjai elérték a vénuszdombját, majd
finoman szétválasztván a duzzadt szeméremajkakat, ráleltek az édes
gyönyörforrásra. Velvetnek elakadt a lélegzete, ahogy önkéntelenül
fölpattant a szeme. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy
belenézzen a tükörbe, s a látvány egyszerre megbotránkoztatta és
izgalomba hozta.
Egyszeriben minden dúsabb és érzékibb lett a szoba aranyszínű
derengésében. Teste is bujábbnak tűnt, mint valaha is gondolta
volna. Hasa feszes volt és gyöngyházragyogású, s szinte sugárzott
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belőle a sűrű szenvedély, amely belülről elárasztotta. Velvet szeme
férje becéző ujjaira tévedt, majd tágra meredt a látványtól: saját
rózsaszín húsát látta, rajta gyöngyharmatos apró cseppek ragyogtak.
Ekkor érezte meg tompora feszes félgömbjei között Alex
követelőzőén meredő férfiasságát. Fölemelte a tekintetét, s
másodszor is elakadt a

lélegzete, amint a tükörben meglátta a férfi forró vágytól kipirult
arcát. Alex abbahagyta az enyelgést, szembefordította magával és
gyengéden átölelte feleségét, majd szája mohó csókkal tapasztotta be
a lányét.
Ajka keményen, szorosan préselődött Velvet ajkára, a szuszt is
kiszorította belőle. A levegő után kapva kinyitotta kissé a száját, s ez
elég volt a férfinak, hogy nyelvével belehatolhasson. Velvet
reszketett az izgalomtól, de még nem adta meg magát teljesen.
Nyelvük, ez a két, látszólag önálló életet élő izmos kis állatka őrült
táncot járt szájuk sötét barlangjának zugaiban. Aztán a férfi –
anélkül, hogy hitvese ajkáról egy pillanatra is eltávolodott volna a
sajátjával – fölemelte és nászi ágyukhoz vitte a lányt. Gyengéden
hátradöntötte, teste lassan dőlt rá a másikéra, s az ágy felnyögött a
kettős teher aiatt. Alex Velvet dús hajában turkált az ujjaival.
Ha volt még benne erő és akarat, ez a szenvedélyes csók az
utolsó cseppig kiszárította belőle: Velvet egész létezését már csak
egyetlen dolog töltötte ki: gyönyört adni és kapni.
Alex ajka most elhagyta őrhelyét, és kanyargós útra indult.
Fölszánkázott a lány rebbenő szempillájára, majd lefelé bolyongott:
az arc következett, az áll, a lágy nyak – rajta az ütőér vad lüktetése
elárulta az örvénylő szenvedély hevességét. A férfi lágyan csókolta,
nem haladt tovább, amíg ez a pulzálás leheletnyit nem csendesült.
Akkor aztán következtek a keblek szépséges halmai. Alex sóhajtva
vette szájába az egyik mellbimbót, s hosszú perceken át szopogatta
gyengéden, mielőtt ikertestvérének is hasonlóképp lerótta volna a
tiszteletét.
Velvet érezte, hogy ellenállhatatlanul tör rá a vágy. De mitől van
az, hogy ennyire képes őt kívánni? Mélyet sóhajtott, és simogatni
kezdte Alex fejét és nyakát, majd fokozatosan haladt lefelé a
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vállakon, a hátán, egészen a kemény tomporig. A férfi felnyögött a
gyönyörűségtől, majd hirtelen széttárta Velvet combját, és
belemártotta szerelmi rúdját az izzó testbe.
Velvet érezte, hogy könnyek patakzanak végig az arcán,
miközben Alex teste hevesen mozgott az övén.
– Szeretlek! – suttogta. – Úristen, milyen nagyon szeretlek, én
szerelmes, vad skót férjem!
Alex lecsókolta arcáról a sós könnycseppeket, keze közé fogta
felesége arcát, és így szólt:
– Szeretlek, Velvet. Soha nem volt még nő, aki így betöltötte
volna a teljes szívemet, és nem is lesz több soha! Mindörökké hű
leszek hozzád, szerelmem. Mindörökké!
Azután tovább keresték egymás karjaiban a szerelem testi és lelki
beteljesülését, míg egyikük számára sem maradt más, csak a másik.
Karácsony szent napja az ablakuk alatt zengő énekszóra virradt.
Csapzottan és ziláltan, de annál boldogabban mosolygott egymásra
Velvet és Alex, aztán fölkeltek az ágyból, vigyázva belebújtak a
gondosan előkészített, ám mindeddig nem használt hálóingükbe. Az
ablakhoz léptek, nagyra nyitották, és lekiáltottak a bájosan
szerenádozó gyerekeknek: „Boldog karácsonyt!" Azok pedig
sugárzó arccal tekintettek föl az úrra és az úrnőre, majd négykézláb
szedegették a garasokat, amelyeket Alex ledobott nekik.
– A konyhaajtóban kaptok süteményt és innivalót – kiáltott le
Velvet a kis dalnokoknak, akik aztán nagy hajlongás–bókolás
közepette tűntek el a ház oldalában.
Alex pajkosan belecsípett a feleségébe, majd fejét a keblei közé
fúrta, és beszívta az édes parfüm bódító illatát.
– Ó, nem, Lordom! – tolta el Velvet. – Misére kell mennünk a
kápolnába. Az atya nyolcra várható. Csak nem akarsz botrányt?
– De! – vigyorgott a gróf, és felesége után kapott. Az azonban
ügyesen kitért előle.
– Ejnye, Lordom! Mint asszonyod, én vagyok a család erkölcsi
tartóoszlopa. Annak rendje és módja szerint fogjuk megkezdeni a
karácsonyt. Mit gondolna a szent ember, ha elkésnénk?
– Bizonyára a bőséges reggelire gondol majd, amelyet utána
elfogyaszt: a disznósajtra, a mustárra és a testes édes borra –
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mormogta, de azért szófogadóan visszavonult a saját szobájába
fölöltözni.
A nap fő eseménye a karácsonyi ebéd volt, amely délután
háromkor kezdődött Lynmouth grófjának nagy udvarházában. Nem
volt sok meghívott vendég, csupán a gróf frissen házasodott húga és
sógora; nővére és annak férje, Alcester grófja és grófnéja, valamint
öt gyermekük; Sir Walter Raieigh, illetve Bess Throckmorton.
Utóbbi kettőt egymástól függetle–
nül hívták meg, s mindkettőnek sikerült kicsikarnia úrnője
engedélyét, hogy távol maradjon az udvartól, de azzal a szigorú
feltétellel, hogy az esti táncmulatságra visszaérnek. Az uralkodónak
fogalma sem volt róla, hogy kedvenc nemesurainak egyike és
Throckmorton kisasszony egy asztalnál fogyasztja el a karácsonyi
ebédet.
Amikor az utolsó fogást – a borba áztatott piskótát, a krémeket,
gyümölcstortákat, kandírozott rózsa– és ibolyaszirmokat, valamint a
nehéz borokat – is letakarították az asztalról, megjelentek a
karácsonyi mímesek, és előadták a Szent Györgyről, a szaracénról és
a sárkányról szóló játékot. A három főszereplő mellett más figurák is
fölléptek, köztük a Télapó; egy orvos, aki a „sebeket" begyógyítja;
egy jóképű ifjú, serleggel a kezében, és egy barna szemű, aranyszőke
fürtű leányka, aki a fagyöngyöt hozta.
Willow öt gyermekét és Robin három lányát elbűvölte az
együgyű kis produkció. Bess Throckmorton megfordult, és
rámosolygott Walter Raleigh–ra, aki – megszabadulván az udvari
nyomástól – szenvedélyesen nézett a nő szemébe.
– Szinte úgy érzem magam, mint gyerekkoromban –mondta a
lány.
– És jobban szereted ezt a világot, mint az udvarét, Bess? A nő
felsóhajtott:
– Nagyon szeretem úrnőmet, a királynőt, de ez nem jelenti azt,
hogy ne vágynék a sokkal egyszerűbb vidéki életre, egy férjre,
gyerekekre, saját otthonra. Az az élet jobban kedvemre volna, mint
az udvari.
Aztán szomorúan elmosolyodott:
– Egyébként elmúlt már a hamvasságom, s miután hozományom
nincs, ki is venne el engem?
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– Én elvennélek, Bess – felelte a férfi gyengéd hangon. – Van
nekem annyi vagyonom, amiből bőséggel megélünk ketten.
– És meddig maradna tiéd ez a vagyon, ha nem volnál többé
őfelsége szerető és hűséges lovagja? – kérdezett vissza a nő. – Nem
szívesen volnék bukásod okozója, főleg hogy mennyit küzdöttél,
amíg ezt a pozíciót sikerült elérned.
– Leicesternek is megbocsátott.
– Mindannyian tudjuk, hogy Robert Dudley különleges eset volt.
Ugyanaznap születtek, és gyerekkoruktól kezdve jó
barátok voltak. Amikor a királynő még csak Erzsébet hercegnő volt,
és nővére a Towerbe záratta, Robert Dudley volt az, aki – bár maga
is börtönben ült – kevéske kis ezüstkészletét mind arra áldozta, hogy
megvesztegesse a rabtartókat, és apró kedvezményekkel tegye
elviselhetőbbé Erzsébet sanyarú sorsát. Erzsébet szerette őt, szívből
szerette. Azt hiszem, neki bármit megbocsátott volna, Walter, de mi,
többiek mind ki vagyunk szolgáltatva az ő haragjának. Azért nagyon
köszönöm a szép bókot, és megőrzöm a szívemben.
– Szeretlek, Bess – mondta halkan a férfi.
Elizabeth Throckmorton mélyen elpirult, és ez valahogy nagyon
jól állt neki.
– Én is szeretlek, Walter – felelte gyengéden, aztán visszafordult
a gyermekek felé, akik éppen lovacskáztak nagy hempergés és
kacagás közepette.
Robert Southwood odalépett Walter Raleigh mellé.
– Remélem, nem bánod, hogy mi ilyen egyszerűen ünnepelünk –
mondta, miközben mosolyogva nézte a gyerekek játékát. – Angel
nagyon szerette volna, ha te és Bess velünk karácsonyoztok, de én,
ellentétben más rangbéliekkel, a szűk körű családi összejöveteleket
kedvelem.
Walter Raleigh rámosolygott házigazdájára, és bólintott.
– Pont most beszéltük meg Besszel, hogy visszavágyunk
mindketten azokba az időkbe, amikor egyszerűbben éltünk. De
hallom, hogy készülsz föleleveníteni néhai atyád szokását, és nagy
maszkabált rendeztek az udvar számára vízkeresztkor.
– Hát igen. A királynő kért meg rá, én pedig nem utasíthattam
vissza. Utána viszont feltett szándékom visszavonulni az udvari
társasági élettől mindaddig, amíg feleségem tavasszal meg nem szül.
Ez az első terhessége, és azt mondják, nyugalomra van szüksége. Ha
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lehet, hazamegyünk Devonba, hogy Lynmouthban születhessek meg
a gyermek.
Az idő előrehaladtával a gyerekeket elvitték aludni, a zenészek
pedig kellemes ritmusú lavoltára. váltottak. Lynmouth gróf a terem
közepére vezette feleségét, és kezdetét vette a tánc. Azonnal
csatlakoztak hozzájuk a többiek is, de amidőn a lavolta után a
muzsikusok pezsgőbb, spanyolos ritmusra váltottak, Angel visszaült
a helyére, mert a pattogós tánc je–
len állapotában nem vált volna a javára. Aztán ahogy a nap lassan
átcsúszott a másnapba, az est lassan véget ért.
Sir Walter Raleigh és Throckmorton kisasszony már előbb
eltávozott, hogy királynőjének adott szavát állhassa. Willow és férje
az elkövetkező néhány napot még Lynmouth House–ban tölti, de
Velvet és Alex elindult haza a hóborította kerten át – mindketten
elégedett szívvel gondoltak vissza első közös karácsonyukra.
Amikor végre újra saját szobájukba értek, Alex feleségéhez
fordult, és hangja teli volt szerelemmel.
– Egész nap nem volt időnk az ajándékokra, kedvesem. Nézz
csak be a párnád alá!
Velvet zöld szeme kerekre nyílt a várakozástól, s szinte átrepült a
szobán a nászi ágyig. Kezét becsúsztatta a tömött párna alá, aztán
kihúzott egy lapos, fehér bőr ékszertokot, s amikor kinyitotta,
gyönyörűséges nyakláncot talált benne gyémánttal és rubinnal
kirakva, közepén szív alakúra formált mélyvörös ékkővel.
– Ó, Alex!
Kiemelte fehér szaténfészkéből a nyakláncot, és a fény felé
tartotta.
– Ó, Alex!
Férje elégedetten vigyorgott.
– Először sikerült elérnem, hogy elhagytak a szavak, Velvet.
Levonhatom esetleg ebből azt a következtetést, hogy tetszik?
– Ó, igen, jó uram! Imádom! Borzasztóan nagyon tetszik! Soha
semmim nem volt még, ami ehhez fogható.
Ajándékát kezében szorongatva férje karjába vetette magát, és
hevesen megölelte.
Alex keze végigsimított Velvet testén, orrcimpái beszívták a
parfüm édes illatát. Arcát belefúrta a nyak és váll találkozásánál
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képződött illatos üregbe, és fölsóhajtott.
– A pokolba, te lány, hogy én hogy szeretlek! Soha nem
gondoltam volna, hogy a szerelem így el tud söpörni minden mást,
de Isten a megmondhatója, csöppet se bánom. Sőt, inkább a fejem
verem a falba, hogy lehettem olyan öntelt bolond, hogy ennyi közös
évet elszalasztottam!
Velvet odafészkelte magát Alex vállgödrébe, és érezte, hogy
szívét eddig ismeretlen, forró érzés tölti el. Ez tehát a szere–
lem, gondolta. Egyáltalán nem találta kellemetlennek az érzést. Sőt,
nagyon is kellemes volt. Boldogan fölsóhajtott, ahogy Alex még
közelebb vonta magához.
Alex arca – amelyen a mindent elsöprő szenvedély visszfénye
lobogott – most örömteli csodálkozást fejezet ki. Szerette volna
kitalálni, mi jár most a lány fejében – s amire gondolt, azzal nem járt
túl messze az igazságtól. Úgy érezte, szerelemtől túlcsorduló szíve
szétfeszíti a mellkasát. Úristen, mennyire szereti! És mégis: nem
volna jó teljesen elárulni a lánynak, mi dúl a szívében, mert egyik–
másik nő elkanászodik, ha túlzottan biztos a dolgában. Jobb is lesz
az ellágyulás e ritka pillanatának véget vetni, mielőtt még olyat talál
mondani, amit később megbánhat. Közömbös hangon szólalt meg:
– Hát én semmit nem kapok tőled, asszony?
– Úristen! – kiáltott fel amaz. – Dehogynem!
Azzal átszaladt a szobán, kinyitott egy ládát az ajtó mellett,
lehajolt, és elővett egy jól bebugyolált valamit. Letekerte a
terjedelmes tárgyról a védőtakarót, és győzedelmes arccal
elővarázsolt egy kis festményt. Megfordította az aranyozott faragott
keretet, és ekkor láthatóvá vált maga a kép, amely őt ábrázolta anyja
selyem esküvői ruhájában.
Alex csak bámult, a csodálkozástól leesett az álla.
– Hogy... – dadogta – Hogy lehet ez? Hisz erre semmi idő nem
volt!
Tekintete csak úgy falta a szépen megfestett portrét. Velvet
diadalittasan mosolygott.
– Hiliard mester műve – kezdte büszkén. – Ő festette meg a
miniaturámat, amikor megérkeztem az udvarba. A szüleimnek
szántam karácsonyra. Aztán amikor Skóciából visszatértünk,
elmentem hozzá, és könyörögtem, hogy fesse meg a nagyobb
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változatát, hogy az legyen a te karácsonyi ajándékod. Nem túl
gyakran csinál egész alakos portrét, úgyhogy ez nagy megtiszteltetés,
Alex. Az arcot lemásolta az eredetiről, aztán kétszer modellt ültem
neki az esküvői ruhában, hogy – ahogy ő mondta – csinálhasson egy
nyers vázlatot. Utána egyszerűen otthagytam nála a ruhát, hogy
minden apró részletet lemásolhasson. Soha nem találtad volna ki,
igaz? – nevetett elégedetten.
Alex egy pillanatra elfordult a képtől, és szemügyre vette a lányt:
– Nem, soha eszembe nem jutott volna.
Nagyon szépnek találta a festményt. Velvet délcegen állt a képen,
oldalán férje két szetterével, kezét egyikük fején nyugtatva. Másik
keze derékmagasságban, benne gyantalabdacs. Egyenest lenézett a
vászonról, smaragdzöld szeme egyszerre tükrözte lelke ártatlanságát
s a fiatalos kíváncsiságot – Alexet ez a tekintet fogta meg jó néhány
hónapja, első találkozásuk alkalmával is. A lány nem mosolygott a
képen, szája csücske mégis halványan fölfelé kunkorodni látszott,
mintha bármely pillanatban kitörhetne belőle az ellenállhatatlan
nevetés. Mintha valamely titkot őrizgetne, amit senki mással nem
akar megosztani. Arckifejezése azt súgta a nézőnek, hogy aki a
képen van, örül ennek a titkos tudásnak. Első ránézésre a háttérben
csupán a kék ég látszott, de ahogy alaposabban megvizsgálta, Alex
fölfedezett a bal alsó sarokban egy borzot, ékszerekkel kirakott
nyakörwel. Velvet meglátta a csodálkozást férje szemében, és
kuncogni kezdett.
– Hiszen egy borz felesége vagyok, vagy nem? – kérdezte
incselkedve.
– A borznak nincs felesége, legfeljebb párja. De hogy az enyém
vagy, az biztos! – jött a válasz.
– Aha – replikázott Velvet. – A tiéd vagyok, te pedig az enyém
vagy, jó uram. Négy alkalommal esküdtem össze veled különböző
házassági ceremóniák kíséretében, de ahogy én bizalmat és hűséget
fogadtam neked, ugyanúgy esküdtél te is nekem. Vésd az eszedbe,
ha el akarnál bitangolni az ágyamtól, nem vagyok hajlandó eltűrni a
becsületemen esett foltot.
Alex döbbenten meredt rá.
– Hogy a kénköves pokolba jut eszedbe ilyet mondani? –kérdezte
magából kikelve, nem csupán a szavakon, de a fenyegető hangnemen
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is fölháborodva, amelyet a lány használt.
– Angel azt mondja, hogy Robin kénytelen volt az álarcosbálra
meghívandók listájára Lord és Lady de Boultot is fölvenni. A Lord
kisebb, de annál életbevágóbb szolgálatot tett a királynőnek
nemrégiben, aki kegyeibe fogadta. Így sértő volna kizárni őket a
vendégek sorából.
– És te feltételezed rólam, hogy nyilvánosan közelednék ahhoz a
nőhöz? – kérdezte Alex veszélyesen fojtott hangon.
– A szeretőd volt valaha! – csattant föl Velvet.
– Soha! – köpte ki hasonló erővel a szavakat Alex, és szeme
sötéten villámlott.
– Soha? – ismételte kételkedve Velvet.
– Soha, asszonyom! Csak azért volt minden, hogy téged
féltékennyé tegyelek, de soha nem vittem ágyamba azt a viperát!
Hogy merészeled ezt föltételezni rólam, és hogy merészeled
föltételezni, hogy most, miután veled összeházasodtam,
fölelevenítenék egy ilyen kapcsolatot, még ha eredetileg létezett
volna is?!
– Elhiszem, ha te mondod, Alex, hogy semmi nem történt
közötted és Lady de Boult között, de be kell ismerned, hogy nagyon
is játszottad előttem a szeretőt, és ha jól emlékszem, első
házasságkötésünknek is az volt a kiváltó oka, hogy a királynő
kertjében rajtakaptalak, amint összevissza tapogatod azt a szajhát!
Mire gondolhattam volna, jó uram? Ha megsértettelek, bocsánatodat
kérem, de honnan kellett volna tudnom, hogy valójában semmi
közöd ahhoz a szörnyeteghez?!
– Akár volt hozzá közöm, akár nem, mi jogon merészelsz nekem
bármit is előírni? – kiabált a férfi.
– Nocsak, uram! Te talán nem akarod megszabni, hogyan
viselkedjem?
– A feleségem vagy!
– Te pedig az én férjem!
Ekkor Alex hirtelen megértette a helyzet képtelen voltát, és
elnevette magát.
– Úgy látom, megint ugyanott tartunk. Lovak és kutyák.
– Gonosztevő! – nevetett rá vissza Velvet. – Úristen, Alex,
micsoda gőgös pávák vagyunk mind a ketten! Kíváncsi vagyok,
lesz–e valaha béke közöttünk.
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– Én nem bánom ezt a kis csatározást, kislány – morogta
gyengéden Alex, és újra magához húzta feleségét.
Keze a dús hajkoronán játszott, és egy csókot lehelt a lány feje
búbjára.
– Én nem bánom, hogy csatározunk, mert nagyon élvezem a
békekötést.
Velvet úgy érezte, minden erő elszáll belőle ezektől a szavaktól.
Biztonságban érezte magát az erős karok szorításában. Lehet, hogy
ez a házasság mégiscsak be fog válni? Szeretik egymást, és ő elég
okos ahhoz, hogy felismerje, férje jó em–
ber, minden konoksága ellenére. Elmosolyodott magában, hisz tudta,
ő sem különb egy mákszemnyivel sem, egy kis konokságért
éppenséggel neki sem kell a szomszédba mennie Férje nyaka köré
fonta a karját, és fátyolos hangon a fülébe súgta:
– Olyan hideg van itt, uram. Nem vonulnánk vissza ágyunkba,
hogy megtárgyaljuk a legújabb békekötés feltételeit?
Férje egyetlen szó nélkül fölkapta, és átcipelte a hálószobán,
majd betuszkolta az ágy takarói alá, aztán ő is csatlakozott hozzá. Az
egész éjszakát heves alkudozással töltötték, de amikor végre eljött a
hajnal, Broc Cairn gróf és szépséges grófnéja egyaránt elmondhatta,
hogy a tárgyalások eredményét kielégítőnek találja.

