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Harmadik rész
A NAGYMOGUL ANGOL
RÓZSÁJA
Forró délután volt. Jalal–ud Din Muhammad Akbár, a
Nagymogul Birodalom uralkodója a trónján ült, és éppen
államügyeket intézett, de közben unatkozott, és kissé ingerültnek
látszott. Fülledt levegő töltötte be a palotatermet, és a kintről
hallatszó moraj vihart jósolt. Akbár mélyet sóhajtott, amint egy
izzadságcsepp gördült le az arcán. Fejét mohamedán és hindu stílust
ötvöző, kicsi, fehér turbán fedte. A monszun időszaka volt. Új, páva
kék nadrágján keresztül is érezte, hogy milyen nyirkos a bőre,
aranyszínű tunikája is petyhüdten lógott a testén. A személyéről
gondoskodó rabszolga odahajolt, és letörölte arcáról az izzadságot. A
császár egy mosollyal megköszönte, bár valójában egy kis hűs
szellőre és egy jó fürdőre vágyott.
– És most, nagyuram, már csak egy dolog van hátra – szólalt meg
Rames, udvartartásának feje. – Ma újabb ajándékszállítmány érkezett
Bombayból, a portugál kormányzótól. Eredetileg a fővárosba,
Lahore–ba küldték, de megtudván, hogy itt időzöl Fatehpur–
Sikriben, egyenesen idehozták.
Akbár beszédes tekintettel nézett fel. Szép, sötét szeme volt. –
Hadd találjam ki – mondta kissé fáradt hangon. – Számos jó, de azért
nem kitűnő ló, néhány másodosztályú harci elefánt meg persze
egypár molyette szőrme, megint egy valamilyen keresztény szentet
vagy mártírt ábrázoló festmény meg egy zacskó értéktelen drágakő.
– Mélyet sóhajtott. – Miért ragaszkodnak a portugálok ahhoz, hogy
állandóan hasznavehetetlen harci elefántokat és értéktelen köveket
küldjenek nekem? Egyáltalán nem értenek egyikhez sem. Igazam
van, Rames, hű barátom?
Rames, az udvarmester szeretettel mosolygott urára. – Igazad
van, nagyuram, de ez alkalommal a kormányzó még két ajándékot
küldött. Az egyik tetszeni fog, de a másik. – fejezte be egy
vállrándítással.
– Mást is küldtek? – Akbár meglepődött, mivel nem volt
jellemző, hogy a portugálok nagylelkűek lettek volna vele szemben.
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Sokkal jobban érdekelte őket, hogy mit vihetnek el Indiából, mint az,
hogy mit adhatnak.
– Nos, Rames – kérdezte –, mivel akarnak most a portugálok a
barbár uralkodó kedvében járni?
– Ami tetszeni fog, nagyuram, az egy ékköves óra, mely el is üti
az órákat – válaszolta az udvarmester.
Akbár szeme elégedetten megcsillant, mivel igen kedvelte a
mechanikus szerkezeteket. – És még? – érdeklődött.
Rames gondterhelt képet vágott. – A portugálok egy asszonyt
küldtek, nagyuram.
– Egy asszonyt? – kérdezte döbbenten az uralkodó. – Úgy vélik a
portugálok, hogy nincs elég lakója a hárememnek? – Aztán felébredt
benne a kíváncsiság. – Milyenfajta asszony? Egy törpét küldtek a
szórakoztatásomra vagy valami más. szörnyszülöttet?
– Azt hiszem, európai a nő, nagyuram. Biztosan nem indiai vagy
kínai – válaszolta az udvarmester.
– És mi az, ami nyugtalanít, Rames?
Az udvarmester egy pillanatig habozott, majd így szólt: – Úgy
vélem, a portugálok nagyuram kedvében akartak járni, de meg
vagyok győződve róla, hogy ez az asszony tiszta bolond. Lehet, hogy
azért küldték, fenség, hogy orvul megöljön, és féltem az életed.
Akbárban kíváncsiság ébredt, és rájött, hogy már sokkal kevésbé
unatkozik. Egész délután itt ült az elviselhetetlen hőségben,
alattvalói különböző hosszadalmas panaszait hallgatta türelmesen,
mindenféle vallási és politikai vitát simított el. Valami
változatosságra vágyott, és ez végre valami más volt.
Hozasd ide azt az asszonyt! – parancsolta. – Most azonnal látni
akarom.
– De uram – tiltakozott Rames féltelek, és egyébként is,
elhiheted, nincs semmi különös benne, nem jobb, mint a drágakövek
vagy az elefántok. A bőre nagyon világos, de az arca, a keze és a
lábfeje lebarnult a hosszú gyaloglás során a tengerparttól idáig. A
portugál kormányzó sem becsülte annyira, hogy adjon alá egy
elefántot vagy egy tevét vagy legalább egy hordszéket. A haja
annyira koszos, hogy nem tudtam rájönni, milyen színű, és szerintem
tele van tetűvel meg bolhával. A szeme valamilyen világos
árnyalatú, de ilyet én még nem is láttam. Nagyon csúnya teremtés.
Hadd küldjem egyenesen a konyhába, ott talán hasznát tudják venni.
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Akbár felnevetett. – Nem küldhetem a portugálok ajándékát a
konyhába. Az a legkevesebb, hogy legalább megnézem, aztán
elküldjük a zenanába. Hagyd abba, Rames, ezt az öregasszonyos
zsörtölődést, és hozd ide azt a nőszemélyt!
A főúr jelt adott az egyik ajtónállónak, aki kisiettet a teremből.
Pár perc múlva ijesztő sikoly hangja töltötte be a termet. Mindenki
megdöbbent. Egyre közelebbről hallatszott a dühös női hang, majd
kivágódott a terem ajtajának két szárnya, és két szolga bevonszolt
egy meztelen, kapálódzó teremtést, aki sikítozott, és vadul
csapkodott, hosszú, egyenes haja összevissza szállt.
– Vegyétek le rólam a mocskos kezeteket, gazemberek! –
kiabálta dühödten, de azok pont annyira értették a nő tiltakozó
szavait, mint az az ő határozott parancsaikat.
– Térdre, asszony! A császár előtt állsz! – Megpróbálták térdre
kényszeríteni, de a nő egy váratlan mozdulattal kiszabadította magát
az egyik szolga kezéből, aki azon igyekezett, hogy visszahúzza
lerántott köpenyét, és megpróbálta elrejteni a meztelenségét, majd a
másik szolga felé rúgott, és a legérzékenyebb, legsebezhetőbb
pontján találta el.
– Ó! – kiáltott fel a sérült, elesett, és fájó testrészéhez kapott.
A felfordulásban a nő előrehajolt, és gyors mozdulattal
megragadta áldozata tőrét, megfordult, és az egyik sarokba hátrált, a
tőrt kínzói felé fordítva.
– Ha bármelyi kőtök közelembe jön, esküszöm, megölöm –
fenyegetőzött.
– Ajaj – jajveszékelt az udvarmester, fejét jobbra–balra ingatva. –
Tudtam, hogy bajt hoz ránk ez a teremtés! Szemmel ver minket!
Hívjátok az őrséget, mielőtt még kárt tesz a császárban!
– Mindenki maradjon a helyén! – szólt Akbár éles parancsa. –
Nem látjátok? Ez a nő majd meghal félelmében. – maga nem ijedt
meg. Miközben a szeme előtt zajló drámát figyelte, elöntötte a
kíváncsiság, milyen lehet valójában ez a nő a koszréteg alatt. Soha
életében nem találkozott még európai nővel, és a mocskos,
összekuporodott alakot nézve most sem volt sokkal okosabb. –
Próbált vele valaki rendesen beszélni?
– Senki nem érti azt a barbár nyelvet, nagyuram – szólt Rames
elcsukló hangon.
– Hogy lehet, hogy a portugálok nem tanították meg legalább
néhány indiai szóra? – morogta maga elé a császár. – Persze a
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portugálok ostobaságukban valószínűleg azt gondolták, hogy a
nagymogul nem akar majd beszélni az asszonnyal. Csak ráfekszik, és
kielégíti vágyait.
– Gondolod, hogy portugál? – kérdezte Rames.
Akbár megrázta a fejét. – Nem hinném, hogy saját asszonyaik
közül küldenének nekem egyet.
– A szentatyák megtanítottak a saját nyelvükre, nagyuram. Nem
tudnál ezeken a nyelveken beszélni a nővel?
– De igen, öreg barátom – szólt a császár –, két nyelvet is
megtanultam a szentatyáktól. Ha ez az asszony ért valamelyiken,
talán eloszlathatjuk a félelmét.
– Mitől kellene félnie? – akadékoskodott Rames kissé
sértődötten. – Ez egy civilizált ország. Ami kultúránk – akár
muzulmán, akár buddhista, de még a hindu is a maga
kasztrendszerével – ősi és tiszteletre méltó. Sok esetben ősibb, mint
az európaiaké, és kétségkívül kifinomultabb.
Akbár elmosolyodott. – Valóban – bólintott –, de vajon az
európaiak tudják ezt? – Az asszony felé fordult, aki még mindig
védekezően kucorgott a sarokban. Egyedül ő vette észre, hogy
enyhén remegett, de más jelét nem adta félelmének, és ez felkeltette
a férfi kíváncsiságát. Bár hallotta már hírét bátor asszonyoknak, ő
maga még soha nem találkozott eggyel sem. A szemét – értelemtől
csillogó szemek, figyelte meg a férfi – beszélgetés közben rajtuk
tartotta, és próbált valami jelet elkapni sorsára vonatkozóan.
– Ön portugál, senhora? – kérdezte az asszonyt ezen a nyelven.
Az értetlenül bámult rá.
– Etes–vous fra Naise, mademoiselle? – kérdezte most franciára
váltva. Abban a pillanatban látta rajta a megkönnyebbülést.
– Non, monseigneur, je ne suis pas fra Naise, mais je parle li
car ma grandmére est une EraNaise – jött a válasz
Es akkor megállíthatatlanul záporozni kezdtek a könnyei, vékony
koszcsíkokat húzva ovális arcán Egy pillanatig nem tudta, mit
tegyen. Egyik kezében a tőrt tartotta, a másikkal a testét takaró
köpenyt. Végül a fegyvert tartó kéz mozdult meg, és kézfejével
letörölte a könnyeket, még jobban összemaszatolva az arcát.
– Miért sír? – kérdezte Akbár, aki elbűvölőnek találta ezt a
kétségbeesett, jellegzetesen nőies mozdulatot, de érezte a
sebezhetőséget is.
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– Azért, monseigneur – zokogta a nő –, mert hetek óta most
először szól hozzám valaki érthető nyelven. Erős akcentusa van, de
azért megértem. El tudja képzelni, milyen az, ha az ember egy
idegen országban van, képtelen a körülötte levőkkel kommunikálni,
és nem tudja, mi fog történni vele?
– Nem – mondta Akbár csendesen –, nem tudom, de ha én lennék
hasonló helyzetben, azt hiszem, nagyon félnék. – látta, hogy a nő
mindjárt összeroppan, és mivel nem akarta még jobban megijeszteni,
kedvesen így szólt: – Örülne, ha elküldenék mindenkit,
mademoiselle?
A nő bólintott, majd megkérdezte: – Megteheti? Ön itt az úr?
– Igen, én vagyok.
– Hogy hívják, monseigneur? Hogy szólítsam?
– Akbár vagyok, a nagymogul. Ennek az országnak a császára.
És ön ki?
A nő büszkén kihúzta magát; a férfit meglepte, milyen magas. –
Broc Cairn grófnője vagyok, monseigneur. A nevem Velvet Gordon.
– Nem éhes, hölgyem? Vagy esetleg szomjas?
– De igen, uram. Éhes is vagyok, meg szomjas is. Olyan nagy a
forróság.
Az uralkodó saját embereihez fordult. – Hagyjatok magunkra, de
te, Rames, gondoskodj róla, hogy egy szolga hozzon bort és némi
gyümölcsöt. Ez az asszony nem olyan elvetemült, amilyennek
gondoltad. Amennyit eddig kiderítettem, a hazájában nemesasszony.
Szerintem a portugálok valami árulást követtek el, és ez a szegény
teremtés az áldozatukká vált.
– Tehát mégis portugál, nagyuram?
– Nem, barátom. Nem tudom még, hogy honnan származik, de
beszél a franciák nyelvén. Nem kell tőle féltened, nem jelent
veszélyt.
Rames bólintott. A császár csodálatosan tudott bánni az
emberekkel. Hiszen mondhatni, puszta kézzel egyesítette ezt a
hatalmas országot, melyet hosszú évekig háború tépázott, család
harcolt család ellen, szomszéd szomszéd ellen. Nem ő volt az első
mohamedán uralkodó, aki hindukat is bevont a kormányzásba és a
hadsereg irányításába? Rames még egyszer elégedetten bólintott, és
a többiekkel együtt elhagyta a termet.
Velvet most már egy kicsit megnyugodott, és gyors pillantást
vetett a férfira, aki színes párnák között, nyugodtan, keresztbe vetett
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lábakkal ült az előtte magasodó emelvényen. Úgy vélte, nem túl
magas, nála mindenesetre nem sokkal magasabb, bár ő sem volt
alacsony nő. Gyönyörűen volt felöltözve és felékszerezve. A tunika
könnyű anyaga alatt látta széles, izmos mellkasát és vékony derekát.
Bőre aranybarna volt, arca simára borotvált, csak egy kicsi sötét
bajusz díszítette. Szemöldöke is vékony és fekete volt, és sötéten
ragyogó keskeny vágású szeme mongol származásáról árulkodott.
Magas homlok, kicsit rövid, de vékony orr, a felsőajak bal oldalán,
az orrcimpa alatt kis borsószem nagyságú anyajegy. Érzéki szája
ellenére arckifejezése higgadtságot és méltóságot sugárzott.
Akbár adott neki egy kis időt, hogy összeszedje magát, aztán így
szólt: – Biztosíthatom, hölgyem, itt senki nem fogja bántani. Nem
ülne ide a lábamhoz a lépcsőre? Sokkal kényelmesebb lenne, mint
ott a sarokban.
– A fegyverhez ragaszkodom – felelte a nő.
– Ha így nagyobb biztonságban érzi magát, tartsa csak magánál.
– Kedvesen rámosolygott. – Jöjjön – szólt, kezét feléje nyújtva.
Velvet ösztönösen megbízott benne, bár maga sem tudta, miért.
Lassan előrejött a menedéket adó sarokból, és óvatos mozdulattal
leült egy hosszú, kényelmes párnára az uralkodó trónja alatt levő
márványlépcsőn. – Köszönöm, uram – csak ennyit mondott.
Egy szolga lépett be halkan a szobába, egy tálcán két, hideg
borral teli serleget hozott, és egy tányér, Velvet számára Ismeretlen
gyümölcsöt. Mélyen meghajolt, s először Akbár, majd Velvet felé
nyújtotta a tálcát.
– Milyen gyümölcs ez? – kérdezte Velvet a férfitól. A halvány
narancssárga színű gyümölcs nagyon finomnak látszott.
– Dinnye – felelte Akbár. – Nagyon édes és nagyon finom. Ezt a
fajta dinnyét északról, a fővárosomból, Lahore–ból hozatom.
Kóstoljon meg egy szeletet! – mondta, és maga is vett egyet.
A nő követte példáját, elvett egy szeletet, és beleharapott.
Pompás íze volt, és a könnyű, hideg borral együtt felüdítette.
Miután megette a dinnye felét, és megitta bora egy részét, Akbár
kedvesen kérdezgetni kezdte. – Mesélje el nekem, hölgyem, hogyha
nem portugál, és bár beszéli a nyelvüket, francia sem, hol a
szülőföldje?
– Angol vagyok, uram – felelte Velvet, miközben maszatos
ujjáról finoman lenyalogatta a dinnye levét; hirtelen rádöbbent, hogy
milyen piszkos a keze, különösen a körme.
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Akbár nem az a férfi volt, aki ne vette volna észre az ilyesmit, és
magában jót mulatott azon, hogy Velvet minden baja ellenére
ennyire nőiesen viselkedik. Még most sem tudta igazán, valójában
hogy néz ki a lány a piszokréteg és a sima haj– tömeg miatt, de azt
látta, hogy finomak az arcvonásai, és a szeme smaragdzöld. – Szóval
angol – ismételte utána, és a Lány bólintott. – Néhány évvel ezelőtt
járt itt néhány angol. Levelet hoztak a királynőjüktől. Még most is ő
uralkodik?
– Igen, uram, most is Erzsébet királynő uralkodik, és még sokáig
fog, ha Isten is úgy akarja. A királynő a keresztanyám, uram! John
Newberry és William Hawkins hajóskapitányok vezették azt az
expedíciót, amit említett. Ők és a társaik, egy Icedes nevű ékszerész,
egy festő, James Story és anyám egyik barátja, egy londoni
kereskedő, Ralph Fitch akkor hagyták el Angliát, amikor én tizenkét
éves voltam. Miután Goában partra szálltak, soha többé nem
hallottunk felőlük. Odahaza azt hittük, meghaltak – magyarázta
Velvet.
– Hárman eljutottak az udvaromba pár évvel ezelőtt. A festő
elvett egy félvér nőt, és Goában maradt, de a többiekkel találkoztam.
Az ékszerészt szolgálatomba fogadtam, és itt élt, míg egy láz el nem
vitte. A másik kettő elindult Fatehpur–Sikriből, hogy visszatérjenek
hazájukba, többé nem hallottam róluk.
– Még nem értek vissza
Angliába, mikor én hónapokkal ez– előtt eljöttem onnan – mondta
Velvet. – Már az is rendkívüli volt, hogy három angol egyáltalán
eljutott az udvaromba. De most azt mesélje el, hölgyem, ön hogy
került ide? Hol a családja? Hogyan merészelték a portugálok
elküldeni nekem ajándékként? Miért nem a származásához méltóan,
díszes gyaloghintón érkezett? – A portugáloknak nem volt joguk
hozzá, hogy bárkinek is ajándékozzanak, uram. Szülőhazámban
előkelő nemesasszony vagyok! A királynő kegyeiben állok! –
csattant fel felháborodottan Velvet. A férfi elbűvölőnek találta. Idáig
az anyja volt az egyetlen, aki valaha is emelt hangon beszélt vele. Az
angol nő más volt, mint az összes többi asszony, akit eddig ismert, és
egyre jobban felkeltette az érdeklődését. – Ne legyen dühös –
csitította egyszerűen csak szeretném megtudni, hogy került ide,
ráadásul ilyen dicstelen állapotban. Alighogy befejezte, Rames sietett
be a terembe, és meghajolt Akbár előtt. – Miben állhatok a
szolgálatodra, fenség?
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– Nem volt díszes gyaloghintó, uram, mielőtt elhagytuk
Bombayt, azt mondták nekem, hogy a karaván vezetője gyorsan akar
haladni az esőzések beállta előtt. Gyalogolnom kel– lett,
éjszakánként egy szekér alatt volt a nyugvóhelyem. Két héttel ezelőtt
a komornám megbetegedett, és ott akarták hagyni. Nem beszélek
portugálul, nem beszélek az önök nyelvén sem, de megértettem a
karaván vezetőjével, milyen gyötrelmet okozna, ha elszakítanának
Pansytől. Kiabáltam és sírtam, szorosan átöleltem a lányt, és közben
ráztam a fejem, és azt hajtogattam, hogy nem. Végül az ékköves
tükrömet adtam oda a karaván vezetőjének, és így hajlandóak voltak
Pansyt feltenni egy szekérre. Azóta is ápolom, de nagyon beteg, Van
orvosa, uram, aki meg tudja gyógyítani? – Itt Velvet hangja
elcsuklott.
– Ez az asszony angol, Rames, és úgy vélem, a
portugálok valami olyasmit tettek, amit nem kellett volna, mikor
ide– küldték. De most már itt van, és sokat szenvedett. Már
intézkedtem, hogy gondoskodjanak szeretett szolgálójáról, aki beteg,
és azt kérem most, vidd át őt a nők lakosztályába, hogy
megfürödhessen és egyen. Adj neki egy szobát, és figyelj rá, hogy
kedvesen bánjanak vele, mert nem szeretném még jobban
megijeszteni. Aztán nézz utána, nem tud–e valaki szolgáim közül a
frankok nyelvén. Ha van ilyen eunuch vagy szolgálólány, akkor
mostantól kezdve ennek az asszonynak a szolgálatára álljon. Később
majd én is meglátogatom, hogy részletesen meghallgassam a
történetét.
Akbár kettőt tapsolt, és azonnal ott termett egy szolga. Az
uralkodó gyorsan és határozottan beszélt; mikor befejezte, a szolga
meghajolt, és kisietett a teremből.
– Most majd gondoskodnak a szolgálólányáról, hölgyem – szólt
Akbár. – Utasítást adtam, hogy nézze meg az orvos. Azonnal
jelentést tesz, amint megvizsgálta, és tudja már, mi a baja.
– Köszönöm! – kiáltott fel a nő, és rámosolygott.
Allah! – gondolta a férfi. Minden piszkossága ellenére
csinos nő. Hirtelen felébredt az érdeklődése. – Az utóbbi néhány hét
alatt hosszú és fárasztó utat tett meg, és nem kétlem, hogy nagyon
kimerült. Szólok Ramesnek, hogy kísérje át egy kényelmes helyre,
ahol fürödhet és ehet. Majd aztán lesz idő elmesélni, hogyan is került
Fatehpur–Sikribe.
Az uralkodó újra tapsolt, utasította a
belépő szolgát, hogy hívja oda Ramest. Aztán újra Velvethez fordult.
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– Rames udvarom kánja és főpapja. Önöknél udvarmesternek
hívnák. Nem kell félnie tőle, gondoskodik róla, hogy minden
kényelme meglegyen.
– Nagyon kedves, uram, és köszönöm – szólt Velvet.
Félelme megenyhült, a király nem tűnt kegyetlen embernek.
– Menjen vele – szólt Akbár. – Megparancsoltam, hogy
udvariasan bánjon önnel. – Bátorítóan a lányra mosolygott,
kivillantva erős, vakítóan fehér fogait.
– Kívánságod szerint lesz, felség – felelte Rames, miközben újra
meghajolt. Velvetre nézett, és intett, hogy kövesse.
Velvet felállt, és köpenyét maga köré fogva, követte Ramest.
Végigmentek egy széles folyosón, ki a szabadba. Forró, de felhős
délután volt. Átvágtak a téren egy gyönyörű, kétemeletes, homokkő
épülethez. Rames mutatta, hogy lépjen be. Velvet sietve megtette.
Odakint esni kezdett az eső.
Vajon hol vagyok? – gondolta Hála a császárnak, tudta, hogy a
város neve Fatehpur–Sikri, de tényleg város? Nem látott sehol
városlakókat. És mi ez az épület, ahova átkísérték? Meglepetten
látta, hogy a katonák, akik őrzik, mind nők. Miközben Rames
nyomában felment egy lépcsősoron az épületen át, látott még néhány
másik nőt meg egy fekete szemű kislányt, akit, úgy tűnt,
megdöbbentett Velvet megjelenése. Az épületnek nem voltak
hagyományos ablakai, de a faragott ráccsal fedett boltíveken át
Velvet látta, hogy kint, a hatalmas téren szakad az eső.
Rames megállt egy ajtó előtt, kinyitotta, és intett a lánynak, hogy
lépjen be. Velvet egy pillanatig habozott. A férfi miért nem lép be a
szobába?
Próbálta
leküzdeni
újra
jelentkező
félelmét,
visszaemlékezett Akbár ígéretére, hogy Rames udvarias lesz vele.
Mély levegőt vett, próbált megnyugodni, és belépett a szobába.
Hallotta, amint bezáródik mögötte az ajtó. Amint megfordult, rájött,
hogy egyedül maradt. Rémülten az ajtóhoz rohant, és megrántotta a
kilincset. Engedett. Megkönnyebbülten elengedte, és nekilátott
felfedezni új környezetét.
Egy nagyszobában állt, melynek falait az indiai királyi udvar
életét ábrázoló csodálatos jelenetek díszítették. Az egyiken a király
volt látható elefántháton, teljes udvartartásával. A hajtók egy tigrist,
egy hatalmas, gyönyörű állatot próbáltak becserkészni, melynek nem
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sikerült igazán elrejtőznie előlük a magas fűben. Más jelenetek a
király előtt táncoló lányokat ábrázoltak, barna lábuk kivillant színes
szoknyájuk alól. A király is látható volt lóháton, szökellő
vadmacskák között, valamint a trónszékén ülve, amint alattvalóit
hallgatja, aztán feleségei körében. Mindez friss, élénk színekkel.
A szoba többi része is ugyanilyen szép volt. Egy piros színű
emelvényen szögletes, aranyozott lábakon álló ágyon égkék színű
selyemmel bevont matracot látott a kék és aranyszínű baldachint
négy, finoman faragott piros oszlop tartotta. Színpompás párnák
hevertek az ágy egyik végében, amely a szoba közepén, a
legszellősebb helyen állt. Mögötte egy ajtónyílás vezetett egy
verandára, ahol mindenféle méretű és formájú cserépedényekben
növények álltak. Velvet a zuhogó eső fátyolszövetén keresztül
csodálta a látványt.
Megfordulva egy hatalmas, metszett rézasztalt látott,
pontosabban egy falábakra helyezett óriási tálcát. Körülötte párnák
hevertek. Ezen és az ágyon kívül más bútor nem volt a szobában.
Kinyílt az ajtó, és egy asszony türelmetlen mozdulattal intett
neki, hogy jöjjön a folyosóra. Velvet gondolkodás nélkül követte.
Nem volt más választása, de kezdte megint zavarni, hogy nem tudja
megértetni magát. Az asszony, láthatóan valamilyen magasabb
beosztású szolga, egy másik helyiségbe vezette, mely nem más volt,
jött rá Velvet, mint a fürdő. További asszonyok siettek a segítségére,
és Velvet elpirult meztelenségüket látva. Elvették tőle a köpenyét, és
azonnal nekiláttak, hogy visszanyerje régi szépségét.
A fürdető asszony egy pillanatig Velvetre bámult, mintha nem is
tudná, hol kezdjék. Aztán egy rövid utasítást adva segítőinek, Velvet
fejére mutatott, és azok könyörtelenül nekiálltak a munkának. Úgy
mosták a haját, és dörzsölték a fejét, hogy Velvet már attól félt, a
végén megkopaszodik. De egyszeri hajmosás nem volt elég, még
kettő sem. Csak mikor már harmadszorra szappanozták be és
öblítették ki a haját, látszott valami elégedettség a fürdető asszony
arcán. Aztán a bőrét kezdték erőteljes mozdulatokkal tisztogatni, és
még mielőtt tiltakozhatott volna, egy rózsaszínű, mandulaillatú
krémet kentek a hónaljára, a karjára, a lábára, majd legnagyobb
szégyenére, a szeméremdombjára, ahonnan az utolsó hetekben nem
tudta eltávolítani a szőrzetet.
Kézjelekkel megértették vele, hogy álljon mozdulatlanul. Így tett,
és az egyik lány elkezdte törülközővel megszárítani a haját. Mikor a
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fürdető asszony elérkezettnek látta az időt, leöblítették a krémet a
bőréről, és Velvet meglepetten látta, hogy arról minden szőrszál
eltűnt. Velvet el volt bűvölve, bár soha nem gondolt arra, hogy a
lábát és a karját szőrtelenítse, a szeméremdombjánál ez
mindannyiszor nagyon fárasztó feladatot jelentett. Mama azonban
azt mondta, egy úri hölgy nem hagyhatja, hogy szőrszálak borítsák
az altestét.