7
Az úr 1589. éve megkönnyebbülést hozott Anglia számára. Nem
lebegett már a spanyol Armada fenyegetése Tudor Erzsébet
birodalma fölött.
A királynő és udvartartása örömmel és várakozással nézett a
Lynmouth grófja és grófnéja házában rendezendő vízkeresztnapi
álarcosbál elé. Több mint húsz év telt el azóta, hogy a Lynmouth
House kinyitotta kapuit eme jeles ünnepre, amelyet Robin apja,
Geoffrey Southwood tett oly közkedveltté.
Angel, aki derékban kezdett már vastagodni kissé, megkérte
sógornőit, hogy segítsenek az előkészületekben. Az ifjú grófné –
miután az udvarban nevelkedett – pontosan tudta, mik a tennivalók,
mégis úgy vélte, hogy ilyen hatalmas feladathoz több megfontolt agy
összmunkája szükséges. Willow, aki napról napra jobban becsülte

265

Angelt, szívvel–lélekkel vetette bele magát a tervezésbe. Velvetnek
viszont nem volt gyakorlata a vendéglátásban, és sokkal jobban is
izgatta leendő viselete, mint az, hogy miképpen lehet a királynőt és a
többi vendéget méltóképp elszórakoztatni.
– Jól tennéd, ha figyelnél mindenre – figyelmeztette legkisebb
húgát Alcester grófnéja. – Lehet, hogy egy nap Skóciában James
királyt kell vendégül látnod.

– Náluk nem ilyen merevek az udvari szokások – válaszolni
Velvet.
– Ez azt jelentené, hogy megfeledkezel a neveltetésedről? –
kérdezte Willow döbbenten. – Lehet, hogy anya ír, de soha nem
feledkezik meg arról, hogy az angol nemességhez tartozik, és mindig
ennek megfelelően viselkedik.
– Mama mindig úgy viselkedik, ahogy neki tetszik — nevetett
Velvet. – Ne is tagadd, nővérkém. Hisz még a királynő is ezt szokta
mondani.
Willow hümmögött, de szája széle titokban fölfele rándult. Sokat
gondolkozott már azon, hogy lehet, hogy ő – egy ír lázadó és egy
spanyol nemes lánya – ilyen tökéletes angol asszonnyá lett.
Visszaemlékezett saját neveltetésére, ami legnagyobbrészt Cecily
úrnő vállán nyugodott. Szegény anyja, amilyen kalandos életet élt,
nem túl sokat tudott törődni elsőszülött lányával, akárhogy is imádta
Willow–t. Így Skye – aki szerette annyira a lányát, hogy azt kívánja,
ami neki a legjobb – otthagyta Willow–t a gyermektelen angol
asszonynál, aki úgy nevelte a gyermeket, mintha csak a sajátja volna.
Willow újra ránézett a húgára. Kedves, kicsi elkényeztetett
Velvet, akit úgy szeretett, annyit dédelgetett apja és anyja, tényleg
túlontúl fiatal még a házassághoz. Hiányzik belőle a felelősségérzet,
bár a rosszaságnak szikrája sincs benne. De nem buta lány, gondolta
Willow. Hamar bele fog tanulni. Aztán így szólt a többiekhez:
– Meséljétek el, milyen jelmezben lesztek! Kezdd te, Angel, mert
te leszel a vendéglátó. Uram atyám, jól emlékszem anya szép
ruháira, Geoffrey eleganciájára. Senki nem tudta előre kipuhatolni,
mit viselnek majd, aztán a következő évben mindig legalább fél tucat
utánzatban köszönt vissza a jelmezük.
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Willow elnevette magát, ahogy fölidéződtek benne a múlt képei.
Angel is elmosolyodott.
– Robin nap lesz, én pedig az ég. A ruhám egészen különleges
kék árnyalatú.
Willow összecsapta a kezét:
– Tökéletes! – mondta. – A kék illik hozzád a legjobban. –Hát te,
Velvet? Te milyen jelmezt öltesz?

– Nem, előbb te jössz – ellenkezett Velvet. – El tudom képzelni,
hogy vélekedik James az efféle maskarádéról, lévén hogy inkább
vidéki úrnak számít, mint udvaroncfélének.
Willow szomorúan bólintott.
– Hát, ez bizony igaz, de azért sikerült meggyőznöm, és végül
nagylelkűen beadta a derekát. Én derűs tavaszi nap leszek, James
pedig langyos tavaszi éjként jelenik meg.
– És mit visel a langyos tavaszi éj? – mulatott Velvet.
– Fekete bársonyt – jött azonnal a gyakorlatias válasz. – De a
zekéjére azért ráhímezzük majd ezüstfonállal, gyöngyökkel és apró
gyémántokkal a holdat és a csillagokat.
– Nagyon ügyes! – kiáltotta lelkesen Angel.
– Hát igen – helyeselt Willow. – A ruha egyszerűsége miatt
lehetett meggyőzni. Tudni kell, hogyan lehet bánni a férfíval.
Nem is olyan nehéz feladat.
– Attól is függ, ki az a férfi – vetette közbe Velvet. – A te férjed
és Robin fivérünk engedelmes, könnyen kezelhető férfi. De Lord
Gordon, az én hitvesem a világ legönfejűbb teremtménye. Ő aztán
nem hajlandó magára aggatni bármiféle idétlen maskarát, ahogy ő
mondja. Kijelentette, hogy inkább a tartánját viseli, úgysem igen
láthatott bárki is a királynő udvarában teljes skót nemesi
díszöltözéket. Ez a legtöbb, amit sikerült nála elérnem. Képtelenség
szót érteni vele.
– És te mi leszel, Velvet? – kíváncsiskodott Angel. Velvet
titokzatosan elmosolyodott.
– Tűz – felelte. – Haragos, lobogó láng. Már két hete tervezem,
és miután Alex tudott róla, újévre csodálatosan szép rubin
nyakláncot és fülbevalót ajándékozott nekem. Irigyelni fog minden
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hölgy az udvarban, talán még maga a királynő is.
– Micsoda bőkezű férfi! – jegyezte meg Willow. – Karácsonyra
rubin és gyémánt, és most újévkor még több rubin. Úgy tűnik, te is
úgy vonzod a drágakövet, mint a mama.
Velvet arca egy pillanatra elkomorult.
– Nagyon hiányzik a mama, Willow! Hát sosem lesz már vége
ennek a télnek? Jaj, hogy várom már, hogy eljöjjön a tavasz, és
hazatérjenek végre a szüleim! Mennyi minden történt, amióta két éve
nekiindultak Indiának. Mennyi mindent kellene elmondani nekik,
megosztani velük. Mondd, Willow,
tényleg olyan szörnyen gyerekes dolog, ha az ember annyira szereti a
szüleit, mint én?
Willow szelíden magához ölelte a húgát.
– Nem, Velvet. Nekünk talán azért tűnik furcsának, mert
egyikünknek sem adatott meg, hogy hosszabb ideig együtt lehessen a
szüleivel. Gondoltál már arra, hogy Skye O'Malley gyerekei közül te
vagy az egyetlen, aki úgy nőtt föl, hogy ő mindig elérhető
közelségben volt? És te vagy köztünk az egyetlen, akinek apja is,
anyja is volt gyerekkorában. Ha mi túlzónak látjuk a
ragaszkodásodat, az csak emiatt lehet. Amikor mi nevelkedtünk,
örültünk, ha egyszer–egyszer rövid időre együtt lehettünk a
mamával. Neked viszont ott volt világéletedben. Nem csoda hát, ha
közel érzed őt magadhoz, és ez a közelség meg is marad, dacára
annak, hogy már Alex felesége vagy. De most már az asszonysors
felelősségét is magadra kell vállalnod. Hisz akár egy éven belül anya
lehetsz magad is! – azzal arcon csókolta a húgát.
– Milyen színt fogsz viselni?
– Színeket, Willow, nem színt! A tűz összes színét. Skarlát–
vörösét, pirosat, aranysárgát és narancsszínt! Majd meglátod!
Nagyon eredeti!
Willow számára kissé közönségesnek tűnt ez az összeállítás.
Skarlátvörös, piros, aranysárga és narancsszín? Még egy
cigányasszony se merné magára ölteni ezt a rikító színegyveleget. És
ehhez még a lány bronzvörös haja! Ugyanakkor, gondolta, ez lesz a
lány első komoly jelmeze. Ha nem sikerül olyan elbűvölőre, mint a
többieké, biztos csalódást okoz majd neki, de legalább levonja a
tanulságot a jövőre nézve.
A jelmezbál estéjén azonban Willow kénytelen volt
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megváltoztatni húga ízléséről alkotott véleményét.
A három asszony Lynmouth fogadótermében találkozott, hogy
megnézzék egymás jelmezét. Angel maga volt a tökély kék selyem
ruhakölteményében: a szoknya középső részét gyöngyökkel és
holdkővel varrták ki, hogy kis bodor felhők látszatát keltsék. Itt–ott
apró ékköves tűk jelképezték az égen szálló madarakat. Angel
aranyhaját óriási felhőt imitáló bolyhoscsipkés fejdísz rejtette maga
alatt, amelynek tetején rubin–, smaragd–, topáz– és
ametisztkövekből kirakott szemkápráztató szivárványív szórta a
fényt. A ruha nyaka magasan záródott, így
aztán nyakláncra nem volt szükség. A grófné mellett tündökölt
Robin aranyszín ruhában, rajta aranyfény csillogású berillkövek.
Willow végignézett rajta, és arra gondolt, mostohaapja, Geoffrey
Southwood sem festett soha ennél ragyogóbban.
Willow – ígéretéhez hűen – derűs tavaszi napnak öltözött.
Tavaszi zöld szaténruhája szoknyarészének közepét egy egész
mezőnyi tarka virág borította. Mindenfelé kicsiny ezüstbáránykák
legelésztek, hajában pedig arany madárfészek, benne ékkövekkel
kirakott lakója. Mellette feszített a férje, ahogy megegyeztek, fekete
bársonyban.
Alex szintén szavának állt: tökéletes felföldi díszt öltött magára.
Egyetlen kiegészítő utalt csak az álarcos mulatságra: az aranyozott
pálcára erősített arany álarc – ilyet minden vendég tartott a kezében.
Velvet láttán azonban elállt a lélegzete nővérének és sógornőjének
egyaránt. Valóban tűzjelmezbe öltözött, ahogy beharangozta.
Csakhogy – a többi hölggyel ellentétben – nem egybevarrt ruhába
bújt: élénk skarlátvörös, piros, narancsszín és aranysárga árnyalatú,
vadul kavargó drapériákat öltött magára, amelyek oly rafináltan
rendeződtek egységbe, hogy azt sem lehetett megmondani, hol
végződik az egyik és hol kezdődik a másik. Nyakában a csodás rubin
nyakék, fülében méltó párja, a rubin fülbevaló.
– Nem mutatkozhatsz így – jelentette ki Willow. – Ez a leg–
illetlenebb jelmez, amit valaha láttam. Anyám irgalmazz! Kilátszik a
lábszárad!
– Jaj, ne legyél már olyan vénasszonyos! – felelte Velvet. –
Skarlátvörös selyemharisnya van rajtam – azzal előrenyújtotta
formás lábát. – Ide nézz!
Csillogó vörös gránátkővel kirakott harisnyakötője bűnösen
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kacsingatott elő.
– Ez még rosszabb! – sikított föl Willow.
– Csípőpárnára és alsószoknyákra eresztett báli ruhában nem
lehetek tűz, az túl gyáva megoldás volna. A tűznek bátran, sisteregve
kell lobognia.
– Szerintem igen eredeti – vélekedett Robin, s zöld szeme
elismerőn csillogott. – Nekem semmi kifogásom ez ellen a jelmez
ellen, és feltételezem, Alex, hogy neked sincs, különben nem
láthatnánk most itt húgunkat ebben a káprázatos öltözetben.

Alex tekintete lustán és elégedetten végigfutott a feleségén.
– Jobban föl van öltözve, mint te magad, Willow. A te mély
dekoltázsod sokkal többet fölfed.
– Így van – csatlakozott Alcester gróf is, jól szemügyre véve
felesége nyakkivágását. – És Velvet tényleg káprázatosan fest így.
Willow lemondóan emelte égnek a kezét.
– El sem tudom képzelni, mit szól majd a királynő —
méltatlankodott, aztán keményen összeszorította ajkát, és nem szólt
többet.
Ám a királynőt elbűvölte Velvet jelmezének eredetisége, és
alaposan megdicsérte. Egyetlen úriember sem akadt az udvarban, aki
ne értett volna tökéletesen egyet a királynő ítéletével, és Alex
türelmét számtalanszor tették súlyosan próbára az est folyamán. A
nők két csoportra oszlottak: egy részük osztotta a királynő
véleményét, a többiek rosszalló pillantásokkal és tettetett
felháborodással palástolták irigységüket.
Mary de Boult az utóbbiak közé tartozott. Angol rózsának
öltözve érkezett, csakhogy ruhája színéül a bíbort választotta, s túl
későn ismerte föl, hogy ez a sötét szín sápatagnak mutatja tejfehér
bőrét. Sokkal jobban járt volna, ha megfogadja a szabója tanácsát, és
halvány rózsaszín ruhát ölt. Jelmeze ráadásul nem is bizonyult túl
eredetinek – rajta kívül még legalább kéttucatnyi rózsa volt a
teremben –, úgyhogy Lady de Boult vigasztalhatatlan volt, s
boldogtalanságát csak tetézte, hogy mindenki Velvet ruhájáról
beszél.
– Furcsállom, hogy Lord Gordon hagyta a feleségét ilyen
idegenszerű, különc ruhában megjelenni, de persze ő maga is csak
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egy durva és faragatlan skót – jegyezte meg epésen.
Essex gróf megfordult, és szúrós szemmel nézett végig a
hölgyön.
– Asszonyom – kezdte –, tartok tőle, hogy az ön keserűsége
inkább abból fakad, hogy Alexander Gordon önt használta föl Velvet
elnyeréséhez. De hogyan is táplálhatott volna komoly érdeklődést ön
iránt, ha ezzel a lánnyal jegyezte el magát?
Mary de Boult levegő után kapkodott, ez a sértés
villámcsapásként érte; de még mielőtt bármit felelhetett volna rá,
Essex elfordult tőle, az a kevés ember pedig, aki eddig körül–
vette, most egy pillanat alatt elinalt, különféle mentségeket
motyogva. Forrt benne a düh és a szégyen. Bosszút esküdött. Essex
igazat mondott. Alex valóban fölhasználta őt. Mary de Boult soha
nem találkozott még izgalmasabb férfival, mint Broc Cairn gróf, s az
még csak tudomást sem vett róla, csupán kihasználta, hogy célját
elérje. Hiszen még az ágyába sem sikerült berángatnia, pedig ilyen
még nem fordult elő vele. Az ő ágya a férfivágyak netovábbjának
számított. De ezért megfizet a gróf! Drágán megfizet! És az a
szemtelen kis ringyó is, akit feleségül vett!
Mary de Boult megkereste a férjét.
– Vigyél haza! – rendelkezett. – Gyengélkedem.
Clifford de Boult vagy húsz évvel volt idősebb a feleségénél.
Első asszonya gyermektelen halt meg jó tizenöt évnyi házasság után,
és a férfinak nem voltak illúziói Mary felől, amikor feleségül vette.
A lány tizenöt éves volt akkor, és népes családból jött. A férfi látta
rajta, hogy egészséges teremtés, és bízott benne, hogy termékeny is
lesz. Hamarosan igazolódott ez a reménye, felesége négy év alatt
négy egészséges gyermekkel ajándékozta meg: három fiúval és egy
lánnyal. Az asszony megtette hát a magáét, s most férjén a sor:
megengedi, hogy Mary minden évben néhány hónapot az udvarnál
töltsön, és elnézi neki a kisebb flörtöket, amíg diszkréten csinálja.
Clifford úr meg volt győződve arról, hogy felesége nem szarvazta
föl, és ha bárkiről föltételezte volna, hogy intim kapcsolatba került
Maryvel, habozás nélkül kihívta volna, mert a maga módján szerette
nőjét.
Most odahajolt hozzá, és megkérdezte:
– Mi lelt, kedvesem?
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– Rettenetesen megfájdult a fejem ettől a lármától és a kandallók
füstjétől – panaszolta Mary. – Az ember azt gondolná, Lynmouthban
kicsit jobb a kandallók huzata.
A férfi mindeddig nem vette észre, hogy különösebben nagy
volna a füst, sőt jobban belegondolva, inkább nagyon is jó volt a
szellőzés a bálteremben. Viszont Marynek nem szokása otthagyni
olyan mulatságot, ahol jól érzi magát, úgyhogy nyilván az igazat
mondta.
– Engedélyt kérek a királynőtől a távozásra – mondta és elsietett.