Újra megfürdették, de most finoman, puha törlőket és illatos
szappant használva. Semmit nem hagytak ki, és bár Velvet többször
is elpirult zavarában, nem volt értelme tiltakozni. Nem értette a
nyelvüket, és ők se az övét. Végül sztoikus nyugalommal tűrte a
kezelést.
Végül egy márványpadhoz vezették, és intettek, hogy üljön le.
Miközben egy lány kézkörmeit hozta rendbe, egy másik elé térdeit,
és egy habkővel ledörzsölte lábáról a bőrkeményedéseket, majd
levágta lábkörmeit is.
A fürdető asszony most már mosolygott, és maga vezette át
Velvetet egy másik terembe, egy nagy medencéhez. A széles
lépcsőhöz érve intett, hogy menjen bele a vízbe. Velvet boldogan
engedelmeskedett, és örömmel tapasztalta, hogy a víz kellemesen
meleg, és csodálatosan illatozik.
– Ó! – sóhajtott, és nyilvánvaló elégedettségét látva, az
asszonyok boldogan összesúgtak, örülve, hogy elégedett a
munkájukkal. Velvet hónapok óta nem érezte ilyen jól magát, úgy
úszkált és pancsikolt a vízben, mint egy kis iskolás lány a fárasztó
órák után.
Akbár egy rácsos paraván mögül figyelte a lány mulatságát, és
erős, fiatal mellének, sima lágyékának, gyönyörű, hosszú lábának a
látványa örömmel töltötte el. – Nos, Rames – fordult a mellette álló
udvarmesterhez –, most mi a véleményed a portugálok ajándékáról?
Gyönyörű ez az asszony! Nézd meg a bőrét! Fehér, mint a hó! Távol
akarom tartani a napsütéstől, és hozatok majd citromot Agrából, a
bazárból, hogy azzal fehéríthesse ki az arcát, a kezét és a lábát. Még
soha nem láttam ilyen fehér bőrű asszonyt! Ő az enyém lesz!
– Nem lesz könnyű megnyerni, felség – állapította meg az
udvarmester –, európai, és nem ismeri a szokásainkat.
– Egyelőre távol akarom tartani a többi asszonytól – mondta
Akbár. – Nem akarom, hogy hozzájuk hasonlóvá váljon. Pont azért
olyan fontos számomra, mert annyira más. Nézz utána, hogy
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meggyógyítsák a szolgálólányát, mert ha magányos marad, könnyű
prédájává válik a többi hárem– hölgynek, hiszen egy asszonynak
mindig szüksége van egy beszélgetőtársra. Van valaki a szolgák
között, aki beszéli a frankok nyelvét?
– Mikor ezt kérted, felség, azt hittem, lehetetlen megoldanom a
feladatot, de találtam valakit. Egy fiatal eunuch, nagyon alacsony
sorból. Az anyja egy cambayi lány volt, az apja francia tengerész
Sok testvére van, és a legutóbbi éhínség– kor eladták szolgának.
Akkor herélték ki. A neve Adáli. Azt állítja, jól beszél franciául.
– Vezesd elém, és majd meglátjuk. Nem akarom az asszonyhoz
küldeni, ha esetleg csalódást okoz. Nagyon bátor, de nem tudom, mit
bír még elviselni.
Rames bólintott. – Lehet, hogy az eunuch egyszerűen csak
előnyöket akar szerezni magának. Ha hazudott, személyesen
gondoskodom róla, hogy elevenen megnyúzzák.
– Reméljük, hogy nem így van – válaszolta Akbár, majd egy
utolsó pillantást vetve a medencére, megfordult, és kisietett a nők
lakosztályából, sarkában Ramessel.
Mivel a császár nem bízott annyira magában, hogy személyesen
ellenőrizze az eunuch tudását, elküldetett egy francia jezsuita papért,
aki az udvarral utazott, hogy beszéljen Adalival. – A köznép nyelvét
beszéli, de érthetően – jelentette a jezsuita Akbárnak, aki
megköszönte fáradozását.
Akbár végignézett az eunuchon. Alacsony ember volt, kicsit
testes, mint sok hasonló társa, de barna szeme értelmet sugárzott. –
Egy nagyon különleges feladatra választottunk ki – szólt a császár. –
Egy európai nőről kell gondoskodnod, aki háremem tagja, és nem
beszéli a nyelvünket. Felelj az összes kérdésére, és legyél hűséges
hozzá. Még mindig fél, neked meg kell nyugtatnod, hogy itt senki
sem fogja bántani. Megértettél?
– Igen, fenség – felelte az eunuch.
A császár Rameshez fordult. – Vidd át az angol nő lakosztályába.
Velvet könnyű vacsorát kapott – omlós bárányhúst, sáfránnyal
fűszerezett rizst, dinnyét és könnyű gyümölcsbort.
Kicsit kényelmetlenül érezte magát új ruhájában. Bokáig érő
halványzöld szoknyát kapott, melyet aranydíszítés szegélyezett,
hozzáillő blúzzal. Mikor az asszonyok ráadták a blúzt, Velvet
először azt hitte, túl rövid, mert bár egyszerű, magasan záródó nyaka
volt, szorosan simult a testére, és csak a keble felső részét fedte a
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mellbimbókig, melle többi részét szabadon hagyva. Az asszonyok
azonban jót nevettek rajta, s felvéve saját blúzaikat kiderült, hogy a
ruha pont olyan, mint amilyennek lennie kell.
Velvet egy sóhajtással nyugtázta a dolgot, és engedelmesen
követte az egyik asszonyt. Visszamentek a szobájába, ahol egy
alacsony, testes ember várta. A férfi bő, fehér nadrágot és ujjatlan
fehér mellényt viselt.
– A nevem Adáli – mondta lassan franciául. – Engem jelöltek ki
a szolgálatára, hercegnő.
– Nem vagyok hercegnő – közölte Velvet.
– Márpedig annak kell lennie – mondta mosolyogva az eunuch –,
mivel csak egy hercegnőnek szolgálhatok.
– Adáli, én Velvet Gordon vagyok, Broc Cairn grófnéja. – Pedig
ugyanolyan gyönyörű, mint bármelyik hercegnő, akit eddig láttam.
Itt nálunk ön is hercegnő.
Velvet felnevetett. Tetszett neki ez a kövér kis ember, barna
szemében boldogságot és talpraesettséget látott. – Es hány hercegnőt
láttál idáig életedben, Adáli?
– Nos – gondolkodott el Adáli –, először is ott van Borostyán
hercegnő, a császár kedvenc felesége. Aztán Kandes hercegnője,
Bikaner hercegnője, Dzsaiszalmer hercegnője, és akkor nem is
említettem Akbár úr még néhány másik feleségét. Úgy tűnik,
ahányszor az uralkodó békeszerződést köt egy másik királlyal, egy
eladósorban levő hercegnőt is érint a dolog. Hogy miért nem
születtem én is királynak? – Elégedetten kuncogott egyet, jókedve
átragadt Velvetre is, aki újra felnevetett.
Majd leült az ágyra, a párnák közé, és ismét Adálira nézett. –
Szörnyen beszélsz franciául – korholta. – Hol a csodában tanultad?
Majd én megtanítalak szépen beszélni.
– Igenis, hercegnő! Boldogan megtanulok öntől bármit. Apám
egyszerű francia tengerész volt, anyám mohamedán nő. Cambay
városában telepedtek le, van egy kis vitorlavászon–javító műhelyük
a tengerparton. Apámtól és a tengerész barátaitól tanultam meg
franciául. Ők egyszerű emberek, hercegnő.
Velvet egy kicsit elszégyellte magát az ugratás miatt. Nagy
szerencséje volt, hogy Adáli egyáltalán beszélt franciául. – Bocsáss
meg, Adáli – mondta alázatos hangon. – Nagyon goromba voltam
hozzád, pedig az igazság az, hogy nagyon hálás vagyok, hogy tudok
veled beszélni.
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– Semmi baj, hercegnő – felelte Adáli barátságosan –, a
rabszolgád vagyok, és azt teszel velem, amit akarsz. – Őszinte
bocsánatkérésével azonban meghódította a lány, és Adáli tudta, ezen
túl örökké hűségesen fogja szolgálni.
Velvetet megdöbbentették Adáli szavai. Soha nem volt még
rabszolgája. Hogy zavarát elrejtse, így szólt: – Ülj le ide, Adáli, és
válaszolj a kérdéseimre. Nagyon sok mindent szeretnék megtudni.
Milyen hely ez, ez a Fatehpur–Sikri? Városnak tűnik, de mintha
mégse lenne az.
A kerek arcon mosoly jelent meg. – Amikor eláll az eső, majd
megmutatom Fatehpur–Sikrit. Valóban város, Akbár úr építtette, és
itt volt a fővárosa több mint tíz évig. Öt évvel ezelőtt azonban inkább
az északon fekvő Lahore–t választotta. Sokan azt mondják, azért,
mert az itt élő szent Szálim sejk, aki megjósolta Akbár úr három
fiának a születését, nem szerette a főváros okozta zajt és nyüzsgést.
Zavarta a meditálásban. De nem ez az igazság. Őfelsége azért vitte el
udvarát Fatehpur–Sikriből, mert nincs elegendő víz a városban. A
nagy indiai sivatag peremén fekszik, és nincs elegendő természetes
vízforrás a város ellátására, így ciszternákra és víztartályokra van
szükség. Viszont nem esik eleget az eső, csak a monszun idején.
Szóval nincs elegendő víz a város ellátására, a kertek öntözéséhez, a
szökőkutakhoz. Ezért hagyta el Akbár úr Fatehpur–Sikrit. Ám még
mindig nagyon kedveli, és időnként visszatér. Legutóbb több mint
három évvel ezelőtt járt itt.
– Tehát ezért tűnik olyan elhagyatottnak – szólalt meg Velvet.
Adáli bólintott. – Nincs már olyan népes lakossága – tette hozzá.
– A nagymogul a teljes udvartartásával utazik, akárcsak az angol
királynő?
Adáli kuncogott. – Néha igen, néha nem. Most éppen egyedül
akart maradni egy kis időre. – Az eunuch elkomorodott, és
halkabban folytatta: – Az elmúlt évben rossz idők jártak az én
uramra. A legidősebb fia, Szálim herceg most húszéves, és nem
fogadja el az apja irányítását. Két féltestvére tizenkilenc és tizenhét
évesek. Murád és Danijál hercegekről van szó. Ők is haragban
vannak az apjukkal, de egymással is. A két fiatalabb fiú nagy
borissza, Szálim hercegről pedig azt mondják, hogy ópiumot is
fogyaszt. Egyikük sem hasonlít igazán az apjára, aki szereti őket, de
azt hiszem, szomorú is miattuk. Akbár úr nagy király. Uralma alatt
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egyesült majdnem egész India. Igazságos törvényeket és adókat
vezetett be, igazságos ítéleteket hoz. Az utakon biztonságban lehet
utazni. Szereti és pártolja a zenészeket és más művészeket. Okos és
tudásvágyó ember. Épített itt egy házat Fatehpur–Sikriben, ahova
mindenfajta vallású papot meghívott – köztük keresztényeket is –,
hogy itt beszélgethessenek vele is és egymással is. Nincsenek
előítéletei, mint korábbi uralkodóinknak. Csodálatos és nagyszerű
ember, de mostanában nem érezte jól magát, úgyhogy eljött megint
Fatehpur–Sikribe, hogy újra összeszedje az erejét.
– Mesélj nekem a feleségéről – kérte Velvet, elfelejtkezvén az
eunuch korábbi, Akbár hercegnőire vonatkozó megjegyzéséről.
– A feleségeiről, hercegnő! Mikor utoljára számolták, Akbár
úrnak harminckilenc felesége és több száz ágyasa volt.
Összességében uram háremében majdnem ötezer asszony él, köztük
nőrokonok, rabszolgák és mások. – Adáli kuncogott egyet. – A
feleségéről! Haha! Aztán elkomolyodott. – Hercegnőm, azt hiszem,
te leszel Akbár úr új kiválasztottja – mondta bizalmasan,
önkéntelenül is tegezésre váltva. – Nem hasonlítasz a mi
asszonyainkra, de nagyon–nagyon gyönyörű vagy. Kizárt dolog,
hogy ne szeressen beléd.
Velvet mélyen megdöbbenve nézett rá. – Én férjes asszony
voltam, Adáli – mondta nagyon komolyan. – Csak azért vagyok itt,
mert a portugálok elraboltak!
Mielőtt még az eunuch válaszolhatott volna, kinyílt a szoba
ajtaja, és Akbár lépett be rajta. Adáli a földre vetette magát, a
mozdulat teljes és feltétlen engedelmességet fejezett ki. – Kelj fel,
Adáli – mondta a császár –, és hozz nekünk valami frissítőt!
A rabszolga feltápászkodott, és kiiramodott a szobából. A császár
pedig, Velvet meglepetésére, az ágyra telepedett, vele szemben. Egy
hosszú percig figyelmesen nézte Velvetet, a lány mélyen elpirult.
– Nem akarom zavarba hozni – mentegetődzött Akbár –, de
hihetetlenül világos a bőre. Egy asszonynál se láttam még ilyen
tökéletes szépséget, pedig már sok szép nőt láttam életemben.
Smaragdzöld szem és gesztenyeszín haj is újdonság számomra.
– Szülőföldemen a legtöbb asszony világos bőrű, uram – felelte
Velvet –, sokuknak, bár nem mindenkinek, világos színű a szeme.
Anyám szeme például tengerkék.
A férfi rámosolygott. – Meséljen a szülőhazájáról, az ön
Angliájáról.
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– Hűs a levegő, zöldek a dombok, a kertek és a mezők, sok a tó
és a folyó, és van egy London nevű hatalmas városa. A királynő
csodálatos, a legbölcsebb és legbátrabb uralkodó. Európa összes
királya irigyeli.
– Kivéve a portugálokat – nevetett fel Akbár.
– A portugálok! – horkant fel dühösen Velvet. – Fülöp király
lakájai, a gaz spanyol elbitorolta volna királynőnk trónját. Pedig még
Erzsébet testvére, Mária királyné, Fülöp király felesége sem vonta
kétségbe, hogy az őt illeti.
Akbárt elbűvölte az asszony éles elméje, gyors beszéde és az,
ahogy apró orrát elfintorította, kifejezvén mélységes megvetését a
portugálokkal szemben. Többet akart tudni róla, jóval többet. –
Látom, hogy imádja Angliát. Mesélje el, hogy került mégis Indiába!
Adáli lépett a szobába, bort és süteményt hozott, az ágy mellett
álló kis asztalkára tette őket, majd tapintatosan távozott.
Velvet arca elkomorult. Hol is kezdhetné? – elmélkedett. Aztán
mély lélegzetet vett. – A királynő nagyon szeretne Indiával
kereskedni, uram. Mikor a Newberry–Hawkins expedíció nem tért
vissza, a királynő őfelsége megkérte anyámat, hogy küldje el néhány
hajóját Cambayba. Apám és anyám – aki még fiatalon megszerzett
egy kereskedőbirodalmat – felszereltek egy expedíciót, és
nekivágtak a tengernek. Már majdnem elérték úti céljukat, mikor egy
rövid, de heves vihar eltérítette őket, és mivel elvesztették a
kormánylapátjukat, kénytelenek voltak kikötni Bombayban. Ott a
portugálok a bátyámmal együtt fogságba vetették őket, és ha a
családom nem lenne a szent anyaszentegyház tagja, biztosan meg is
ölték volna őket. Így a portugálok súlyos váltságdíjat követeltek, s a
szüleim beleegyeztek a kifizetésébe. A bátyám visszahajózott
Angliába, hogy összeszedje a váltságdíjat, s mikor visszatért, én is
vele jöttem.
– Miért? – értetlenkedett a császár. – Miért indul nemes– hölgy
ilyen veszélyes útra?
– Uram, a férjem éppen akkor halt meg, és én nem bírtam az
udvarban maradni, ahol annyi minden emlékeztetett az én Alexemre.
– Egy könnycsepp gördült végig az arcán, és Akbár, nem is figyelve
a mozdulat bizalmasságára, kinyújtotta a kezét, és letörölte arcáról.
– Ne sírj – mondta csendesen, elhagyva a francia nyelvre oly
jellemző magázást is a meghitt pillanatban.
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– Olyan értelmetlen volt a halála. Egy olyan becsületbeli ügy
miatt keveredett párbajba, amit sem ő, sem az ellenfele nem akartak
igazán megvívni. Egy tőlünk északra fekvő országból, Skóciából
származott. Még csak pár hónapja voltunk házasok, és nem voltak
gyermekeink. Miattam kihalt a családja, és nekem ezzel a tudattal
kell élnem életem végéig! – Gyönyörű szeme könnyekkel telt meg.
Akbár képtelen volt türtőztetni magát, kezéért nyúlt, hogy
megpróbálja megnyugtatni.
– Ez volt Isten akarata, különben a férjed úgy halt volna meg,
hogy a méhedben hordod gyermekét – csitítgatta.
Velvet túlságosan izgatott volt, és szégyellte volna elmondani
Akbárnak, hogy miért nem esett teherbe, így inkább megpróbált
uralkodni érzelmein, és folytatta a történetet. – Mi nem azon az
útvonalon mentünk, ahogy általában a portugálok hajóznak Indiába.
Dél felé haladva anyám hajói az algíri bej védelme alatt állnak, így
félelem nélkül hajózhattunk körbe Afrika partjai mentén. Tudod, így
egy hónappal rövidebb az út. Számos hajóból állt a flottánk, és
nagyon kedvező körülmények között haladtunk előre. Csak enyhébb
viharokkal találkoztunk, és könnyen eljutottunk Bombayba.
Murrough, a bátyám nagyon okos ember, és úgy döntött, hogy a
flotta látótávolságon kívül várjon, amíg mi a zászlóshajón
elmegyünk Bombayba, hogy megbizonyosodjunk róla, a szüleinknek
nem esett baja, mielőtt még átadnánk azt a rengeteg aranyat a
portugáloknak.
– Tudod, hogy mekkora összeg volt? – vetette közbe a császár.
– A bátyám azt mondta, hogy kétszázötvenezer font értékű tiszta
arany. Szét volt osztva a hajókon, hogy csak az összes hajóval együtt
lehessen megkaparintani. Velvet elmosolyodott. – Murrough rettentő
okos. Ebben nagyon hasonlít anyánkra.
– Mi történt, amikor elértétek Bombayt?
Velvet a hőség ellenére megborzongott. – Még ki sem kötöttünk,
mikor megláttunk egy csapat portugál katonát a kikötőben.
Velvet szemét elhomályosította az emlék. Rettenetes hőség volt,
a forgalmas kikötő ragyogó napfényben úszott. Különböző zajok és
illatok kavarogtak a levegőben. Egy kis híján meztelen, izzadságtól
csatakos férfi odaerősítette a nehéz hajóköteleket a mólóhoz.
– A kabinban kell maradnod – figyelmeztette Murrough. – Nem
akarom, hogy a portugálok meglássanak. Nem nagyon vannak itt
európai nők. Meg akarok bizonyosodni róla, hogy a szüleink
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biztonságban vannak, mielőtt jelt adnék a többieknek, hogy
kijöhetnek a partra.
– Elpusztulunk itt a hőségtől – tiltakozott Velvet. – Miért nem
mehetek veled? Látni szeretném a szüleinket!
– Kemény alkudozás vár még rám, kicsim, és Adam
elnáspángolna, ha veszélynek tennélek ki. Azt akarom, hogy te és
Pansy biztonságban legyetek.
– Na, jól van – sóhajtott Velvet. – Ha itt kell maradnunk, akkor
itt maradunk. Pansy, vedd elő újra a sakk–készletet, majd játszunk,
amíg várakozunk.
– Igen, asszonyom – felelte Pansy. – Az nem baj, ha kinyitjuk a
hajóorrban az ablakokat, Murrough úrfi? Talán jön egy kis szellő.
Uram atyám, még soha nem éreztem ilyen forróságot. Egész
elgyengült a térdem.
– Bizony – helyeselt Murrough –, ez nagyon elgyengíti az
embert. Nyissátok ki az ablakokat, az majd segít, hidd el. És most,
hogy kikötöttünk, annyi vizet ihattok, amennyit csak akartok. –
Rámosolygott a két nőre, miután azok kicsit kelletlenül
elhelyezkedtek, majd kisietett a kabinból. Alighogy kiment, Velvet
felpattant és utána szökött. Mikor feljutott a fedélzetre, elbújt egy
hordó mögé, ahonnan mindent jól megfigyelhetett.
A hajót erősen rögzítették, és a leeresztett hajópallón a
kifogástalanul öltözött jezsuita páter feljöhetett a fedélzetre.
– Gyorsan visszatért, O'Flaherty kapitány – mondta Esteban Ruy
Ourique, a kormányzó tanácsadója a fedélzetre lépve.
– Hol van anyám és apám? – kérdezte azonnal Murrough. –
Abban egyeztünk meg, hogy itt várnak ennek az elátkozott helynek a
kikötőjében, hogy biztos lehessek benne, élnek és egészségesek.
Nem látom őket sehol.
– Bizonyos nehézségek merültek fel, de kapitány, nem
személyesen ígértem meg az egyház nevében, hogy semmilyen
bántódásuk nem esik? – csitította a jezsuita.
– De akkor hol vannak, Ourique atya? – Murrough tekintetével
végigpásztázta a mólót, és akkor hirtelen rájött valamire. Mikor
elindult vissza Angliába, anyja sérült hajója pontosan ennél a
dokknál állt. Most nem látta sehol.
Azonnal rájött, mi történt. Sikerült elmenekülniük! Anyja és
Adam talált valami lehetőséget, és éltek vele! – Megszöktek! –
kiáltott fel diadalittasan.
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– Igen – felelte a pap –, három hónappal ezelőtt. – Apró mosoly
jelent meg keskeny ajkán. – Az ön édesanyja félelmetes asszony,
kapitány. Mint tudja, a legénysége nagy részét bebörtönöztük, csak
néhány embert hagytunk a hajón, hogy megjavíthassák. Mégis, az
édesanyjának sikerült valahogy kiszabadítania a teljes legénységet,
legyőznie a hajóját őrző katonákat és kihajózni a nyílt tengerre.
Őkegyelmessége, a kormányzó igen boldogtalan.
– Nem kétlem, hogy az – felelte Murrough széles vigyorral az
arcán
– De igen becsületére válik, kapitány, hogy a történtek ellenére
visszatért, hogy kifizesse a váltságdíjat – jegyezte meg halkan
Ourique atya.
– Ó, de padre – szólt Murrough –, nem látom okát, hogy miért
fizessek olyasmiért, ami nincs a birtokában. – Nagyon mulattatta,
hogy az anyja így túljárt a portugálok eszén. Mekkora híre lesz majd
ennek otthon Angliában, és ha sikerülne visszavinnie a váltságdíjat
is, talán még lovaggá is ütnék. Sir Murrough O'Flaherty! Igen, ez
tetszene az ő Jóanjának!
– Egyezséget kötöttünk – mondta a pap.
– Persze – felelte Murrough. – Az ön kormányzója minden, a
vendégszeretetre vonatkozó szokást félredobva, jogtalanul elfogta
anyámat, a férjét és sérült hajójukat, mikor segítséget keresve
megérkeztek ebbe a kikötőbe. Aztán váltságdíjat követelt, mint egy
közönséges kalóz. Egy kalózzal kötött egyezséget nem kell betartani.
– Sajnálom, hogy így érez, kapitány, mivel a pénz fele az egyház
indiai munkáját szolgálja, és nem hagyhatom elveszni. Mint az
egyház hű fiának, ezt önnek is meg kell értenie.
– Nem tehet semmit ellene, padre – felelte csendesen Murrough.
– De igen – felelte a jezsuita, és lassan felemelte a kezét.
Murrough megfordult, hogy lássa, kinek szól a jel, és legnagyobb
rémületére, a következő pillanatban nagy csapat portugál katona
vette körül a hajóját, és már fent is voltak a fedélzeten. Idáig biztosan
a kikötő épületei mellett bújtak meg. – Csak az idejét vesztegeti,
padre – próbált meg blöffölni –, nincs arany a hajón.
– Nem hiszem, hogy a váltságdíj nélkül tért volna vissza,
kapitány – felelt Ourique atya. – Ha nincs arany ezen a hajón, akkor
azokon a hajókon van, melyek csak az ön jelére várnak kint a nyílt
tengeren.
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– Ezt soha nem fogja megtudni, atyám, nincs mit mondanom
ezzel kapcsolatban.
– Akkor nincs kifogása ellene, hogy átkutassuk a hajót – szólt a
válasz
Murrough megvonta a vállát. – Van választásom?
Velvet visszaosont a búvóhelyéről a bátyja kabinjába, hogy
mindent elújságoljon Pansynek. Őt is, akár a bátyját, örömmámorral
töltötte el az anyja okossága.
Pansy is örült, de más okokból. – Akkor nem kell itt maradnunk,
asszonyom? Fordulhatunk és mehetünk vissza? De jó! Istenem,
megöl ez a hőség! Egy hónapig sem bírnám ki itt.
– Szegény Pansy – sajnálkozott Velvet. – Nem volt neked
könnyű ez az út, az első néhány hónapban a tengeribetegség, most
meg ez a hőség. Megkérem majd Murrough–t, hogy szerezzen
nekünk egy kis friss zöldséget és gyümölcsöt, mielőtt kihajózunk.
Már hetek óta nem ettünk ilyesmit.
– Hű, az jó lenne, asszonyom. Tán a sós levegő teszi, de nagyon
kívánom a gyümölcsöt. Tudnám, atyám hogy bírja ki a tengeren
hónapszám évről évre.
– De azért eleget volt otthon ahhoz, hogy összehozza azt a sok
gyereket anyáddal – ugratta Velvet.
Pansy is kuncogott. – Biz ez igaz! De akkor se értem, ő meg a
többi tengerész hogy bírja ki. Ha a bátyja nem ezen az úton hozott
volna, a part mellett hajózva, hogy néha–néha kiszállhattunk vízért
és friss élelemért, én bizony belepusztultam volna! Remélem, nem
tetszett meg magának is az utazgatás, mint a mamájának.
– Nem, Pansy, nem. Alig várom, hogy visszatérjünk Angliába.
Alex halála miatti bánatom már megenyhült, bár soha nem fogom
elfelejteni, és mindennap őt gyászolom majd. Csendes életünk lesz,
Pansy, mert nem akarok visszatérni az udvarba és Londonba se.
Queen's Malvernben töltöm majd a napjaimat a szüleimmel,
gondoskodom majd róluk öreg napjaikban.
A gyakorlatias Pansy lenyelte a feltörő kacagást, mert mégse
nevethette ki az asszonyát. Velvet tán hiszi, hogy özvegyként fogja
letölteni az életét, ám Pansy úgy véli, végül úgyis férjhez megy
megint, mert túlságosan eleven teremtés ahhoz, hogy magányosan,
szerelem nélkül éljen. És ami Adam úr és Skye asszony
megöregedését illeti! Azok ketten soha nem öregszenek meg,
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gondolta Pansy. Fennhangon azonban egyszerűen csak annyit
mondott: – Igen, asszonyom, jó lesz újra otthon lenni.
Még jóformán be sem fejezte, amikor az ajtó kivágódott, és
katonák özönlöttek a kabinba. Nekiálltak mindent átkutatni,
kihúzogatták a fiókokat, és kirángatták a ruhákat.
– Hogy merészelitek! – kiabált Velvet. – Azonnal hagyjátok
abba! Kifelé a kabinomból!