Mary de Boult tekintete áttévedt a terem másik végébe, ahol
Alexander Gordon állt a felesége mellett. Ahogy beszéd közben
közel hajolt Velvethez, a gróf arcára olyan sugárzóan kiült a
szerelem visszfénye, hogy Maryt szinte szó szerint megbetegítette a
féltékenység. Miért lehet ilyen boldog ez az ember, aki őt olyan
szánalmasan boldogtalanná tette? A gyűlölet nőttön–nőtt benne, már
majd megfojtotta. „Bárcsak meghalnál, Alexander Gordon! Bárcsak
meghalnál” – suttogta maga elé.
Velvet hátán jeges borzongás futott végig.
– Fázol, kedvesem? – kérdezte Alex aggódón. – Nem lehet
valami meleg ez a pár szál selyem, ami rajtad van.
– Nem, Alex. Csak egy nyúl szökkent át a sírom fölött.
Ő maga sem értette, mi történt. S egy pillanat töredékéig vad,
engesztelhetetlen haragot érzett maga és Alex felé sugározni
valahonnan, de amint körülnézett, nem látott senkit, aki az
ellenségük lehetne. Elhessegette a nyugtalanító gondolatokat, és
elhatározta, hogy továbbra is élvezni fogja az estét. Elvégre ő a bál
fénypontja, ő áll a figyelem középpontjában. Senki nem akad a
teremben, aki ne dicsérné vagy szidalmazná a jelmezét.
A királynő csak akkor ment el a Lynmouth House–ból, amikor a
hajnal első halvány sugara kezdte megfesteni London egét.
Végigtáncolt minden táncot, belakott a finom ételekből, jócskán
kóstolgatta a különleges francia borokat. Elizabeth Tudor hónapok
óta nem érezte magát ilyen kellemesen, és nem volt ennyire békében
a világgal, mint most. Az est folyamán néhány percre még arról is
meg tudott feledkezni, hogy hiányzik neki Dudley.
Az ifjú grófnál rendezett vízkeresztéji mulatság az összes
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jelenlévő egybehangzó véleménye szerint remekül sikerült, és még
Robin is kénytelen volt bevallani, hogy jól érezte magát. Olyannyira,
hogy ígéretet is tett a királynőnek, mostantól kezdve apja
nyomdokaiba lép, és minden évben megrendezi ezt az ünnepet.
Erzsébet elégedett szívvel szállt be a hintóba, és vígan integetve
hajtatott el.
Újabb ünnepségek és vacsorák sora kezdődött, amely eltart majd
a nagyböjtig. Angel, aki sokkal jobban volt, mint az utóbbi hetekben,
rábeszélte Robint, hogy mégis maradjanak Londonban legalább
gyertyaszentelőig, esetleg még tovább, így
Lynmouth grófját, gyönyörű feleségét, valamint húgát és nővérét
attól fogva minden nagyobb megmozduláson látni lehetett
Velvet nem tudott visszaemlékezni rá, hogy volt–e valaha is ilyen
boldog. Igaz, hogy Alexszel továbbra is minden apróságon
összekaptak, de a lány elgondolkozott, vajon nem azért maradt–e
ilyen makacs és önfejű ő is és Alex is, mert olyan gyönyörűen
szenvedélyes minden egyes kibékülésük. Bizony, nagyon boldog
volt, s álmában sem gondolta, hogy hirtelen hazatér a bátyja,
Murrough O'Flaherty.
Murrough volt Skye O'Malley második gyermeke, s talán ő
hasonlított leginkább az anyjukra, mert bár nagyon szerette feleségét
és gyermekeit, a kaland ugyanolyan fontos volt neki. Kora ifjúságát
Írországban töltötte, később elszegődött a Tudor–udvartartáshoz,
ahol Geraldine Fitzgerald Clinton, Lincoln bárónője inasa lett.
Amikor ebbe beleunt, és megértette, hogy birtok és nemesi cím
nélkül nem jut túl magasra az udvarnál, megkérte anyját, hogy küldje
el Oxfordba. Ott aztán – később pedig a párizsi egyetemen, ahová
apja is járt – igen jól tanult. Nem csoda, ha Skye volt a legjobban
meglepve, amikor fia bejelentette, hogy tengerre szeretne szállni.
Anyja legjobb kapitányai vették kézbe, s ő hamarosan az
O'Malley családhoz méltó tehetséget árult el a hajózás
mesterségében. Mire betöltötte a huszonötödik évét, már saját hajója
volt, s egyike lett Skye és Robbie Small legmegbízhatóbb
hajóskapitányainak.
– Az összes közül, akit a világra hoztál, ő az egyetlen igazi
O'Malley – jegyezte meg egyszer az öreg Sean MacGuire, Skye első
számú kapitánya.
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Murrough hajója egyike volt annak a nyolcnak, amely elkísérte
anyját és Adamet ázsiai útjára. És most váratlanul visszatért, s
méghozzá nem is hazahajózott Plymouthba, hanem föl a Temzén,
egyenest Londonba. Lynmouth gróf egyik embere merő
véletlenségből épp a dokkokban volt, mert olyan hajóra vadászott,
amelyről narancsot vihetett volna kívánós úrnőjének. Amikor
felismerte a Tengeri Sólymot, azonnal odasietett Murrough–hoz,
hogy üdvözölje.
– Üdvözöljük idehaza, kapitány! A gróf épp Londonban van, s
vele együtt Lord és Lady Alcester, valamint Lady Velvet és férje, a
skót is. Megmondjam az uramnak, hogy megérkezett?
Murrough agyáig csak annyi jutott el, hogy Robin és a két nővér
a városban van.
– Van lovad? – kérdezte a szolgát.
– Igenis, kapitány úr. Amott. Az a pej a Lynmouth–címeres
takaróval.
– Kölcsön kell kérnem – felelte Murrough, és máris odasietett az
állathoz, fölpattant a nyeregbe, és elviharzott.
Csak amikor már útban volt, akkor csengett vissza a fülébe, amit
öccse szolgája mondott: „Lady Velvet és férje, a skót." Velvet
megházasodott? Mikor történt ez, és mit szólnak majd hozzá a szülei,
ha megtudják? Keményen hajtotta a lovat a folyót szegélyező úton.
Kora reggel volt még, szerencsére kevesen voltak kint ebben a csípős
időben. Végre feltűnt a láthatáron a Lynmouth House. Murrough alig
vett tudomást a kapus köszönéséről, elvágtatott mellette a ház
irányába.
– Üdvözöljük idehaza, kapitány úr – mondta a főudvarmester, és
előresietett. – Az úr még nem kelt föl, de értesítem az ön
megérkezéséről.
– Ne fáradjon – vetette oda Murrough, miközben fölrohant a
lépcsőn. – Tudom az utat Robin szobájához.
– De kapitány úr... – az udvarmester szava a semmibe veszett,
amikor Murrough eltűnt a lépcső tetején.
– O'Flaherty kapitány! – hajolt meg Robin inasa, amikor
Murrough beviharzott a gróf lakosztályába. – Üdvözöljük idehaza,
uram.
– Köszönöm, Kipp. Az uraság még ágyban van?
– Igenis, uram. Elég hosszú volt az éjszaka.
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Murrough csak somolygott a bajsza alatt. Kezét a hálószobaajtó
kilincsére tette.
– Kapitány úr – kezdte Kipp bátortalanul –, őurasága nincs
egyedül.
Murrough arcán széles mosoly terült szét.
– Remélem is, Kipp!
Föltépte az ajtót, és nagy garral bemasírozott, közben ezt
kiáltotta:
– Robin, te hétalvó! Ki az ágyból, és hadd lássam, miféle szép
lánnyal dorbézoltad végig az éjszakát.
Azzal odalépett az ágyhoz, és fölhajtotta a takarót.
Lynmouth grófja ordítva pattant ki az ágyból, Angel pedig sikítva
keresett menedéket a takaró alatt. Murrough egy pillanat alatt
felmérte a szőke szépséget, döbbenten vette észre, hogy
másállapotban van, és ujján jegygyűrű csillog. Öccse óriási
ökölcsapást mért az állára.
– Aú! – tapogatta az ütés helyét –, hát így kell üdvözölni a
bátyádat, te tigriskölyök?!
Robin addigra talpon volt, és közvetlen közelről meredt bátyja
arcába.
– Murrough, te vagy az? Úristen, bátyó, de ránk ijesztettél! –Azt
hitted talán, hogy a férje jött meg? – röhögött Murrough.
– Én vagyok a férje, te mocskos fantáziájú vén rozmár – nevetett
a gróf. – Túl sokáig voltál oda, kedves bátyám. Tavaly augusztusban
nősültem, a királynő is jelen volt. Ő a feleségem, Angel.
Murrough O’Flaherty zavarba jött, sőt még el is vörösödött.
– Asszonyom – hebegte –, a bocsánatát kell kérnem. Angel szép
arca nagyon szigorú kifejezést öltött.
– Nem tudom, hogy megbocsátom–e valaha, uram – mondta, de a
szeme vígan csillogott, s végül nem tudta visszafojtani a pajkos
nevetést sem, amely készült kitörni belőle, ettől aztán Murrough
szégyenkező ábrázatára is visszatért a harsány öröm.
– Látom, sógor, félre kell majd vonulnom önnel kissé, hogy
mindent elmeséljen nekem férjem legénykori kalandjairól. Isten
hozott itthon, Murrough O’Flaherty! A sógornőim sokat meséltek
már rólad, de úgy látom, sok mindenről fogalmuk sincs!
Murrough nagyot nevetett.
– De nincs ám, asszonyom! De még az én jó feleségemnek sem!
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Mikorra várható a kicsi, mert látom, öcsém jól végezte a dolgát.
– Májusban – felelte Angel, mire Murrough fölrántotta a
szemöldökét.
– Nem sokat vártatok, igaz–e Rob?
– Miért? Mire kellett volna? – jött öccsétől a kaján válasz, azután
a gróf komoly hangra váltott: – Mi járatban vagy itthon? Veled jött
anya és Adam is?

– Nem, Rob, és épp ezért rohantam azonnal hozzád, amikor
megtudtam, hogy Londonban vagy. Eredetileg azt terveztem, hogy a
királynőhöz megyek, de azt hiszem, jobb, ha előbb megpróbáljuk
kidolgozni a magunk tervét, s csak azután beszélünk őfelségével.
Anyát és Adamet fogságban tartja Bombayben a portugál alkirály.
Csak azért vannak még életben, mert bőséges váltságdíjat tudnak
fizetni a portugáloknak, ráadásul a mama nagy feneket kerített annak
is, hogy mindketten az anyaszentegyház keblébe tartoznak. Úgy
viselkedett, mintha Michael O'Malley bácsikánkra várna a pápai trón
a legközelebbi választáson. Az alkirályt csupa jezsuita veszi körül,
azoknak pedig van elég eszük és taktikai érzékük ahhoz, hogy ne
akarjanak ujjat húzni egy magas rangú egyházfíval. Arról nem
beszélve, hogy bőséges adagot lehasíthatnak majd a váltságdíjból az
indiai misszionáriustevékenységük céljaira.
– És megbízhatunk az alkirályban, hogy szabadon ereszti anyát
és Adamet, ha megkapta a váltságdíjat? – kérdezte Robin.
– Ahogy én láttam, az az ember a legaljasabb patkány a világon –
felelte Murrough –, de a jezsuiták tisztességesek, ha a pénzüket
megkapják.
Murrough itt megengedett magának egy félmosolyt.
– Látnád anyát, milyen ájtatos lett! Soha nem hittem volna, hogy
van egyáltalán rózsafüzére, s most láthatóan magánál hord egyet
Bombayben, és egyetlen alkalmat sem szalaszt el, hogy látványosan
morzsolgassa. Az alkirály káplánját bámulatba ejti anyánk szépsége
és odaadása.
– Jól van a mama, Murrough?
–Jól ám, sőt igazán elemében van, öcskös. Azt hiszem, hosszú
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évek óta vágyott már valami új, igazi nagy kalandra, csak mi nem
sejtettük. Ami Adamet illeti, legalább tíz évet fiatalodott. Velvet
kedvéért visszahúzódó, csendes életet éltek, és most már biztos
vagyok, hogy csak miatta mondtak le a tengerről ilyen sokáig.
Robert Southwood egy pillanatra ellágyult, aztán rögtön rátért a
tennivalókra:
– Mennyi váltságdíjat kérnek a portugálok?
– Szerencsére fogalmuk sincs, mekkora anya vagyona – felelte
Murrough. – Kétszázötvenezer aranyat követelnek kette–

jükért és a hajóért cserébe. Ráadásul arra sem jöttek rá, hogy több
hajóból állt a flotta, mert csak az én hajóm és anyáé futott be a
bombayi kikötőbe. Eredeti úti célunk Cambay kikötője volt északon,
de egy vihar elsodort bennünket, és anya hajója kissé megsérült.
Vízre is szükségünk volt. A többiek jó néhány mérföldnyivel beljebb
maradtak azzal a szigorú paranccsal, hogy csak akkor jöjjenek
közelebb a parthoz, ha majd jelt adunk, hogy biztonságban ki lehet
kötni. Anya most továbbküldte őket Robbie Small vezetésével,
akinek vannak barátai a kelet–indiai szultánok körében. Mindenki
hozzájut a fűszerekhez a szigeteken, úgyhogy utunk sikeres lesz még
akkor is, ha a királynő küldetését nem tudjuk beteljesíteni.
– A királynő ezúttal nemigen számított a sikerre, de ő és anya is
úgy érezte, hogy érdemes megpróbálni. Most az a legfontosabb,
hogy anyát, Adamet és a hajókat épségben visszaszerezzük – mondta
Robin.
Murrough bólintott, aztán megkérdezte:
– Mit jelentsen, amit Velvet házasságáról hallottam? Úgy tudtam,
a gyermek nem megy férjhez tizenhat éves kora előtt, és tudtommal
csak a tavasszal tölti be a tizenhatot.
– Lord Gordon apja és öccse hirtelen halálával rádöbbent, hogy ő
a családjában az egyetlen egyenes ági férfi leszármazott. Úgy vélte,
azonnal el kell jönnie Angliába, és egy évvel előbb elvenni Velvet
húgunkat. Sajnos addig senki nem vette a fáradságot, hogy
felvilágosítsa szegény Velvetet arról, hogy valahol a világban van
egy eljegyzett vőlegénye. Ráadásul anya hosszú éveken át tömte a
fejét azzal, hogy az udvarnál fog élni.
Murrough megint elnevette magát, amint elképzelte kis húga

277

felháborodását, aztán ez a nevetés szívből jövő hahotába csapott át,
ahogy Robin folytatta elbeszélését, és beszámolt az ifjú pár négy
esküvőjéről.
– Persze – tette hozzá Robin feleségére pillantva, aki a takarót
állig húzva, csipkeszegélyű kis hálósapkája alól édesen
előgöndörödő aranyfürtjeivel ült az ágyban – ha Velvet nem jött
volna föl az udvarba, soha nem ismerhettem volna meg az én imádott
angyalomat.
Angel ragyogó tekintettel csüggött a férjén.
– Hadd mondjam, hogy akkor sokkal tartozol a mi akaratos kis
húgunknak – jegyezte meg Murrough. – Most el kell
mennem az udvarba, hogy beszámoljak a királynőnek a történtekről.
Ebben az évszakban a Whitehall palotában tartózkodik, ugye?
– Igen, Murrough. De utána rögtön gyere vissza, mert én nem
titkolok el semmit a nővérkék elől. Willow és Velvet is itt van
Londonban. Velvetnek annál is inkább tudnia kell, mert a királynő –
azt hivén, hogy tavaszra visszaérnek — megígértette Alexszel, hogy
addig itt maradnak, amíg anya és Adam hivatalosan is áldását nem
adja a házasságukra. Most viszont a tenger és az időjárás
szeszélyeitől függően legalább tizenkét hónapba telik, míg újra látjuk
őket, és nem hinném, hogy Alex szívesen töltene ilyen hosszú időt
Angliában. Majdnem egy éve távol van már a birtokaitól, biztosan
haza szeretne menni. A királynő megérti majd, de Velvetet nem lesz
olyan egyszerű meggyőzni arról, mi a kötelessége. Sokkal jobban
vonzza az udvari élet és a szórakozás, mint az a lehetőség, hogy
tökéletes feleség és családanya váljék belőle.
– Nagyon fiatal még, jó uram – védte Angel a barátnőjét. – Nem
szabad elfelejtened, hogy szülei olyannyira óvták–védték, hogy alig
volt fogalma az életről, amíg tavaly májusban meg nem érkezett az
udvarba. Alig kezdte még behozni a lemaradását, s amint kiélvezte
az élet örömeit, megállapodik majd, és tökéletes társa lesz Alexnek.
És Alex imádja őt.
– Egy férfi sem tud sokáig várni, hogy fia szülessék – replikázott
Robin.
– Te is vártál eleget – vetette ellen Angel halkan.
– De te biztosítottál róla, hogy fiút hordasz a hasadban –
incselkedett vele a férje.
– És úgy is van, bár eddig lányaid születtek – jelentette ki Angel.
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Visszafordult Murrough felé.
– Nos, bátyám, milyen hosszú időt töltesz Londonban? Murrough
elgondolkozott.
– A hajót újra föl kell tölteni élelemmel, mielőtt visszaindulok, a
váltságdíjat pedig össze kell szedni. Teljesen lecserélem a
legénységet, mert az embereim már két éve tengeren vannak, és most
hosszabb szárazföldi pihenőre van szükségük, mint amennyit
kiadhatnék nekik. De két héten belül mindenképpen el kell
indulnom, különben nem tudok átkel–

ni az Indiai–óceánon, mert ellenem fordul a szél. Van egy bizonyos
szaka az évnek, amikor könnyen meg lehet kerülni Afrikát, és föl
lehet hajózni északkeletre az Indiai–óceánon Bombay felé. És van
olyan időszak, amikor visszafelé lehet hajózni. Más időszakokban
kedvezőtlen a széljárás.
– Estebédre visszavárunk, és remélem, nálunk rendezkedsz be,
amíg Londonban tartózkodsz – mondta Angel. – Boldoggá tenne, ha
otthon éreznéd magad.
Murrough az ágy mellé lépett, fölemelte és kecsesen megcsókolta
Angel kezét.
– Köszönöm – mondta egyszerűen, aztán bólintott az öccsének,
és már ott sem volt.
Friss lovat kapott, azzal vágtatott a Whitehall palotába, ahol Lord
Burghley közbenjárásával szinte azonnal a királynő színe elé
engedték. Murrough meghajolt, aztán letérdelt az uralkodó előtt.
– Kelj föl, O'Flaherty kapitány – mondta Erzsébet –, és mondd el,
mi hírt hozol!
Magas támlájú székben ülve várta, hogy a férfi megszólaljon.
Amikor Murrough elmesélte a történteket, a királynő arca elsötétült a
haragtól.
William Cecil, aki úrnője mellett állt, egyre komorabb arccal
hallgatott, amíg a történet a végére nem ért.
– Szó sem lehet arról, hogy ennyi aranyat kiengedjünk az
országból – szólalt meg.
– Nem ön dönt erről, uram – csattant föl Murrough. – Ez az
O'Malley család aranya, nem Angliáé. Mi kerestük meg, és azt
teszünk vele, amit akarunk. Hozzáteszem, ha nem vállaltuk volna a
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királynő megbízatását, anyám és mostohaapám most nem lennének
ilyen helyzetben, és nem volna rá szükség, hogy az aranyunkat
váltságdíjra költsük. Ez a vállalkozás Angliának egyetlen pennyjébe
sem kerül, de nekünk nagyon is sokba.
Murrough máskor kedves arca kivörösödött a dühtől.
– Asszonyom – szólt közbe Burghley –, cáfolnom kell O'Flaherty
kapitány logikáját. Azt az aranyat fölhasználhatják ellenünk a
pápisták a következő háborúk során.
– Ah! – vágott vissza Murrough dühösen. – A fele egyenest az
alkirály zsebébe vándorol, a maradékot a jezsuiták fogják
fölhasználni hittérítő körútjaikhoz. A portugál kormány egy
megveszekedett garast se fog látni abból a pénzből. Ha Lisszabon
tisztában volna a jelenlétünkkel odalent Bombayben, már rég
elrendelte volna, hogy bennünket kivégezzenek, a hajóinkat pedig
elkobozzák. Ők egyetlen dolgot akarnak csak: teljes ellenőrzést a
kelet–indiai kereskedelem fölött.
– A kapitánynak igaza van – szólalt meg újra a királynő. –
Lisszabonnak fogalma sincs az alkirály üzelmeiről.
– Akkor tiltakozzunk náluk!
– Nem, uram – intette le Burghleyt Erzsébet. – Nem szabad a
tudomásukra hoznunk, hogy jelen vagyunk azon a területen, amit a
személyes felségvizüknek tekintenek. Ez a küldetés kudarcot vallott,
de lesznek még mások, és előbb–utóbb sikert aratunk. Egy napon
Ázsia gazdagsága a miénk lesz. Most azonban az leghőbb vágyunk,
hogy Lord és Lady de Mariscót épségben lássuk viszont Angliában.
Mosolyogva fordult Murrough–hoz.
– Bárcsak be tudnánk segíteni á váltságdíjba, O'Flaherty
kapitány, de a spanyol Armada fölött tavaly nyáron aratott győzelem
költségei olyan tetemesek voltak, hogy évekbe telik, amíg magához
tér a kincstár.
– Együtt örülök önnel, felség, hogy sikerült megtörni Fülöp
király hatalmát, és teljesen megértem a helyzetét – felelte Murrough.
– Önnek egész Anglia érdekeit kell szem előtt tartania. De ne
aggódjék, magunk is elő tudjuk teremteni a követelt váltságdíjat.
A királynő ismét elmosolyodott, és kézcsókra nyújtotta kezét.
–Akkor Isten segítsen utadon, O'Flaherty kapitány –mondta –, és
térj vissza épen és egészségesen anyáddal és férjével. Áldásunk rád.
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– Köszönöm, asszonyom – jött a válasz, aztán Murrough
meghajolt, és távozott a királynő termeiből.
– Kétszázötvenezer arany! – kiáltotta elborzadva Lord Burghley,
amint becsukódott a kapitány mögött az ajtó. –Tisztában van vele,
asszonyom, mit tudnánk kezdeni ennyi pénzzel?
– Skye a barátom – felelte Tudor Erzsébet halkan.
– Az az ír szuka? – fakadt ki William Cecil. – Hányszor szállt
szembe önnel, asszonyom?

– Hát igen, William – válaszolt Erzsébet még mindig nyugodtan
–, valóban sokszor szembeszállt velem az évek során, de soha, ért
engem, jó uram, soha nem árult el. Egyetlenegyszer sem, amit
önmagamról biztosan nem mondhatok el vele kapcsolatban.
– Ön Anglia uralkodója, asszonyom, s az ön viselkedése mint
olyan mindig fölötte állt mindenféle kritikának – makacskodott a
férfi.
– Igaz – bólintott a királynő –, csakhogy rajtad kívül alig akad
ember, aki a viselkedésében és az erkölcsi szabályrendszerében
állhatatos és megbízható volna. Skye O'Malley egyike ezen
keveseknek. Nem volt köteles életét és hajóit kockára tenni, hogy
talpalatnyi helyet szerezzen Indiában, ahol Anglia megvetheti a
lábát. Amikor megkértem rá, mégis azonnal elindult, hogy
megpróbálja.
– Sokat nyerhetett volna rajta – mondta Lord Burghley csípősen.
– De nagyobb esély volt rá, hogy inkább veszíteni fog, mint
ahogy így is történt, kedves William. Ez a kaland nagyon sokba
kerül neki, de nem hagyom, hogy az életébe vagy a férjébe kerüljön!
Több szó ne essék erről!
William Cecil, Lord Burghley összeszorította a száját. Dudley
halála óta a legrosszabb helyzetekben vált szentimentálissá a
királynő. A Lord fogadni mert volna, hogy Lady de Marisco, ha
magára hagyják, biztosan megtalálja a módját, hogy kimeneküljön a
portugálok kezéből, anélkül, hogy az angol gazdaságnak le kelljen
mondania erről a hatalmas mennyiségű aranyról. Skye O'Malley nem
az az asszony, aki sokat ül ölbe tett kézzel.
Murrough O'Flaherty, aki most épp öccse otthona felé haladt,
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ebben biztosan egyetértett volna a királynő legbelsőbb bizalmasával.
Murrough nagyra becsülte az anyját, és most, hogy már Velvet is
férjhez ment, azt várta, hogy az asszony újra átveszi az O'Malley–
birodalom irányítását.
– Murrough! – Willow tárt karokkal rohant felé.
– Murrough!
Úristen! Ez a fantasztikus szépség valóban Velvet volna? A két
nő forrón megölelte és összevissza csókolta. Nagy szeretethullám
öntötte el a kemény férfit, és ő is megölelte testvéreit.

–Akármi legyek, ha nem ti vagytok a legédesebb galambpár,
akikhez érdemes hazajönni!
– Voltál már otthon Joannál és a gyerekeknél? – kérdezte a
nővére.
– Nem, Willow, egyenest Londonba jöttem, mert hírt hoztam
anyáról és Ádámról.
– Sokkal megelőzted őket? – kérdezte Willow. – Nem vártuk
őket tavasz előtt.
Robin jelent meg a lépcső tetején.
– Gyertek föl, Murrough majd mindent elmesél! Murrough ebből
megértette, hogy Robin azt szeretné, ha csak akkor számolna be a
történtekről, amikor mind együtt vannak. Fölmentek a lépcsőn, s
amikor beléptek Robin könyvtárszobájába, Murrough szembe találta
magát sógorával, James Edwardesszel, Alcester grófjával, valamint
egy másik férfival, akiről hamarosan kiderült, hogy nem más, mint
Velvet férje, Alexander Gordon, Broc Cairn grófja. Alex kézfogása
határozott volt és kemény, tekintete komoly. Murrough–nak tetszett
a férfi.
– Mondd már végre, mi hír! – türelmetlenkedett Velvet, miután
leült egy székre a tűz mellett.
– Igen, igen – sürgette Willow is –, mesélj el mindent anyáról és
Adamről. Minden rendben volt, amikor legutóbb együtt voltatok? És
mi van Robbie bácsival?
Murrough szép nyugodtan mindent elmesélt, de legnagyobb
megkönnyebbülésére a három nővér egyike sem ájult el ijedtében.
– Mennyi idő múlva indulsz? – kérdezte Willow, amikor öccse
befejezte a mondókáját.
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– Legkésőbb két hét múlva – felelte amaz.
– És mennyi ideig tart az út Indiáig? – kérdezte sokkal inkább a
lényegre tapintva Velvet.
– Több hónapig, a széljárástól függően. Velvet bólintott.
– Robinnak addigra legalább egy gyereke születik, és egy másik
útban lesz, mire a mama és a papa hazaér.
– És nekünk? – kérdezte Alex.
– Isten akaratától függ, jó uram – felelte a felesége könnyeden,
mire a férfi komoran hallgatott el.

–Jelent–e valami problémát a pénz? – kérdezte Robin. –
Felajánlott valamennyit a királynő? Murrough nagyot nevetett.
– A királynő mentegetőzött az erszénye miatt, amely állítólag a
Nagy Armada miatt üres, Lord Burghley pedig megpróbálta elérni,
hogy ne fizessük meg a váltságdíjat. Arra hivatkozva, hogy annak az
aranynak a hiányát, ami a portugálokhoz vándorol, megsínyli az
angol gazdaság. A királynő leintette a derék Lordot, nekem pedig jó
szelet kívánt. Ne aggódj, Rob, bőven futja a váltságdíjra, bár nagyon
bosszant, hogy az arany az alkirályhoz vándorol.
– Senkinek nem szabad erről tudnia – mondta Robin.
– Természetesen – helyeselt Murrough.
– De miért? – kérdezte Velvet.
– Ha kiszivárog, milyen rengeteg arannyal hajózunk, rögtön a
kalózok első számú célpontjává válik a kis expedíció. Sok–sok
tengeri mérföld választja el Bombayt Londontól. Kis flottával kelünk
útra, szorosan egymás mellett haladva, és nem megyünk egyetlen
más hajó közelébe sem, amíg célt nem érünk. Többtonnányi aranyat
viszünk öt hajón. Bármelyikük rakománya önmagában is elég
csábító préda. Ezért nem szabad róla tudnia senkinek, Velvet.
– Ha így áll a helyzet, nagyon remélem, hogy nem látott meg
senki a palotában – jegyezte meg Willow.
Murrough ismét elnevette magát.
– Csak a királynő és Lord Burghley. Ilyen korai órán a nagyurak
még nemigen vannak fönt. Amúgy az a puszta tény, hogy itthon
vagyok, még nem ad okot a gyanakvásra. Olyan, mintha csak
előrejöttem volna.
– Épen és egészségesen hozod haza a papát és a mamát, ugye,
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Murrough? – kérdezte kicsit bizonytalan hangon Velvet. — Nem
fogják őket bántani a portugálok, amire visszaérsz a váltságdíjjal?
– Ha anyát jól ismerem, Velvet, mire visszaérek, rég belerángatta
az alkirályt néhány eszeveszett fogadásba, és már az utolsó pennyig
visszanyerte tőle az egész váltságdíjat. Ne félj, kis húgom! Az
alkirályt semmi más nem érdekli, csak az, hogy meggazdagodjék. Ha
anyának vagy Adamnek baja esik, abból neki nem származik előnye.
Angol zászló alatt hajóznak

ugyan, de katolikusok. Semmi oka rá, hogy ártson nekik. Ígérem,
jövő ilyenkorra újra együtt lesz az egész család.
Velvet hitt neki. Hiszen ez Murrough, az ő erős bátyja, aki a
nyakában cipelte, amikor kislány volt. Aki mindenféle nyalánkságot
csempészett be neki az ágyba, amikor vacsora nélkül küldték
lefeküdni valamely – azóta rég elfeledett – rosszaság miatt.
Murrough még sosem csapta be, és Velvet tudta, hogy most sem
fogja.
Az elkövetkező napok során Murrough megszervezte a hajó
készleteinek feltöltését és a leendő kísérőhajók fölszerelését. Az
aranyat, amelyet három ország aranyműveseitől hozattak nagy
titokban, az utolsó pillanatban hordják csak föl a fedélzetre, és a
köznapi rakomány közé rejtik, ami máris ott tornyosodott jó
feltűnően az O'Malley–Small dokkokban, hogy a leghalványabb
gyanút is elterelje. Az expedícióban részt vevő kapitányokat és
tengerészeket a legmegbízhatóbbak közül maga Murrough válogatta
egyenként. Nagy megelégedésére szolgált, hogy saját legénységét
nem kellett lecserélnie, mert emberei – bár a hosszú út után nagyon
kevés időt tölthettek otthon – kezdték izgalmasnak találni a dolgot, s
egyhangúlag úgy döntöttek, hogy amibe belekezdtek, végigcsinálják.
Amikor minden elindult a maga útján, Murrough hazalátogatott
Devonba a feleségéhez és a gyerekeihez.
Bár aggódott a szüleiért, Velvet azzal is tisztában volt, hogy ezek
után a tavasz beköszöntével Alex engedélyt fog kérni a királynőtől,
hogy hazainduljon Dun Brocba. Sejteni lehetett, hogy a
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körülményekre való tekintettel az engedélyt meg is kapja majd.
Talán sikerül rávennie a férjét, hogy tizenhatodik születésnapjáig –
május elsejéig – maradjanak még Angliában, de utána egész biztosan
hamar fölkerekednek. Alig néhány hónapja marad tehát az udvarnál,
ráadásul hamarosan itt lesz a nagyböjt: koplalás és imák időszaka.
Hamvazószerda és húsvét között hat héten át nem lesznek vacsorák,
ünnepségek, nem lesz harsogó vidámság. Fölmerült benne, hogy
talán itt volna az ideje hagyni, hogy Alex megejtse, de aztán elvetette
a gondolatot. Alexnek biztosan sokat jelent, hogy utódja Dun
Brocban szülessék. Jobb lesz tehát várni, amíg megérkeznek
Skóciába, mint megkockáztatni most a terhességet s ezzel
esetleg arra kényszeríteni Alexet, hogy Angliában maradjanak a
gyerek születéséig.
Húshagyókedden volt még egy utolsó bál az udvarnál.
– Holnaptól nem lesz más, csak hal és hamu – mondta gyászos
képpel Essex, de a királynő megsuhintotta a legyezőjével.
– Ugyan, sire – feddte a nemesurat –, hathétnyi bűnbánat nem fog
megártani, és biztos vagyok benne, hogy amint a húsvét eljön,
azonnal bepótol majd minden lemaradást!
A királynő elrendelte, hogy a hölgyek arany– vagy ezüstszín
ruhába öltözzenek ezen az estén, a férfiak pedig vörösbe vagy
feketébe. Az ünnepség pontban éjfélkor fog véget érni. Addig zene
és tánc, evés és ivás a királynő költségére.
– Mit fogsz csinálni a következő hat hétben? – kérdezte Angel a
bál napján ebéd közben Velvettől. – Mi holnap útnak indulunk
Lynmouth felé. Makkegészséges vagyok, és Robin szerint, ha lassan
haladunk, a gyermeknek sem fog megártani az út. Biztos ti sem
akartok Londonban maradni. Itt nagyon unalmas lesz most az élet.
Még mielőtt Velvet válaszra nyithatta volna a száját, Alex
közbeszólt:
– Néhány nap múlva elindulunk Skóciába – mondta halkan.
– Skóciába! – Velvet és Angel egyszerre kapta föl hökkenten a
fejét, aztán Velvet fölkiáltott:
– Tél van! Szörnyűek lesznek az utak, ha éppen nem
járhatatlanok. Azt hittem, uram, húsvét előtt nem indulunk el.
– Tíz hónapja távol vagyok a birtokaimtól, Velvet. Rengeteg
alkalmazottam van, akit rettentő sokba kerül ellátni és elszállásolni
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itt Londonban. Nyugtalanok már, és a nyugtalankodókkal egyre több
baj van. Ők is vágynak már haza az otthonukba és a családjukhoz.
Lehet, hogy hideg van, de itt Angliában járhatóak az utak. Hogy fönt
Skóciában milyen lesz, azt nem tudhatjuk, de mindenesetre
megpróbálunk átjutni. Ha szerencsénk van, egy hónap alatt Dun
Brochoz. érünk. A királynőtől már megkaptam az engedélyt. Szüleid
még legalább egy teljes évig nem érnek vissza. Némi szerencsével
remekbe szabott unokával lephetjük meg őket.
– Ahogy kell – vágta rá Willow. – Mi is visszavonulunk
Alcesterbe, ahogy beköszönt a nagyböjt. Ha megengeded,

Alex sógor, veletek utazunk. Legalább egyszer nem kell aggódnom a
testi épségünk miatt, mert senkinek nem jutna eszébe ujjat húzni
azzal a csapatnyi marcona felföldivel, akik a kísérethez tartoznak. Es
ha élvezni akarnátok a Hill House vendégszeretetét, mielőtt
folytatjátok az utat, nagyon szívesen látunk benneteket.
– Boldoggá tesz, ha együtt utazhatunk, Willow – felelte Alex
udvariasan. – Ami a kedves meghívást illeti, majd meglátjuk, hogy
alakul. Ha jó az idő, késlekedés nélkül továbbmegyünk.
– És vajon mikor szándékoztad velem tudatni a terveidet, jó
uram? – kérdezte Velvet.
Hangja először gyanúsan nyugodtan csengett, de aztán egyre
jobban belelovalta magát.
– Ma este bál van a királynőnél. Utána hány napom maradt volna
még, hogy összecsomagoljak, mielőtt elhurcolnak a jeges Skóciába?
Vagy talán, tiszteletre méltó Lordom, megint egy szál pendelyben
ragadna el, mint legutóbb, amikor északra utaztunk?
– Nem kell magaddal hoznod semmit – felelte Alex bolondmód.
– Pansy majd mindent bepakol, és tavasszal utánunk jön.
– Micsoda? – sikított föl Velvet. – Először elszakítasz a
családomtól, aztán a ruháimtól és a személyes holmimtól, végül még
a szolgálómtól is meg akarsz fosztani?! Vagy talán mindenből van
egy másolat abban a skóciai kőrakásban, amit kastélynak nevezel?
Vár ott rám egy szobalány, aki gyönyörűen beszéli királynőm
nyelvét, és társam lesz mindenben, vagy egy félvad tramplival
találom szembe magam, akinek szavát sem értem, és ő se az
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enyémet? Nem megyek! Ha te annyira sietsz vissza Skóciába, menj
csak, de nélkülem, ha annyi időt sem hagysz, hogy
összecsomagoljak, és még a szolgálómat sem vihetem magammal!
– Megtagadod az engedelmességet, Velvet?! – üvöltötte a gróf, s
a teremben mindenki fölpattant a fenyegető hangra.
– Már megint a lovak és a kutyák, Alex? – kérdezte csípőre tett
kézzel Velvet.
Férje fenyegetően meredt rá. Aztán Robin szólalt meg elsőnek.