A katonák nem értették, mit mond, így tovább folytatták a
keresést. Velvet azonban megpróbálta őket megállítani; el– lökdöste
őket, a ruháit kirángatta a kezükből, szép arcáról lerítt a düh. A
katonák vigyorogva figyelték a tombolást, mert az már egyértelművé
vált számukra, hogy az arany nem itt van elrejtve. Európai asszonyt
ritkán lehetett látni errefelé, és a parancsnokaik biztosan nem
tagadnák meg tőlük, hogy néhány percig szórakozzanak ezzel az
eretnek angol nővel.
Látva arcukon a változást, Pansy kiosont a kabinból, és szaladt
megkeresni Murrough–t.
Murrough dühös kiáltással rohant a kabinjába, nyomában
Ourique atyával. Velvet azonban egész ügyesen védte magát a
kormányzó katonáival szemben. Egy parfümös üveget vágott az
egyikhez, a férfi elájult, mivel pontosan a homloka közepén érte a
találat. A többi katona aggódva állta körül.
– Ki ez a dühös fiatalasszony? – kérdezte a jezsuita.
–
A húgom, Velvet Gordon, Broc Cairn grófnéja – mondta
Murrough megkönnyebbülten nevetve. – Velvet, kicsim, hadd
mutassam be neked Esteban Ruy Ourique atyát, a kormányzó
segítőjét.
–
Mon pére, az emberei engedetlenek, felforgatták az
utazóládáimat. Mi több, meglehetősen illetlenül közeledtek felém.
Bár nem értek az önök nyelvén, a szándékaik nyilvánvalóak voltak.
Meg vagyok döbbenve! Előkelő katolikus nemesasszony vagyok,
egy gyászban lévő özvegy.
–
Fogadja bocsánatkérésemet, madame, a kormányzó nevében
is. Csak annyit mondhatok, hogy errefelé ritkán jár fehér asszony, és
az embereim annyira fellelkesedtek egy ilyen gyönyörű európai
asszonyt látva, hogy egy kicsit túlzásba vitték csodálatuk kifejezését.
Velvet tiszta, csengő hangon nevetett. – Atyám, korábban nem
találkoztam még jezsuitával, de ön megerősíti a diplomáciai
érzékükről szóló hírüket.
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–
Úgy látom, nagyon hasonlít az anyjára, asszonyom – felelte
Ourique atya, és kissé elmosolyodott. Aztán Murrough–hoz fordult.
– Egy ilyen hosszú utazás nyilván ki– merítette a húgát, kapitány. Ő
és a szolgálólánya legyen néhány napig a kormányzó vendége, amíg
mi rendezzük a dolgainkat.
–
A húgom nagyon kényelmesen érzi magát itt, atyám, mi
pedig már végeztünk egymással.
–
Nem, még nem, O'Flaherty kapitány. A flottája ott vár a
látóhatáron túl, és amíg nem hajóznak be Bombayba, és nem adják át
a rakományt, Lady Gordon a vendégünk marad.
–
Ebbe nem egyezem bele – közölte Murrough tömören.
– Én viszont ragaszkodom hozzá – felelte a jezsuita éles hangon.
– Nincs választási lehetősége, kapitány. A katonáim jóval többen
vannak, mint az ön legénysége.
–
Ez egyszerűen kalózkodás, atyám!
–
És kinek fog bepanaszolni, kapitány? – gúnyolódott a
jezsuita. – A portugál kormány nem fog minket megbüntetni azért,
mert elveszünk egy kis pénzt azoktól, akik arra törekednek, hogy
elűzzenek minket innen Indiából. És ön, amilyen jó katolikus, nem
tagadhat meg egy kis adományt az egyháztól az itteni munkájához.
– Atyám, azt hiszem, tudnia kell, hogy a húgom a királynő
keresztlánya. Nagyon kedves Tudor Erzsébet szívének.
–
Az angol királynő semmit nem jelent számunkra, csak egy
eretnek.
–
Húgom másik keresztanyja a francia királyné – folytatta
gyorsan Murrough. – Az a hölgy is nagyon kedveli. Biztos vagyok
benne, hogy ha az angol királynőt semmibe veszik is, nem ez a
helyzet a franciával, mert ha emlékezetem nem csal, ott van a
jezsuita rend központja. Arra is szeretném emlékeztetni, hogy
püspök a nagybátyánk.
– Nem kell semmitől tartania, kapitány. Nem akarjuk bántani a
húgát, de szükségünk van valami biztosítékra, mert különben ön
nagyon meggondolatlan tud lenni.
–
Panaszt teszek, atyám, a királynőnél, ha visszatértünk
Angliába! – dühöngött Murrough.
–
Természetesen – udvariaskodott a pap, aztán Velvethez
fordult. – Csak a legszükségesebb személyes dolgait hozza,
asszonyom. Nem hiszem, hogy sokáig lesz velünk.
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–
Ebben átkozottul igaza van, nem lesz! – tört ki a düh
Murrough–ból.
–
Ne bosszankodj, Murrough – csitította Velvet. – Nem
tehetünk semmit ebben a helyzetben. Csak azon csodálkozom, hogy
anyánk nem tudott eljuttatni hozzád valamiféle üzenetet, mielőtt
elértük Bombayt. Nyilvánvaló, hogy ha már idejöttünk, ki kell
fizetni a váltságdíjat.
A jezsuita hidegen mosolygott, de szemében egyetértés csillant. –
A húga sokkal jobban érti, hogy mire megy ki a játszma, mint maga.
Velvet visszamosolygott a papra. – Intézkedne, atyám, hogy az
emberei távozzanak a kabinomból, hogy a komornámmal
összecsomagolhassunk? Nincs szükségünk sok időre.
– Bőven van időnk, grófnő. Küldetek önökért egy kocsit.
Ezzel meghajolt, egy mozdulatára a katonák is elhagyták a
kabint, s Pansy, Murrough és Velvet magukra maradtak.
– Nem kell félned – szólalt meg Murrough.
–
Nem félek – felelte Velvet. – Legalább megnézhetem a
várost, és akkor lesz miről mesélnem, ha visszatértünk Angliába.
–
Mindennap meglepsz valamivel – mondta csendesen a
testvére. – Hova lett az a hisztérikus fiatalasszony, aki öt hónappal
ezelőtt felszállt a hajómra?
–
Egy kicsit idősebb lett, édes bátyám. Alex halála több okból
is nagy csapás volt számomra, de talán főleg azért, mert annyira
értelmetlen volt. Mindentől és mindenkitől távol, kint a tengeren
meg tudtam békülni magammal, hiszen végül is csak magamra
számíthatok. Soha nem fogom elfelejteni a házasságomat, bármilyen
rövid volt is Soha nem fogom elfelejteni Alexet. De én életben
vagyok, és tovább kell élnem, isten akarata szerint. Ha hazaértünk,
visszatérek Queen's Maivernbe, és életem hátralevő részét ott töltöm
papával és mamával. Alex előtt ők jelentették számomra az életet, és
most újra így lesz.
– Találsz még majd valakit egyszer, kicsim – mondta a fivére. –
Nem talált rá Robin is újra a boldogságra Angellel? És anyánk?
Hányszor milyen kegyetlenül bánt vele az élet, míg hozzá nem ment
apádhoz?
– Nekem nem kell senki más – mondta Velvet a tizenhat évesek
komoly magabiztosságával, és Murrough okosabbnak látta nem
vitatkozni vele tovább. Egy napon majd feltűnik egy másik férfi, aki
majd meghódítja a szívét.

25

– Felmegyek a fedélzetre, és megtöltetem a vizes hordókat, hogy
azonnal indulhassunk a flottához, miután ti elhagytátok a hajót.
Velvet hozzálépett, és szorosan átölelte a bátyját. Mindig annyira
jó volt hozzá, és ő nagyon szerette.
Most visszagondolva rá, Akbár háremében, Velvet arcán újabb
könnycseppek gördültek le. Mostanáig fel sem fogta, mennyire
fájdalmas ez az emlék.
– Most már tudom, hogyan jutottál el Indiába – szólalt meg
Akbár –, de még nem mondtál el mindent. Nem akarlak kifárasztani,
de el kell mesélned a történet végét is.
– Mindjárt jól leszek – szipogott Velvet. – Csak eszembe jutott a
bátyám Nagyon szeretem őt Uram, biztos, hogy nem untatlak a
mesémmel?
A férfi melegen rámosolygott. – Nem, egyáltalán nem untatsz.
Úgy érzem magam, mint a szultán Seherezádé meséjét hallgatva.
– És le akarsz fejeztetni, ha befejeztem a mesémet?
Akbár fekete szemével határozottan ránézett, és mély, bársonyos
hangján ezt mondta: – Soha nem tudnék elpusztítani egy ilyen
kivételes szépséget. Az valószínűbb, hogy a királynőmmé teszlek.
Velvet kissé elpirult. – Azt hallottam, sok királynőd van –
mondta hetykén.
Akbár melléből rövid kacaj tört fel. – Folytasd a mesédet, én
Seherezádém – mondta, és megint arra gondolt, mennyire tetszik
neki Velvet határozottsága.
– Aznap késő délután vittek el a portugál kormányzó házába –
kezdett bele, közben visszaemlékezve Bombay szörnyen párás, forró
levegőjére, amitől annyira gyengének érezte magát. Pansy arca is
zöld volt mellette a fülledt, zárt kocsiban.
– Ajaj, asszonyom, először a tenger betegít meg, aztán alighogy
száraz talajt érzek a lábam alatt, még rosszabbul vagyok. Isten lássa
lelkem, boldog leszek, ha egyszer hazajutunk.
Velvet magában egyetértett fiatal komornájával, de most neki
kellett tartania benne a lelket. – Ha végre odaérünk a kormányzó
házába, biztosan kapunk valami hideg innivalót, és az majd segít.
Pansyn nem látszott, hogy különösebben meg lenne győzve, de
mindenesetre elhallgatott, és Velvet nem tudta eldönteni, melyik a
rosszabb, a hallgatása vagy a panaszkodása. A kormányzó palotája
kellemesnek tűnt, egy hatalmas, virágokkal teli kertet ölelt körül a
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kétemeletes fehér téglaépület. Egy kertre néző, szellős lakosztályt
kaptak, és a több hónapos tengeri utazás után jólesett az illatos, hűs
vízben a fürdés. Velvet csak este találkozott a kormányzóval, Don
Cesar Alfonso Marinha–Grandéval.
Magas, szikár ember volt, bőrét lebarnította az erős indiai nap,
tekintete hideg és határozott, haja sötét. Szépen ápolt rövid szakálla
volt, és keskeny bajusza. Velvet meglepetésére a legutolsó divat
szerint öltözködött, fekete bársonyból készült ruháját fehér szegély
díszítette. Velvet arra gondolt, hogy biztosan nagyon melege lehet
benne ebben a forróságban. Ő maga egy mély nyakkivágású,
egyszerű barna selyemruhát választott, mert ezt találta a
legszellősebbnek.
Amint Velvet belépett az ebédlőbe, Ourique atya hozzálépett,
hogy bemutassa:
– Őkegyelmessége, engedje meg, hogy bemutassam önnek
Velvet Gordont, Broc Cairn grófnéját. Nálunk vendégeskedik, míg a
bátyja visszatér, és rendezzük a megállapodásunkat. A hölgy Lord és
Lady de Marisco egyetlen leánya.
Velvet udvariasan meghajolt: – Őkegyelmessége.
A férfi is meghajolt, de a szemével Velvet melleit nézte kitartóan.
– Ön özvegy, asszonyom? – szólt az üdvözlése.
– Igen, uram
– Gyerekek?
– Nincsenek, uram. Nem áldott meg vele az Úr, és házasságunk
rövid volt.
– Az édesanyjára emlékeztet, pedig nem is igazán úgy néz ki –
mondta a kormányzó – Lady de Marisco nagyon gyönyörű asszony.
– És apám méltó társa ebben, soha nem láttam még nála jobb
képű férfit – felelte büszkén Velvet.
– Az apja egy kellemetlen ember, asszonyom, bár igaz, hogy az
anyja is, minden szépsége ellenére, egy kellemetlen nőszemély.
Feltálalták a vacsorát. Velvet gépiesen evett, még csak arra sem
emlékezett, hogy mit fogyasztott. A kormányzó nem szólt hozzá
többet, helyette a jezsuitával beszélgetett portugálul. Amikor az
étkezés véget ért, Velvet udvariasan elköszönt, és egy szolga
kíséretében indult a szobája felé, hogy nyugovóra térjen. A hátában
érezte a kormányzó tekintetét, amint elhagyta a szobát.
Pansy jobban volt, miután teletömte magát friss gyümölcscsel. –
Asszonyom, a feléről azt sem tudom, mi volt – nevetett. – De
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mindnek pompás íze volt, és gondoltam, ha magának is ezt tálalják
fel, nem okozhat bajt.
Mindkét fiatal teremtés nagyon fáradt volt, így korán lefeküdtek.
Velvet aludt az ágyon, Pansy pedig egy matracon.
Velvet nem tudta pontosan, mi ébresztette fel az éjszaka közepén,
de hirtelen teljesen magához tért, és Don Cesart látta az ágya fölé
hajolni, körülötte bennszülött szolgák hada. Kirángatták az ágyból,
mielőtt sikíthatott volna. Először dühöt érzett. Hogy merészelnek
hozzáérni! De dühe hirtelen félelemmé változott, mikor a kormányzó
nyugodt mozdulattal felé nyúlt, és letépte róla vékony selyem
hálóköntösét. Szeme kikerekedett, torkát döbbent sikoly hagyta el,
egyszerre feszítette düh és zavarodottság.
– Gyönyörű – mormolta, majdnem hogy imádattal a kormányzó,
tudomást sem véve sírásáról. Csak állt előtte, végigtapogatta a
melleit, majd lassan a derekára csúsztatta a kezét. – Remélem, tudja,
asszonyom, mennyire megtartóztatom magam, mikor elküldöm a
császárnak. Tudomásom szerint még soha nem volt fehér bőrű
európai asszony a háremében, ön lesz majd az első. – Végigfuttatta a
kezét a hasán, majd hátracsúsztatta, és megpaskolta a hátsóját. –
Pompás! Határozottan pompás! Milyen finom, fiatal a bőre! –
Frissen mosott gesztenyeszín hajára tette a kezét. – Milyen puha! –
mondta, szinte magában. – Tökéletes a smaragdzöld szemével.
Tényleg fenséges a külsője, asszonyom, talán még gyönyörűbb, mint
az a szajha anyja!
Velvet dühösen felhorkant: – Hogy merészeli, uram? Hogy
merészel ilyen hangon beszélni anyámról?
– Az anyja! – sziszegte, és egy kis nyálbuborék jelent meg a
szája szögletében. – Felajánlottam az anyjának, hogy kitüntetem a
védelmemmel. Az apját és az eretnek legénységét börtönbe vetettem,
de az anyját idehoztam a palotámba, a saját lakosztályom melletti
szobákat adtam neki. Buján fitogtatta előttem a szépségét, kigúnyolt,
de majd az őrületbe kergetett. – Szeme fájdalmasan elsötétült az
emlék hatására. Arcát eltorzította a gyűlölet. – Kívántam őt, ő pedig
visszautasított! Azt mondta, képtelen vagyok igazi vágyra, ami
gyenge kifogás egy férfinak, meg azt, hogy inkább választja a
mocskos börtönt, mint engem! A szajha! Arra vetemedett, hogy
szemen köpjön!
– Helyesen tette – kiáltott fel bátran Velvet, és magában Pansy is
elismeréssel adózott úrnőjének.
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A kormányzót feldühítette, hogy újra ugyanazzal a daccal kerül
szembe, és arcul ütötte Velvetet, mintha csak Skye–on akarna
bosszút állni. Aztán elmosolyodott, kivillantak apró, hegyes, sárga
fogai. – A nagymogult majd talán érdekelni fogja ez a nagy bátorság,
drágám.
– Teljesen megőrült, uram? – kérdezte határozott hangon Velvet.
– Hogy mer behatolni a szobámba és így viselkedni?
A kormányzó csak nevetett. – Igazi angol! Nem veszti el a
hidegvérét. Egy szót sem fogtál fel abból, amit mondtam? Ma éjjel
útnak indulsz, át ezen a hatalmas országon Lahore–ba, Akbár, a
nagymogul fővárosába. Nekiajándékozlak. Több ezer ágyasa van a
háremében, de ha szerencséd van, felkelted az érdeklődését. Úgy
hallom, nagyon vonzódik a gyönyörű nőkhöz. Eddig még nem volt
európai ágyasa. Milyen különlegességet fogsz neki jelenteni!
Lekötelezettem lesz, hála neked! Es így kiegyenlítettem a számlát a
szégyentelen anyáddal is!
Velvetet megrázták a kormányzó szavai. – Ön megőrült, uram! –
kiáltotta sírva. – Az egyház védelme alatt állok. Nem teheti ezt meg!
Cesar Alfonso Marinha–Grande szívből nevetett. – Bármit
megtehetek, amit akarok, mivel én vagyok itt a kormányzó. Senki,
még Ourique atya sem fogja megtudni, hogy mit tettem önnel, míg a
gyanútlan bátyja ki nem fizeti a váltságdíjat. Gondolja, hogy a
jezsuita majd maga után utazik, ha rájön, hogy mit csináltam? Ne
bolondozzon, asszonyom! A papot csak a bátyja által hozott arany
érdekli. A részéből mindenféle nagydolgot vihet véghez a pogányok
között, és talán egy nap eljut a híre Párizsba, és visszahívják a
civilizált világba, és kitüntetik. Nem, ő nem fog segíteni önnek. Ami
pedig a bátyját illeti, nem fog tudni maga után utazni. Mit tud ő erről
a földről? Azonnal elkergetjük, amint átadta a váltságdíjat. Ön már
nem szűz, hogy itt sírjon és zokogjon. Törődjön bele a sorsába,
asszonyom!
Velvet teljesen elborzadt, aztán elkapta Pansy rémült tekintetét –
Legalább a szolgálómnak engedje meg, hogy visszatérjen a
bátyámmal Angliába. Bele fog halni ebbe a hőségbe.
– Nem! A lány magával megy! Vagy most meghal! – ezzel a
derekán lévő tőrért nyúlt.
– Ne! – kiáltotta Velvet, s úgy érezte, egy őrült kénye–kedvének
vannak kiszolgáltatva.
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– Akkor mindketten készülődjenek össze. Az ajándékkaraván egy
órán belül indul. A hold majd bevilágítja az utat, és az éjszaka
hűvösebb az utazáshoz. Sajnos, nem lesz gyaloghintója. Gyorsabban
tud haladni a saját két lábán. Küldök egy asszonyt, aki majd
megmutatja, hogyan öltözzenek, hogy ne tegye tönkre a bőrét a
napsütés. Isten önnel.
– Kérem, uram! – kiáltott utána Velvet, és a férfi visszafordult. –
Miért teszi ezt? Gondolja meg! Két királynőnek is a keresztlánya
vagyok, nem pedig valami szegény, védtelen lány, akinek nincs
családja. Ha most visszakozik, soha nem fogok róla szólni, és Pansy
sem.
A férfi arca hirtelen elsötétült a dühtől, és mintha csak az arcába
köpte volna a szavakat: – Pont olyan vagy, mint az anyád! Büszke és
dacos! Nos, majd meglátjuk, milyen dacos leszel, ha már egy évet
eltöltöttél a nagymogul háremében!
Ezzel sarkon fordult, szolgáival együtt távozott, és egy sötét
bőrű, a bennszülöttek ruháját viselő asszony lépett be a szobába.
– A nevem Zerlinda – mondta. – A kormányzó küldött ruhákat
magának és a szolgálójának.
– Zerlinda! Segítened kell nekünk! – mondta Velvet
elkeseredetten. – Én Broc Cairn grófnéja vagyok. A jezsuiták
védelme alatt állok. A kormányzó helytelen dolgot cselekszik. Segíts
nekem, és én gazdagon megjutalmazlak. A bátyám mindent megad,
amit csak kívánsz!
– Don Cesar felesége akarok lenni, és megígérte nekem, hogy az
leszek, ha segítek neki – jött az ijesztő válasz. – Már három éve
szeretem, de mennyi esélyem volt, egy félvér nőnek, portugál, zsidó,
indiai ősökkel, hogy a felesége legyek? Semmivel nem tud rávenni,
asszonyom, hogy segítsek magának. Holnaptól kezdve mindenem
meg lesz!
Átadott Velvetnek és Pansynek egy–egy vékony pamutból
készült, színes, csíkos köntöst. Ahogy magukra terítették, nyaktól
bokáig beborította őket. – Kámzsás köpönyegeket is hoztam. Az
éjszakák néha hűvösek, és eső esetén is szükségük lesz rájuk. Erős
cipőket vigyenek magukkal. Nagyon sokat kell gyalogolni Lahore–
ig. Több mint egy hónapig lesznek úton.
Velvet dermedten vette fel a köpönyegét. Képtelen volt felfogni,
hogy mi történik vele. Hirtelen elfutotta a düh – Nem fognak
egyszerűen csak így elrabolni! – közölte. – Sem én, sem a szolgálóm
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nem hagyjuk el addig ezt a szobát, amíg nem beszéltünk Ourique
atyával. Ő nem fogja engedni ezt a gyalázatosságot!
Zerlinda nem válaszolt Kinyitotta az ajtót, és gyorsan mondott
valamit portugálul az ajtó előtt álló katonának. Az belépett a
szobába, odasietett Velvethez, és hatalmasat húzott az állkapcsára,
de megfogta, mikor Velvet eszméletlenül a karjaiba zuhant.
– Keríts cipőket magadnak és az úrnődnek, és elrakhatsz még
néhány apróságot, amit tudsz cipelni, és aminek hasznát veheti –
mondta Zerlinda – Kint várok, de siess!
Pansy fogta Velvet hajkeféjét, néhány hajtűt és szalagot,
keszkenőket, egy apró, ékkövekkel díszített aranytükröt és egy kis
ezüsthámozó kést, amit Velvet egy hozzáillő, szép kidolgozású
láncon hordott. Pansy az egészet gondosan becsomagolta egy nagy
selyemkendőbe. Erős cipők, ezt mondta Zerlinda. Pansy majdnem
felnevetett. Neki csak ormótlan elnyűhetetlen cipői voltak, de
asszonyánál más volt a helyzet. Csak selyemcipellői voltak. Pansy
mély sóhajjal kibogozta a csomagot, hozzátett három Finom lábbelit,
majd visszakötötte. A batyut a karjára véve kiment a szobából.
Zerlindát követve kijutott az udvarra, ahol egy félelmetesnek
tűnő karaván gyúlt össze. – Az úrnőd ott van – mutatott Zerlinda egy
szekérre. – Az egész karaván a császárnak szánt ajándékokból áll.
Erősen védik. Sem neked, sem az úrnődnek nem esik bántódása. A
karaván vezetője tudja, hogy az úrnőd személyesen a császárnak
szánt különleges ajándék. – Majd még hozzátette: – Mondd meg
úrnődnek, hogy Akbár úr kedves és jó ember, akit nagyon szeretnek
az alattvalói.
Pansy felkapaszkodott a szekérre, ahol úrnője feküdt. Finoman
megtapogatta Velvet állkapcsát Hál' istennek, nem tört el, ami kész
csoda, hisz az a vadállat nagyon csúnyán megütötte.
A karaván elhagyta a kormányzó palotáját, végigkígyózott a
város kihalt utcáin, és elérte az északnyugatra vezető országutat.
Fényes holdsütés ragyogott le rájuk, bevilágítva útjukat.
Velvet csak másnap reggel kezdett magához térni. Addigra már a
karaván messze északra járt a várostól. Pansy, aki egész éjjel a
szekér mellett gyalogolt, örült, hogy úrnője felébredt, és láthatólag
nem volt semmi baja.
Ahogy felkelt a nap, egyre nagyobb lett a forróság, és már jól
benne jártak a délelőttben, mikor végre letáboroztak néhány nagyobb
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szikla árnyékában. Vizet és gyümölcsöt osztottak, ellátták az
állatokat, majd az őröket kivéve mindenki elaludt.
–
Tudom, hogy egész éjjel aludt, asszonyom, de legjobb
lenne, ha most napközben is aludna. Ma éjjel már gyalogolnia kell,
és nincs hozzászokva – mondta Pansy.
–
Szörnyen érzem magam – ismerte el Velvet. – Fáj a fejem.
–
Nem vagyok meglepve – sürgölődött körülötte a komorna.
Óvatosan átölelte a vállát, és gyengéden megitatta egy kis sós vízzel.
Mikor Velvet kiürítette a poharat, Pansy néhány szelet piros, puha
gyümölccsel kínálta, melynek édes íze volt. – Asse tom, micsoda, de
jóízű – mondta.
Velvet erőtlenül elnevette magát, de a gyümölcsöt mohón
elmajszolta.
Átaludták a napot. Fojtogató volt a hőség, csak kora délután
enyhítette egy rövid zivatar. Mivel egy két nagy sziklatömb alatti, kis
barlangszerű mélyedésben húzták meg magukat, kámzsás
köpönyegeik jóvoltából jobban védve voltak, mint a többiek.
Majd késő délután, mikor elállt az eső, tüzek gyulladtak, levágtak
és megsütöttek egy bárányt. Mikor sorra kerültek, egy
bádogtányéron egy darab bárányhúst és egy marék rizst kapott a két
asszony. Evőeszközök nem voltak, így fogva tartóik példáját
követve, három ujjal szedegették fel a rizst. Az evés befejeztével,
miután kioltották a tüzeket, és mindent elpakoltak, újra nekivágtak
az útnak.
A gyaloglás harmadik hetének a közepén kapta el Pansyt a láz.
Velvet nem tudta, hogy mi okozta, de mikor a komorna már nem bírt
tovább gyalogolni, és összeesett az úton, a karaván vezetője ott
akarta hagyni. Velvet őrjöngve kapaszkodott a szolgálójába, a
barátjába. – Nem! Nem hagyom! – tiltakozott vadul, zöld szeme
könnyekkel telt meg.
A karaván vezetője dühösen rákiabált, és próbálta elhúzni, de
Velvet úgy kapaszkodott Pansybe, mint moha a sziklába. – Nem! –
zokogta elkeseredetten, után hirtelen eszébe jutott valami. Térdre
rogyott, s vadul kutatni kezdett a batyuban, amit Pansy sietve
készített össze a kormányzó palotájában. Mikor megtalálta, amit
keresett, felállt, egyik kezében felmutatta, míg a másikkal előbb
Pansyre, majd a szekérre mutatott.
A karaván vezetőjének a szeme mohón kikerekedett, amint
meglátta a míves, ékköves aranytükröt. Udvarolt egy lahore–i
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lánynak, és ilyen szép ajándékot nem tudott volna adni neki. A
tükörért nyúlt, de Velvet megrázta a fejét, és újra a szekérre mutatott.
A férfi bólintott, és megint felemelte a kezét, de most Velvet
letérdelt, és ujjaival rajzolt valamit a porba. A férfi lenyűgözve
nézte, és mikor Velvet intett, letérdelt mellé, hogy lássa a rajzot.
Felismerhető volt a szekér, egy hosszú út és végül egy város.
Mikor tekintetével eljutott idáig, Velvet a tükröt a városra helyezte,
és ránézett. A vezető hosszasan bámulta, azon gondolkozva, hogy
megbízhat–e benne, s közben csodálta, hogy milyen ügyesen
alkudozik vele a nyelvi korlátok ellenére. Mintha a gondolataiban
olvasna, Velvet lekapcsolta a finoman megmunkált aranyláncot,
mellyel az övéhez tudta erősíteni a tükröt, és átnyújtotta neki. A férfi
elvette, és beleegyezően bólintott. Most megkapja a láncot, a tükröt,
majd ha elérik útjuk végállomását, és cserébe a beteg lány a szekéren
utazhat. Utasításokat adott, és Pansyt felemelték a földrót, és
felfektették a szekérre.
Velvet megkönnyebbülten sóhajtott. Nem tudta, hogy a karaván
vezetője biztos volt benne, hogy a lány jóval előbb meg fog halni,
mint hogy elérnék Lahore–t. Lehet, hogy így is történt volna, de
kiderült, hogy Akbár Fatehpur–Sikriben van, és a karaván
megváltoztatta útját. Közben Velvet mindent elkövetve próbálta
ápolni a szolgálóját. Rémülten gondolt arra, hogy elveszítheti a
barátját, aki az utolsó kapcsot is jelentette Angliával. Nem nagyon
tudta, hogy mit tegyen, mert amit a gyógynövényekről megtanult az
édesanyjától és Cecily nénitől, ahhoz elképzelni sem tudta, honnan
szerezzen ezen az ismeretlen földön megfelelő virágokat és
gyökereket. Tehetetlennek érezte magát, ijesztő volt, hogy nem tud
igazán segíteni Pansyn. Annyira volt képes, hogy vízzel hűsítette
Pansy arcát és kezét, vizet és péppé nyomott gyümölcsöt diktált bele.
Ez egyre nehezebbé vált, mivel Pansy mind több időt töltött
eszméletlenül.
Mire a karaván Fatehpur–Sikribe ért, Velvetet ugyanolyan nagy
aggodalom töltötte el Pansy sorsa, mint a rá váró ismeretlen sors
miatt.
– És most is olyan szörnyűnek tűnik a sorsod, Seherezádém? –
kérdezte tőle Akbár, mikor Velvet elhallgatott.
– Még nem tudom, milyen sors vár rám, uram – felelte Velvet.
A férfi hosszan nézte, majd így szólt: – Szerintem tudod
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Velvet megint elpirult, és lesütötte a szemét. Nem volt buta,
nagyon jól tudta, miért küldte el a portugál kormányzó a
nagymogulnak. Nem volt már szűz, de mégis félt. Gondolatban még
mindig Alex felesége volt.
– És Pansy? – kérdezte, mikor visszanyerte a hangját, próbálván
megváltoztatni a témát. – Az orvosod már meg tudta állapítani, hogy
mi a baja?
– Azt jelentették, hogy elég sok időbe került így eszméletlen
állapotban megfürdetni. Most már biztosan ott van nála az orvos.
Szeretnéd megnézni? – Könnyedén felállt az ágyról, és feléje
nyújtotta a kezét.
Velvet szégyenlősen elfogadta a feléje nyújtott kezet, és felállt,
hogy vele menjen. A szobáját elhagyva végigmentek a folyosón, be
egy kisebb szobába. Pansy sápadtan feküdt az ágyon, s egy
korosodó, szakállas úriember hajolt fölé.
– Uram, sikerült felállítanom a diagnózist – számolt be az orvos
Akbárnak. – Egészen egyszerű eset. Egyrészt az itteni hőség okozta
a baját, amihez nyilvánvalóan nincs hozzászokva, másrészt feldagadt
a keze és a lába, amit előrehaladott terhessége okozott. Négy–hat
héten belül világra hozza a gyereket. Addig ágyban kell maradnia.
Adok neki egy vízhajtó gyógyszert, ami majd lelohasztja a
daganatokat. Pihenéssel, árnyékban és hideg fürdőkkel hamarosan
lemegy a láza. Ha a következő néhány napban nem múlik el a
dagadás, megindítom a szülést. Ha más nem, a gyerek
világrahozatala majd meggyógyítja.
– Köszönöm, Zafar Singh. A hölgy ennek az asszonynak az
úrnője, és nagyon szereti a szolgálóját. Nagy megkönnyebbülés lesz
ez neki.
– Mi a baja? – kérdezte Velvet aggódva, mivel a beszélgetés
Akbár anyanyelvén folyt. – Túléli?
– Nagy valószínűséggel – felelte, majd így folytatta: – Tudsz
róla, hogy a szolgálód gyermeket vár?
– Micsoda? – Velvet nagyon meghökkent. Pansy állapotos? – Ez
lehetetlen – közölte, de a lelke mélyén tudta, hogy ha mégis igaz,
akkor Dugald az apja.
– Megkérdeznéd az orvost, uram, hogy teljesen bizonyos ebben?
– Teljesen bizonyos. A szolgálóleányod úgy egy hónap múlva
szülni fog.
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– Mikor beszélhetek vele? Az utolsó néhány napban nem volt
magánál. – Velvet aggódva nézte Pansy elgyötört arcát.
– Mikor lehet a lánnyal beszélni? Már több napja eszméletlen –
kérdezte Akbár az orvost.
– Most már természetes álomba merült. Holnap reggel fel kell
ébrednie, uram.
– Holnap reggel tudsz majd vele beszélni – közvetített Akbár
Velvetnek. – Most csak mélyen alszik
– Hála az égnek!
Akbárra nagy hatással voltak Velvet mély érzelmei. A
szolgálólányáért érzett aggodalmát elragadónak találta. Újra kézen
fogta, és visszakísérte a saját szobájába.
– Nem látszik állapotosnak – tűnődött el Velvet. – Mielőtt
elhagytuk Angliát, a sógornőm is gyermeket várt, és még nem volt
ennyire közel az ideje, mégis nagyon nagy volt. Remélem, Pansy
babája jól van.
– Minden asszony másképpen hordja ki a gyermeket. Egyesek
nagyon hamar meghíznak, mások csak a vége felé, megint mások
egyáltalán nem. Van, akinél magasan helyezkedik el a gyermek, van,
akinél lejjebb. Pansy szívós lánynak látszik.
–
Az is – Velvet ránézett és elmosolyodott. – Annyira kedves
vagy uram. Mondd, hogy lehet, hogy ennyi mindent tudsz a
kisdedekről?
–
Ez természetes. Eleget nemzettem. – Szomorúan
mosolygott. – De csak hatan maradtak életben. Három fiam van és
három leányom.
Zavart csendben álltak néhány pillanatig. Majd Akbár szólalt
meg: – Most már biztosan pihenni akarsz. Holnap majd megint
meglátogatlak. Jó éjszakát, angol rózsaszálam. Aludj jól.
Adáli felemelkedett a sarokból, ahol idáig várt rá. – Ez az!
Elégedett veled, hercegnőm! Igen! Igen, látom én! Elégedett veled!
Velvet a fejét rázta – Egyszerűen csak kedves ember. Holnap
megkérem, hogy küldjön haza a szülőhazámba.
Az eunuch nem mondott erre semmit. Tudta, Akbár nem fogja
ezt megtenni. Látta, hogy dédelgette Akbár tekintete az új asszonyt.
Sok év telt el azóta, hogy a nagymogul szenvedéllyel nézett egy
asszonyra. Legtöbb szerelmi viszonya politikai okokból vagy fizikai
vágy miatt jött létre. Ez az ügy azonban most más volt.
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Adáli visszaemlékezett Akbár és egyik felesége, a gyönyörű
Almira–történetére. Almira tizenhárom éves volt, amikor Akbár
szeme megakadt rajta. Sajnos a lány az idős Abdul Vasi sejk
felesége volt. Akbár azonban nagyon kívánta, és Almira is nagyon
szerelmes volt a császárba. Mivel egyikük sem tudta fékezni a
szenvedélyét, Akbár arra kényszerítette a sejket, hogy váljon el,
hogy övé lehessen Almira. Ő lett aztán Akbár második fiának,
Murád hercegnek az anyja.
Adáli tudomása szerint ez volt az egyetlen eset, mikor ura a saját
vágyai szerint nősült, nem pedig célszerűségből. Az eunuch akkor
még nem volt az udvarnál, hiszen még Cambayban gyerekeskedett,
de a történetet mindenki ismerte. Mikor Adáli a nagymogul udvarába
került, azt hallotta, hogy Akbár az összes feleségét kedveli, s köztük
örökösének, Szálim hercegnek az anyját, Jodh Bai hercegnőt tartja a
legtöbbre. Olyat azonban Adáli soha nem hallott, hogy az uralkodó
szerelmes lenne. Most viszont úgy érezte, hogy ez a helyzet meg fog
változni. Akbár nagyon kívánja a külföldi hercegnőt, ez nyilvánvaló
volt, de ennél többről van szó. Az eunuch abból, hogy Akbár milyen
türelmesen és gyengéden bánt az asszonnyal, tudta, hogy az uralkodó
különlegesnek is tartja. Más, mint a többi asszony, és Akbár jól
tudja. Nem megmondta Adálinak, hogy tartsa távol a többi
asszonytól, nehogy azok megváltoztassák? Adáli rájött, hogy francia
apjának köszönhetően hatalmas lépést tett előre az udvartartás
eunuchjainak rangsorában. Ha úrnőjének sikerül megszerezni a
nagymogul szívét, akkor az ő szerencsecsillaga is felragyogott. Ő
mindenesetre ezen fog munkálkodni.
– Most pihenned kell – mondta Velvetnek. – Ijesztő dolgokon
mentél keresztül, de itt biztonságban vagy. – Maga felé fordította az
asszonyt, és elkezdte kioldani a rövid kis blúzát összefogó
szalagokat.
–
Mit csinálsz? – kiáltott fel Velvet.
–
A szolgád vagyok – felelte Adáli.
–
De férfi – jött a válasz.
Adáli felnevetett. – Nem, hercegnőm, nem vagyok az. Eunuch
vagyok. Férfinak látszom, és bár hímneműnek születtem, mikor
kiheréltek, megszűntem férfinak lenni. – Lehúzta róla a blúzt, és a
szoknya dereka felé nyúlt. – Nincsenek olyan érzéseim és vágyaim,
mint egy normális férfinak. – A szoknya lecsúszott a földre, és

36

Velvet önkéntelenül hátrább lépett, amint Adáli lehajolt, hogy
felemelje a ruhát.
Mikor eszébe jutott, hogy meztelen, Velvet gyorsan bemászott az
ágyba, és egy selyemtakarót húzott magára. –Arra azért képes
vagyok, hogy egyedül levetkőzzem – mondta halkan.
–
Hercegnő vagy, és az a dolgom, hogy szolgáljalak. Pár nap,
és megszokod a jelenlétem. – Aprót kuncogott. – És akkor már nem
fog zavarni. – Hajkefét vett elő nadrágja zsebéből, leült mellé az
ágyra, és nagy hozzáértéssel kezdte kifésülni dús hajkoronáját.
Finom, de határozott mozdulatokkal varázsolta simára. Mikor
befejezte, eltüntette a hajkefét nadrágja számos ránca között, és az
ajtóhoz ment. Visszafordult, elmosolyodott, és így szólt: – Itt fogok
aludni a folyosón. Ha szükséged lenne rám, csak szólj.
–
Hova viszed a ruháimat? – kérdezte Velvet. – Nincs más,
amit felvegyek.
– Oda kell adnom a mosónőnek, hogy kimossa. De ne aggódj,
reggelre rengeteg gyönyörű ruhád lesz, ígérem. Jó éjt!
Velvet egyedül maradt. Most először, hónapok óta. Egy ideig
csak ült az ágy közepén, és a nyitott boltíven át a teraszra bámult
Nézni nem igazán nézett semmit, de gondolatai vadul kavarogtak.
Több száz mérföldre volt a tengerparttól, ahonnan még több ezer
mérföldnyi vízfelület választotta el az otthonától. Kijózanító tény
volt. Meg fogja – meg tudja – a családja találni valaha is? Es ha igen,
mi várja őt Angliában? Az Alex halálát követő hónapokban azzal
vigasztalta magát, hogy majd idős szüleit gondozza, de igazság
szerint sem Adam, sem Skye soha nem fog megöregedni a
szóhagyományos értelmében, és amúgy is ott vannak ők ketten
egymásnak. Neki nincs senkije. Még Pansynek is ott van Dugald, és
ezzel a problémával még komolyan foglalkoznia kell.
Pansy nyilvánvalóan Dugald gyermekét hordta a szíve alatt, és az
apának pont olyan joga volt a gyermekhez, mint az anyjának. Pansyt
vissza kell küldeni Angliába a gyermekkel együtt Dugaldhoz. Ez így
helyes. Velvet megkönnyebbülten gondolt arra, hogy azért az még
hónapokba telik, mire Pansy egyáltalán gondolhat az utazásra.
Velvet mélyet sóhajtott, kinyújtózkodott, s közben lerúgta
magáról a selyemtakarót. Jött be valami enyhe fuvallat az
ajtónyi7áson keresztül, de meleg volt, és a levegőt valamilyen
számára ismeretlen, édeskés illat töltötte be, ami ugyanakkor
emlékeztette valamire. Elgondolkozott, hogy mi lehet az, végül úgy
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döntött, hogy majd másnap megkérdezi Adálitól. A portugálok be
akarták hízelegni magukat a nagymogulnál, azért küldtek engem ide
az ágyába. Kedves ember, de vajon türelmes is? Hogy vethetném
magam alá neki? Hogy lehetnék az ágyasa? Annyira félek – ilyen
nyugtalanító gondolatok kavarogtak Velvet fejében, de bármennyire
is nyomasztották, az utolsó hónap megpróbáltatásai érzelmileg és
fizikailag is annyira kimerítették, hogy észre sem vette, és mély
álomba merült.
Felkelt a hold, és ezüstös fénnyel vonta be a tájat, képe
visszatükröződött a város mesterséges tavainak és szökőkútjainak
vizében. Csillogott a vöröses és fehér homokkő, ahogy holdfény
vetült a paloták furcsa kupoláira, a csavart oszlopokra és a faragott
faldíszekre. Csend és nyugalom honolt mindenütt, csak időnként
hangzott fel egy, a városfalakon kívül kóborló hiéna kacagása.
A császár háremében a női őröknek az álmosságtól le–lecsuklott
a feje, de kihúzták magukat őrhelyükön, mikor Akbár elhaladt
mellettük. Megállt Velvet ajtaja előtt, de Adáli abban a pillanatban
már fel is pattant, és csendesen kinyitotta neki az ajtót. Akbár halkan
bement a szobába, s az ágy előtt megállva, az alvó lányt bámulta.
Tekintete lassan végigsiklott rajta, megcsodálta szép alakját,
elbűvölő kerek mellét, karcsú derekát, hosszú combját, kecses
lábfejét. Elefántcsontszínű bőre a holdfényben hibátlannak tűnt. Haja
szétterült a párnán, a férfi megérintett egy selymes hajtincset. Aztán
mélyet sóhajtott. A lány maga volt a tökéletes szépség, és ő arra
vágyott, hogy övé legyen a teste. De nemcsak erről volt szó.
Szülőföldjének
asszonyait
csecsemőkoruktól
kezdve
alázatosságra nevelték, s bár volt köztük néhány erős egyéniség, csak
kevesen fordultak szembe a szokásokkal. Akik mégis megtették,
azok is csak a fiaikkal vagy a férjükkel szemben, ha azok fiatalok
vagy gyengék voltak, vagy esetleg mindkettő. Az indiai asszonyok
nem folytattak szellemes társalgást férfiakkal, az ilyesmit
arcátlanságnak és neveletlenségnek tartották. Még otthon, a
hálószobában is egy asszony csak a szerelemről vagy a gyerekeiről
beszélt, vagy ura egészsége iránt érdeklődött.
Ez a fiatal nő azonban alapvetően más volt. Ez attól a pillanattól
nyilvánvaló volt, mikor sikítozva elé vonszolták. Egy indiai nő
alázatosan megadta volna magát, de nem így ez az angol rózsaszál.
Azt is tudta, hogy nagyon művelt, hiszen franciául is sokkal jobban
beszélt nála, pedig őt jezsuita papok tanították.
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Akbár, bár nem tudott sem írni, sem olvasni, mégis nagyon tanult
ember volt. Fiatalon inkább megszökött a tanárai elóz, hogy
vadászhasson vagy lovagolhasson, mert azt sokkal jobban élvezte, de
mostanra sokféle tudóst gyűjtött maga köré, akik felolvastak neki,
társalogtak vele, előadásokat tartottak neki. Kevés olyan dolog volt a
világon, amiről nem tudott, és állandó tanulásvágy fűtötte.
A lány, aki itt feküdt előtte nyugtalan álomba merülve, lehet,
hogy többet jelenthetne számára egy gyönyörű testnél, amit élvezhet,
amin kiélheti vágyait. A gondolat még szokatlan volt számára, de
ezen merengett, mikor megfordult, és kijött a szobából, hogy
visszatérjen a sajátjába. Ezt a gondolatot soha nem oszthatja meg
senkivel, hiszen barátai megdöbbennének és kinevetnék, házának
asszonyai pedig egyenesen elborzadnának.
Tudta, hogy az angol nő arra fogja kérni, hogy engedje vissza az
övéi közé. Ezt pedig több ok miatt sem teheti meg, de főleg azért,
mert nem kívánná megsérteni a portugálokat. De mindent elkövet
majd, hogy Velvetet boldoggá tegye, hogy itt akarjon majd maradni
vele, s ne sóvárogjon haza. Úgy vélte, ez izgalmas feladat lesz.
Reggel Velvet a selyemtakaróba bugyolálva, az ágyon ülve
éppen valami fanyar ízű, hideg, folyékony ételt evett, amire Adáli azt
mondta, hogy joghurt, közben egy pikáns ízű, forró italt
kortyolgatott, amit meg teának nevezett, mikor is kopogtattak az
ajtón. Miután kinyitotta, Adáli rövid örömkiáltást hallatott, majd
hátrébb lépett, hogy utat adjon egy csapat rabszolgának, akik
mindenféle dolgokat hoztak be a szobába.
– Mi történik? – kérdezte Velvet kikerekedett szemmel.
– Ez még csak a kezdet, hercegnőm – mondta az eunuch. – Akbár
úr ajándékokkal tüntet ki. Nem megmondtam, hogy megakadt rajtad
a szeme?
Velvet figyelte, amint két ember becipelt a szobába, majd tovább
a tetőteraszra egy nagy, selyemmel kárpitozott bútordarabot. Félkör
alakú volt, nem túl magas háttámlával és hajlított karfákkal. Az
ülésére párnákat helyeztek. Mellé gyöngyház–berakásos asztalkát
állítottak.
– Ez mi a csodára való? – kérdezte meg Adálit.
– Heverészésre – jött a válasz.
– Nagyon nagy – jegyezte meg Velvet.
– Két embernek pont jó – felelte Adáli széles mosollyal az arcán.
– Ó!
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– Hűha! Nézd, hercegnőm, nézd csak! – Adáli majdnem táncolt
örömében, mikor két egyforma ládát hoztak be a szobába. A fényes,
feketére lakkozott ládákat remek, zöld levelű, sárga közepű,
rózsaszín, kék és piros virágok rajza díszítette, s ragyogó sárgaréz
pántok övezték. Meg sem várta, míg kinyitják, mohón felemelte a
hozzá közelebbi tetejét. A láda színes szoknyákkal és szép blúzokkal
volt tele, Adáli boldog kiáltásokkal vette ki őket. Mindegyik
ruhadarab a legfinomabb, legpuhább selyemből készült, néhányat
arany vagy ezüst díszített, másokat ékkövek, de volt néhány
egyszerűbb is. Élénk színűek voltak, de csupa olyan árnyalat ami
Velvethez illett kék, zöld, rózsaszín, mályva–, bíbor–, elefántcsont–
és homokszín.
Velvetet őszintén meglepte ez a váratlan bőkezűség, és Adálira
nézve azt kérdezte: – Miért?
– Buta asszony – felelte Adáli megrovó hangon –, nem azt
hajtogatom folyton, hogy megtetszettél Akbár úrnak?
– De én nem is csináltam semmit – felelte zavarodottan.
– A kegyeidet keresi, hercegnőm. Még soha nem udvaroltak
neked?
Velvet megrázta a fejét, mert eszébe jutott, hogy ő és Alex csak
állandóan harcoltak és küzdöttek egymással, Alex soha nem udvarolt
neki igazán a szóhagyományos értelmében. Alex szerette őt, de
széptevésről nem volt szó. Női lelkét megérintette a dolog.
– Nyisd ki a másik ládát! – parancsolta az eunuchnak, s mikor az
megtette, meglepetten bámult a tartalmára Díszes zöld nefritüvegek
voltak benne, tele krémekkel és parfümökkel, s mindegyik azonos
illatú – Adáli mondta meg neki, hogy ez jázmin.
– Ez nő kinn a teraszon? – kérdezte Velvet.
Adáli bólintott. – A jázmin a szerelem virága, hercegnőm.
Velvet nem válaszolt, helyette a ládában kutatott tovább Talált
egy bájos, gyönggyel kirakott arany hajkefét és egy kisebb dobozban
– melynek díszítése ugyanolyan volt, mint a nagy ládáé –
mindenféle, nemesfémből és drágakövekből készült hajdíszt. Egy
másik jade–doboz ékszereket tartalmazott – nyakláncokat,
fülönfüggőket és gyűrűket. Valamennyit értékes drágakövek
díszítették, köztük zafírok, rubinok és gyémántok.
Adáli jóformán magánkívül volt örömében. Az úr talán, csak ha a
kezét fogta meg idáig az angol nőnek, mégis máris elhalmozza
értékes ajándékokkal. Míg Velvet csak ült megdöbbenve, az ékszeres
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doboz tartalmát bámulva, az eunuch a rabszolgákat irányította, akik
újabb és újabb ajándékokat hoztak. Gyönyörű, kék és vörös
gyapjúszőnyegeket terítenek a padlóra, virágokkal teli magas
rézvázákat hoztak, apró asztalkákat állítottak a szoba különböző
részeibe, melyekre ezüstből készült lámpákat helyeztek. Végül egy
tíz évesforma ikerpár érkezett, a hosszú fekete hajú, fekete szemű,
aranybarna bőrű lánykák leborultak Velvet előtt. Rames lépett be
mögöttük a szobába, gyorsan mondott valamit az eunuchnak, átadott
neki egy nádból font, fedett kosárkát, majd kiment.
Adéli fontoskodó képet vágott. – Az udvarmester úr Akbár urunk
üdvözletét hozta. A kislányok a szolgálólányaid. Egyformák, egy
dolgot kivéve. Toramallinak a jobb szeme sarkában van egy
anyajegy, Rohánának viszont a bal szeme sarkában.
Adéli mellét láthatóan dagasztotta újsütetű fontosságának a
tudata, állapította meg Velvet magában mosolyogva.
Az eunuch a két szolgálót kivéve mindenkit kiküldött a szobából,
majd átadta Velvetnek a kosarat. – Ez olyasmi, amiről Akbár úr azt
gondolta, hogy különösen örülni fogsz neki.
Velvet felemelte a kosár tetejét, s száját egy örömteli ó!
hangocska hagyta el. – Ez egy kiscica – mosolygott boldogan. – Ó,
Adáli, nézd, egy kiscica! – Egy aprócska, fekete, hosszú szőrű
kismacskát emelt ki a kosárból. A cica farkának a hegyét egy icipici
fehér folt díszítette. – Hím vagy nőstény? – kérdezte az eunuchtól.
– Azt mondták, hogy kandúr, hercegnőm.
A kismacska egy pillanatig tágra nyílt szemekkel tanulmányozta
új környezetét, majd leugrott az ágyról, kicsi farkincájával kecsesen
csapkodott, amint nekiállt felfedezni a szobát.
– Zászlónak fogom hívni – közölte Velvet. – A farkincája azzal a
fehér pöttyel pont olyan, mint egy lebegő zászló.
Az eunuch mosolyogva bólintott. – Tökéletes név.
Velvetnek hirtelen eszébe jutott, hogy már jócskán eltelt a
délelőtt, és még meg se látogatta Pansyt. Szegény hűséges
komornája hogy megrémülhet, ha felébred ebben a palotában, és azt
se tudja, hol van. – Adáli' Szegény szolgálóm keresni fog. Adj
valami ruhát! Azonnal oda kell mennem!
Ahogy Adáli megjósolta, Velvetet már ittlétének második napján
nem érdekelte az ő neme, pontosabban annak hiánya. Az esze
Pansyn járt, és kiugorva az ágyból, elfogadta a ruhát, amit Adáli
adott, lábát belebújtatta a kecses papucsba, amit Toramalli és Rohána

41

nyújtott felé. Majd nyomában Adálival kisietett a szobából, végig a
folyosón, egyenesen Pansy szálláshelyére.
Amint
Velvet
belépett
a
szobába,
Pansy
szeme
megkönnyebbülten felcsillant, és halványan elmosolyodott. –
Asszonyom! Ó, hála Istennek!
Velvet lehajolt és megölelte, majd leült az ágy szélére. – Pansy,
miért nem mondtad meg nekem, hogy várandós vagy? Dugald
gyereke, igaz?
Pansy nagyon szégyenkező képet vágott. – Hogyan jött rá,
asszonyom?
– Az orvos mondta meg, aki tegnap megvizsgált. Egy ideig
ágyban kell maradnod. A viselősség és a hőség okozta a lázat és a
daganatokat, de mindketten egészségesek lesztek, ha betartod az
orvos utasításait.
Pansynek, úgy tűnt, nagy kő esett le a szívéről. – Ez nagy
szerencse – mondta, majd így folytatta: – Azért nem mondtam el,
mert én is csak akkor jöttem rá, amikor már régen kint jártunk a
tengeren. Először én sem hittem el, hiszen Dugald és én csak egyszer
voltunk együtt, vízkeresztkor. Eleibe mikor elmaradt a havibajom,
gondoltam, tán a nagy izgalmak miatt van, hogy eljöttünk Angliából.
Aztán, mikor rájöttem, hogy bizony másról van szó, nagyon
szégyelltem volna elmondani, meg nem is igen látszott rajtam, így
megtartottam magamnak.
– Nem figyelmeztettelek Dugald miatt, Pansy? Anyád és apád
nem fognak örülni, ha megtudják. Azt hittem, nem adod oda magad
Dugaldnak, amíg össze nem házasodtok. Egy férfi sem veszi meg a
tehenet, ha ingyen megszerezheti a tejszínt, ahogy azt Cecily néni
szokta volt mondogatni – korholta Velvet.
– Asszonyom, Dugald és én kézen fogva eljegyeztük egymást a
gróf úr emberei előtt vízkeresztkor. Dugatd azt mondta, hogy ez
Skóciában így törvényes, és mivel maga és a gróf úr is így csinálták,
és mi is Skóciában fogunk élni, ez így jó lesz. Azt ígérte, lesz
templomi esküvőnk majd Dun Brocban. Csak akkor egyszer voltam
vele, mert nem akartam tőle megtagadni a nászéjszakát, de utána
megmondtam neki, hogy nincs több ölelgetés meg tapogatás, amíg
nem álltunk egy rendes pap elé.
Velvet felsóhajtott. Az a pokolfajzat Dugald – gondolta. De most
már nem lehetett segíteni a dolgon, és nem akarta Pansyt tovább
nyugtalanítani. Megpaskolta a komornája kezét. – Minden rendbe
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jön majd, de most az a legfontosabb, hogy te és a kisbaba
egészségesek legyetek.
Pansy arcáról eltűnt a feszültség. – Hol vagyunk? – kérdezte.
– Egy királyi városban, Fatehpur–Sikriben vagyunk, Pansy, és én
már találkoztam magával a nagymogullal. Kedves és jó ember.
– Mióta vagyunk itt, asszonyom?
– Csak tegnap óta – felelte Velvet. – Ha Zafar Singh, az orvos azt
mondja, hogy már elég jól vagy, majd átjössz az én lakosztályomba.