– Nem várhatod el a húgomtól, hogy a személyes holmija és a
szolgái nélkül induljon új otthonába, Alex. Milyen hamar akarsz
nekiindulni?
– Egy héten belül.
– Az még rengeteg idő – nyugtatta meg Robin. – Azalatt Pansy és
a szolgáim mindent össze tudnak rakni. Hasznát tudnád–e venni a
hintómnak?
– Edinburgh–ig igen – dörmögte Alex.
– Ragyogó! – lelkesedett Robin. – Velvet és Pansy majd szép
kényelmesen utazik, és pihenten kezdi a lovaglást Edinburgh és Dun
Broc között. Akkor mindent elintéztünk, igaz? – jártatta tekintetét
húgáról sógorára és vissza.
– Nos – mondta Willow –, ami azt illeti, én is szívesen venném
igénybe a kocsidat Hill House–ig, Robin. Nekem még sosem
ajánlottad föl, pedig a legjobb rugózású jármű, amit valaha láttam.
De hogy jutsz haza te Angellel?
– Mi holnap már el is megyünk – felelte habozás nélkül Robin. –
Lesz ideje a kocsinak hazavinni bennünket Lynmouthba, aztán
visszajönni érted és Velvetért Londonba.
– Ez esetben – szólalt meg Velvet mézesmázos hangon –
boldogan megyek Skóciába.
És huncutul mosolygott a férjére.
– Az őrületbe kergetsz, asszony, hacsak nem öllek meg előbb –
morogta Alex sötéten.
– Talán már belefáradtál a békülésbe? – súgta oda neki Velvet.
Alex tekintete ismét megtelt melegséggel, összeszorított szája
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kemény vonala pedig fölengedett. Egy pillanat alatt ott termett
felesége mellett, nevetve fölkapta, és drága terhével a karján már ki
is viharzott a szobából. Hallotta maga mögött sógornői meglepett kis
sikolyát és két sógora cinkos nevetését.
Velvet férje fülét harapdálta, miközben az kivitte a házból, és
átvágott vele a kerten, amely Lynmouth House–t az ő
Greenwoodjuktól elválasztotta. A lány tovább nyalogatta, harapdálta
Alex fülét.
– Szégyentelen – hörögte a gróf. – Szégyentelen buja szuka vagy.
– De nem is szeretnél, ha nem ilyen volnék, jó uram – suttogta a
lány, ahogy beértek a házba, és haladtak fölfelé a lép–
csőn. A két fiatal szolgáló, aki éppen a folyosót takarította, csak
néma döbbenettel bámult utánuk. Velvet nyelve körbe–körbecikázott
a férfi fülkagylójában, s Alex megremegett.
– Ledoblak – fenyegette meg a lányt, de az csak kacagott.
– Dehogy dobsz, Alex. Túlzottan be vagy már fűtve arra, hogy a
kedvedet töltsd rajtam, de ahhoz azért még túl jól nevelt vagy, hogy
mások előtt csináld.
– Te pontosan ugyanúgy be vagy fűtve, mint én! – hörögte a
férfi, azzal berúgta a hálóterem ajtaját, és belépett.
– Úgy ám, Lordom – zihált a lány –, be bizony.
Alex letette a földre, ujját beleakasztotta felesége mély
kivágásába, és letépte melléről a ruhát. Hátradöntötte az ágyra, egyik
kezével sebesen fölhajtotta a lány szoknyáját, a másikkal a saját
ruháját lazította meg. Aztán rázuhant a lágy női testre, szája épp egy
kecses és csábító mellbimbóra akadt. Nyelvével lassan körözni
kezdett, közben bal keze a lány kezeit fogta satuba a feje fölött, jobb
keze Velvet asszonyisága kicsiny, érzékeny ékkövét kutatta.
Gyengéden simogatni kezdte, miközben szája tovább játszott a
mellbimbókon. Teste súlya alatt Velvet izgatottan remegett és zihált.
– Azám, rohadt szégyentelen kis ribanc vagy – hörögte bele a
lány húsába –, és ha nem volnék biztos benne, hogy én vettem el a
lányságodat, bizony el kéne gondolkodnom, mitől vagy ilyen lelkes.
De mert tudom, mi az igazság, csak arra gondolhatok, hogy irántam
érzett heves szenvedélyed az ok.
Velvet kuncogott.
– Ez igaz, Lordom, de nem tudom, hogy a szenvedélyem eljut–e
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valaha a kielégüléshez a puszta szavaidtól. Ahhhh! Ó, Alex, óóóóó,
igen!
A férfi szája rátapadt a lányéra, miközben mélyen
belesüllyesztette magát az édes testbe. Őrjítő lassúsággal mozgott
rajta, szerelmesen csigázva a feszültséget, míg végül a lány már nem
bírta, és beleharapott izmos vállába, hogy kiadjon egy keveset a
mindent elborító vad szenvedély feszültségéből.
– Boszorka! Te kedves, forró, mézédes kis boszorka! –
nyöszörgött Alex kéjesen.
Összevissza kuszálódott szoknyái fodrai között Velvet iparkodott
a férfi minden kemény lökését megfelelő ügyességgel fogadni. Kis
híján hangosan fölnevetett, ahogy eszé–
be jutott, mennyire tartott a házaséletnek ettól a csodálatos
velejárójától. Aztán azon gondolkozott, vajon minden asszony így
epekedik–e a férje szerelmes játékaiért, vagy lehet, hogy ő tényleg
olyan szégyentelen szuka, amilyennek Alex csúfolta. De egy pillanat
múlva ez már nem volt fontos, mert magával ragadta az a mindent
elsöprő erejű vihar, amit a szeretkezés kavart. Kis sikoltásokkal
kapaszkodott a férfiba, miközben elragadtatásuk fokozatosan nőtt,
mígnem a tomboló tűz mindkettejüket átrepítette a tökéletes gyönyör
különleges világába, ahonnan egyikük sem igyekezett sebesen
visszatérni.
– Ó, kislány – mondta legvégül Alex –, soha nem lesz más nő az
életemben, csak te. Imádlak!
– Én pedig téged, férjem és uram, imádott szeretőm! – felelte
Velvet.
Egy darabig békésen pihentek az ágyon összekapaszkodva. A
késő délutáni árnyak kezdtek meghosszabbodni, s a szobára lassan
szürkület borult. Végül Velvet szólalt meg:
– Immáron még egy ruhával tartozol, jó uram, és meg is kell
kapnom, még mielőtt Skóciába indulunk.
Alex lustán nevetett.
– Bőven megérsz egy új ruhányit, kislány.
Azután odahajolt hozzá, és forró, puha csókokkal árasztotta el a
lány csupasz mellét. Velvet csodálatos bizsergest érzett
végigszaladni a gerincén, de aztán a hajánál fogva elhúzta Alex fejét:
– Nem lehet, Alex! Megfeledkezel a királynő álarcosbáljáról!
– Pokolba a királynő álarcosbáljával! – morogta a férfi, és
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óvatosan foga közé kapta az egyik kackiás mellbimbót.
– Ne! Ne! – tiltakozott Velvet nevetve, miközben védtelennek
érezte magát saját, újból feltörő vágyával szemben is.
– De igen! – erősködött Alex. – Van időnk még egy kis édes
hentergésre, mielőtt bele kéne bújnom valami idétlen rongyokba és
végigtáncikálni az estét, csak hogy kellemes perceket szerezzek egy
vénülő királynőnek.
– Alex! Nem szabad így beszélned a királynőről!
– Jól van, kislány, igazad van – mondta a férfi, majd lágyan
belefújt a lány fülébe, erős kezével gyengéden megcirógatta a mellét,
majd lejjebb ment, és selymes fényű hasát simogatta.
Aztán szája ismét rátalált a másikéra, és súlyos, hosszú csókok
követték egymást, mígnem Velvet szája már belesajdult a nagy
szerelembe. Az erős férfitest csak egy pillanatig kereste a helyét,
aztán szelíden behatolt a lányba.
Az mélyet sóhajtott, kezei elkeseredetten markolták a férfi hátát,
miközben az hullámzott fölötte megállíthatatlanul. Velvet érezte
testében a másikat, keménysége olyan tüzet szított, amely felperzselt
mindent. A királynő felséges személyét, az álarcosbált, a skóciai
utazást mind–mind feledtette a szenvedély.
Ismét ott feküdtek ernyedten a szerelemtől, de ezúttal kopogtatás
zavarta meg a nyugalmukat.
– Asszonyom! Asszonyom! – szólt Pansy az ajtó másik oldaláról.
– Be kell hoznom a fürdőt, különben el fognak késni.
– Ennek az átkozott fehércselédnek semmi érzéke az időzítéshez
és a jól nevelt viselkedéshez – dühöngött Alex. – Ha Dugald nem
volna úgy oda érte, biztos itt hagynám.
– Dehogyis – mondta nevetve Velvet. – Dehogy hagynád.
Nagyon jól tudod, milyen sokat jelent nekem. Gyerünk, Alex –
sürgette, miközben maga is fölült –, segíts kikászálódnom a ruhám
romjaiból. Még mindig jobb, ha háziköntösben lát meg Pansy ebben
a napszakban, mint ha látná, mit műveltél az öltözékemmel.
Alex olyasféle hangot hallatott, amiből felesége arra
következtetett, hogy meglehetősen elégedett imént végzett
munkájukkal, aztán fürge ujjakkal segített lehámozni Velvetről a
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ruhamaradványokat, de közben izgatón kalandozott a lány testén, aki
kénytelen volt rácsapni az elszemtelenedett kézre.
– Hová dugjuk el? – vigyorgott a férfi, magasra emelve azt a
rongycsomót, ami nem is olyan régen még ruhának látszott.
Velvet kétségbeesetten jártatta körbe a tekintetét, majd kipattant
az ágyból, és a szerencsétlenül járt ruhadarabot betömte egy ládába
az ablak mellett. Majd megfordult, és fintorogva szólt oda a férjének:
– Holnap odaadom a varrónőnek, hogy rendbe hozza, ha
lehetséges.
Aztán újra elnevette magát, mert megszimatolta a növekvő
veszélyt, ahogy meglátta, milyen éhes tekintettel falja a férje
meztelen teste látványát.
– Azonnal vegyél föl valamit, és engedd be Pansyt, különben
nem állok jót magamért – fenyegetőzött Alex.
– Itt a fürdővíz! – kiabált az ajtó túloldaláról Pansy. Velvet
kinyitott egy másik ládát, és elővett belőle egy háziköntöst.
– Nyisd ki az ajtót, Alex – rendelkezett.
Szépséges zöld szeme jókedvtől csillogott, miközben férje vadul
csikorgatta a fogát, mert két nagy szeretkezésük dacára még mindig
és újra kívánta.
Alex lemondó sóhajjal vágott át a szobán, kinyitotta az ajtót, és
beengedte Pansyt s vele egy sor szolgát forró vizes kancsókkal.
Tisztában volt vele, hogy az esti bálon mindenképpen meg kell
jelenniük az udvarban. Ez az utolsó mulatság a nagyböjt előtt,
éjféltől hat hétre az önmegtartóztatás és a komolyság ideje jön el.
Elfintorította az arcát. A királynő, ez az éles szemű nőszemély,
pontosan fogja tudni, ki jött el és ki nem. S miután már nagylelkűen
áldását adta arra, hogy még húsvét előtt Skóciába távozzanak,
Alexnek kötelessége megjelennie ma este Velvettel az oldalán, hisz
az uralkodó ugyanolyan könnyedén visszavonhatja az engedélyt,
ahogyan megadta.
– Csak az asszonyom kap a meleg vízből? – kérdezte mogorván a
szolgáktól, aztán áttrappolt a saját szobájába.
Miután Velvet kádja színültig telt gránátszegfű–illatú forró
vízzel, a lány kibújt köntöséből, és boldog sóhajjal beleereszkedett a
fürdőbe.
– A te kádad is megtelt, uram? – kiáltott át a nyitott ajtón a másik
szobába csilingelő hangon.
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– Azt kaptam, ami a te fürdővizedből maradt, és az bizony elég
kevés, de majd csak megteszi, asszonyom – jött a válasz.
– Ó, az én fürdőm egyszerűen csodás! – dorombolt Velvet. – Azt
hiszem, lubickolok egy kicsit.
Azzal paskolni kezdte a vizet, és fennhangon sóhajtozott a
gyönyörűségtől.
– Csak semmi lubickolás! – dühöngött a gróf, aki máris vacogott
a mintegy háromhüvelyknyi vízben, ami neki jutott. – Ha sokat
lubickolsz, elkésünk, és tudod, mennyire nem szereti őfelsége a
késést. Nem akarom, hogy rajtunk csattanjon a haragja.

– Ha elkésünk, Lordom – incselkedett Velvet –, elmondom
őfelségének, hogy mindennek te vagy az oka, és azt is elmesélem
neki, miféle foglalatosságokkal tartottál föl egész délután.
Alex hangosan elnevette magát, széles jókedve kerekedett, ahogy
visszaemlékezett a hosszúra nyúlt kellemes délutánra.
– Ha árulkodni merészel, asszonyom, soha többet nem engednek
bennünket Tudor Erzsébet udvarának még a közelébe sem. Vagy
feltett szándékod, hogy egész hátralévő életedre bezárd magad Broc
Cairn várába? Nem mintha nekem bármi kifogásom volna ellene.
– Atyaisten, dehogy! – nevetett most Velvet tiszta szívből.
– Akkor viszont, asszonyom – gurgulázott férje a másik szobából
–, azt javaslom, hogy siess, különben fölkészülhetsz rá, hogy a
Felföldön töltöd az egész életedet.
Pansy cinkosán rávigyorgott úrnőjére, Velvet pedig széles
mosolyra húzta a száját, miközben szolgálója a kád fölé hajolt, hogy
megmossa a hátát. Két fiatal szolgálólány tüsténkedett még a
szobában, hogy előkészítse Velvet esti toalettjét. Különlegesen
illatosított, csipkeszegélyű alsóneműjét kiteregették az ágyra,
selyemharisnyáját óvatosan lefektették az alsószoknya mellé. Végül
magát a ruhát hozták elő és igazgatták el gondosan egy széken.
Ezüstszövet és ezüstcsipke elegáns kombinációja volt az alap, a
ruhaderék telis–tele hímezve páfrány– és pillangómintába rendezett
áttetsző zöld borostyánnal, a ruha ujján pedig tobzódott az
ezüstcsipke–díszítés.
Velvet kilépett a kádból, szolgálója hatalmas fehér fürdőlepedőbe
bugyolálta. Elhelyezkedett a tűznél, és türelmesen ült, mialatt a két
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kislány a testét szárogatta, Pansy pedig illatosított kefével
végigkefélte sötétvörös haját. Aztán fölállt, és hagyta, hogy a három
szolgáló fölöltöztesse. Előrehajolt, és fölhúzta a harisnyáját, közben
megcsodálva rajta a nagy ezüstpillangót ezüstcsápocskákkal.
– Döbbenetesen szép, nem? – lelkendezett Pansy. – De kár, hogy
nem mutogathatja, asszonyom.
– Legfeljebb az úrnak, ha épségben akarok eljutni Dun Brocba.
Velvet komolyan ránézett a szolgálójára.
– Nem bánod, hogy Skóciában fogunk élni, Pansy? Az új
otthonunk messze vidéken lesz, távol a királyi udvartól. Szür–

ke, unalmas élet lesz, semmi kétség. Talán szívesen maradnál
valakinél Angliában.
– Nem, asszonyom! Én ugyanúgy hozzászoktam a vidéki élethez,
mint maga, hiszen én is Queen's Malvernben nőttem föl. London
nagyon izgalmas hely, az igaz, de én jobban szeretem a csendesebb,
nyugodt életet. Dugald meg akarja kérni a kezem, márpedig ő jó
ember. Jobbat nem is kívánhatnék.
– Remélem, szereted, ha hozzá akarsz menni – mondta Velvet
kedvesen.
Pansy boldogan mosolygott.
– Azám! Szeretem azt a gazembert! Aztán a két lánykához
fordult.
– Ha egy szót szóltok arról, amit itt hallottatok, nem éritek meg a
tavaszt! Dugald nem tudhatja meg, hogy mit érzek!
A két lány készségesen bólogatott.
– Hát persze – kezdte az, amelyik Sara névre hallgatott. –Nem jó
az, ha egy férfi túl biztos a dolgában. Egyetlen szót sem fogok
elkottyantani, Pansy kisasszony, és Millie sem. Igaz, Millie?
Millie nevű társa megrázta a fejét:
– Nem. Én sem fogom elfecsegni.
Velvet mostanra készen állt, hogy ráadják a ruhát, s Pansy rá is
ripakodott két kis társnőjére:
– Mit álltok ott, mint a Bálám szamara! Hozzátok ide az úrnő
ruháját egykettőre!
Hozták is, s néhány pillanat múlva Velvet már saját képében
gyönyörködhetett a nagy állótükör előtt. Megállapította, hogy
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remekül fest az öltözéke, és arcára elégedett mosoly ült ki. Keble
veszélyesen közel volt ahhoz, hogy átbuggyanjon a kivágás
ezüstcsipkéjén. Áttetsző zöld borostyánnal és sárga gyémántokkal
kirakott nyaklánca meleg fénnyel csillogott a mellén, fülében hozzá
illő függők ragyogtak. Pansy a kefével hátrasimította Velvet dús
haját, s hagyta, hogy szabadon terüljön szét a lány hátán, de bal füle
fölött ezüstrózsákkal tűzte föl.
– Az ékszerdoboza, asszonyom – nyújtott felé Pansy egy
gyűrűkkel teli nyitott ládikát.
Velvet egy pillanatig habozott, s közben arra gondolt, hogy egy
évvel ezelőtt egyáltalán nem voltak még ékszerei, mostanra pedig
többdoboznyi nyaklánc, fülönfüggő, gyűrű, karperec,
dísztű és egyéb ékes csecsebecse büszke tulajdonosa, mert Alex úgy
imádja őt szebbnél szebb ékszerekkel elhalmozni. Aztán, némi
töprengés után több gyűrűt is kiválasztott: egy sárga gyémántot, egy
zöld smaragdot, egy violakék spinellt és egy nagy gyöngyöt.
Gyorsan ráhúzta őket kecses ujjaira.
– Káprázatosan néz ki, asszonyom!
Velvet hátrafordult, s látta, hogy férje közben bejött a szobába.
Tetőtől talpig vörös bársonyba öltözött, mellényét geometrikus
formázatú aranygyöngyhímzés díszítette.
– Ön is káprázatosan néz ki, gróf úr! – viszonozta őszintén Alex
bókját, s közben arra gondolt, milyen pokolian csinos a férje, és
milyen nagyon megszerette.
– Kár, hogy el kell mennünk, nemde? – incselkedett a férfi, s
aranybarna szeme megtelt szerelemmel.
Velvet fölsóhajtott.
– Nagy kár, de még nagyobb kár volna keresztanyámnak
csalódást okozni, aki oly kegyes volt mindkettőnkhöz –mondta
lesütött szemmel, s szendesége újabb kaján mosolyt csalt férje
arcára.
– Nos, jó, asszonyom, menjünk tehát, de az ön lelkén szárad, ha
unatkoznom kell egész este.
– Attól ugyan nem kell tartanom, mylord, mert az ön estéje
sosem unalmas. Amint megérkezünk az udvarba, pár percbe telik
csak, és már ki sem látszik a nevetgélő, ugrabugráló lányok és
asszonyok gyűrűjéből, akik úgy dongják körül, mintha én a világon
sem lennék. Megfigyeltem már, gróf úr, úgy viselkedik ilyenkor a
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sok rajongó tekintet kereszttüzében, mint vaiami elkényeztetett,
kövér kandúr. Nem, uram, biztosan nem lesz unalmas estéje!
– De önnek sem, asszonyom – kontrázott a férje. – Ha engem
körüldonganak a hölgyek, ön körül ugyanolyan villámgyorsan
kezdenek legyeskedni az urak.
Velvet vígan kacagott, mert jól tudta, milyen féltékeny a férje.
Pansy földig érő, fekete csíkos körgallért kanyarított úrnőjére, s
ugyanakkor lépett be Dugald gazdája körgallérjával és fejfödőjével.
Broc Cairn gróf és neje kényelmes kis bárkán indult Greenwich felé,
mert bár hideg volt, a folyó nem fagyott még be, és járhatók voltak a
csatornák. Nehéz bundát kaptak a hátukra, flanelbe burkolt forró
téglát a lábukhoz.
Velvet imádott a folyón utazni, és most kényelmesen hátradőlt,
ahogy siklottak a vízen. A nap épp csak az imént nyugodott le, jobb
kéz felől még derengtek az ég alján a téli naplemente narancs– és
aranyszín fényei, s felettük megjelent az első fényesen ragyogó
csillag. A Temze békésen, lágyan és sötéten hullámzott körülöttük,
mert a napnak épp abban az órájában jártak, amelyben az ár és apály
között csendesen nyugszik a víz – a Broc Cairn–bárka pedig olyan
simán szelte a vizet, hogy látszólag nyomot sem hagyott maga után.
Szél nem fújt, és nehéz bundájába burkolózva egyikük sem érezte a
februári hideget.
– Még mindig szomorú vagy, hogy elmegyünk Skóciába? –
kérdezte Alex halkan.
– Nem, nem nagyon – felelte Velvet. – Az igaz, hogy szerettem
volna újra látni a szüleimet, mielőtt Angliát elhagyjuk, de miután a
mi házasságunkat végső soron ők hozták tető alá, semmi kifogásuk
nem lehet az ellen, hogy nem a jelenlétükben kötöttük meg. Azontúl
– s most könnyed mosoly játszadozott a lány arcán – ideje már, hogy
megszülessen az első gyerekünk, nem gondolja, mylord?
A férfi álla leesett a csodálkozástól, hogy ilyen hirtelen változás
állt be felesége gondolkozásában.
– Az ördögbe, kislány, hát nem ezt hajtogatom már mióta?!
– Igenis, jó uram, de trónörökösének nem Angliában kellene
születnie, igaz?
– Már megint a tettlegesség határáig játszik az idegeimen,
asszonyom – morogta Alex. – De biztos vagy benne, hogy nem
akarod itt megvárni szüleid hazaérkeztét?