Csak egy szoba, de hatalmas, és tartozik hozzá egy szép terasz is. A
nagymogul adott mellém egy eunuchot, Adálinak hívják, kedves és
vicces ember, meg két aranyos kislányt, Toramallit és Rohánát,
szolgálónak.
Pansy kicsit csalódottan nézett rá. – Hát akkor ott rám nem lesz
nagy szükség, igaz, asszonyom, ha ott az a sok új szolgáló.
– Ó, Pansy, senki nem tud úgy gondoskodni rólam, ahogyan te! –
tiltakozott Velvet. – Te ugyanolyan vagy nekem, mint Daisy az
édesanyámnak, de ne felejtsd el, hogy nem egészen két hónap múlva
lesz egy gyermeked, akiről gondoskodnod kell, így aztán nem sok
időd lesz rám.
– Maga az úrnőm – mondta Pansy megbántott hangon. –
Gondozom majd a kicsit, de majd valamelyikük segít, és akkor
magáról is tudok gondoskodni. Ez a dolgom, és anyám a fejemet
venné, ha nem így csinálnám!
– Majd együtt gondoskodunk a kicsiről – csitította Velvet.
– Mi lesz velünk, asszonyom? – kérdezte hirtelen Pansy. –
Hazamegyünk valaha? Itt olyan–olyan nagy a hőség. Soha nem hűl
le a levegő?
– Nem tudom, Pansy – volt a válasz. – Én megpróbálok nem is
gondolni rá. Majd megkérdezem Adálit. Biztos nem ilyen fullasztó
egész évben. – Bátorítóan mosolygott Pansyre.
– De mikor megyünk haza? – ismételte meg az a kérdést.
– Nem tudom – felelte Velvet. – Még nem volt alkalmam
beszélni erről Akbár úrral, de fogok. Most nem tudsz elmenni,
Pansy. Először ki kell hordanod a gyermeket, aztán meg biztosnak
kell benne lennünk, hogy a kisded elég erős már egy ilyen hosszú
utazáshoz. Attól félek, több hónap is eltelik addig, míg egyáltalán
gondolhatunk arra, hogy elhagyjuk Indiát.
Pansy bólintott, látszott rajta, hogy elfáradt.
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Velvet felállt. – Később megint visszajövök, Pansy. Pihenj és ne
félj. Itt biztonságban leszünk, megígérem. – Lehajolt és megcsókolta
Pansy homlokát. A komorna szemei már lecsukódtak.
– Jobban van a szolgálód? – érdeklődött Adáli, amint kilépett a
szobából.
– Igen, azt hiszem. Később újra látni akarom.
– Persze, hercegnőm. Bármikor meglátogathatod. – Amint
beléptek Velvet szobájába, így folytatta: – Most viszont a
napirendünk szerint vár a fürdő.
Velvet nem tiltakozott. El kellett ismernie, hogy élvezte mindazt
a kényeztetést, ami itt folyt. Átmentek a háremen a fürdőbe, Adáli
vezette, nyomában pedig Toramalli és Rohána haladt. A két kis
szolgáló hozta a tiszta ruhát és egy kosárban illatszereket. Mikor
beléptek a fürdőbe, éppen egy csapat asszony jött kifelé. Egyikük,
egy alacsony, előkelő asszony, olyan gyönyörű, hosszú, fekete hajjal,
amilyet Velvet még soha nem látott, a pillanat egy törtrészére
megállt, és csodálatosan beszédes, aranybarna szemével nyíltan
megbámulta. A nő pillantásában nem volt rosszindulat. Egyszerűen
csak kíváncsi volt. Valamilyen belső megérzés azt súgta Velvetnek,
hogy ez a méltóságteljes hölgy fontos személyiség, és udvariasan
meghajtotta a fejét. A másik asszony ajkán apró mosoly jelent meg,
egy kicsit biccentett viszonzásul, majd továbbment, ki a fürdőből.
– Ki volt ez? – tudakolta Velvet Adálitól.
– Jodh Bai hercegnő, Akbár urunk kedvenc fiának és örökösének
az anyja. Jól tetted, hercegnőm, hogy főhajtással üdvözölted. Láttam
rajta, hogy tetszik neki a jólneveltséged.
A fürdető–asszony kitörő örömmel üdvözölte Velvetet. A
zenanába terjedő pletykákból már értesült a rengeteg ajándékról,
melyek ma reggel érkeztek a külföldi asszony szobájába. Ajándékok!
És Akbár úr még nem is hált vele! A fürdető–asszony is látta, Velvet
milyen szerényen és szépen viselkedett Jodh Baival, aki nagyon
népszerű volt a háremben. Elégedetten hümmögött, miközben
segédkezett Velvet reggeli mosdásában.
–
Nagyon jó a modora az idegen asszonynak. Beleestél a
mézes bödönbe, Adáli – kuncogott.
–
Persze hogy jó a modora, Raohsna. A szülőföldjén
hercegnő. – Az eunuch lehalkította a hangját, és bizalmasan
folytatta: – Akbár urunk az ő rózsaszálának nevezi. Láttál már ilyen
kivételes szépséget?

44

Raohsna egyetértően bólintott. – Csodálatosan fehér a bőre, és
úgy tűnik, jó a természete. Ha urunk kegyeltje lesz, megcsináltad a
szerencsédet. Ha gyereket szül neki, gazdag ember leszel, Adáli.
Remélem, eszedbe jut majd akkor a jó öreg Raohsna, te – lökte
oldalba tréfálkozva.
–
Segíts nekem, hogy a leggyönyörűbb asszonnyá
varázsoljuk, aki valaha is az övé volt, és ígérem, nem felejtkezem el
rólad, ha rám mosolyog a szerencse – biztosította Adáli.
Velvet figyelte a beszélgetésüket, és gyanította, hogy róla folyik
a szó. Szerette volna tudni, hogy mit mondanak, de nem akarta most
megkérdezni. Miután végigsikálták, megfürdették, bekenegették, egy
párnázott padhoz vezették, és hasra fektették. A következő egy
órában Adáli fürge ujjai masszírozták végig minden porcikáját, míg
teste annyira elernyedt, hogy nehezére esett ébren maradni. Miután
tiszta ruhába öltöztették, visszavezették a szobájába, ahol aztán
tényleg elaludt, megnyugodott teste és lelke nem tudván ellenállni a
napközbeni hőségnek.
Késő délután felé ébredt fel. Joghurtot, gyümölcsöt és mentateát
hoztak, mindegyik nagyon jólesett neki, mivel folyt róla a víz a
hőségtől. Alighogy befejezte az étkezést, kinyílt a szoba ajtaja, és
Akbár lépett be rajta.
– Pihentebbnek érzed magad? – kérdezte.
Velvet felállt az asztaltól, és szemben állva vele felfedezte, hogy
alig egy hüvelykkel magasabb nála a férfi. Egyenesen a szemébe
tudott nézni. – Sokkal jobban vagyok – felelte –, és ha van most
időd, szeretnék egy fontos dologról beszélni veled.
Akbár intett egyet, és Velvet elhallgatott. – Előtte hadd
kérdezzek valamit. Igaz, hogy az európai nemesasszonyok
lovagolnak?
–
Igen, uram, igaz.
–
Te is szoktál lovagolni, rózsaszálam?
– Igen, uram, szoktam. Tudok női nyereggel is lovagolni, meg
lovagló ülésben is, amit ugyan kicsit fiúsnak tartanak, de
véleményem szerint sokkal kényelmesebb. Miután édesanyám is
egyetért velem, általában inkább így lovagolok. De miért kérded?
– Eljönnél velem később lovagolni? Akkor szoktam menni,
mikor a nap már alacsonyan á 1, nem sokkal napnyugta előtt.
– Ó, uram, hogyne! Nagyon szívesen kilovagolnék veled, de
szabad ilyet tenni?
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– Úgy kell öltöznöd, mintha fiatal rádzsput herceg lennél, hogy
ne ismerjenek fel, Rózsaszálam, de elrendezzük.
–
Köszönöm, uram! Nagyon féltem, hogy nem nyerem vissza
a szabadságom. Nálunk az asszonyok megszokták, hogy arra járnak,
amerre akarnak.
–
Megértelek, Rózsaszálam, és mindent megteszek, hogy ne
érezd magad korlátozva, de mégsem fogsz tudni olyan könnyen
mozogni, mint Angliában Ennek oka azonban az, hogy ez egy sokkal
vadabb ország, mint a ti zöld szigetetek. Banditák vagy vadállatok
támadhatják meg az embert. – Rámosolygott. – Egy óra múlva
visszajövök érted – mondta, és ezzel eltűnt a szobából.
Csak mikor már elment, jött rá Velvet, hogy nem beszélt vele
arról, hogy engedje vissza az övéihez. Majd beszélek vele lovaglás
közben – gondolta.
Nem sokkal az után, hogy Akbár magára hagyta, halkan kopogott
valaki, és Rohána gyorsan kinyitotta az ajtót. Egy eunuch fehér
batyut tett a szolgáló kezébe, melyről, mikor kibontották, kiderült,
hogy Velvet álruháját tartalmazza. Élvezettel öltötte magára a fehér
selyemnadrágot és a térdig érő tunikát. A puha, vörös bőrből készült
csizma tökéletesen illett a lábára, amin elcsodálkozott, de hát nem
illettek a lábára tökéletesen a papucsok is?
Toramalli gondosan feltűzte Velvet hosszú, gesztenye vörös
haját, Adáli pedig egy kis turbánt tekert a fejére, bár közben
aggodalmasan és helytelenítő leg ráncolta a homlokát. Nem tudta,
vajon örüljön vagy sírjon, mert ha ez a kaland kitudódik, a
hercegnője biztosan kegyvesztett lesz.
Zavarában semmit sem tudott mondani, és Velvet meg túl
izgatott volt ahhoz, hogy észrevegye, valami bántja eunuchját. Mikor
végül elkészültek, Adáli kivezette a teraszra, és egy keskeny lépcsőre
mutatott, amit addig Velvet észre sem vett.
–
Akbár urunk lent vár a lépcső alján, hercegnőm.
–
Meg akarok fürödni, mikor visszaértem – mondta neki
Velvet. – Bűzleni fogok a lovaktól, ha ilyen hőségben lovagolunk. –
Ezzel elindult lefelé a lépcsőn, Adáli nem tehetett mást, csak
rosszallóan összerándult.
Akbár pontosan ott várt rá, ahogy Adáli ígérte. Elismerően nézett
rá. – Nagyon elragadó herceg lett belőled, Rózsaszálam.
–
Meg sem néztem magam a tükörben – nevetett rá Velvet.
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–
Annyira izgatott voltam a lovaglás miatt. A Bombayból
való hosszú gyaloglás során ezerszer is úgy éreztem, hogy a lelkem
is eladnám, ha egy hátaslovat kaphatnék. Azt hiszem, a lábam soha
nem lesz már a régi, és félek, táncolni se nagyon fogok már, ha
egyszer visszatérek Angliába.
Az árnyékból egy lovász jelent meg, két lovat vezetve. Az egyik
egy nagycsontú fehér csődör volt, a másik egy kecses aranyszőrű
kanca. A csődör prüszkölt és ágaskodott, megpróbálta elérni a
kancát, de az ügyesen arrébb táncolt előle, közben majdnem
kettészakították a lovászt.
Akbár felnevetett. – Az ősrégi harc hím és nőstény között
–
jegyezte meg. – A hím akarná, de a nőstény még nem kész
magát odaadni, és nem lesz a hímé, amíg ő is nem akarja.
Összekulcsolt kezét nyújtotta Velvetnek, hogy segítsen felszállni
a lóra, aki lábát felemelve könnyedén szállt fel a nyeregbe, majd
megfogta a kantárt.
– Hova lovagolunk, uram? – kérdezte.
–
Nem messze a várostól, az Agrába vezető úton – felelte
Akbár, aztán ő is nyeregbe szállt.
Velvet látta, hogy egyedül vannak, h zavarban volt. – Kíséret
nélkül lovagolunk, uram?
–
Nincs szükség kíséretre, Rózsaszálam. Mellettem
biztonságban leszel.
Velvet elképedt Soha nem hallott még olyan királyról vagy
nagyúrról, aki mindenféle kíséret nélkül, mert volna a földjén
lovagolni. Nem szólt többet, csak követte ki az udvaron és át a
városon. Figyelmesen megnézett mindent, hiszen mikor előző nap a
karaván megérkezett a városba, nem azzal törődött, hogy
körülnézzen. Most azonban nem tudta megállni, hogy ne forgassa
ide–oda a fejét, mivel minden pillanatban újabb csodálatos látvány
tárult a szeme elé.
Legkülönösebbnek azt találta, hogy a város annyira csendes volt,
eltérően minden általa ismert várostól. Rájött, hogy ez azért van,
mert igazából már csak kevés ember él itt, de ez volt a legfurcsább az
egészben, hiszen a városban minden tökéletes állapotban volt.
Ugyanakkor észrevette, hogy ez tényleg királyi központ, ahol nincs
helye közembereknek. Csak Akbár és az udvara népesítette be, így
mikor elhagyták, és a királyi központ Lahore lett, Fatehpur–Sikri
tényleg kiürült, nem lévén kereskedői és koldusai, akik itt maradtak
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és életben tartották volna. A város olyan volt, mint egy mély álomba
merült hercegnő, aki csak a herceg visszatértére vár, aki majd életet
lehel bele. Akbár mostani kis létszámú kísérete ehhez egyszerűen
nem volt elegendő. Velvet ezt meglehetősen szomorúnak találta.
A város gyönyörű volt – bizonyos szempontból félelmetes,
ugyanakkor nagyon díszes is. Mindent helyi homokkőből építettek.
A széles utcákat és tereket is homokkő kockák fedték. Ebből
készültek a korábbi hivatali épületek, a Nagymecset, a különböző
paloták. Mindenütt gazdagon díszített faragott oszlopok, az
épületekhez tornácok és kupolák tartoztak. Minden olyan tökéletes
állapotban, mint amikor megépítették őket. Velvet hátborzongatónak
találta.
Kilovagoltak az egyik városkapun az agrai útra, és Velvet ezt a
pillanatot használta fel, hogy felhozza a hazatérés témáját. – Tudván,
hogy hogyan kerültem ide, és tudván, hogy a portugálok elraboltak,
nem intézkedsz, uram, hogy visszatérhessek az enyéimhez?
– Nem tehetem, Rózsaszálam – felelte csendesen Akbár. – Ha így
tennék, azzal megsérteném a portugálokat, és ez komoly hiba volna.
– Akkor küldj vissza egy karavánnal a szárazföldön keresztül. A
portugáloknak nem kell megtudniuk.
A férfi megrázta a fejét. – Az túlságosan veszélyes. Valószínűleg
egy rabszolgapiacon végeznéd, vagy ami még rosszabb, valami vad
mongol jurtájában Nem, Rózsaszálam, a sors úgy akarta, hogy
hozzám vezessen, az utad Én majd vigyázok rád. Amellett miért
mennél vissza most, hogy a férjed halott?
–
Van családom – kezdte.
–
A családod – vágott közbe Akbár – elrendezne egy újabb
házasságot, és elküldene otthonról. A sorsod újra ugyanaz lenne,
amit már egyszer megéltél. Velem biztonságban leszel, és
gondoskodom rólad, Rózsaszálam.
– Haza akarok menni – mondta Velvet elcsukló hangon.
–
Most már ez a föld az otthonod – felelte a férfi. – Tudod,
hogyan kell vadászni? – kérdezte, témát váltva. – Eljönnél velem egy
tigrisvadászatra?
A kérdés, jutott el Velvet tudatáig, ezzel le lett zárva. Egy
pillanatig meredten nézett maga elé, mikor megértette a helyzetét. A
férfinak nincs is szándékában, hogy elengedje. Elmenekülni sehogy
nem tud. Több száz mérföldre voltak a tengerparttól, és még ha ezt
az akadályt le is győzné, az O'Malley–flotta már nem várná. Hogyan
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jutna haza? Nem volt semmilyen kiút. Hirtelen a düh és a
tehetetlenség érzése kerítette hatalmába, s egy rúgással gyors vágtára
ösztökélte lovát, vakon száguldva végig az úton. Elkeseredetten
próbált elmenekülni a nyomasztó valóság elől.
Akbár utána vágtatott. Nem félt attól, hogy elszökik előle –
megértette a gyötrődését is –, de az út nem volt a legjobb állapotban,
és aggódott, hogy a ló esetleg megbotlik, és ledobja a lányt.
Velvet semmit nem látott a könnyeitől. Ez volt a vég. Az
életének kész, vége. Alex meghalt. Soha többet nem látja szeretett
szüleit. Murrough, Ewan, Robin, Willow, Padraic és Deirdre –
mindnyájukat elvesztette. Mint egy gyerek, aki hirtelen egyedül
találja magát egy ismeretlen, üres szobában, Velvet sem látott semmi
számára kedveset a jövőjében, és a végsőkig kétségbeesett. Zokogás
rázta az egész testét, és mikor a kanca tényleg megbotlott, ez teljesen
felkészületlenül érte, s fejjel előre lebukott a nyeregből.
Valami csoda folytán nem sérült meg. Sőt, talpra pattant, és
tovább küzdött, futott az agrai úton, bár egyáltalán nem volt
tudatában annak, hogy hol van, és mit csinál.
Akbár utána száguldott, elérte a kancát, s mongol lelke
megkönnyebbült, látván, hogy nem sérült meg. Továbbvágtatott,
majd lovát erős lábaival irányítva fűnyúlt, és karjába emelte
Velvetet. Az vadul küzdött ellene, öklével csapkodta, vakon ütötte,
így próbálva elűzni saját fájdalmát. Akbár magához ölelve ringatta,
fejét széles mellkasához szorítva.
–
Ss, Rózsaszálam – nyugtatgatta –, ss, ss. Minden rendben
lesz. Minden rendben lesz, megígérem.
Velvet mélyről jövő zokogásba kezdett, nagy, sós könnycseppek
gördültek végig, sötét csíkokat húzva poros arcán. Egyre csak sírt, és
Akbár már úgy érezte, meg fog szakadni a szíve miatta, annyira
megindítóan szólt. Még soha nem látott ekkora, mindent elsöprő
fájdalmat. Lépésre fogta a lovát, és hagyta, hogy Velvet alaposan
kisírja magát. A csődör lassan lépdelt, míg végül Velvet
elcsendesedett, s a férfi csak akkor fordította vissza az állatot
Fatehpur–Sikri felé.
Velvetnek hirtelen eljutott a tudatáig, hogy hol van: hogy
nemcsak összepiszkolta a férfi selyemtunikáját, de teljesen el is
áztatta. Füle alatt hallotta a férfi erős szívdobbanásait, orrcimpáját
betöltötte férfias illata, ami a szantálfa erős illatával keveredett.
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Érezte teljes férfiasságában, s nagyon megdöbbentették saját
gondolatai.
–
A kanca jól van? – szólalt meg halkan. Nagyon zavarban
volt, majdnem azt kívánta, hogy nyíljon meg alatta a föld, és nyelje
el.
– A kancának semmi baja, ott vár ránk az úton. Persze majd azon
lovagolsz vissza a városba.
– Igen, uram.
–
Már jobban érzed magad?
– A megrázkódtatáson túl vagyok – felelte elgondolkozva –, de
mindig arra fogok vágyni, hogy visszatérjek Angliába.
– Mi vár ott téged, Rózsaszálam? – tette fel Akbár a kérdést újra.
– Az emlékeim – felelt csendesen. – Elvennéd őket tőlem?
– Nézz rám – szólt rá vadul, és a lány meglepetten
engedelmeskedett, smaragdzöld szeme az arcát fürkészte. – Új
emlékeket adok neked, Rózsaszálam. A régieket nem vehetem el,
nem is akarom, de újakat tudok adni, és erre készülök, én gyönyörű
angol Rózsaszálam.
Velvet érezte, hogy erősebben ver a szíve. Világosabban nem is
fejezhette volna ki magát a férfi. – Nem lehetek az ágyasod –
mondta. – Ez egyszerűen lehetetlen.
– Én ilyesmit nem is mondtam – felelte amaz. – Bár tudom, hogy
a portugál kormányzó ezért küldött ide. Meg akart alázni, és ha az
ágyasommá teszlek, el is éri. Rájöttem, mikor megismertem a
történetedet. Arra számított, hogy keresztényietlen és gonosz barbár
vágyamtól vezérelve azonnal neked esem, nem is gyanítva, hogy őt
mi vezérelte. Én sok mindent tudok a portugálokról, de ók,
szerencsére, nem sokat tudnak rólam, valószínűleg, mert nem is
nagyon akartak megismerni. Két dolog érdekli őket Indiában: hogy
az enyéim közül annyit térítsenek át a saját vallásukra, ahányat csak
tudnak, és hogy elvigyék országom kincseit a saját földjükre.
Mindkettőért hálásnak kellene lennem. – Felnevetett. – Bárcsak ott
lehetnék, akár mint egy kis légy a falon, mikor Don Cesar Alfonso
Marinha–Grande megkapja az üzenetemet, hogy annyira tetszett az
ajándéka, hogy megbecsülésemet kifejezhessem, elvettem feleségül.
Könnyen lehet, hogy gutaütést kap.
– Még nem vettél el feleségül.
– De igen – jött Akbár meglepő válasza.
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– Micsoda? – kérdezte vékony hangon. – Hogy vehettél volna el,
ha én nem is tudtam róla?
– Én iszlámvallásúnak születtem, Rózsaszálam, és bár már régen
rájöttem, hogy nincs egyetlen igaz hit, a feleségeimet – és te vagy a
negyvenedik – vagy iszlám, vagy hindu hit szerint veszem el. Úgy
gondoltam, mivel az iszlám áll legközelebb a kereszténységhez,
neked is ez tetszene jobban. A mohamedán hit szerint nem szükséges
sem a menyasszony beleegyezése, sem a jelenléte az esküvőhöz.
Csak a nő gyámjának a beleegyezése kell, és ez esetben ez én
vagyok. Ma reggel házasodtunk össze.
Velvet meg volt döbbenve, de visszagondolva az Alexszel kötött
négy esküvőjének a komédiájára, majdnem felnevetett. Nem fogadta
el, hogy házasok, amíg templomban meg nem esküdtek, és most
egyszer csak megint azt mondja valaki, hogy férjes asszony. De
tudta, hogy ez alkalommal nem lesz katolikus ceremónia. – Ha más
asszonyokat is elvettél a saját hitük szerint, akkor miért nem vehetsz
el engem is, ha már el kell venned, az én hitem szerint, uram?
– Ez itt India, Rózsaszálam, és én mohamedán uralkodó vagyok.
Alattvalóim felét már így is felbőszítettem, mikor a rádzsput
feleségeimet az ő hindu hitük szerint vettem el. Ha egy asszonyt
keresztény szertartás szerint vennék el, azzal könnyen polgárháborút
okozhatnék. Keményen küzdöttem azért, hogy egyesítsem ezt az
országot, és még te sem érsz annyit, hogy szétessen. Azon kívül egy
ilyen keresztény egybekelést a te keresztény jezsuitáid az egyetlen
törvényes házasságomnak tartanák, úgyhogy arról az oldalról is csak
támadások érnének.
Miért is javasoltam egyáltalán? – gondolta Velvet. A férfi válasza
az egyetlen lehetséges válasz volt ilyen helyzetben Kezdett elmenni
az esze ebben a hőségben?
Visszaértek arra a helyre, ahol a saját lova várta, és Akbár erős
karjaival visszatette a saját nyergébe. Velvet megfogta a kantárt, és
újra a férfi mellett lovagolt. – Időre lesz szükségem, hogy
hozzászokjam ehhez a helyzethez – mondta. – Nem könnyű
szembenézni vele. – Milyen finoman fogalmazott! Majdnem újra
elnevette magát. Mi történt vele? Miért ennyire nyugodt? Aztán
rájött, hogy az eszével már elfogadta, amit a szívével még nem.
– Kaphatsz időt – felelte Akbár. – Nem vagyok valami állat, aki
fog és megerőszakol. Van egy háremem, ami tele van olyan
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asszonyokkal, akik örömmel fogadnak. Nincs szükségem rá, hogy
erőszakhoz folyamodjak. Akarlak téged, de várni fogok.
– Mindez olyan furcsa nekem. Soha nem képzeltem, hogy van
ilyen életforma. És nem voltam sokáig férjnél.
– Mennyi ideig voltál?
– Két és fél hónapig – felelte csendesen. – Olyan rövid volt az
idő. A szüleim választották, és korábban nem ismertem férfit.
– Nekünk rengeteg időnk van – mondta Akbár. – azt jósolták,
hogy hosszú életem lesz, sőt még azt is megjósolták, hogy csak
három fiam marad életben. Hiszem, hogy azért vagy itt, hogy
boldogságot hozz utolsó éveimbe, ahogy Jodh Bai jelentette a
boldogságot fiatalkoromban. Cserébe megpróbállak boldoggá tenni,
Rózsaszálam. Egy asszonyt se fog senki úgy szeretni, úgy
dédelgetni, ahogy én foglak téged, ó, feleségeim legfiatalabbika,
akinek a bőre is a legfehérebb!
– Uram, alig ismersz engem – vetette közbe Velvet.
– Melyik férfi tud igazán megismerni egy asszonyt,
Rózsaszálam? Tudom, hogy eszes vagy, gyönyörű és bátor.
Mindegyik külön–külön is jó tulajdonság, de hogy egy nőben
meglegyen mind a három, az kész csoda. És te tényleg magad vagy a
csoda, hogy megjelentél az életemben, mikor már azt hittem, semmi
nem vár rám, csak az örökkévalóságba vezető hosszú út.
Újra áthaladtak a városkapun, már bent jártak Fatehpur–Sikriben.
Velvetet megdöbbentették, de meg is hatották a nagymogul szavai.
Apró reménysugár kezdett pislákolni szíve mélyén, és arra gondolt,
hogy talán mégsem olyan elviselhetetlen az élet. Végül is, az anyja
lánya volt, és a túlélési vágy nagyon erős volt benne. Végigcsinálta a
többhetes gyalogutat Bombay– tó1, s bár nem ismerte a nyelvet,
sikeres alkut kötött Pansy életéért. Az lett a sorsa, hogy egy nagy
uralkodó szerető figyelme irányuljon rá. Ha itt kell maradnia ezen a
forró és vad vidéken, legyen, voltak az övénél sokkal rosszabb
sorsok is.
Fiatal vagyok – gondolta Velvet –, és igaz, gyönyörű vagyok.
Élni akarok! Ez a férfi az életet kínálja nekem. Szerelmet kínál
nekem. Nem azt mondta nekem mindig anyám, hogy ha egy ajtó
bezáródik, egy másik kinyílik?
– Te annyira kedves vagy, uram, de még nem ismerlek. De
megismerlek majd, és megtanulom azt is, hogyan járjak a
kedvedben. – Felé fordította a fejét, és kérdőn rámosolygott.
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– Most is a kedvemben jársz, Rózsaszálam. Ne változz meg, mert
pont az izgat és bűvöl el engem, hogy annyira más vagy. Csak legyél
te magad, nem kell több. Ha egyszer a szerelem kereke forogni kezd,
nincs végérvényes szabály. – Odanyúlt, megfogta Velvet egyik
kezét, s megfordította, hogy megcsókolja a tenyerét. – Boldoggá
foglak tenni – ígérte, és ebben a percben Velvet elhitte, hogy így
lesz.
Velvet napjai kellemes egyformaságban teltek, ami pillanatnyilag
meg is felelt neki Néha azonban eszébe jutott, hogy Angliában most
van késő szeptember, és visszagondolt, hogy egy évvel ezelőtt
ilyenkor a királynő udvarhölgye volt, és a Tudor–udvar kedvence.
Alex és ő sokat veszekedtek akkoriban, mielőtt a férfi megszöktette.
Az ilyen emlékek általában könnyeket csaltak a szemébe, de
legalábbis mély szomorúság öntötte el, s Akbár mást nemigen
tehetett, csak megpróbálta felvidítani.
Az, hogy a nagymogul szerelmes, mindenkinek nyilvánvaló volt
az udvarban. Két kisebbik fiát – akik idősebbek voltak Velvetnél –
mulattatta a dolog, de Szálim herceg valamilyen okból még nagyobb
keserűséggel gondolt az apjára. Szálim úgy vélte, apja abban az
életkorban jár, amikor már megfontoltabban kellene viselkednie.
Nem nagyapa tán? Nem újabb unokának néz elébe? De az apja egy
fiatal nőért bolondul. Miért nem adta a külföldi szépséget neki,
Szálimnak, ahogy azt Szelim szultán, a török birodalom feje tette?
Mikor egy gyönyörű fiatal hercegnőt küldtek neki ajándékba
Bagdadból, odaadta az örökösének, aki azóta már átvette tőle a
hatalmat Szulejmán szultán néven. Szálim, húszévesen, korban is
sokkal jobban illene Velvethez, mint az apja, aki negyvenes éveinek
a végén járt, és mikor látta Velvetet az apjával lovagolni, a fiatal
herceg őszintén irigyelte az apját. Senki, még Szálim sem tudta,
hogy Akbár és az angol Rózsaszál házasságából még hiányzott a
betetőzés.
Minden este kilovagoltak napnyugta előtt, néha az uralkodó
vadmacskái is elkísérték őket. Két fényes, foltos bundájú állat, akik
mellettük szökelltek, néha előrerohantak, hogy leterítsenek egy
nyulat vagy egy kövér szárnyast, visszatértek vele urukhoz, aki
többnyire meghagyta nekik a zsákmányukat.
Egyszer a császár úgy intézte, hogy Velvet láthasson egy
elefántviadalt. A lányt lebilincselte, ugyanakkor taszította is a dolog
barbársága. Akbár nagyon büszke volt a harci elefántjaira.
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Istállóiban ott voltak a legkiválóbb fajták egész Indiából. Ezenkívül
voltak tenyésztésre, utazásra és munkára való elefántjai is. Egy
napon Akbár megparancsolta, hogy fedett ülőalkalmatosságot
tegyenek az egyik hatalmas állat hátára, hogy Velvet is utazhasson
elefántháton.
Velvet olyan izgatott volt, mint egy kisgyerek, és öröme
határtalan volt, mikor az elefánt megérkezett, hiszen az állatot
hihetetlen szépen feldíszítették. Kiderült, hogy egy fiatal hím állat.
Az indiai hím elefántok hosszú agyart növesztenek, erre aranyból
készült tokot húztak, melyet rubinok díszítettek. Aranykarikákkal és
gyémántokkal díszített, gyönyörű vörös szaténtakaró fedte a
hatalmas állat fejét. Két szemnyílást vágtak rajta, a homlokán levő
két dudornál aranylemezek voltak. A takaró elkeskenyedett a két
agyar között, beborította az ormányát is, mindkét oldalon arany
szegélyezte. Még az elefánt apró füleit is szatén borította, és hasonló
takarót terítettek a hátára, mely fedte az oldalát is.
Az állat csapott hátára nyolcszögletű, aranyból készült ülést
szíjaztak. A teteje kupola alakú volt, selyempárnák tartoztak hozzá.
Amint Velvet elhelyezkedett benne, Akbár elmondta, hogy a vezető
előttük ül majd az elefánt hátán, a nyaka tövében.
Velvet élvezte az állat hullámzó mozgását, amint áthaladtak a
városon. A hátáról kiválóan lehetett látni a körülöttük elterülő tájat,
de sajnos még a magasság sem segített azon, hogy Fatehpur–Sikrit
egyhangú, sík vidék ölelte körül. Mérföldeken át minden csak barna
volt, és nem látszott semmi változatosság.
–
Hiányoznak az otthoni zöld dombok – mondta Velvet egy
napon Akbárnak.
–
A te hazádban mindenütt zöld a táj? – kérdezte a férfi.
–
Igen – felelte a lány. – Nálatok meg mindenütt barna?
A férfi nevetett a gyors visszavágáson. – Nem, egyáltalán nem,
bár a nagy részén igen. Nálunk is vannak erdők, és észak felé ott van
Kasmír. Az egy gyönyörű, hegyes vidék, sok tóval. Nemsokára
uralmam alá kerül.
– Akkor ott szeretnék élni – mondta a lány.
–
Nemsokára elutazunk Lahore–ba, a fővárosomba – szólt a
felelet.
– Ott zöld a táj?
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– Zöldebb – ígérte a férfi. – Es saját palotát adok neked,
kertekkel és szökőkutakkal, és soha többé nem fogod nekem
emlegetni a te Angliádat. – Rámosolygott, és Velvet viszonozta.
Szeret engem, gondolta a lány. Még csak meg se csókolt eddig,
és mégis szeret. Ez egyszerre volt különös, ám csodálatos és ijesztő
is. Egy férfi szerelme, aki nem először érzett szenvedélyt. Azt
mondta, türelmes lesz, és idáig tényleg tartotta a szavát.
–
Ma este is sakkozol velem? – kérdezte a férfi.
–
Ó, igen, uram! Es ma is legyőzlek! – fenyegetődzött, a férfi
pedig felszabadultan nevetett. Asszonyai közül, akikkel idáig
egyszer–egyszer játszott, senki nem verte meg. Még ha elég ügyesek
lettek volna is, akkor sem merték volna megtenni, vélte a császár. Ez
az imádni való teremtés, viszont nemcsak hogy merte, hanem két
alkalommal tényleg nyert is ellene, s örömében tapsikolt, és
szemtelen sikongatással ünnepelte győzelmét. Ma estére azonban a
férfi egy meglepetést készített elő.
Megparancsolta a vezetőnek, hogy vigye őket vissza a palotához,
ahol a nők lakosztálya volt, és otthagyta Velvetet, hogy fürödjön,
egyen, pihenjen.
Mikor pár óra múltán visszatért hozzá, Velvet gyönyörűen
felöltözve várta. Sötétkék selyemszoknyát viselt, melyet érem
nagyságú aranypöttyök díszítettek, alján széles aranycsík futott
körbe. Mély nyakkivágású, sötét selyemblúza szépen kiemelte
alakját. Nyakán hosszú, kétsoros gyöngyöt viselt, a külső sort
aranykarikák ékesítették, melyek apró zafírköveket fogtak közre.
Mindkét fülében egy–egy kerek zafírkő volt, melyekről gyöngyök
csüngtek. Arany karpántjain színes kövek és aranydíszek voltak. A
hüvelykujját kivéve minden ujján gyűrűt viselt. Hullámos, vállig érő
haját leengedte, feje búbján gyöngyökből és zafírokból álló karika.
Rohána megtanította, hogyan húzza ki a szemét, de arcára és ajkaira
nem került, mert nem is kellett festék.
– Már felállítottam a táblát, uram – üdvözölte Akbárt.
– Nem – felelte a férfi –, meglepetésem van a számodra. Adáli,
kísérd úrnődet, és gyertek utánam.
Átvezette őket egy kicsi erkélyre, amely egy nagy, négyszögletes
térre nézett. – Nézd, Rózsaszálam, ma este így fogunk sakkozni – és
ezzel az udvarra mutatott.
Mikor lenézett, Velvetnek elállt a lélegzete a meglepetéstót,
hiszen alattuk az udvar hatalmas sakktábla volt. Élő nők voltak a
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sakkfigurák: a gyalogok hosszú hajú, meztelen fiatal lányok,
derekukon gyöngysorral, a lovasok szintén ruhátlanok, csak fejüket
fedte aranyszövetből készült turbán, közepén arany kócsagforgóval,
benne fehér tollal. Mindegyik „figura" meztelen volt, eltekintve a
drága élcszerektől, kivéve a király és a királynő csillogó „figuráját",
akiket viszont tetőtől talpig selyemruha fedett, melyet telis–tele
varrtak gyöngyökkel és rubinokkal, aranykoronájukat smaragdok
ékesítették.
– Győzz le – hívta ki Akbár a játszmára –, és a „leütött" bábukról
megtarthatod az ékszereket.
– És ha veszítek – kérdezte Velvet –, akkor te mit kérsz cserébe?
– Egy csókot – mondta Akbár csendesen.
Velvet komoly arccal nézett rá. – Egy csókot? – ismételte. –
Beleegyezel, Rózsaszálam?
Velvet egy pillanatig idegesen mérlegelte, mi történik, ha nemet
mond. Aztán egyszerűen csak bólintott.
– Megengedem, hogy te kezdj – mondta a férfi.
Nagyon komolyan vették a játékot aznap este. Akbár maga adta
ki az utasításokat a felékszerezett bábuknak, hogy hova lépjenek,
Velvet szavait Adáli fordította. Velvetet nem igazán érdekelte, hogy
megtarthatja a figurákat díszítő drágaköveket, ha nyer. Azért akart
nyerni, mert örömet okozott neki az a tudat, hogy túljárhat a férfi
eszén, ha ügyes stratégiát alkalmaz. Akbár hamar rájött erre.
Bármely más asszony meggondolatlanul és kapkodva játszott volna,
hogy megszerezhesse az ékszereket, de nem így az ő Rózsaszála.
Nagyon kedvére való volt a lány viselkedése, és a csókra gondolt,
amit majd ad neki, ha nyert, mert tudta, hogy övé lesz a győzelem. A
lány kiváló ellenfél volt, jobb néhány férfinál is, akivel már játszott,
de mégis ő volt a jobb játékos. Milyen vajon az ajka? Volt elég
tapasztalata, hogy tudja, minden nő ajka más.
– A! – Velvet „leütötte" az egyik bástyáját. A csupa csillogás
„bábu" leejtett vállakkal lesétált a tábláról, Velvet pedig a férfi
szemébe nevetett, apró sikerét ünnepelve.
Velvet lelkesedését látva apró mosoly jelent meg a férfi ajkán,
aki közben gondolatban megrótta magát, hogy más dolgokon jár az
esze, és nem összpontosít a játékra. Ezt a hibát nem követte el
többször, és egyórányi játék után Velvet kénytelen volt elismerni a
vereségét. Nagyon vonakodva tette, alaposan tanulmányozta a
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hatalmas táblát, remélve, hogy talál valami olyan lépést, amivel
meghosszabbíthatja a játékot.
– Sakk! – mondta Akbár. – Én győztem!
– Valóban, uram – ismerte el a lány.
– Kész vagy leróni a díjat?
A lány felé fordult, s szemét lehunyva kicsit felemelte a fejét, és
gyerekes módon összecsücsörítette a száját. Akbár elnézte egy
pillanatig, érezve, hogy a lány csak egy futó csókra számít. Ő
azonban már túl régóta várta ezt az alkalmat, úgyhogy derekát
átölelve magához húzta. Ujjaival megcirógatta arcát, aztán állát
hüvelykujja és mutatóujja közé fogta, és ajka a lány ajkához ért.
A lány agyában különös gondolatok kezdtek kergetőzni, amint
megérezte a férfi húsos száját a sajátján. Hét hónapja nem csókolt
meg senki. Alex halála óta. Akbár nem úgy csókol, ahogy Alex
csókolt. Nem is tudtam, hogy a férfiak nem egyformán csókolnak.
Alex olyan volt, mint egy vad és csodálatos vihar. Ez a férfi
gyengéden csókol. Majdnem olyan, mintha kedvemben akarna járni.
Akbár ölelésének gyengédségétől Velvet elernyedt. A férfi nem
akarta szétnyitni ajkait, inkább élvezte keménységét. Majd, képtelen
lévén uralkodni magán, keze a mellére csúszott és megsimogatta.
Velvet halkan felnyögött, apró mellbimbója megkeményedett, a férfi
ujjai közé fogta és megszorította.
Heves vágy öntötte el a lány egész testét, mely valahonnan lénye
legmélyéből fakadt. Hirtelen levegőért kapott, megkeményítette
magát, s tenyerét a férfi mellkasára tette. A férfi bőre tűzforró volt, s
nem tudott azonnal kibújni az öleléséből. Az lassan és kedvesen
végigcsókolta szája szögletét, s érezhető volt bánata, ahogy
ölelkezésük véget ért.
Velvet kinyitotta a szemét, és látta, hogy a férfi szemében ott ég a
vágy. Tudta, mit kér tőle, ha nem is mondta ki. Könnyek szöktek a
szemébe. – Képtelen vagyok rá – suttogta elkeseredetten, s futva
elmenekült.
Akbár felnyögött, és a kezébe temette a fejét. Akarta a lányt! És
minden joga megvolt hozzá, hogy megkapja! Nem tisztelte meg
azzal, hogy feleségül vette, ismerve európai érzékenységét? És
mindezek ellenére a lány elutasítja! Újra felnyögött, hiszen tudta,
hogy nem kényszerítheti. Az egyenlő lenne a vereség elismerésével,
és őt nem fogja senki legyőzni semmilyen harcban, különösen nem
egy szerelmi harcban, különösen nem egy lány!
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– Uram! –Adáli ott maradt mellette. – Uram! Még nem szakadtak
el a régi kötelékei. De nemsokára engedni fog. Tudom, hogy így
lesz!
Akbár türelmetlenül felhorkant, és döngő léptekkel távozott.
Valakivel beszélnie kellett, aki értelmes tanácsot tud adni, miként
bánjon ezzel az ijedős fiatal kancával. Léptei Jodh Bai, a Borostyán
hercegnő pazar lakosztályába vezették, aki egyik kedvenc hitvese
volt. A hercegnő éppen Rugáija Begummal, Akbár unokatestvérével
és egyben első feleségével teázott. Mindkét asszony felállt, hogy
üdvözölje, és udvariasan meghajoltak.
Rugáija Begum kövér, nagycsontú asszony volt, szép sima bőrrel
és fekete szemekkel. Egykor fekete haja mostanra már ezüstösen
megőszült, de Akbár még most is nagyon csinosnak találta. Mellette
a kicsi Jodh Bai társához képest olyan volt, mint egy játék baba. Az
uralkodó mindkettőjüket kimondhatatlanul kedvelte. Szerető, jó
asszonyai voltak, és egyikük sem okozott neki soha fejfájást. Családi
dolgokban mindenki másénál jobban adott véleményükre. Leültették
a kényelmes, puha párnákra, és frissítőkkel kínálták. Mindketten
tudták, hogy nem ok nélkül jött, de megvárták, hogy a férfi hozza
szóba a dolgot, ami nyomasztja. Akbár elégedetten sóhajtott, és
kortyolt egyet a gőzölgő, sötét assami teából, amivel megkínálták.
Jodh Bai egy tányér aprósüteményt nyújtott felé. Akbár elvett egyet
a mézből, dióból és szezámmagból készült süteményből, lassan
majszolta, élvezve a méz édes ízét. Mikor befejezte, egy rabszolganő
egy megnedvesített törlőkendőt adott neki, hogy letörölhesse a kezét.
Most már megnyugodott, hátradőlt és feleségeire nézett.
– A tanácsotokra van szükségem egy meglehetősen kényes
ügyben – kezdte.
– Miben segíthetünk neked, uram? – kérdezte Jodh Bai.
– Az új feleségemről, az angol lányról van szó. Elbűvölő társ, de
vonakodik az ágyamba bújni. Nem akarom kényszeríteni, de egyre
ingerlékenyebb leszek, annyira vágyom rá.
– Azt hallottam, megözvegyült – jegyezte meg Rugáija Begum. –
Mivel nem szűz, nem értem ezt az akadékoskodást.
– Még mindig gyászolja a volt férjét? – vetette közbe Jodh Bai.
– Igen, azt hiszem.
– Akkor el kell tőle fordítanod a gondolatait, és magadra
irányítanod, különben soha nem lesz a tied.
– De hogyan tegyem?
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– Majd én segítek, uram. Küldök az angol Rózsaszáladnak egy
Vánkos Könyvet. Épp most készíttettem egyet, amit a bátyám
lányának kívántam elküldeni, aki a jövő évben megy férjhez, de van
még idő másik Vánkos Könyvet csináltatni az unokahúgomnak.
Holnap elküldöm a meglevő könyvet a Rózsaszáladnak. Mikor
holnap este felkeresed, megmondod, hogy hallottad, hogy elküldtem
neki, és hogy szeretnéd vele együtt megnézni. Ha egyszer eszébe
juttatják, hogy milyen a férfi és nő közötti szerelem, biztos vagyok
benne, hogy szertefoszlik a gátlásossága.
– Hacsak nem hideg a természete – vetette közbe Rugáija Begum
– Ezek az európaiak annyira mások, mint mi.
– Nem, nem hideg – mondta Akbár. – Melegszívű és kedves, de a
házassága nem tartott három hónapja sem, mikor megölték a férjét.
A szülei nagyon óvták, és bár soha nem mondta, szerintem a
férjhezmenetele előtt még csak nem is csókolódzott.
– A szülei helyesen tették, hogy vigyáztak az erényére – helyeselt
Rugáija Begum. – Érdekes külsejű teremtés, egyáltalán nem hasonlít
ránk. Többször láttam már a fürdőben. A bőre olyan, mint a sűrű
tejszín.
A férfi elmosolyodott. – Tudom – mondta, és Jodh Bai is
mosolygott, a tenyere mögé rejtve arcát.
–
Tudatom veled, ha átadták a könyvet – mondta. Akbár azzal
az érzéssel távozott, hogy megint ura a helyzetnek.
Miután elment, Rugáija Begum és Jodh Bai intettek egy
rabszolganőnek, hogy töltsön újra teát.
–
Úgy sóvárog, mint egy fiatal fiú – jegyezte meg az idősebb
Rugáija Begum.
– Valamikor egyszer mindannyiunk után sóvárgott. Emlékszel,
mikor Almirát kívánta meg? –Jodh Bai finoman kortyolt egyet a
teájából.
Rugáija Begum kuncogott. – Én arra emlékszem, hogy Almira
első férje, az öreg sejk milyen arcot vágott, mikor Akbár megmondta
neki, hogy el kell válnia Almirától. – Hangja buján csengett. – A vén
ördög gyerekkorától figyelte Almirát, s azt a napot tervezgette,
mikor döfheti vágytól duzzadó öreg lingáját fiatal zsenge jónijába.
Úgy nevelgette, ahogy egy kertész nevelgeti kedvenc rózsabokrát, s
a végén rá kellett jönnie, hogy másnak nevelgette. Megszakadt bele a
szíve, és meghalt, mielőtt elválhattak volna. A sors micsoda iróniája!
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Szegény még gyerekkorában elvette a lányt, nehogy valaki másé
legyen! – Ezzel bekapott egy falat süteményt, és vidáman rágcsálta.
– De ez most más – mondta Jodh Bai. – Szerintem most Akbár
szerelmes. Néhány asszony után a vágy hajtotta, néhányat
kötelességtudatból fektetett le, néhányat, mint minket is, őszintén
kedvelt, de azt hiszem, szerelmes még soha nem volt. Mostanáig.
–
Nem félsz attól, hogy a lány szül neki egy fiút, aki kitúrja a
helyéből a te fiadat? – kérdezte félénken Rugáija Begum. Neki
magának nem volt gyermeke.
–
Nem – felelte Jodh Bai. – Az öreg mohamedán szent, aki
megjósolta Szálim születését, azt is megjósolta, hogy Akbárnak csak
három fia lesz. Így is lett. Először az én Szálimom, aztán Almirától
Murád, végül Roopmátitól Danijál. Danijál is már tizenhét éves.
Azóta nem született több fia, csak lányai. Nem féltem Szálimot,
különösen hogy már neki is van saját fia.
–
Akkor talán magad miatt félsz, Jodh Bai. Talán attól tartasz,
hogy Akbár új szerelme elfoglalja a te helyedet Akbár érzelmeiben?
Jodh Bai beismerően elmosolyodott. Ő és Rugáija Begum régóta
jó barátok voltak, ha valaki úgy ismerte, mint ő saját magát, az
Rugáija Begum volt. – Lehet, hogy féltékeny vagyok – ismerte be.
–
Akkor azt kell tenned, amit én tettem fiatalkoromban, hogy
legyőzzem a féltékenységet minden alkalommal, mikor Akbár új
feleséget hozott a házhoz – különösen, amikor téged vett el.
– Amikor engem? – Jodh Bai meglepődött. – Te féltékeny voltál
rám? – Huszonhét éve volt már Akbár felesége, és ezt soha nem
gyanította.
Rugáija Begum elnevette magát. – Bizony az voltam. Ne felejtsd
el, én vagyok Akbár első felesége. Még csak kilencéves voltam,
mikor hozzáadtak. Az unokatestvérem volt, akit imádtam, és az
egyetlen férfi, akit ismertem. Mikor tizenöt éves voltam, elvette egy
másik közös unokatestvérünket, Záda Begumot, és amikor egyikünk
sem szült gyereket, összeházasodott Szálima Begummal, Bairam kán
özvegyével. Neki akkor már volt egy fia, de Akbárnak csak lányt
szült, a legidősebbet, Sahzad Hánim Begumot.
–
És akkor vett el téged, Borostyán hercegnő. Záda és
Szálima tomboltak, mert te rádzsput voltál, és nem mohamedán
Emlékszel rá, hogy elkerültek, mikor megérkeztél a zenanába?
Jodh Bai bólintott. A szemében látszott, hogy emlékszik,
mennyire fájt a visszautasításuk. Ő akkor még olyan fiatal volt, és
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annyira félt, hiszen egy hatalmas uralkodó vette el, akinek viszont
más volt a kultúrája, mint az övé. – De te kedves voltál hozzám,
Rugáija.
–
Én voltam a rangidős feleség. Ez volt a kötelességem, de ne
hidd, hogy mert kedves voltam, nem voltam féltékeny. Én nagydarab
vagyok, és semmi különös nincs rajtam, mindig is ilyen voltam. Sem
Záda, sem Szálima nem különösebben gyönyörű, elég csinosak, de
nem gyönyörűek, és mindketten magasak is. Közöttünk nem tűnt
nagynak a különbség, de te azonban egész más voltál. Apró termetű,
egzotikus és annyira bájos. Mindannyiunk számára világos volt,
hogy Akbár másként vonzódik hozzád, mint bármelyikünkhöz.
Éjszakánként nem aludtam, mikor Akbár hozzád ment be, és végül
úgy döntöttem, hogy inkább leszek a barátod, ha Akbár szeret téged,
mint az ellenséged. Később már boldog voltam, hiszen
megoszthattam veled első terhességed örömét.
–
És osztoztál a bánatomban, mikor az ikerfiaim, Haszan és
Huszein egy hónapos korukban meghaltak – emlékezett vissza Jodh
Bai. – Tehát azt akarod mondani nekem, Rugáija, hogy legyőzhetem
az angol lánnyal kapcsolatos félelmeimet, ha megbarátkozom vele?
De hogy tehetném? Nem beszéli a nyelvünket.
–
Meg fogja tanulni – mondta Rugáija Begum. – Végül nem
lesz más választása, mint hogy megtanulja, és mi majd segítünk neki,
mert szüksége lesz a barátságunkra. Milyen szerencsések vagyunk
ehhez a lányhoz képest, Jodh Bail Ez a mi hazánk. Itt van
körülöttünk a családunk, neked van egy fiad, Szálim. De ennek a
lánynak mije van? Teljesen egyedül van, eltekintve a szolgálójától.
Idegen országban van, és nagyon valószínűtlen, hogy valaha is újra
láthatja az övéit. Biztosan nagyon nehéz lehet neki.
–
Te annyira jó vagy, Rugáija! – mondta Jodh Bai. – Mindig a
másik szempontjából is tudod nézni a kérdést. Én erre nem vagyok
képes. Ez nagyon ritka erény. Nem csoda, hogy az összes gyerekeink
szeretnek téged! – Rámosolygott a barátnőjére. – Rendben, akkor
összebarátkozunk az idegen asszonnyal. Nagyon remélem, hogy ő is
a barátunk akar lenni.
– A szolgálók elmondták, hogy milyen szerető gondoskodással
veszi körül a szolgálóleányát, és az a fiatal nő mennyire imádja az
úrnőjét – emlékeztette Rugáija Jodh Bait. – Mindkettőnkkel mindig
udvarias volt, ha véletlenül elmentünk egymás mellett a háremben.
Hidd el nekem, jó természete van. Ez az utolsó év nehéz időszak volt
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Akbár számára. Nem érezte jól magát, és más problémái is voltak.
Hónapok óta ez a lány az első, aki iránt mély érdeklődést mutat. Újra
boldog.
– Kivéve, hogy nem tudja az ágyába vinni – kuncogott Jodh Bai.
Rugáija hangosan felkacagott. – Egy kis üldözősödi és egy kis
viaskodás nem árt a szerelmi játéknak. Öntudatlanul is gerjeszti
Akbár étvágyát a vonakodásával. A Vánkos Könyv, amit el akarsz
küldeni, majd megteszi a hatását. Efelől nincs kétségem! – Újra
felkacagott. – Szegény lány! Gondolom, még soha nem látott
Vánkos Könyvet. Emlékszel, hogy meg voltak döbbenve a
keresztény szentatyák, mikor Murád herceg elcsente Sahzad Hánim
Vánkos Könyvét az esküvője után, és megmutatta nekik? Nem
tudom megérteni, hogy az európaiak miért nem fogadják el azt, ami
természetes férfi és nő között.
Jodh Bai a barátnőjével együtt nevetett. – A szentatyák azért
annyira nem voltak felháborodva, hogy ne nézegették volna jól meg
azt a Vánkos Könyvet. Emlékszel, hogy dudorodott ki a talárjuk, állt
fel egyre jobban a lingájuk, amint újabb és újabb laphoz fordítottak?
Rugáija Begum most már úgy kacagott, hogy folytak a könnyei.
– És Akbár azt mondta, hogy ezt látva, most már tudja, ók is csak
ugyanolyanok, mint a többi férfi, és megnyugodott, hogy nekik is
rakoncátlan a lingájuk! Hahahaha!
–
Lehet, hogy az angol lány nem akar barátkozni velünk, ha
rájön, hogy mit tartalmaz egy Vánkos Könyv – mondta Jodh Bai,
visszanyerve komolyságát
–
Inkább az a valószínű, hogy köszönetet mond nekünk, ha
majd rájön, hogy milyen csodálatos is Akbár urunk szerelme –
mondta a gyakorlatiasabb Rugáija. – Én soha nem ismertem más
férfit, de biztos vagyok benne, hogy senki nem lehet olyan jó
szerető, mint ő.
Jodh Bai egyetértőleg bólintott, és a két asszony egy másik
fontos témáról kezdett beszélgetni: Szálim herceg hamarosan
megszülető második gyermekéről.
Azt is nagyon várták, hogy hazatérjenek Lahore–ba. Fatehpur–
Sikri sivár tája nyomasztotta őket, és az északabbra fekvő királyi
palota kertjeihez és szökőkútjaihoz vágyódtak. Mindketten azt
akarták, hogy már ott legyenek a gyerek születésekor, ami az év vége
előtt volt várható.
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Míg Akbár kedvenc feleségei kedélyesen cseverésztek,
beszélgetésük
első
alanya
nyugtalanul
hánykolódott
a
selyemmatracon. Velvet nem tudott aludni. Megint bizonytalan volt
az ebben az idegen világban elfoglalt helyét illetően. Mit kellene
tennie? Van–e bármi esélye, hogy elhagyhassa Indiát? Egy ideig
ezen rágódott, de végül arra jutott, hogy erre nincs remény. Élete
hátralevő részét itt fogja tölteni. Egyszerűen nincs más választása.