295

– Sokáig gondolkoztam rajta, Alex – válaszolta a lány –, és arra
jutottam, hogy ha még mindig elég jó kondícióban vannak ahhoz,
hogy sok ezer mérföldnyit hajózzanak Indiáig és vissza, akkor egy
skóciai út már meg sem kottyan nekik, hogy meglátogathassanak
bennünket és az unokáikat.
Kesztyűbe bújtatott kezével megkereste férje kezét, és
megszorította. Aztán felé fordult, és boldogan nézett föl Alexre.
– Azt hiszem, Alex, kezdek fölnőni, és szeretnék hazajutni.
Alex nagy gombócot érzett a torkában, de igyekezett gyorsan
lenyelni. Ugyanakkor nagy megkönnyebbülést érzett. Azt akarta,
hogy felesége megszeresse Skóciát és mindenekelőtt
Dun Brocot, hisz mostantól az lesz az otthona. Túlontúl forrón
szerette a feleségét ahhoz, hogy elviselje, ha boldogtalan. S most úgy
érezte, imája meghallgatásra talált. Ugyanakkor legszívesebben a
térdére fektette és alaposan elnáspángolta volna a makrancos lányt,
aki első találkozásuk óta, hónapokon keresztül újra és újra az
őrületbe kergette önfejűségével. Mindezek az érzelmek láthatóan és
megfejthetően kiültek az arcára, és Velvet, akinek tekintete most
imádattal csüngött rajta, nem is tudta visszafojtani előbuggyanó
nevetését.
– Hej, kislány, te aztán alaposan próbára teszed az idegeimet –
dörmögte Alex –, de ördög vigyen el, őrülten imádlak.
– Úgy tűnik, én pont ugyanebbe a betegségbe estem, mylord.
Egyébként, London állítólag tömény unalom, amikor nincs báli
szezon.
A grófból kitört a nevetés.
– Ezek szerint Velvet de Marisco Gordon, Broc Cairn grófnéja
most belevág egy skóciai kalandba, csak hogy az unalmát elűzze,
igaz?
– És kielégítse a kíváncsiságát – kontrázott rá Velvet férje
gúnyolódására. – Amióta tavasszal megérkeztél Angliába,
egyfolytában hazavágyódsz a te drágalátos Skóciádba, olyannyira,
hogy képes voltál elrabolni is! Kíváncsi vagyok, mi lehet ott
Edinburgh–n túl, ami így visszahúz.
– Dun Broc húz vissza, kislány, és remélem, hogy te is imádni
fogod. Ó, Velvet, szerelmem! Sűrű erdővel borított hegyek vesznek
körbe mindenfelé, és a vár úgy ül a magas csúcson, mint egy

296

hatalmas vadászsólyom. Azokon a magaslatokon, ahol mi lakunk,
akkor is kristálytiszta a levegő, amikor lent a völgyben megül a köd.
Mert Dun Broc a sasokkal szárnyal!
Velvetet mélyen megindították ezek a szavak, annyira
nyilvánvalóan sütött belőlük férje honszeretete.
– Biztos vagyok benne, Alex, hogy meg fogom szeretni –mondta
őszintén. – Hogyan is ne szeretném meg, ha te ott születtél, s onnan
jöttél el értem.
Szóval a lány szereti! Alex megszédült a hirtelen belenyilallt
felismeréstől: tényleg szereti, igazán szereti! Hosszan, odaadón és
gyengéden megcsókolta a lányt.
Amikor ajkaik különváltak, mélyen belenézett Velvet
smaragdszemébe, s a lány tudta, hogy a férfi most végre megtudta
és megértette, mi lakik az ő fiatal szívében, amelyet majd szétvetett a
boldogság. Ha felnégyelik, se tudott volna magyarázatot adni rá,
miért volt benne mindeddig az a nagy ellenállás.
– Megérkeztünk Greenwichbe, uram – szólt a kormányos, s
előttük már látszottak a palota villódzó fényei.
– Ez majd hiányozni fog az életedből – mondta a gróf gyengéden.
– Az igaz – bólintott a lány. – Hiányozni fog, de visszajövünk
még ide, ha a gyermekek már elég nagyok lesznek, hogy mások
gondjára bízhassuk őket. Az az otthonom, ahol te vagy, Alex,
szerelmem. Bizony, úgy érzem, tényleg kezdek fölnőni.
– Én is – felelte vigyorogva a férfi.
Bárkájuk besorolt a sok–sok egyéb vízi jármű mögé, amely arra
várt, hogy kiköthessen a királyi mólón. Az est sötétjében lehetetlen
volt megállapítani, kik ülnek a többi csónakban, bár mindegyiken
lámpa himbálózott. Egy újonnan érkező azonban erőszakosan be
akart nyomulni a Broc Cairn–bárka elé.
– Utat Lord de Boultnak! – kiabálta a rossz arcú csónakos.
– Broc Cairn gróf és neje csak magának a királynőnek ad utat –
vágott vissza a gróf kormányosa. – Menj a sor végére, és várj, mint
mindenki!
S hogy szavainak több nyomatékot adjon, lapátjával taszított
egyet a tolakodók ladikján. Körülöttük sokan csatlakoztak
emberünkhöz, egyként felháborodva Lord de Boult szolgájának
erőszakosságán.
– Gyerünk a végére!
– Úgy ám! Ki az a Lord de Boult az én gazdámhoz, Lord
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Lincolnhoz képest?
A várakozók közül még sokan adtak hangot rosszallásuknak, jó
néhányan nem túl kedves hangnemben, így aztán Lord de Boult
embere kénytelen volt visszavonulót fújni és a sor végére evezni.
Broc Cairn grófja és grófnéja néhány perc múlva kikötött, s
kiszállván a bárkából, elindultak fölfelé a palota lépcsőjén. A
királynő húshagyókeddi bálja már kezdetét vette; hallani lehetett,
hogy hangolnak a muzsikusok, s mihelyt a pár belépett az épületbe,
számos barátjuk sereglett köréjük.
– Ahá! – kiáltott fel Essex gróf. – Na végre! Mi tartóztatott
benneteket ilyen sokáig?
A gróf fekete bársonyban volt, mellényén gyémántok
tündököltek.
– És ezt kérdezni kell? – somolygott Raleigh, aki szintén nagyon
elegánsan festett vörös aranygyöngyökkel díszített ruhájában.
– Walter! – szólt rá Bess Throckmorton megrovón. Sötétszőke
hajához remekül illett az az aranybrokát ruha, amelynek anyagát
Velvettől kapta ajándékba vízkereszt napján. De Velvet csak
nevetett.
– A nászi ágy, Sir Walter, a házasélet egyik legkellemesebb
velejárója, ezt nem árt tudni, ha esetleg egyszer rászánná magát,
hogy kipróbálja – mondta, s csak egy pillanatra tekintett barátjára,
aki mélyen elpirult.
– Gyere – mondta Bess, igyekezvén palástolni a zavarát. –A
királynő már kérdezett felőletek, s leküldött, hogy azonnal
vezesselek benneteket elébe, amint megérkeztek.
Vígan indultak a királynő kedvenc udvarhölgye után föl a
lépcsőn, s ahogy beljebb értek, egyre erősödött a mulatság lármája.
Tudor Erzsébet magas, ezüstözött trónuson ült, amely egy
szőnyeggel borított kis emelvényen állt. Fehér bársonyruháját
ezüstbrokát csíkok törték meg, s telis–tele volt gyémánt– és
gyöngydíszekkel, kis aranytűzőkkel. Nyakában tökéletesen egyforma
rózsaszín gyöngyök hatsoros füzére tündökölt, amelyet
smaragdkapocs zárt le. Fején égővörös, dús paróka. Szürke szeme
szikrázott jókedvében, és ahogy beszélt, szavait hosszú ujjai kecses
mozdulataival kísérte. Amint meglátta belépni Velvetet és Alexet,
elmosolyodott, és magához intette őket. A gróf és neje elindult az
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uralkodó felé az udvaroncok sűrűjében, s a dobogóhoz érve
tisztelettel bókolt.
A királynő fölállt, erős hangja túlharsogta a lármát:
– Csendet! Szólni kívánunk, és azt akarjuk, hogy mindenki hallja
a mondanivalónkat.
A terem elcsendesedett, a zenészek is letették a hangszert.
– Holnaptól – kezdte – ránk köszönt az önmegtartóztatás
időszaka, s nemsokára legkedvesebb keresztlányom, Velvet útnak
indul férjével skóciai otthonuk felé. S mert remélem, hogy
keresztleányom, amint új otthonában berendezkedik, ama bizonyos
asszonyi kötelességének is eleget tesz... – itt a
királynő szünetet tartott, megvárta, amíg az egyetértő bekiabálások,
cinkos nevetések elhalnak – ...valószínű, hogy hosszú évekig nem
láthatjuk viszont őket, mert Dun Broc sok–sok mérföldre esik
Londontól. Queen's Malvernt, ahol Velvet fölnövekedett, saját
birtokainkból Adam de Mariscónak adományoztuk, s mert neki nincs
fia, aki tovább vigye a nevét, úgy rendelkezünk, hogy halálakor
Queen's Malvern Alexander Gordonra, Broc Cairn grófjára és
utódaira szálljon. Ez az én ajándékom, mert nagyon szeretlek
benneteket.
Velvet szemébe örömkönnyek szöktek. Szinte túl sok volt
elviselni annak tudatát, hogy a Queen's Malvern egy napon az övé és
gyermekeié lesz. Egyetlen pillanattal sem kívánta volna
megrövidíteni szülei idejét e földön, de miközben a skóciai útra
készült, valamiképp kisemmizettnek érezte magát, s most a királynő
rendelkezése mintha épp ezt szándékozott volna feledtetni vele. Az
ifjú Broc Cairn grófné térdre hullott. Kézbe vette, szájához emelte és
megcsókolta a királynő palástjának szegélyét.
– Köszönöm, felség – mondta érzelemtől elfúló hangon, s többet
nem is tudott szólni.
Erzsébet lehajolt, és fölemelte a lányt, maga is könnyekkel
küszködve. Ruhaujjából selyemkendőt húzott elő, és megtörölte
keresztlánya arcát.
– Látod, gyermekem, csak örömet akartam szerezni neked.
– Sikerült, kegyes asszonyom, nagyon is sikerült!
– Nagyon bőkezű ajándék, felség – szólt Alex, hogy végre
megjött a hangja.
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A királynő kedvtelve nézte a grófot.
– Kevéssé valószínű, hogy saját testünkből örökösünk sarjadjék –
mondta. – Talán egy nap áruló unokanővérem, Stuart Mária fia
örökli ezt a trónt. Talán – ismételte hideg mosollyal. – Ha úgy volna,
nem válna hátrányára, uram, ha vannak angliai birtokai. Egyáltalán
nem válna hátrányára.
– Nem bizony – bólintott komolyan a gróf. – Nem válna
hátrányomra.
– Hosszú életet óhajtunk magunknak – folytatta a királynő –, és
nem kétséges, hogy Adam de Marisco és neje is hosszú életű lesz.
Lehet, hogy sok év eltelik még, uram, amíg örökségét birtokba
veheti. Nagyon–nagyon sok év.
– De majd ha egy nap úgy lesz – felelte Alex fürgén –, hálával és
szeretettel fogok emlékezni Anglia nagy uralkodójára, Erzsébet
királynőre.
– Hah! – kuncorászott a királynő. – Isten szent hálóingére,
micsoda veszteség! Önnek itt kellett volna maradnia az udvarban,
Alex Gordon, hisz önben egy igazi ékes szavú udvaronc veszett el.
Sokra vihette volna! Nagyon sokra!
– A királynő igen kegyes – felelte Alex –, de bár minden
tiszteletem öné és udvaráé, hazavágyom otthonom hegyei közé.
– Megértem – mosolygott Erzsébet. – Ön Dun Brocot szereti úgy,
ahogy én az én Londonomat és Grecnwichet. Nem hagyom, hogy
bárki elszakítson az otthonomtól, és én sem akarok senkit elszakítani
az övétől. Engedélyünket bírja, hogy eltávozzék. Isten legyen velük
az úton, de térjenek majd vissza.
Alex mélyen meghajolt, és kezet csókolt a királynőnek. Erzsébet
szeme ismét felragyogott.
– Most pedig menjenek, és érezzétek jól magukat! Számos
szempár követi állhatatosan, amióta belépett, gróf. Merész,
erkölcstelen fehérszemélyek. Nem vagy féltékeny, Velvet?
– Nem, felség, hiszen férjem nem ad rá okot. Fáj a szívem
ezekért az asszonyokért, de mert nem vagyok olyan, mint a keleti
szultánnék, szívem nem képes megosztani férjemet másokkal.
A királynő jókedvében volt, most is jót nevetett.
– Valami azt súgja, gyermekem, hogy szegény Lord Broc Cairn
jó, ha veled elbír.
– gy van, felség – felelte Velvet ingerkedőn, aztán bókolt a
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királynőnek, és férje karjába kapaszkodva a terem közepe felé indult.
– Bátor kis vadóc vagy – mondta Walter Raleigh, aki újra
csatlakozott hozzájuk.
Bess ismét elfoglalta helyét a királynő oldalán, csakúgy, mint
Essex.
– Annál alkalmasabb leszek rá, hogy merész fiakat neveljek –
felelte Velvet.
Raleigh elvigyorodott, és arra gondolt, hogy megváltozott Velvet
az utolsó nyolc hónapban, amióta az udvarnál van. A zenészek
vidékies tánczenét kezdtek játszani, és Raleigh vil–