Akbár szerelmes bele. Még a kevés tapasztalattal rendelkező
Velvet is tudta ezt. A férfi nem volt goromba, de nem lesz örökké
türelmes. Az egyetlen esélye a boldogságra és a túlélésre – az övére,
Pansyére és Pansy még meg sem született gyermekére – az, ha
elfogadja az elkerülhetetlent. A férfi még feleségül is vette
országának törvényei és vallása szerint.
A nagymogul felesége. Ha egyáltalán élni akar, akkor ezt a tényt
tudomásul kell vennie.
A férfi szeretkezni akar vele. Velvet beleremegett a gondolatba.
Senki nem szeretkezett vele, csak Alex. Alex! Elkeseredetten
próbálta felidézni az arcát, és rémülten jött rá, hogy nem megy
könnyen. Nem azért, mert holtában kevésbé szerette, hanem mert
olyan hosszú idő telt el azóta, hogy utoljára látta, és nem volt róla
képmása, ami megőrizte volna számára. Hangtalan zokogásban tört
ki. Hűtlennek és bűnösnek érezte magát ettől a hirtelen felismeréstől.
Felkelt az ágyból, maga köré tekerte selyemtakaróját, halkan
kinyitotta az ajtót, s óvatosan átlépve az alvó Adálit, lesietett Pansy
szobácskájába.
– Asszonyom – suttogta Pansy, amint Velvet belépett az ajtón –,
maga sem tud aludni?
Velvet megrázta a fejét, s miután letelepedett a padlóra a
komornája mellé, azt kérdezte: – Pansy, te emlékszel, Dugald hogy
nézett ki? Úgy értem, igazán fel tudod idézni?
Pansy szomorúan nézett rá. – Nem – felelte úrnőjének. – Nem
tudom, asszonyom, a vonásait nem, csak azt, hogy sűrű, vörös haja
volt, kék szeme, és ugyanolyan szeplős volt, mint én. Többre nem
emlékszem, de ha a kicsi legényke lesz, talán majd úgy néz ki, mint a
papája, és akkor majd megint emlékezni fogok.
– Nem emlékszem Alexre – mondta bánatosan Velvet. –
Akárcsak te, mindössze annyira emlékszem, hogy erős vonásai
voltak, a haja fekete, a szeme világosbarna. De többre nem!

63

– Talán jobb is így nekünk – mondta bölcsen Pansy. – Tán az a
legjobb, ha nem emlékszünk. Nem fogunk hazamenni, egyikünk se,
asszonyom. Nem szólt nekem, tudom, mert féltette a kisbabám, de
tudom, hogy így van. Vagy itt fogunk élni valahogy, vagy egyáltalán
semmilyen életünk se lesz. – Megpróbált felülni a szalmazsákján, s
ahogy a köntöse megfeszült a hasán, Velvet látta, hogy mozog a
kisbaba, mely nemsokára megszületik. – Akbár úr, ennek a földnek a
császára szereti magát, ezt még én is látom, amikor reggelente bejön
asszonyom meglátogatni engem. Nem hiszem, hogy megbánná, ha
vele kötné össze az életét.
– Már a törvényes felesége vagyok – mondta Velvet halkan –, de
még nem háltunk egymással.
– Pedig ő akarja, de maga nem? – tette fel Pansy nyíltan a
kérdést.
– Igen.
– Azt hiszem, asszonyom, ha nem haragszik meg rám az őszinte
szóért, végül is nincs igazán más választása. Azonkívül járhatott
volna rosszabbul is, mint hogy egy ilyen gazdag ország uralkodója
lesz szerelmes magába és veszi feleségül. Soha nem fogom
elfelejteni, hogy a mamám azt mondta, hogy Skye úrnő mindig úgy
élt túl mindent, hogy szembenézett a tényekkel. Ami elmúlt, elmúlt,
asszonyom. Most itt vagyunk, és tovább kell élnünk. Nem örülök
annak, hogy soha többé nem láthatom az én Dugaldomat, de volt
időm gondolkodni az elmúlt néhány hétben, és szembenéztem vele.
Lesz egy porontyom, felnevelem, és talán egy másik férjet is találok!
Nem áltatom magam, hogy Dugald nem keres egy másik fehérnépet
magának.
– Egy másik férjet! Ó, Pansy, te annyival bölcsebb vagy nálam,
és milyen igazad van! Nem tüntethetjük el a valóságot! Azt hiszem,
jobb, ha visszamegyek a szobámba, mielőtt Adáli felébred, és
felkelti az őrséget is, mialatt engem keres. – Felállt. – Meg fogom
kérni Akbár urunkat, hogy mihamarabb költöztessen át a szobámba.
Hiányzol! – Rámosolygott Pansyre, majd kisurrant a szobából, hogy
visszatérjen a sajátjába.
Miután visszafeküdt az ágyába, végiggondolta mindazt, amit
Pansy mondott. A komorna csak pár hónappal volt idősebb nála, s
nem volt tapasztaltabb sem. Mégis örököl te az anyja gyakorlatias
gondolkodását, és Velvet örült, hogy így volt, mert Pansy szavai
megvigasztalták és megnyugtatták. El kellett ismernie, egy kicsit fél
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attól, hogy Akbár szeretkezzen vele, de ez csak azért van, vélte, mert
nem különösebben tapasztalt. Nem találta kellemetlennek, amikor
ma este a férfi megcsókolta és megsimogatta. Valójában a bűntudata
gyötörte. Másra sem tudott gondolni, csak arra, hogy ő Alex
felesége. Most már kész volt szembenézni azzal a ténnyel, hogy ő
Alex Gordon özvegye, és Akbár, a nagymogul felesége.
Most, hogy ezeket a dolgokat tisztázta magában, végre elaludt.
Nem hallotta meg, mint ahogy egyszer sem még, mióta ebben a
szobában aludt, Akbár bejövetelét. A férfi mezítláb volt, keresztüljött
a szobán, megállt az ágya mellett, és lenézett rá. Arcán ott
tükröződött a lány iránt érzett szerelem és a szenvedély. Kinyújtotta
a kezét, és óvatosan arrébb húzta a takarót, hogy megcsodálhassa
Velvet meztelen szépségét. Egy ideig itta magába a látványt, de
olyan vágy öntötte el, hogy az már fájt. Mélyet sóhajtva megfordult,
és kiment a szobából. Velvet kicsit megmozdult az ajtó zárjának
kattanására, de nem ébredt fel reggelig.
Adálit maga Akbár tájékoztatta, hogy ma éjszaka lesz az, amikor
a nagymogul elhálja a házasságát az angol Rózsaszállal. Mivel egy
kis rábeszélésre van szüksége, Jodh Bai úrnő egy Vánkos Könyvet
fog neki küldeni, ami valamikor a nap folyamán megérkezik. A
menyasszonyt nem szabad előre figyelmeztetnie, nehogy a várakozás
megijessze vagy aggassza. Olyan legyen a napja, mint a többi.
Velvet késő délelőtt ébredt fel, s miután elfogyasztotta
joghurtból, gyümölcsből és teából álló szokásos reggelijét, elment a
fürdőbe, amit nagyon élvezett. Jodh Bai és Rugáija Begum itt
kezdték a barátkozást. Már megfürödve, Velvet boldogan és
kipihenten úszkált a medencében, mikor a két asszony csatlakozott
hozzá.
– Mi a neved, eunuch? – kérdezte Rugáija Begum Adélitól.
– Adélinak hívnak, kegyes asszonyom – felelte az.
– Mondd meg úrnődnek, hogy jó napot kívánunk neki – mondta
Rugáija Begum.
Adáli majd kiugrott bőréből örömében. Az, hogy megismerte a
nagymogul első és legkedveltebb felesége, hihetetlen társadalmi
előrelépés volt a zenana szűk, zárt világában.
– Hercegnőm – szólt Velvetnek, aki odaúszott a medence
széléhez.
– Igen, Adáli? – A két asszonyra mosolygott.
– Hercegnőm, Rugáija Begum jó napot kíván neked.
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Érezve a helyzet jelentőségét, Velvet így válaszolt: – Mondd meg
Rugáija Begum úrnőnek, hogy viszont kívánom, és megtisztelve
érzem magam, hogy kitüntet a figyelmével.
Adáli fordított, és Velvet látta az idősebbik nő szemében, hogy
kedvére való, amit hall.
Ezután Jodh Bai fordult Adálihoz.
– Üdvözöld az én nevemben is Rózsaszál hercegnőt, és add át
szerencsekívánataimat Akbár urunkkal kötött házassága alkalmából.
Adáli remegett az izgalomtól. Miközben Velvethez beszélt
– franciatudása egyre jobb volt – tudta, hogy a fürdető asszony és
segítői már terjesztik a hírt a fürdőkben, hogy Akbár úr két rangidős
felesége beszélget az úr legfiatalabb és legjelentéktelenebb
asszonyával. Velvet megbecsültsége mostantól ezerszer nagyobb
lesz.
– Üdvözöld nevemben Borostyán hercegnőt, Adáli, és mondd
meg neki, hogy a kedvessége és Rugáija Begumé is nagyon sokat
jelent nekem, egy idegennek, egy számára ismeretlen országban.
Adáli, udvariatlanság lenne, ha én hívnám meg őket teázni
valamelyik napra?
– Nem, hercegnőm, nem lenne az. Először engedélyt kell kérnem
a nagymogultól, s a beleegyezése után válik véglegessé a
meghívásod. Csak jó pár nappal későbbre hívom meg őket. – Ezután
a két idősebb asszonyhoz fordult, és elismételte Velvet szavait.
Rugáija Begum is mondott valamit, Adáli újra Velvethez fordult: –
Eljönnek! – Próbált nem nagyon izgatottan beszélni, de a szeme
majd kiugrott, és szélesen mosolygott.
Rugáija Begum és Jodh Bai udvariasan bólintottak Velvet felé,
aki mosolyogva visszabólintott, majd a két asszony elhagyta a
fürdőt.
Velvet kilépett a medencéből, és két szolga odasietett, hogy
szárazra törölje. Bekenegették, megmasszírozták, s Velvet visszatért
a saját szobájába – miközben Adáli megállás nélkül fecsegett neki –,
hogy pihenjen egyet a déli hőségben.
Napnyugta felé ő és Akbár kilovagoltak a városból, és Akbár
elmondta, hogy nemsokára elindulnak a fővárosba, Lahore–ba.
– De uram, Pansy még nem szülte meg a gyermekét. Nem
szeretném egyedül itt hagyni, hiszen még franciául sem beszél, nem
úgy, mint én. Nagyon meg lenne ijedve.
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– Különös, hogy egy szolga és az úrnője ilyen szoros
kapcsolatban legyenek, Rózsaszálam. Úgy törődsz vele, mintha csak
a testvéred volna
– Az édesanyja több mint harminc éve áll az édesanyám
szolgálatában, az édesapja pedig anyám egyik hajóskapitánya. Pansy
egy kicsit idősebb nálam, de egy birtokon nevelkedtünk.
– Ha ez boldoggá tesz – felelte Akbár –, akkor megvárjuk a te
Pansydet, bár lehet, hogy a tervezett indulás előtt megjön a gyerek.
Velvet egy mosollyal megköszönte, s mivel a nap már lassan
lenyugodott, visszafordították lovaikat a város felé, ahol aztán
Velvet elvált Akbártól a teraszán vezető lépcsősor alján. Ahogy
mindennap, most is megfürdött kilovaglás után, majd Adáli és a két
szolgálóleányka vacsorát hoztak neki, ami most bárányhús volt
rizzsel és gyümölccsel. Egy kis üvegkancsóban erős, édes bort
készítettek oda neki.
Velvet lassan evett, élvezte a finoman elkészített étel ízét, s azon
gondolkodott, vajon Akbár ma este is fog–e vele sakkozni. Ha
játszanak, itt a szobájában vagy kint, a nagy sakktáblára néző
erkélyen? Még nem fejezte be egészen a vacsoráját, mikor
kopogtattak, s Adáli ajtót nyitott. Velvet hallotta, amint halk hangon
beszél valakihez odakint, akit ő nem látott, majd az ajtó becsukódott,
s az eunuch odajött hozzá, egy nagy dobozt tartva a kezében.
– Mi ez, Adáli? – kérdezte.
– Ajándék neked Jodh Bai őfelségétől, hercegnőm. – Adáli nem
tudta elrejteni örömét, miközben átadta a dobozt.
Velvet elvette a gyönyörű szantálfa dobozt, melynek sarkait
finom aranyból készült ötvösmunka fogta össze. Hasonló mintájú
aranyzára is volt, de csak díszítésként. Velvet levette a lakatot, majd
felemelte a doboz tetejét, hogy lássa a tartalmát. A doboz belsejét
vert arany borította, s egy skarlátvörös szaténpárnán egy könyv
pihent.
– Egy Vánkos Könyvet küldött neked! – kiáltott fel Adáli.
Velvet kivette a kötetet a dobozból. Gyönyörűen volt bekötve,
páva kék selyem borította, a szélei tiszta aranyból, apró gyöngyökkel
és gyémántokkal ékesítve. – Mi az a Vánkos Könyv? – kérdezte
Adálitól, miközben kinyitotta a könyvet. Az elefántcsontszínű
pergamenlapon aranybetűs írás állt. – Mit jelent ez, Adáli?
– A Vánkos Könyv, hercegnőm, festményeket tartalmaz, melyek
a szerelmi testhelyzeteket mutatják meg. Nálunk az emberek úgy
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tartják, az ilyen könyvek segítenek a menyasszonynak, hogy
leküzdje természetes félelmét. Ami a lapon lévő feliratot illeti, az
egy idézet a Káma–Szútrából, a leghíresebb szerelmi könyvünkből.
Így szól: Ha egyszer forogni kezd a szerelem kereke, megszűnik
minden szabály.
– S ezt Jodh Bai asszony küldte nekem?
– Igen, hercegnőm. Nagy szerencsét jelent ilyen könyvet kapni.
Nagyon szerencsés vagy, hogy megnyerted Jodh Bai jóindulatát. Ő a
trónörökös édesanyja, és ha egy napon Akbár urunkat elszólítja
Allah, és a fia lép a helyébe, nem lesz baj, ha az édesanyja barátja
vagy. Különösen, ha addigra már saját gyerekeid lesznek.
Saját gyerekei! Még ahhoz a tényhez is csak most kezdte
hozzászoktatni magát, hogy Akbár felesége! Velvet a második
oldalra lapozott, s a képre meredt. Egy márvánnyal kirakott teraszon,
melyet színes lombok öleltek körül, két alak ült egy selyemkárpitos
bútoron, hasonlón, mint ami Velvet teraszán állt. Mellettük a földön,
egy tálcán két borospalack állt, két serleggel. A gyönyörűen öltözött
nő a férfi ölében ült, háttal neki, de fejét visszafordította, és
szerelmes tekintettel nézett a férfi szemébe, karjait a nyaka köré
fonva. A férfi is a lány csillogó szemeibe bámult, kezével kerek
melleit markolta.
– Ó! – Velvet elpirult, és becsukta a könyvet Lassan kortyolt
egyet a borából, és átnyújtotta a kötetet Adálinak: – Talán majd
később megnézem.
– Igen, hercegnőm – felelte halkan Adáli, s elvéve tőle a könyvet,
visszatette a dobozába, amit egy közeli asztalra helyezett.
Mi a csuda bajom van? – kérdezte magát Velvet. – Nem vagyok
már szűz. Nem vagyok teljesen tapasztalatlan.
Mégis, soha nem látott még senkit szeretkezni. Azt az ember
csinálja, nem nézi. Kíváncsi volt azonban, mit tartalmaz még a
könyv. Majd később megnézi, amikor Rohána és Toramalli már
átmentek a saját szállásukra, és Adáli kint alszik a küszöbön.
Egyedül akart lenni, mikor újra kinyitja a könyvet.
A vacsora maradékát eltakarították, egy mosdótálat hoztak, hogy
lemoshassa az arcát és a kezét, s kiöblíthesse száját rózsavízzel. Egy
tálcán borospalackot hoztak, két serleggel, és az ágya mellé
állították, de Velvet észre sem vette. Azzal volt elfoglalva, hogy
felállítsa a sakktáblát, melyet Akbártól kapott. A tábla kockái
igazgyöngyökből és vörös márványból készültek. A figurákat
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elefántcsontból és sötétzöld jade–kövekből faragták. Velvet
gondosan feltett minden bábut a helyére, nem is figyelve Adálira, aki
keze intésével irányította a két szolgálót. Egy tál gyümölcsöt, vele
egy kést helyeztek a tálca mellé, az ágyat szépen megigazították, a
takarót elsimították, a párnákat felverték.
–
Hadd kefélje ki Rohána a hajadat, hercegnőm! – szólalt meg
Adáli. – Akbár úr nemsokára itt lesz.
Velvet egy zsámolyra ült, s a kis szolgálólány addig kefélte
vörösbarna tincseit, míg illanó aranyfénnyel nem csillogtak. Ma éjjel
különösen gyönyörű, gondolta Adáli. Mályvaszínű selyemblúz volt
rajta, és halványbíbor, ezüstszegélyű szoknya.
Mikor kopogás hallatszott, Toramalli sietett az ajtóhoz, hogy
beengedje Akbárt. Rohána egy utolsót simított Velvet haján, aztán a
két lány, nyomukban Adálival, kisietett a szobából.
–
Milyen szép vagy ma este! – bókolt Akbár, és egy apró
rózsaszín gyémántokkal díszített, finom aranyláncot nyújtott felé. –
A tied, Rózsaszálam.
–
Miért hívsz mindig Rózsaszálnak? – kérdezte Velvet. –
Tudod a nevemet.
–
A kertem rózsáira emlékeztetsz, lahore–i palotámban.
Bőröd olyan, mint a fehér rózsák, melyek a szökőkutak mellett
nőnek, ajkad akár a vörös rózsák, melyek a szobámba vezető
gyalogút mellett virágoznak, s gyönyörű szemed akár azok zöld
levelei. Soha nem ismertem hozzád hasonló asszonyt. De azért
igazad van. Illóbb nevet kellene találni számodra. Majd
gondolkodom rajta.
–
Milyen szépen beszéltél, uram. Annyira kedves vagy
hozzám. – A láncot a nyaka köré csúsztatta. – És nagylelkű is.
–
Örömmel vagyok kedves és nagylelkű hozzád – felelte a
férfi. – Szeretném, ha egy napon te is kedves és nagylelkű lennél
hozzám.
Velvet elkapta a pillantását, érezte, hogy elpirul. Világos volt,
hogy a férfi mire gondol. – Sakkozol velem ma este, uram? –
kérdezte, próbálva másra terelni a beszélgetést.
A férfi kedvesen felnevetett. – Természetesen, ha ezt kívánod. –
A sakktábla felé fordult, mikor hirtelen megpillantotta a szantálfa
dobozt, melyet Adáli úgy helyezett el, hogy ura észrevegye. – Mi ez,
Rózsaszálam?
Velvet oda sem figyelve válaszolt: – Ajándék Jodh Bai úrnőtől.
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– Mi van benne?
–
Egy. könyv, uram.
–
Egy könyv? Hadd nézzem meg, kedvesem. Nagyon
szeretem a könyveket, Lahore–ba hatalmas könyvtáram van.
–
Uram, ez a könyv asszonyoknak szól, nem férfiaknak –
felelte Velvet, s ismét elpirult.
–
Netalán nem egy Vánkos Könyvet küldött neked Jodh Bai?
Velvet szótlanul bólintott, nem is mert ránézni a férfira.
–
A Vánkos Könyv, Rózsaszálam, egyformán szól a
vőlegénynek és a menyasszonynak. Úgy tartják, hogy ha együtt
nézik a szerelmi testhelyzeteket ábrázoló képeket, az felbátorítja
őket. – Akbár kinyitotta a dobozt, és felemelte a könyvet. –Jöjj –
hívta –, üljünk ki a teraszra, és nézzük meg együtt a könyvet. Hozz
egy lámpát, hogy élvezhessük a képek művészi szépségét. Egy ilyen
könyv elkészítéséhez rengeteg munka és tehetség kell.
Lehetetlen volt visszautasítani, így Velvet összeszorult szívvel
ugyan, de követte a férfit a teraszra Meleg este volt, a szürkésfekete
égen millió csillag ragyogott. Akbár leült, hátát a párnáknak
támasztotta. Fehér selyem köntöst viselt, melyet középen aranyszínű
zsinór fogott össze, a szokásos turbánt, de mezítláb volt, mint
általában a zenanába.
– Ülj mellém, Rózsaszálam – hívta a lányt, megpaskolva maga
mellett a párnákat.
Velvet vonakodva leült mellé, s a férfi, miután úgy helyezte el a
könyvet, hogy mindketten láthassák, az első képhez lapozott.
Másodjára már nem is olyan megdöbbentő, gondolta Velvet.
– Nagyon élénkek a színei, nem? – jegyezte meg.
– Igen – felelte komolyan a férfi. – Figyeld meg, hogy az ábrázolt
herceg lótuszkoronát visel. Ez azt jelzi, hogy komoly lelki–szellemi
tudás birtokában van. – Lapozott egyet, s Velvetnek elállt a
lélegzete. Ezen a képen a gyönyörű hitvesnek a mellét már nem fedte
ruha, s a herceg koronája is eltűnt. Akbár kuncogott. – Azt hiszem, a
herceg itt már nem a lelke épülésére gondol, hanem hitvese édes
testére. – Megint lapozott.
A herceg egyik kezével hölgye mellét markolta, míg másik keze
meztelen hasán vándorolt. Velvet megremegett, s Akbár
megszorította a kezét, mialatt megint fordított egy lapot. Itt mára
herceg és hitvese is ruhátlan volt, a nő a férfi karjaiban feküdt, az
szerelmes pillantással nézett le rá, férfiassága várakozva, teljes
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nagyságában meredt előre. Velvet egy pillanatra nem kapott levegőt,
majd felgyorsult a lélegzése. Erezvén, amint Akbár ujjai lassan
kibontják a blúzát összefogó szalagokat, megmerevedett.
– Ne, Rózsaszálam – súgta melegen a fülébe –, ne félj tőlem.
Megesküdtem, hogy nem kényszerítelek, s állni fogom a szavam.
Csak szeretnélek megsimogatni. Ezt csak nem tagadod meg tőlem?
– N... nem, uram – suttogta Velvet kiszáradt torokkal.
Miután Akbár kioldotta a szalagokat, lehúzta válláról a
selyemblúzt, majd fürge ujjakkal teljesen lefejtette róla, s az ágyra
helyezte. Hallatszott a lélegzése. – Allah! Allah! – mormolta. – A
melleid olyanok, mint két egyforma hold. – Előrenyúlt, s könnyű,
finom mozdulatokkal cirógatta.
Ölelésétől apró gyönyörérzés futott végig Velvet erein, s nem
tudott visszatartani egy halk „óóó"–t, mely kicsúszott ajkai közül.
Akbár most a lábai közé ültette Velvetet. Hátát mellkasához
vonta, s mindkét kezével a melleit simogatta, a hüvelykujjaival
finoman, de határozottan a mellbimbóit dörzsölgette. – Lapozz
tovább, Rózsaszálam – parancsolta neki, s Velvet engedelmeskedett.
A kép, amit látott, megdöbbentette, de fel is izgatta. A gyönyörű
nő most a hátán feküdt, a herceg a lábai között, s nyelvével teste
legtitkosabb pontját ízlelgette. Velvet nem tudta levenni szemét a
képről. A nőn látszott, hogy tökéletes eksztázisban van, szemeit félig
lehunyta, annyira elragadta a szenvedély. Velvet megállíthatatlanul
remegett.
– Csinálta veled ezt az első férjed, Rózsaszálam? – hallotta
Akbár mély hangját. – Emlékszel a saját élvezetedre?
– Alex soha nem csi...csinált i...ilyet – suttogta. – Nem tudtam,
hogy egy férfi ilyesmit tehet egy nővel.
– Ez az egyik módja, hogy örömet okozzunk egy asszonynak,
szerelmem. A nő öröme csak fokozza a férfi élvezetét. Így is akarok
veled szerelmeskedni, Rózsaszálam. Örömet akarok neked okozni.
Velvet gyorsan lapozott egyet, mert már nem bírta tovább. A
képek nagyon felizgatták. Csak jusson túl a könyvön, akkor minden
rendben lesz. De a következő kép azt mutatta, hogy a nő van a férfi
lábai között, s annak férfiasságát csókolgatja. Kétségbeesett
kiáltással továbblapozott, de a következő képen meg azt látta, hogy a
két szerető már szerelmes ölelésben egyesült, a férfi hatalmas
szerszáma mélyen elmerült gyönyörű hitvesében, aki láthatóan
bátorította őt. – Ó, istenem – zokogta, s becsapta a könyvet.
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Akbár elengedte a mellét, a karjába húzta, s száját a száján
nyomta. Lángra lobbant érzelmeit képtelen lévén visszatartani,
Velvet is átölelte, és szenvedélyesen viszonozta a csókot. Egy ideig
mohón csókolták egymást, az egyik csók pillanatnyi szünet nélkül
olvadt a másikba. A férfi nyelve beléhatolt, nyelve találkozott a
nyelvével, mely megijedt az érintésétől, és menekülni próbált, de az
addig üldözte, míg egyre csak növekvő hévvel egymásba nem
fonódtak.
Végül ajkaik szétváltak, s a férfi égő szemmel nézett le rá. –
Szeretkezni akarok veled – mondta mély hangján. – Lingámmal
mélyen édes jónidba szeretnék hatolni. Őszinte lennél, ha azt
mondanád, hogy nem te is ugyanezt akarod, gyönyörű Rózsaszálam?
Valóban meg tudnád tagadni tőlünk azt a boldogságot, melyre
testünk annyira sóvárog?
– Nem – jött a felelet –, nem tudnám, én is ugyanannyira vágyom
rá, mint te!
– Akkor ez lesz a legcsodálatosabb éjszakánk, szerelmem?
– Igen – mondta a lány lágy hangon, s közben felült, hogy
kioldhassa a férfi köntösét tartó aranyzsinórt. Keze remegett,
miközben a zsinórt bogozta, de végül sikerült, s a zsinór leesett.
Velvet feltérdelt, s gyengéd mozdulatokkal letolta a férfi válláról a
hosszú, fehér selyem köntöst, s az a földre esett. Alatta a férfi
mezítelen volt, aranybarna bőre sima és szőrtelen.
A férfi nézte, s elbűvölte a gátlásosságnak és a szenvedélynek ez
a keveréke
Mikor a lány megszabadította köntösétől, ő is kioldotta Velvet
selyemszoknyája övét, s lecsúsztatta formás csípőjén. Majd ajkaival
vad vággyal végigcsókolta Velvet hasát, s a lány zihált az élvezettől,
mikor a forró száj gyönyörű bőrén vándorolt. Akkor hirtelen
mozdulattal felemelkedett a heverőről, karjába emelte Velvetet,
bevitte a szobába, s az ágyra fektette.
Velvet kitárta karját. Szíve vadul dobogott, de már nem fékezte
semmilyen józanész. Már csak az számított, hogy Akbár szereti őt,
szereti, ahogyan Alex szerette egykor.
Nem! Egyáltalán nem olyan volt, mint Alex! Atyaisten! Nem
akart most Alexre gondolni. Ez most a nászéjszakája azzal a férfival,
aki immár a férje. Az anyjának hat ilyen éjszakája volt, és nem halt
bele. Velvet egy pillanatra elgondolkodott. Gondolt–e vajon valaha
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az anyja a régi férjeire, amikor az új férje ajzotta fel benne a vágyat?