lámgyorsan felkérte Velvetet a meglepett Alex orra előtt. Karját a
lány derekára tette, s már el is tűntek a táncban.
Alex visszament a királynő dobogójához, s az uralkodó
engedélyével táncba vitte Throckmorton kisasszonyt, Erzsébet pedig
Essex karján indult a terem közepére.
Bár a bál a tervek szerint csak éjfélig tarthatott, úgy tűnt, mintha
ez a fényes mulatság sosem érne véget. A zenészek szinte megállás
nélkül muzsikáltak. Az est csúcspontján kinyíltak az ebédlő ajtajai,
és a vendégeket bevezették a dúsan megrakott asztalokhoz.
Az udvari szakácsok, akik tisztában voltak vele, milyen szomorú
hat hét köszönt rájuk, kitettek magukért. Volt ott marhabélszín,
bárány, őz, vaddisznó. Szárnyas vadak: kacsa, hattyú, fogoly, fácán,
galamb és pacsirta. Sült kappan és liba – fényes, barna, ropogós –,
aszalt gyümölccsel töltve, hatalmas nyúlpástétom; egészben sütött
malac citrommal a szájában, óriási rózsaszín sonkák, jeges
hordókban északi tengeri osztriga; lazac, rákok – némelyik borban
pácolva, más egyszerűen fűszeres vajban. Nagy tálakban zöldbab és
sárgarépa, borban párolt saláta, óriási frissen sütött cipók; sajtok:
derby, stilton és cheddar a környező vidékről, rafinált lágy brie
Franciaországból.
Külön asztalon állt a számtalan édesség. Különféle alakú színes
gyümölcszselék,
édes
borba
mártott
piskóta,
hatalmas
gyümölcstorták tejszínhabbal, marcipán, nagy bödönökben nyári
alma és barack s friss narancs Sevillából. A borok pedig: nehéz, sötét
burgundit és zamatos aranyszínű nedűt kínáltak a szolgák
kiapadhatatlan folyamban.
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A vendégek ki–be özönlöttek az ebédlő és a táncterem között.
Nagy odaadással faltak: úgy tömték magukba a különféle ételeket,
mintha nem csupán negyven napig, de mindörökké tartana a
nagyböjt. Egy időre a tánc is abbamaradt, Erzsébet kényelmesen
hátradőlt aranyozott trónusán, és félig lehunyt pillái alól nézte,
hogyan mulat az udvar.
Ajkán halvány mosoly bujkált, de hogy a puszta élvezet vagy
netán a gúny csalta oda, azt még a legjobb megfigyelő sem tudta
volna megmondani. Mostanra sokan áldozatául estek a kitűnő
boroknak, s néhányakon a részegség egyértelmű jelei mutatkoztak.
Erzsébet mindent megfigyelt.
Nagy gyönyörűségére szolgált, hogy jól sikerült a házasság, amit
ő segített elboronálni udvarhölgye, Angel Christman és Robert
Southwood, Lynmouth grófja között. Az ifjú grófné, aki már
láthatóan terebélyesedik a ruha alatt, sugárzik a boldogságtól, férje
pedig nyilvánvalóan imádja őt. Szóval nem csalt az ösztöne,
gondolta a királynő. Ő maga is szívesen kipróbálta volna ezt a
boldogságot, de már fiatalkorában rájött, hogy ha a férfit a nő fölé
emelik, könnyen tönkreteheti a testét vagy a lelkét, ha nem épp mind
a kettőt. A világ megköveteli, hogy megfizessünk a
gyengeségünkért. Ezt a leckét fiatalon meg kellett tanulnia. De
mégis, néha–néha egy házaspárban fölfedezte azt a ritka egyensúlyt
és egyenrangúságot, amit ő nem ismerhetett meg. Nem lehet valaki
egyszerre boldog feleség és Anglia ünnepelt királynője, gondolta
keserűen.
Tekintetével megkereste Velvetet, aki végre férjét is
megajándékozta egy tánccal. Erzsébet ajka elégedett mosolyra
görbült. Nyolc hónappal ezelőtt ez a szemtelen kölyök még gyerek
volt. Most pedig ott ficánkol a jóképű férjével, arcán pajzán
mosollyal, és a nyelvét, efelől nincs kétség, jól fölvágták. A drága
Skye igencsak meg lesz lepve, ha hazatérvén azt találja, hogy
legkisebb lánya is nagymamává tette. Mert abban biztos vagyok,
gondolta a királynő, hogy amint Skóciában letelepszenek, az ifjú
hölgyben megfogan az élet. Hiányozni fog a kis pimasz, mert
mulatságos és kedves teremtés.
A királynő gondolatainak tárgya boldogan suhant férje karján, s
felháborító módon flörtölt a gróffal, amíg csak az meg nem
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fenyegette, hogy mindenki előtt, nyilvánosan megcsókolja, ha ezt
nem hagyja abba. Velvet nagyot nevetett feleletképp.
A pavane a végéhez ért, kezdődött a lavolta. Lord Essex lekérte
Velvetet, Alex pedig elindult, hogy hideg borral hűtse magát.
Egy arra haladó szolga tálcájáról leemelt egy kupát, és keresett
magának egy csendes sarkot, távolabb a táncosoktól. Kétségtelen,
hogy nincs a keresztény világban még egy olyan előkelő és kellemes
udvar, mint Tudor Erzsébeté, gondolta, de bármennyire élvezi is az
angliai tartózkodást, nagyon szeretne már hazatérni. Nagyon vágyott
már a tiszta, friss levegő szagára London bűze után. Vágyott rá, hogy
bebarangolhassa kutyáival Dun Broc és a környék hegyeit, s ne itt
koptassa az
utcákat, ahol egy csomó embere veszi körül, hogy a zsebmetszőket
távol tartsa. Vágyott a kastélyra, az egyszerű ételekre, hogy Velvettel
kettesben lehessen, nem mindig a család vagy barátok körében.
Olyan sok minden van, amit meg kell mutatni a lánynak, annyi
élmény, amit meg kell vele osztani, de amíg itt vannak, ebból nem
válik valóra semmi. Bizony, nagyon vágyta már itt hagyni ezt a
helyet.
– Egyedül, jó uram? Micsoda szerencse!
Mary de Boult állt a gróf előtt arany– és ezüstcsíkos ruhában,
csípőre tett kézzel. Volt benne valami lomposság, ezt Alex csak most
vette észre. Vajon mindig ilyen tompa fekete volt a haja?
– Asszonyom.
Köszönésében nem volt bátorítás. Ha valami, inkább elutasítás
csengett ki a hangjából.
– Asszonyom – ismételte undok hangon a nő, s most már látszott,
hogy részeg. – Volt idő, Alexander Gordon, amikor kedvesemnek,
aranyoskámnak szólítottál, nem „asszonyom"–nak. Megsértett,
mylord! Mélységesen megsértett, és azt akarom, hogy megfizessen
érte!
– Valóban, asszonyom? És mivel sértettem meg? Hogy nem
voltam hajlandó a szeretőjévé válni? Hogy nem akartam azon az
ösvényen sétálgatni, amelyet oly sokan tapostak ki előttem? Ön
fölkínálta magát, asszonyom, s bár én flörtölni kívántam, sosem
hitettem el önnel, hogy ezen túl bármit is akarnék – mondta hidegen
és elutasítóan.
– Kihasznált engem, hogy csapdába ejtse azt a vörös szukát! –
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sziszegte dühösen a férfi felé.
– Ön is használt engem, asszonyom! Tetszett önnek a gondolat,
hogy elcsábíthatott őfelsége egyik fiatal udvarhölgyétől. Tetszett a
gondolat, hogy rabul ejtette a skót grófot, és úgy hurcolt körbe az
udvarban, mint egy ölebet. Megkapta a fizetséget a szolgálataiért,
asszonyom. Ha jól emlékszem, nem fukarkodtam az ajándékokkal.
Nem lehet oka panaszra, Lady de Boult. Minden szempontból
tisztességesen és egyenesen jártam el önnel szemben.
– Rohadék! – sikította a Lady, és meg akarta ütni a grófot.
Alexander Gordon elkapta az ütésre lendülő kezet, és vasmarokkal
fogta. Veszélyesen fojtott hangon szólalt meg:
– Na nem, asszonyom. És ha férfi volna, már kihívtam volna
párbajra.
A tekintetük gyilkos küzdelemben kapcsolódott egybe. Aztán
Mary de Boult minden figyelmeztetés nélkül letépte szabad kezével
a ruhája elejét, megmarkolta csupasz keblét, és sikoltozni kezdett:
– Jaj, ne, ne, uram! Hogy alázhat így meg! Hagyja abba,
könyörgök!
Dús keble buján omlott ki a ruhából, s tekintete egy rövid
pillanatra diadalmasan villant a grófra. Aztán, ahogy a torkán kifért,
kiabálni kezdett, miközben kis csoport gyűlt köréjük.
– Megpróbált... – sikerült kipréselnie magából néhány
krokodilkönnyet. – Megpróbált megbecsteleníteni!
Zokogva mutatta az odaseregletteknek a sérelmi nyomokat a
keblén.
Lord de Boult utat tört magának a kíváncsi és kaján udvaroncok
között.
– Mit jelentsen ez, uram? Mit tett a feleségemmel? Követelem,
hogy feleljen!
Alex még csak mostanra kezdett fölocsúdni abból a
megdöbbenésből, amit Mary de Boult viselkedése okozott. Aztán
odaért mellé Velvet s vele Essex is.
– Mi történt, jó uram? – kérdezte gyengéden a lány, férje
megdöbbent arcát látván.
Alex megpróbált volna elfogadható magyarázatot adni, mert nem
az az ember volt, aki szívesen feketít be egy nőt, mégis hiába
gyötörte az agyát, nem talált más módot, hogy kivágja magát ebből a
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kényes és bonyolult helyzetből. Mély lélegzetet vett tehát, és így
szólt:
– Az ön felesége, Lord de Boult, úgy érezte, elszámolnivaló–ja
van velem. Amikor nem hagytam, hogy megüssön, megszaggatta a
ruháját, hogy úgy tűnjék, mintha én zaklattam volna tolakodó
figyelmemmel – ekképpen akart bosszút állni rajtam.
– Nem, Clifford, nem! – kiáltott Lady de Boult, aztán ismét vadul
zokogni kezdett. – A kedvét akarta tölteni rajtam, méghozzá itt,
ebben a sötét sarokban, és amikor visszautasítottam, rám támadt.
Esküszöm, hogy így volt!
– Hah! – csattant föl Essex gróf. – Talán inkább ön szerette volna
a kedvét tölteni rajta, és ő utasította vissza! Gyanítom,
hogy Lord Gordon becsülete forgott itt kockán, nem az öné,
asszonyom.
Az összegyűlt kíváncsiskodók jót nevettek ezen.
– Azt állítja, hogy a feleségem hazudik, Lord Essex? – kérdezte
Clifford de Boult, és kihúzta magát.
– Használja már egy kicsit az eszét! – csattant újra Essex. –Lady
de Boult csinos teremtés, de Broc Cairn grófnő mellett olyan, mint a
színes üveg a rubinhoz képest. Én Lord Gordonnak hiszek. Vigye
haza a feleségét, és agyabugyálja el, amiért ilyen kavarodást okozott
a királynő bálján.
Essex gróf szavaiban volt ráció, és titokban még Lord de Boult is
hitt neki. Ám ezt beismernie lehetetlen volt, mert azzal szégyent
hozott volna a nevére. Becsülete beszennyeződött az ügy által, s
amíg ezt a szégyenfoltot el nem távolítja, nem járhat emelt fővel az
udvarban. Hűvösen ránézett Lord Gordonra, és így szólt:
– Holnap reggel napfelkeltekor a bridgewatersi mezőn. Megfelel,
uram?
Alex bólintott.
– Ahogy óhajtja! – felelte.
– Nem! – kiáltotta Velvet. – Nem engedem! Nem, Alex! Alex
Essex grófhoz fordult.
– Leszel a segédem, Robert?
Essex lassan bólintott, de nem állta meg, hogy meg ne kérdezze:
– Érdemes ezért a ringyóért, Alex?
– A saját becsületemért, Robert, amelyet ebben a ma esti
lármában megkérdőjeleztek. Néhány nap múlva Skóciába indulunk
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Velvettel. Hogy térhetnék majd vissza Angliába valaha, amíg ez a
fejem fölött lebeg? Sehogy, úgyhogy ezt a becsületbeli ügyet még
azelőtt rendezni kell, hogy elindulnánk.
– Nem! – Velvet már szinte kiabált. – Kockára tennéd az életedet
és a jövőnket egy ilyen hazug ribanc miatt? Nem! Érted? Nem!
Mary de Boult rendkívüli módon élvezte a jelenetet, amelyet
olyan tehetségesen sikerült megrendeznie. Párbajozni fognak,
méghozzá miatta! Az a csalódás és düh, amit az váltott ki belőle,
hogy a skót nem kért a kegyeiből, gyorsan elillant az örömteli
fejlemények fényében. De aztán meghallotta

Velvet szavait. Összeszedte ruhája maradványait, villámló tekintettel
rámeredt a riválisára, és dühösen a férjéhez fordult.
– Hallottad, mit mondott? Halálosan megsértett, Clifford! A Lord
fáradtan pillantott feleségére.
– Talán azt szeretné, asszonyom, ha Broc Cairn grófnőt is
kihívnám párbajra? – kérdezte hidegen.
Megmarkolta az asszony karját, és Essexhez fordult.
– Kérem, tolmácsolja bocsánatkérésemet a királynőnek, de a
feleségem rosszul lett.
Azzal kivonszolta az asszonyt a bálteremből.
– Ez tiszta őrültség! – kiáltotta Velvet. – Mindannyian tudjuk,
még a szerencsétlen Lord de Boult is, hogy ez a nő hazudik.
Mindannyian tudjuk, és mégis párbajozni fogsz holnap semmiért?
– Azért fogunk párbajozni, hogy eleget tegyünk a
becsületkódexnek – mondta Alex halkan.
– Beszélek a királynővel! Tudod, hogy megtiltotta a párbajt –
fenyegetőzött Velvet.
– Asszonyom, ön szépen hazamegy, és nem szól a királynőnek
egy szót sem – mondta szelíden a férfi.
– De szólok!
Velvet soha életében nem volt még ilyen dühös.
– Nem, Velvet – mondta Essex, hogy lecsendesítse. – Vannak
dolgok, amelyeket a nők nem értenek meg, és a párbaj ezek közé
tartozik.
– A királynő jobban megérti a férfiakat, mint gondolnád –vágott
vissza Velvet –, és én úgyszintén. A férfiak olyanok, mint a
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kisgyerekek!
– Nem fog megsérülni senki – ígérte Essex, legmegnyerőbb
mosolyával. – Igazad van, amikor azt mondod, hogy de Boult is
tudja, a felesége hazudik. Az a szajha olyan helyzetbe hozta,
amelyből nincs kiút. Ha ezt elismeri, még nagyobb folt esik a
becsületén. Az olyan volna, mintha bevallaná, hogy nem tudja
kordában tartani a feleségét. Ki kellett hívnia Ale–xet. Majd én rajta
leszek, hogy tompa hegyű karddal vívjanak. Gyorsan és egyszerűen
elintézik az ügyet, hidd el.
Velvet ránézett a férjére, az bólintott.
– Így van, gyönyörűm. Nem fog vér folyni. S főleg nem az
enyém.
A tömeg fölszívódott körülöttük, mindenki visszament táncolni, s
a királynő – ha észrevett egyáltalán valamit – úgy tett, mintha mi
sem történt volna. Az eset főszereplői abban reménykedtek, hogy
mire Erzsébet fülébe jutnak a részletek, addigra végleg túl lesznek az
egészen. Essex visszament az uralkodó oldalára, Alex és Velvet köré
pedig odasereglett a család. Újra el kellett mesélni, mi történt.
Willow és Angel föl volt háborodva Lady de Boult viselkedésén, és
Velvetet nyugtatgatta; James Edwardes, Robin Southwood és
Murrough O'Flaherty – valamint a hozzájuk csatlakozott Lord Burke
– pedig Alexszel együtt azt erősítgette, hogy nem lehet elkerülni a
párbajt.
– Leszek én a második segéded – ajánlkozott Robin.
– Én is! – jelentkezett lelkesen Padraic Burke.
Velvet haragos szemmel nézte a bátyjait, de Lord Burke–re
haragudott leginkább.
– Hát te mikor érkeztél Londonba? – kérdezte szemrehányóan. –
Micsoda dolog a böjt előtt néhány órával beállítani?
Lord Burke, a Clearfields Priory feje – még jobb képű férfi, mint
néhai atyja, Niall –, rávigyorgott a húgára. Ezüstös szeme csillogott,
s ahogy beszélt, lazán hátrafésült egy elszabadult tincset magas
homlokáról.
– Csak ma este érkeztem Murrough–val, aki holnap reggel
kihajózik India felé, húgocskám. Szükség volt az én aláírásomra is
néhány dokumentumon, különben nehogy azt hidd, hogy betettem
volna a lábam ebbe a csatornaszagú városba.
Alexhez fordult.
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– Még nem találkoztunk, uram. Velvet bátyja vagyok, Padraic
Burke. Ahhoz képest, hogy hónapok óta ez a szörnyű fehérszemély a
felesége, nem is látszik nagyon elnyűttnek.
Újabb elbűvölő mosoly kíséretében kezét nyújtotta, Alex pedig
mosolyogva ragadta meg. Ösztönösen tetszett neki ez az atletikus
külsejű fiatalember.
– Látom, ugyanúgy gondolkozol Londonról, mint én, öcsém.
– Ha azt akarod mondani, hogy szívesebben vagyok a
birtokaimon, fején találtad a szöget – felelte fürgén Padraic.
– Akkor gyere el, és látogass meg bennünket a nyáron Skóciában.
Remekül lehet halászni és vadászni arrafelé.
– Szavadon foglak! – mondta Padraic. – És még az is lehet, hogy
én leszek az első a családban, aki meglátja a mi kis új
unokahúgunkat vagy unokaöcsénket, attól függ, mi lesz.
– Nem vagyok még terhes – vágott közbe Velvet.
– Ez hamar megoldódik, ha már otthon leszünk, asszonyom –
szólt Alex.
– Hölgyek és urak – szólalt meg sztentori hangon a királynő
szertartásmestere. – Éjfél van. A mulatságnak ezennel vége,
beköszöntött a nagyböjt. Őfelsége úgy rendelkezett, hogy vele együtt
mindannyian vonuljanak át a kápolnába.
Szinte hallani lehetett azt a nagy sóhajt, amellyel az udvar
kivonult a bálteremből. Az asztalok szétdúlva, szinte üresen
maradtak utánuk, a zenészek már korábban eltávoztak. A böjti
időszak úgy borult rájuk, mint egy nagy fekete köpönyeg, és szeretett
volna mindenki minél hamarabb hazaérni.
A templomi szertartás kegyesen rövid ideig tartott, és Skye
O'Malley gyermekei hamarosan már a folyó felé vezető lépcsőn
lépdeltek lefelé, ahol sorban várakoztak a bárkák. Velvet
ragaszkodott hozzá, hogy Padraic – és Murrough úgyszintén – náluk
szálljon meg az elutazás előtti éjszakán. Bőven maradt nekik hely a
bárkán, s mert az ár most nekik segített, sebesen suhantak föl a
Temzén a Strand felé. A Lynmouth család és a Broc Cairn pár hajója
versenyre kelt, melyik ér előbb haza. A súlyelosztás igazságosra
sikeredett, mert Velvet és Alex a két fivért vitte magával, Angel és
Robin utasa volt Willow és James. Hajszálra egyszerre értek célba, a
hajósok legnagyobb bánatára, miután a győztesnek egy erszény
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aranyat ígértek. A két gróf végül a holtverseny ellenére mindkét
hajósnak nagylelkűen kifizette a díjat. Aztán jó éjszakát kívántak
egymásnak, és mindenki nyugovóra tért.
Murrough–t várta a lakosztálya, és Lord Burke számára is
sebesen előkészítették a szobákat. Padraic, amikor megcsókolta
húgát, odasúgta neki:
– Ne aggódj, kicsim, Alexnek nem esik bántódása. Ráadásul de
Boult nem áll nagy vívó hírében.
Velvet elfintorította az arcát.
– Ez az egész tiszta őrültség, és az a szörnyűséges szajha hetekig
azzal fog dicsekedni, hogy miatta párbajoztak. Hála az égnek, hogy
nem leszünk itt, és nem kell hallgatnunk.
Murrough elmosolyodott. Velvet napról napra jobban hasonlít az
anyjukra, állapította meg.
– Elköszönjek tőled most, Velvet? – kérdezte. – Vagy kimászol
reggel az ágyból, hogy elbúcsúzhassunk?
– Hánykor mész el?
– Fél nyolckor legkésőbb el kell hagynom a házat. Az utolsó
dagály kicsivel tizenegy után kezdődik.
– És a nap hány órakor kel föl? – kérdezte Velvet.
– Fél hétkor – felelte Alex, és bátorítóan megszorította a lány
kezét.
– Akkor fönt leszek, Murrough, mire elmész. Majd elbúcsúzunk
reggel.
Bátyja bólintott és megcsókolta.
Velvet és Alex levetkőzött, és bebújt az ágyba.
– Tényleg annyira fontos ez a párbaj? – kérdezte a lány. –Tudom,
hogy butaság, de félek tőle, nem tehetek róla. Soha senki nem
párbajozott még az ismerőseim közül.
Alex magához vonta.
– Nem fenyeget veszély, kicsi Velvet. És most légy jó kislány, és
csókolj meg.
Velvet odahajolt, és gyengéden megcsókolta, de amikor a férfi
keze vándorútra indult a testén, eltolta magától, és komolyan így
szólt:
– Nem, jó uram. Aludnod kell, amennyit lehet! Elmúlt két óra, és
négy óra múlva ott kell lenned a „becsület mezején", hogy legyen
ezerszer átkozott!
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Alex elfojtott egy enyhe káromkodást, aztán nevetve szólt:
– Na jó, kislány, csak aztán nehogy megbánd, hogy
visszautasítottál. Gondolj csak bele, milyen gyönyörű gyereket
hozhatnánk össze ma éjjel.
– És aztán meséljem el neki, hogyan veszítette el az apja a fél
fülét egy párbajban, néhány órával az ő fogantatása után, csak azért,
mert üzekedni akart, mint valami fékezhetetlen csődör, ahelyett,
hogy kialudta volna magát?
Alex úgy nevetett, hogy a könnyei potyogtak.
– Te kis bestia – mondta hízelegve.
Aztán szájon csókolta a lányt, átfordította a másik oldalára, hogy
kettejük teste egymásba gömbölyödött, tenyerébe fogta Velvet egyik
keblét, és elaludt.
Velvet mosolygott a sötétben, és elégedett sóhajjal döntött. Nem
iszik többet a szerből, legalábbis első gyermekük megszületéséig
semmiképpen. Sajnálta, hogy nem szeretkeztek, de a többiek összes
nyugtató szava ellenére félt a párbajtól. Micsoda ostobaság pedig.
Még ha élesre fent csupasz karddal vívnak, akkor is Alex győz.
Ráadásul de Boult sokkal–sokkal öregebb. Megnyugodván még
jobban befészkelte magát férje ölébe.
Mire Velvet fölébredt, a hajnal már megfestette az eget. A lány
kinyúlt az ágy másik vége felé, aztán amikor csak Alex hűlt helyét
találta, minden eszébe jutott, és megdermedt. Az az átkozott párbaj!
Kinyílt a hálószoba ajtaja, és Pansy sietett be.
– Hát fölébredt, asszonyom? Azt mondta, szeretné elbúcsúztatni
O'Flaherty kapitányt, és mindjárt hét óra lesz.
Odanyújtotta úrnőjének almazöld háziköntösét. Velvet kipattant
az ágyból, belebújt a papucsába, magára húzta a köntöst.
– Mikor ment el az uraság?
– Legalább félórával ezelőtt. Lovon csak pár perc ide
Bridgewaters, de egy úriember sem szívesen késik el a párbajról. Az
nagy udvariatlanságnak számít.
Velvet nem tudott visszafojtani egy mosolyt.
– Nem is tudtam, hogy ilyen jól ismered a párbajszokásokat,
Pansy.
– Ó, asszonyom, mi mindent hallottam a többi szolgától, amíg az
udvarnál voltunk! Azoknak be nem áll a szájuk.
Velvet nevetett. Pansy mindig nagyon jó kedvre tudta deríteni.
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– Reggelizett–e már O'Flaherty kapitány?
– Nem, asszonyom.
– Akkor kérd meg, hogy reggelizzék velem a nappalimban, és
intézkedj, hogy hozzák gyorsan az ételt, mert a kapitány azt mondta,
hogy fél nyolckor el kell indulnia.
– Igenis, asszonyom – felelte Pansy, és kisietett. Murrough és a
reggeli pár percen belül megérkezett.
Murrough praktikus, de drága, szépen varrt ruhát öltött az
utazáshoz. Nemrégiben ülte harminckettedik születésnapját, erős és
jóképű férfi volt, nagyon hasonlított anyjára. Rég elhunyt apjára
talán csak szögletes állkapcsa emlékeztetett. Murrough mosolyogva
üdvözölte a húgát, aztán asztalhoz ült.
– Még mindig képtelen vagyok elhinni, hogy rendes,
megállapodott asszony lettél – mondta szeretetteli évődéssel. –Alig
várom, hogy meglássam anya arckifejezését, amikor elmondom,
Adaméról nem is beszélve.
– Ne mondd el nekik! – kérlelte Velvet. – Szeretném meglepni
őket egy kis unokával, mire hazaérnek. El tudod képzelni, milyen
képet vág majd a papa, ha egy gyerekkel a karomon megyek elé?
Murrough hahotázott a gyönyörűségtől, ahogy elképzelte a
jelenetet. Adam de Marisco bolondult a lányáért, imádott egyetlen
gyerekéért. Ót soha egy pillanatig nem izgatta, hogy Alexander
Gordon nem törődött a lánnyal az eljegyzés napja óta, mert örült
annak, hogy ő az egyetlen fontos férfi Velvet életében – sőt még azt
is nehezen viselte, hogy bátyjai úgy imádják a kis húgukat, aki
annyira emlékeztette őket anyjukra. Willow tökéletes angol úrihölgy
volt kezdettől fogva, aki igazi tyúkanyóként bánt a testvéreivel,
Deirdre pedig szégyenlős és jellegtelen kisegér – Velvet lett tehát a
kedvenc.
Murrough megtörölte a szemét, mert úgy nevetett, hogy a végén
már sírt.
– Igazad van, szentem, jó mulatság volna, csakhogy azok után,
hogy hónapokon át be van zárva egy délszaki városba, anya
valószínűleg nagyon vágyik majd a tengerre, és lehet, hogy újabb
kalandba vágna bele, hacsak nem tálalok neki valami jó indokot,
hogy hazatérjen. Márpedig a te házasságod elég jó indok. Gyanítom,
hogy amint anya meghallja, hogy immáron feleség vagy, sőt talán
gyereket vársz, száguld majd haza. Nagyon drága vagy neki, Velvet.
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– Ő is nekem, Murrough. Igen, jobb, ha elmondod nekik.
Legalább lesz ideje papának lehiggadni. A következő tél beállta előtt
biztos, hogy nem értek haza. Ugye küldesz majd gyorsfutárt
hozzánk? Sokkal nyugodtabb leszek, ha tudhatom, hogy apa és anya
újra itthon van biztonságban.
– Persze, kedvesem – felelte a bátyja, és megnyugtatólag
szorította meg Velvet kezét.
– Hogy van Joan? És a gyerekek? – kérdezte Velvet, miközben
vastag szelet rózsaszín sonkán hatalmas adag buggyantott tojást tett
elé tejföllel. – Ne haragudj, hogy nem kérdeztem meg az este.

Sört töltött a kupába, és letette a bátyja elé.
– Jól vannak, de Henry dühös volt, hogy otthon hagytam. Joan
persze hálás érte. Megígértük a fiúnak, hogy valamelyik O'Malley
nagybácsival majd hajóra szállhat tavasszal, ez egy kicsit
lecsendesítette. Nem fogja unalmasnak találni a spanyol gyarmatokat
sem, bár be kell vallanom, az utat egy kicsit biztonságosabb színben
tüntettem föl Joannak, mint amilyen valójában. De az biztos, hogy
vigyázni fognak rá, nehogy bántódása essék. És végül is meg kell
tanulnia boldogulni, ha tényleg a tengeren akarja leélni az életét. A
könyvek nem nagyon tudják lekötni.
Velvet bólintott, és maga is hozzáfogott a reggelihez. Percekig
csendben ettek. Aki ismerte őket, tudta, hogy egyikük sem
madárétkű teremtés. Örömmel fogyasztották az étket, élvezték az
ízeket. Mindketten megdöbbentek, amikor kivágódott az ajtó, és
Padraic viharzott be halálsápadtan.
Velvet bátyjára nézett, a melléhez kapott, s csak egyetlen szó jött
ki a torkán:
– Alex?
– Baleset történt – tört ki Lord Burke. – Úristen! Szörnyű volt!
Velvet szeme előtt homályba borult a szoba, de hatalmas
lelkierővel sikerült visszatartania magát attól, hogy elájuljon.
– Mi történt, Padraic? Az ég szerelmére, mondd már el!
– Megérkeztünk a helyszínre, és épp akkor Lord de Boult is.
Essex addigra már ott volt a királynő orvosával. A doktor azt
mondta, őfelsége rendelte neki, hogy kísérje el ma reggel Essex
grófot. Az Isten szent szemére! Hát semmi nincs, amiről a királynő
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ne szerezne tudomást?
Velvet szeme elkerekedett a rémülettől.
– Mi történt, Padraic? – sürgette Murrough. – Mondd már
gyorsan!
– Alex és Lord de Boult egyaránt elfogadta Essex javaslatát,
hogy a kardok végét viaszgolyóval tompítsák. Elkezdődött a párbaj,
mind a ketten jól vívtak, de Lord de Boult hamar fáradni kezdett. A
viaszgolyó leröpült a pengéjéről, és a Lord megbotlott. Alexnek nem
maradt ideje kitérni. Véletlen volt, de fölnyársalta a kard. Úristen!
Soha életemben nem láttam ennyi vért! Essex fölkiáltott: „Jézusom,
megölte!" Amikor el–
vitték a küzdőtérről, én rögtön idevágtattam, hogy elmondjam neked,
Velvet. Nem hagyhattam, hogy csak úgy idehozzák... anélkül, hogy
előre felkészítenélek rá. A férfi sírni kezdett.
– Ó kicsi húgom, rettenetesen sajnálom.
Velvet mereven ült a székén, szép arca színtelenül,
kifejezéstelenül meredt a világba. Egyik fivér sem szólalt meg, a
csendben csak a kandalló párkányán álló óra ketyegése hallatszott.
Aztán Velvet minden előzmény nélkül heves zokogásban tört ki.
Könnyek patakzottak az arcán, szeme kivörösödött a fájdalomtól.
– Mama! – zokogta. – A mamához akarok menni!
Murrough megdöbbent. Hát Velvet még mindig kicsi gyermek,
aki az anyját hívja, ha baj van? Aztán egy csapásra megértette: nem
kisgyermek, hanem asszony, aki végre felnőtt. Alex meghalt, s ő
máris elfogadta az elfogadhatatlant, és most olyan emberre van
szüksége, akit annyira szeret, hogy enyhíthesse vele a kibírhatatlan
fájdalmat. Odaugrott a húgához, s az a vállán zokogott tovább,
miközben ő igyekezett megnyugtató szavakat mormolni a fülébe.
Néhány perc múltán a lány könnyei elapadtak. A bátyjára. nézett.
– Vigyél magaddal, Murrough – kérte megtört hangon. –Vigyél
magaddal, nagyon kérlek!
– Velvet! – tért végre magához Padraic Burke is. – Nem tiszteled
Alex emlékét? El kell temetned a férjedet. Nem hagyhatod őt el!
Velvet ráemelte a tekintetét, szemében szörnyű fájdalom
tükröződött.
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– Miért nem hagyhatom el, Padraic? – kérdezte keserűen. – Ő
hagyott el engem! Könyörögtem neki, hogy ne menjen bele ebbe az
értelmetlen párbajba, de hiába! A becsület mindenekfölött, és ezt én,
mint egyszerű nő, úgysem érthetem –mondta vádlón. – Hát annyit
mindenesetre megértek belőle, Padraic, hogy özvegy lettem három
hónappal az esküvőm után, és mindezt miért? Mert két felnőtt férfi
nem volt képes beismerni magának és egymásnak, hogy az a
mocskos szajha hazudott! – Újra zokogni kezdett.
– El kell temetned, Velvet – ismételte tehetetlenül Padraic.

– Eltemetni? – a lány hangjában fájdalom és rémület keveredett.
– Én nem vagyok képes őt eltemetni. Bezárni egy sötét sírba?! Ó,
édes istenem, azt nem! Különben biztos nem akarná, hogy Angliában
temessék el. Hadd vigyék haza az emberei Dun Brocba. Ő volt Broc
Cairn utolsó grófja. Nem lesz örököse, és ebben én is hibás vagyok!
Elkeseredetten nézett vissza Murrough–ra, és ismét kérlelni
kezdte.
– Vigyél magaddal, bátyám! Nem akarom megtenni azt a hosszú
utat Skóciába, itt pedig mi keresnivalóm van? Nem tudnám elviselni
a család és az udvar sajnálkozását. Beleőrülnék, az biztos! Ha van
benned könyörület, Murrough, elviszel magaddal. Egyedül
belehalok. Ó, Alex, miért? Miért? Nem értem meg, és nem is fogom
soha.
Székére rogyva, arcát tenyerébe temetve, hosszan, keservcsen
zokogott, gyenge vállai rázkódtak bele.
Murrough csak nézte szótlanul. Életbe vágóan fontos volt, hogy
még aznap elinduljon. Máris egy hét késésben volt eredeti tervéhez
képest. Épp az utolsó pillanatban érhet az Indiai–óceánra, hogy
elkapja a megfelelő szelet, még mielőtt megfordul a széljárás, és
megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, hogy átszeljék azt a hatalmas
vizet. És mégis, hogy hagyhatná itt a húgát? Megpróbált vitába
szállni vele:
– Magammal vinnélek, Velvet, de még ma mindenképpen el kell
indulnom. Anya élete múlhat azon, hogy időben odaérjek. Ha csak
még egy napot késlekedem, lekéshetem a kedvező szelet, amely
átsegít az Indiai–óceánon. Nem várhatok rád.
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– El tudok indulni ma – válaszolt a lány. – A holmim már össze
van csomagolva az északi utazásra.
– De az indiai útra könnyű ruhák kellenek. Rettentő ott a hőség,
és nagyon párás a levegő.
– Pansy tudja, mi hol van – bizonygatta Velvet. – Kérlek,
Murrough! Ne hagyj itt! Szükségem van anyára!
Murrough a kandallópárkányon álló órára pillantott és döntött.
Őrültség, de nem lehet lebeszélni róla a lányt. Ráadásul biztos jót
tesz neki, ha kiszakad a megszokott környezetéből, fájdalma és
gyásza nem lesz kisebb ugyan, de talán hamarabb enyhül.

– El tudsz készülni egy óra alatt?
Velvet testében egy pillanatra oldódott a feszültség.
– Igen, el tudok készülni.
– Megbolondultatok mind a ketten – kiáltotta Padraic, de Velvet
addigra már kirohant, hogy megkeresse Pansyt.
Murrough tehetetlenül megvonta a vállát.
– Hogy hagyhatnám itt így? – kérdezte öccsét. – Te nem érted
meg ót, de én igen. Ő is olyan, mint anya, mindent sokkal nagyobb
intenzitással él át, mint más. Egész lényével szeret, és ugyanúgy
gyűlöl vagy gyászol. Ez a fájdalom, a sok–sok közös emlék
elemészti, ha itt marad. Ha pedig visszatér a mi jó Cecily néninkhez,
az a derék asszony addig dajkálja, amíg bele nem betegszik.
Aztán szigorúan ránézett Padraicre.
– Biztos? – kérdezte. – Teljesen biztos vagy benne, hogy Alex
halálos sebet kapott?
Padraic Burke mélyen megbántódott.
– Hát persze hogy biztos vagyok benne – méltatlankodott. –
Csupa vér volt az egész teste, Essex pedig határozottan kijelentette,
hogy meghalt. Elszállították egy közeli házba, hogy a királynő
orvosa nyugalomban végezhesse el a feladatát, mert közben elindult
a hóesés. Mostanra már vége – fejezte be szomorúan.
Murrough átkarolta öccsét.
– Nem tudom, mennyire volt bölcs dolog iderohannod a rossz
hírrel, de ezen most már nem segíthetünk, és nekem nincs más
választásom, mint magammal vinni Velvetet.
Nem sokkal később egy bárka vált el Greenwood kicsiny
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mólójától, és indult útnak az apállyal lehorgonyzott Tengeri Sólyom
felé. Padraic Burke egy emeleti ablakból követte tekintetével a
távolodó bárkát, és szíve megtelt szomorúsággal. Velvet szobái
üresek voltak és némák. Aztán valamin megakadt a szeme. Lehajolt,
és egy fél pár kesztyűt emelt föl a földről. Ahogy az arcához
szorította, violaillatot érzett, s egy könnycsepp gördült végig az
arcán.
Lassan visszafordult az ablaktól, és a szekrényhez lépvén töltött
magának egy kupa burgundit. Három nagy korttyal kiitta az egészet,
aztán újra töltött. Aztán a kupával és a boros–

üveggel leült a kandalló mellé, és álomba itta magát, hisz már az
előző éjjelen se aludt túl sokat, s a kimerültség és a megrázkódtatás
együtt könnyen legyűrte a szervezetét.
Savanyú szájízzel ébredt, fájt a feje, majd szétrobbant. Ránézett
az órára, és látta, hogy jóval elmúlt már egy óra. Alex testét
mostanra nyilván kiterítettek már a fogadóteremben, hogy
odajárulhassanak a gyászolók. Willow valószínűleg meg fogja
nyuvasztani, amiért engedte, hogy Murrough elvigye magával
Velvetet – mintha csak meg tudná állítani őket bárki is, ha a fejükbe
vettek valamit. Willow haragudni fog, amiért Velvet felrúgta az
illendőség szabályait, de majd azt mondják mindenkinek, hogy az
ifjú özvegyet annyira megtörte a gyász, hogy nem képes részt venni
a gyászszertartáson, s a holttestet különben is hazaviszik Skóciába,
liz teljesen elfogadható magyarázat.
Leért az alsó szintre, és meglátta Dugaldot, a gróf szolgáját, aki
épp belépett a házba, és odasietett hozzá.
– Hazahoztátok a gróf úr holttestét? – kérdezte.
– Súlyos ugyan a sebe, ezért most nem mozoghat – felelte
Dugald –, de a királynő orvosa azt mondja, még száz évig elélhet.
Padraic Burke elszédült. Fülébe csengtek bátyja szavai: „Biztos
vagy benne?" Amikor végre szóhoz jutott, megkérdezte:
– Tehát Alex él? Nem halt meg? Dugald meglepetten nézett.
– Már mért halt volna meg? Miért gondolta, uram, hogy halott?
– A vér – felelte Padraic elhaló hangon. – Minden csupa vér volt,
Essex grófja pedig azt mondta, hogy Lord de Boult megölte Alexet.
Ó mondta.
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– Essex! – legyintett Dugald megvetően. – Mit tud az a ficsúr a
halálról? Kicsit több kell ahhoz, hogy valaki megölje Alexander
Gordont, Broc Cairn grófját, mint egy kis szúrás.
– Hol van most Alex?
– A gróf urat elvitték a legközelebbi házba – egy Wythe nevű
ezüstműves otthonába. Nem merték messzebbre szállítani, és ott is
kell maradnia, amíg a sebe be nem záródik, és nem kell attól félni,
hogy újra kinyílik, és vérezni kezd. Azt hittük, uram, azért jött előre,
hogy elmesélje az úrnőnek, de

miután még mindig nem értek vissza, engem elküldtek, hogy
magammal vigyem Velvet asszonyt, és biztosítsam róla, hogy a férje
életben marad, csak most alszik a gyógyszerektől, amelyeket a
doktor úr adott neki.
– Jézusom! – üvöltött föl Padraic Burke. – Mit tettem?
Aztán gyorsan kérette a lovát, és kirohant a kapun. Broc Cairn
gróf szolgái csak tátott szájjal bámultak utána.
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