Ezt már soha nem fogom megtudni, jutott eszébe.
Akbár egy ideig csak állt, az ágyon fekvő gyönyörű fiatal nőt
csodálva. Az égkék selymen a bőre még fehérebbnek tűnt. A lány
felajánlja neki magát, s a férfi élvezte a látványt, amelyre oly régóta
vágyott. Ha a kora megtanította valamire,
RS2 akkor az a türelem volt. Milyen hosszúak a lábai, és milyen
formásak! Letérdelt, Velvet kecses lábfejét a kezébe vette, s
gyengéden végigcsókolta a rózsaszín ujjakat. Ajkai lassan
végigvándoroltak először az egyik lábán, majd a másikon. A lány
bőre puha volt és jázminillatú. A férfi felsóhajtott.
– Mennyire hibátlanul tökéletes az arcod és az alakod is! –
mondta csodálatos mély hangján. – Nem tudtam, hogy létezik ilyen
tökéletes szépség, de te, Rózsaszálam, mindenkit felülmúlsz! – Majd
fehér turbánját levéve, mellé feküdt az ágyra, s Velvet meglepve
látta, hogy vállig érő haja van. Azt hitte, ő is rövid hajú, mint a többi
férfi, akit idáig turbán nélkül látott. A férfi széttárta combjait,
lehajolt, és csókot nyomott reszkető bőrére. Két hüvelykujjával
gyengéden szétnyitotta, elnézte a kicsiny ékszert, felkiáltott a
vágytól, s nyelvével kezdte el szeretni.
Amint megérintette, a lány teste összerándult a meglepetéstóm, s
egy pillanatra elszédült. Majd kinyújtotta a kezét, s megérintette a
férfi fejét. Ámulatba ejtette, hogy milyen puha a férfi haja, mely
fekete szaténként terült szét a combjain. Nyelvének érintése teste
legrejtettebb részén olyan érzést okozott, mintha tüzes bor áramlana
szét az ereiben. Először levegőt sem kapott, majd mikor végre
sikerült, zihálva nyelt egy–egy nagyot, amint a férfi nyelve ide–oda
szökkent meleg nedvességében, hol itt, hol ott megérintve őrjítő
szenvedéllyel. Apró bizsergés kezdett szétáradni belsejében, mely
egyre nőtt, s a végén már alig volt kibírható. Velvet érezte, amint a
szenvedély csodálatos, örvénylő mélységekbe ragadja. Egy rövid
józan pillanatában próbált ellenállni, de aztán egy halk sikollyal
megadta magát, s egy hosszú pillanatig úgy érezte, mintha szállna,
majd egy sóhajjal visszatért a földre.
Akbár most feljebb haladt a testén, csókolva és simogatva, míg el
nem ért a kebléig. Itt megállt, és megint kitűnő ügyességgel és
gyengéd figyelemmel szerette. Addig simogatta, csókolta, izgatta,
míg a lány apró, éles sikolyaiból megtudta, hogy az már nem bírja
tovább.
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– Uram' Uram! – suttogta a lány magánkívül, vékony ujjai a férfi
selymes sötét hajába fonódtak; egyre jobban kívánta. A vágy percről
percre hevesebbé vált. Soha nem fogja magáévá tenni? Addig
folytatja ezt a fenséges előjátékot, míg ő belehal pusztán a
vágyakozásba?
Most a férfi úgy helyezkedett, hogy a lány az ő izmos combjai
közé került. Arcát kezébe fogta, lehajolt, megcsókolta, majd így
szólt: – Nézz rám, Rózsaszálam!
Velvet ráemelte tekintetét, s közben elpirult, mert tudta, hogy a
férfi ugyanúgy látja rajta a vágyat, ahogy ő rajta.
–
Te is akarod, szeretett Rózsaszálam? Te is annyira égsz
értem a vágytól, ahogyan én égek érted? Akarod, hogy elháljam a
köztünk lévő házasságot?
– Ó, igen – suttogta a lány.
–
Mondd ki a nevem! – követelte a férfi. – Még soha nem
hagyta el a nevem édes ajkad.
–
Fogj és tegyél magadévá, én uram, Akbár – mormolta
Velvet. – Kívánlak, szerelmem! Ó, Akbár! Nem bírok tovább várni!
– Felzokogott, és két puszta kezével megfogta a férfi szerszámát, és
lázban égő testéhez vezette.
A lány kicsi, forró kezének érintése lüktető lingáján váratlanul
érte a férfit, majdnem kiöntötte a magját. Felnyögött, arra vágyva,
hogy ott és akkor elélvezzen benne, de a kor megtanította a türelem
bölcsességére, és Akbár még a szenvedély ilyen magas fokán is
tudta, hogy a hosszú megtartóztatás és a tapasztalatlanság miatt szűk
lesz a bejárat. Finoman eltolta a lány kezét, s óvatosan vezette saját
magát a paradicsom kapujához, éppen csak egy kicsit behatolva
duzzadt lingájával. Velvet olyan hangon zokogott fel, ami
megkönnyebbülésnek hangzott. Zöld szemét már lehunyta,
szempillái meg–megrebbentek.
–
Kérlek – zokogta –, kérlek!
–
Csitt – súgta vissza a férfi –, csitt, drága szerelmem! Nem
akarok fájdalmat okozni.
A lány hirtelen vadul felé lökte magát, megpróbálva mélyebben
magába vezetni, és a férfi rájött, hogy már annyira elragadták a
gyönyör hullámai, hogy nem bán semmit. Egy örömkiáltás szakadt
ki belőle, hogy a lány ennyire tüzes természetű, és mélyen
benyomult várakozó jónijába. Ütemes mozdulatokkal járt benne ki–
be újra meg újra, míg őt is szenvedélyes tűz borította el. Úgy tűnt,
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nem tudja kielégíteni a lány iránt érzett heves vágyát még most sem,
hogy Velvet itt feküdt alatta, szívét–lelkét nekiadva. A lány kéje
többször is a csúcsra ért, mire végül már ő sem tudta visszatartani
magát, s magját tűzforró méhébe lövellve, vad gyönyörkiáltással a
kebleire dőlt.
Ez az első szenvedélyes egyesülés mindkettőjüket kimerítette, s
hang nélkül békés álomba merültek, a férfi fekete haja összefonódott
a lány vörösesbarna tincseivel.
Mikor néhány óra múlva felébredt, Velvet hosszú percekig
csendben feküdt. Elkerülhetetlen az összehasonlítás, gondolta. Alex
csodás szerető volt, gyors, szenvedélyes és követelődző, de Akbár is
ugyanannyira értett a dologhoz. S ami több, annyira türelmes volt,
annyira figyelmes, hogy ő is megkapja a kéjből a maga részét.
Velvet ösztönösen tudta, hogy mindkét férjével szerencsés. A szíve
mélyén mindig megőrzi Alex Gordon, első szerelme emlékét, de ha
továbbra is folyton rá gondol, boldogtalan lesz az élete. Kapott egy
jó és szerető férjet, aki most már gondoskodik róla, és Velvet hálás
volt a sorsnak.
Felkönyökölt, és elnézte Akbárt. Egészen másként jóképű, mint
Alex. Nem tudta a korát, de azt tudta, hogy a fiai idősebbek őnála,
sőt három lánya közül is kettő, akik már férjnél voltak. Akbár az apja
lehetne, de a benne kialakuló érzelmek nem a lány érzelmei az apja
iránt.
Kinyújtotta a kezét, és gyengéden megérintette a férfi arcát. Az ő
fehérsége mellett aranybarna bőre nagyon sötétnek tűnt, selymes
haja egyenes és nagyon fekete volt. A szeme, vette most észre, egy
icipicit ferde vágású, de a vonásai mégsem keletiesek. Jó teste volt.
Izmos és jó alakú, bár mezítláb nem sokkal magasabb nála. Jodh Bai
a mellkasáig érhet, Rugáija Begum pedig csak a válláig, gondolta
Velvet. Bal orrcimpája alatt, pont az ajka fölött pedig egy borsó
nagyságú anyajegy, melytől nagyon előkelőnek látszott.
Nem tudván ellenállni, Velvet lehajolt, és megcsókolta ezt az
anyajegyet, s Akbár, aki csak úgy tett, mintha aludna, míg Velvet a
külsejét tanulmányozta, most hirtelen szorosan átölelte.
–
Ó, hát ébren vagy, én uram, Akbár.
–
Ébren, és rád éhezem, imádni való cukorfalatom! –
dörmögte neki.
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A lány pajkosan kiszabadította magát az öleléséből, s lecsúszva
az ágyról, letérdelt, hogy egy kis bort töltsön maguknak. – Először
innod kell a szerelmünkre – ugratta, átnyújtva neki az italt.
– Csak ha te is velem iszol – felelte a férfi, tudván, hogy ehhez a
borhoz olyan gyógynövényeket és fűszereket kevertek, melyek
nemcsak újra felserkentik bennük a vágyat, de neki is segít
visszanyerni erejét fiatal és szenvedélyes felesége mellett.
– Egy férfinak soha nem szabad egyedül innia – értett vele egyet
a lány, és megtöltötte saját kupáját is.
– Boldoggá tettelek – mondta a férfi egyszerűen.
– Igen – válaszolta Velvet, visszafeküdve mellé az összezilált
ágyra. – Boldoggá tettél, Akbár. Olyan rémült és magányos voltam.
Nem számítottam arra, hogy az életem ilyen fordulatot vesz. –
Elmosolyodott. – A királynő udvarában az előkelő barátaim, akik
most őfelségét kísérik el szokásos őszi útjára, nos, egyikük se hinné,
hogy több ezer mérföldre tőlük, a nagymogul országában, Velvet
Gordon, mint az uralkodó új felesége él.
– Boldogtalanná tesz, Rózsaszálam, hogy soha többé nem
láthatod a szülőhazádat?
– Persze hogy azzá tesz – felelte Velvet gondolkodás nélkül. –
Meg kell értened, hogy minden, ami fontos volt nekem az életben, az
Angliában van. Talán idővel elfogadom Indiát a hazámnak, de most
még nem mondhatok mást.
– Megajándékozol majd egy gyerekkel, és akkor majd jobb lesz
Velvet elnevette magát. Ez Alexet juttatta eszébe. – Miért van az
– kérdezte –, hogy ti, férfiak azt hiszitek, hogy nekünk,
asszonyoknak nem kell más, csak egy gyerek, hogy boldogok
legyünk? Csak ennyiből állna az élet?
– Mi az, amire vágysz? – kérdezte Akbár.
– Még nem tudom – felelte Velvet teljesen őszintén. – Még nem
éltem eleget ahhoz, hogy biztosan tudjam. Ha Angliában maradtam
volna, lehet, hogy olyan szerettem volna lenni, mint az anyám, aki
egy hatalmas kereskedelmi birodalmat épített fel. Vagy lehet, hogy
boldogan élnék úgy, mint a nővéreim, Willow és Deirdre, akiket
kielégít, hogy van házuk és gyerekeik. Egy évvel ezelőttiig nagyon
keveset láttam az életből, annyira külön világban éltem az angliai és
franciaországi családi birtokokon. Nincs meg még hozzá a
tapasztalatom, hogy biztosan tudjam, mit is akarok.
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A válasza meghökkentette Akbárt. Azért keltette fel a lány a
kíváncsiságát, mert annyira más volt, mint a többi asszony, akit
ismert, agyában mégis megpróbálta ugyanoda tenni, ahova Jodh Bait
és a többieket, a zenana falai közé szorítani. Rájött, hogy nem akarja,
hogy ez történjen az ő gyönyörű Rózsaszálával. Eleresztette
karjából, felült az ágyon, Velvet keresztbe vetett lábakkal ült vele
szemben.
– Meg fogom parancsolni, hogy bármilyen kérdésed van, arra
kapj választ, és amikor visszatérünk Lahore–ba, a könyvtáram a tied.
Bármire vágysz, megkapod tőlem, ha módomban áll megadni –
ígérte Akbár.
– Meg kell tanulnom a nyelveteket, vagy legalábbis az egyiket,
mert azt látom, hogy nagyon sok nyelv van itt Indiában.
– Én tanítom meg neked az első két szót – mondta a férfi. – Nézd
meg az ágy mellett, hogy hagyott–e ott Adáli egy tál illatos vizet és
puha törlőkendőket. – Áthajolva az ágy szélén, Velvet megtalálta
ezeket, s a férfi így szólt: – Csavard ki az egyik kendőt, szerelmem,
és add ide nekem. – A lány így tett, s a törlőt elvéve, a férfi kezdte
gyengéden letörölni róla szeretkezésük nyomait. – Ezt, Rózsaszálam,
úgy hívják, jóni – mormolta, finom, bódító simításokkal dörzsölve
puha rejtekét. Szerelmes érintésétől Velvet remegni kezdett. Mikor a
férfi végzett, átadva neki a kendőt, így szólt hozzá. – Tedd el, és
vegyél egy tisztát, szerelmem. Most neked kell engem kiszolgálni,
ahogy én tettem veled.
A lány engedelmeskedett, és ahogy elkezdte lemosni, finom
érintése felébresztette Akbár férfiasságát, mely idáig békésen aludt.
– Ezt a kéjvágyó alakot – mondta pajkos mosollyal – úgy hívják,
linga, és már most nagyon vágyik édes jónidra, mely nem is olyan
régen annyira kedvesen fogadta.
A szerelemkendő kiesett a lány kezéből, Akbár felvette, és a
másik mellé dobta. Azután kinyújtotta a kezét, és ujjaival finoman
megérintette a jóniját, míg másik kezével a melleit kezdte ingerelni.
Velvet, aki férjével szemben ült, követte annak példáját, s elkezdte
simogatni hatalmas lingáját, mely egyre nagyobbra nőtt édes
érintésétől. A lány, akár a férje, már nem érzett szégyent vagy
gátlásosságot azért, amit csinálnak. Azt akarta tenni a férfival, amit
korábban ő tett vele, s máris előtte térdelt, hogy szájába vegye
férfiasságának rubinvörös hegyét.
–
Használd a nyelvedet, Rózsaszálam – mondta lágyan a férfi.
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A lány lassan körözött nyelvével lingája végén, majd
felbátorodott, többet vett belőle a szájába, s határozott, merész
csapásokkal nyalta végig. A férfi felnyögött, a lány fején érezte keze
érintését.
–
Hagyd abba, szerelmem – könyörgött, és Velvet, járatlan
lévén ilyen dolgokban, szót fogadott. – Azt akarom, hogy térdelj le,
támaszkodj a karodra, s imádni való hátsód fordítsd felém –
utasította. – Nem fogok fájdalmat okozni, Rózsaszálam.
Megbízva benne, a lány követte az utasításait, és érezte, hogy
Akbár a csípőjét megragadva, hátulról vezeti be lingáját vágytól égő
jónijába. Levegőért kapkodott, ahogy a férfi mélyen beléhatolt,
mélyebbre döfve, mint korábban. Újra és újra belemerült remegő
teste melegébe. A férfi kéje kezdett hihetetlen fokra emelkedni. Még
soha nem érezte ezt egyetlen asszonnyal sem, s nehezen tudta
visszatartani a torkából kiszakadni készülő kiáltást.
Én ilyet még soha nem éltem át, gondolta Velvet, amint a férfi
újra és újra belelökte lingáját. Édes istenem, elégek a vágytól, mely
ezért a férfiért tombol bennem. Halk, állatias hangot hallatott, mert
úgy érezte, a férfi nő és dagad benne, annyira kitöltve, hogy azt hitte,
többet már nem bír ki a hihetetlen erős kéjérzetből. De Akbár akkor
egyik kezével előrenyúlt, hogy kis ékszerét ingerelje, s Velvet
felsikoltott, ahogy gyönyöre tetőfokára hágott.
A férfi sem tudott tovább várni, s elárasztotta magjával, majd
együtt az ágyra hanyatlottak. A férfi még egy pillanatig rajta feküdt,
de félve, hogy összetöri gyenge csontjait, legördült róla, és úgy ölelte
át. – Szeretlek – mondta. – Szeretlek!
A lány saját lassan elcsituló szenvedélyének ködén át hallotta a
férfi szenvedélyes vallomását, és mélyet sóhajtott. Szereti őt! Egy
pillanatra mámorító volt a tudat, hogy ez a hatalmas ember szereti őt.
Egy király szereti őt! Aztán eszébe jutott, hogy ő csak a negyvenedik
feleség, és Akbár háreme tele bájos asszonyokkal, akik közül
néhányan még gyereket is szültek neki. Egyszer ők is bírták a király
kegyeit, de egy király kegye gyakran gyorsan elszáll. Jobb, ha ezt
észben tartja. Hátára fordult, felnyúlt, és megsimogatta a férfi arcát.
–
Szeretlek – ismételte meg a férfi.
A lány rámosolygott. – Olyan jó vagy hozzám, Akbár, de nekem
olyan kevés tapasztalatom van. Soha nem fogok neked hazudni, ezért
most azt sem mondom, hogy szeretlek. Lehet, hogy idővel mondom.
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Azt tudom, hogy kedvellek és kívánlak. Hálás vagyok a
kedvességedért.
–
Ha azt mondtad volna, hogy szeretsz, nagyot csalódtam
volna benned, Rózsaszálam. Őszintétlenséget jelentett volna.
– De te mégis fenntartod, hogy szeretsz – vonta kérdőre a lány.
– Igen, szeretlek, szerelmem! Amilyen tapasztalatlan vagy te, én
olyan tapasztalt vagyok. Hamar felismerem, mit érzek egy nő iránt,
és te teljesen megbabonáztál, nemcsak a szépségeddel, de az
eszeddel is.
Velvetnek nevetnie kellett. – Gyorsan pereg a nyelved, Akbárom,
ami illik gyors járású eszedhez. Nem tudom, nem kellene–e félnem
tőled.
–
Lehet, hogy kellene – felelte a férfi kedves mosollyal. Soha
nem jó hagyni, hogy az egyik fél túlságosan biztos legyen a
másikban, gondolta.
Aznap éjjel még kétszer szeretkeztek, s Akbárt őszintén meglepte
a saját vitézsége. Legalább tíz éve nem teljesített egyszerre ennyit.
Úgy tűnt, hogy ez a gyönyörű angol hitves, akit ágyába és szívébe
fogadott, fizikailag is megfiatalította. Ezzel a hízelgő gondolattal
végül elégedett álomba merült.
Mikor Velvet felébredt, férjét nem találta maga mellett. Már nagy
volt a hőség. Velvet kényelmesen kinyújtózkodott, megfeszítve
lábait, s ujjait ide–oda mozgatva. Rájött, hogy már hónapok óta nem
érezte ilyen jól magát! Elmosolyodott, hirtelen megértve, hogy az
asszonyoknak is ugyanúgy vannak bizonyos szükségleteik, mint a
férfiaknak. Miért van az, hogy soha nem beszélnek róla?
Halk kopogás hallatszott az ajtaján. – Gyere be! – kiáltotta, s
Adáli lépett be a szobába.
–
Azért jöttem, hogy szóljak, hogy a szolgálólányod éppen
ebben a pillanatban szüli meg gyermekét, hercegnőm.
–
Hozd a ruhámat! – utasította Velvet. – Odamegyek hozzá.
Miközben gyorsan felöltözött, azon tűnődött, hogy milyen
keveset tud arról, hogyan jön egy gyerek a világra. Szülei
mindketten túl fiatalnak tartották, hogy ott legyen Deirdre, korban
hozzá legközelebb álló nővére mellett, mikor az megszülte első
gyermekét. De Pansynek akkor is szüksége van egy barátságos és
ismerős arcra, aki szorít neki. Maga a komorna már sok szülést
látott, lévén Daisy idősebb gyerekeinek egyike.
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Ahogy a folyosón végigsietve közeledett komornája szobájához,
már hallotta Pansy nyögéseit. A szobában egy bábaasszony ült,
várva, hogy a természet elvégezze a maga dolgát. Pansy nagydarab,
egészséges lány volt, biztos nem lesznek problémái.
–
Gyere be velem, Adáli! Ha a bábaasszony akar Pansynek
valami utasítást adni, szükségünk lesz rád, hogy fordíts – mondta
neki Velvet.
–
Itt maradok, hercegnőm.
Velvet letérdelt a barátnője mellé. – Adáli itt lesz a közelben, ha
esetleg a bába mondani akar valamit nekünk.
Pansy elmosolyodott, és fáradtan azt mondta: – Utálnék
ellenszegülni a vén szipirtyónak. Nagyon szigorúnak látszik. Uram
atyám, Velvet kisasszony, ekkora fájdalmat még soha nem éreztem.
Emlékszem, anyám mindig sokat ordított, mikor valamelyik
testvéremet szülte. Nem könnyű megszülni egy gyereket, de én nem
félek.
–
Tudom, hogy nem – felelte Velvet, s megfogta Pansy kezét.
–
De itt azért lesz egy kis felfordulás, asszonyom – morgott
Pansy. – Nem vagyok biztos benne, hogy most tényleg itt akar
maradni mellettem.
– Pansy, a legtöbb korombéli lánytól eltérően, én még soha nem
láttam megszületni egy gyereket. Na és ha lesz egy sajátom?
Gondolod, hogy akkor kell, hogy meglepetés érjen?
Pansynek muszáj volt nevetnie, bár ez most kellemetlen volt
neki. – Azt tervezi, hogy nemsokára gyereke lesz, asszonyom? –
ugratta úrnőjét.
– Akbár uram azt mondja, szeretné, ha gyerekünk lenne, Pansy.
Azt hiszem, szeretnék saját gyerekeket.
A szülési fájdalmak rövid szüneteiben Pansy figyelmesen
megnézte úrnőjét. Nem látszott olyan megfontoltnak, mint az utóbbi
hetekben volt. Ma reggel izzott körülötte a levegő, s Pansy azonnal
rájött az okára. Úrnője házassága a nagymogullal végre elérte
beteljesülését. Pansy megkönnyebbülten felsóhajtott. Őszintén félt,
hogy Velvet kitartó ellenállását végül elunja az uralkodó, és ők akkor
elvesztek. Mi történt volna vele és mindjárt megszülető
gyermekével, ha Velvet kiesik az úr kegyeiből? Pansy gondolatait
megszakította egy újabb fájdalomhullám, mely elöntötte az
erőlködéstől megfeszülő testét.
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A bába talpra szökkent, intett Pansynek, hogy ő is keljen fel, s
közben beszélt hozzá, de szavait egyik fiatalasszony sem értette.
– Azt mondja, a szolgálód mindjárt szülni fog, s le kell guggolnia
a szülőtakaró fölé, amit kikészített – mondta Adáli.
Velvet lefordította Pansynek Adáli francia szavait a saját
anyanyelvére, aztán segített neki lábra állni. – Remélem, ez az
asszony tudja, mit csinál – nyugtalankodott Velvet.
Pansy egyik szemtelen vigyorát küldte úrnője felé: – Nincsen
más választásom, asszonyom, nem igaz? Minden rendben lesz,
biztos vagyok benne. – Esetlenül lábra állt, lassan átment a szobán, s
leguggolt a színes takaró fölött, amit az öregasszony már korábban
kiterített.
Adáli fordításának a segítségével Velvet elmondta a bába
utasításait komornájának és barátnőjének. – Azt mondja, nyomnod
kell, olyan erősen, ahogy csak tudsz.
Pansy a fogát csikorgatta a következő fájdalomhullámnál, majd
teljes erőből nyomni kezdett. Majd beleszakadt az erőfeszítésbe,
homlokát nagy izzadságcseppek borították. – Szent ég! – Felnyögött.
– Ez volt a legrosszabb.
– Újra! – adta ki az utasítást Velvet.
Pansy megismételte az előzőket, közben megjegyezve:
– A kis gazember jobb, ha gyorsan megszületik. Kezdek
belefáradni ebbe az egészbe. – Úgy érezte, az alsó fele már teljesen
szétfeszült.
– Még egyszer, Pansy, mindjárt vége, drágaságom! – bátorította
Velvet.
Pansy harmadszor is szót fogadott, nyomott, ahogy csak bírt, és
hirtelen érezte, hogy valami kicsúszik a testéből, s elmúlt a feszítő
érzés. Éles bömbölés törte meg a forró délelőtt csendjét, s Pansy
kényelmetlen testhelyzetében megfordult, hogy lássa a gyermeket.
– Fiú lett, Pansy! Egy helyes fiúgyermekkel ajándékoztad meg
Dugaldot! – kiáltott fel boldogan Velvet.
Pansy gyakorlatias egykedvűséggel eltávolította a méhlepényt a
testéből, majd azt mondta: – Soha nem fogja megtudni, asszonyom.
Nagyon kár, de így van. De az legalább bizonyos, hogy én tudok fiút
szülni, és talán megakad rajtam egy tüzes katona szeme.
A bába letisztította először az újszülöttet, aztán az anyját,
befejezésül mindkettőt lefektette az alacsony, szalmazsákos ágyba.
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Szélesen mosolygott, mondott néhány szót, amit nem értettek, aztán
egy utolsót nevetve elhagyta a kicsiny szobát.
– Azt mondta, hogy a szolgálódat szülésre teremtették, és hogy
az anya is és a fia is nagyon jó erőben vannak, és száz évig fognak
élni Neked, Pansy, még sok ilyen szép fiúgyermeket kíván – fordított
Adáli.
– Csak ne túl hamar – mondta kimerülten Pansy, aztán
megfordult, hogy végre jól megnézhesse a fiát. A látványtól hirtelen
sírva fakadt. – Istenem, hát nem pont, mint az apja? – mondta, s
hangja kicsit megremegett. – Bárcsak itt lenne Dugald, hogy
láthatná, asszonyom!
– Én is ezt kívánom, Pansy! – válaszolta Velvet. – Ó, Pansy,
megpróbállak hazajuttatni! Megpróbállak!
– Ne szomorkodjon, asszonyom. A családja nem tudja, hogy hol
vagyunk. Ha engem hazaengednének, elmondanám nekik, és akkor
azt akarnák, hogy visszatérjen, és abból egy csomó baj lenne.
Legyen őszinte magához. Gondolja, hogy Akbár úr tényleg
hazaengedne engem?
Velvetnek nem kellett ehhez sokat gondolkodnia. Ismerte a
választ, és az elutasító volt. Akbár biztos, hogy nem engedné el sem
őt, sem Pansyt, s az után a gyönyör után, amit a karjaiban élt át az
elmúlt éjjel, őszintén szólva maga sem hitte, hogy el akar menni.
Talán ha már szült neki gyerekeket, Akbár megengedi, hogy
érintkezésbe lépjen a családjával. Ha tudnák, hogy jól van, és
szeretik, és boldogan él a férjével és a gyerekeivel, akkor nem lenne
semmi baj. Ez persze évekbe telik. Fájt neki, ha arra gondolt, hogy
addig milyen aggodalmat és gyötrelmet jelenthet nekik az eltűnése,
de mi mást tehetne? Semmit nem tehet, hogy enyhítse
boldogtalanságukat, arról viszont neki kell gondoskodnia, hogy ő,
Pansy és Pansy kisfia életben maradjanak.
– Hogy fogod hívni a legénykét? – kérdezte Pansytól, aki kezdett
elszenderedni.
– Dugaldnak, az apja után – szólt barátnője álmos válasza –
Talán ő egy napon haza tud majd menni, ha mi nem is. – Pansy
szeme lecsukódott.
Velvet lehajolt, s megcsókolta a lány homlokát és a kisbabáét is
Borzas, vörös hajával és jellegzetes kicsi orrával tényleg nagyon
hasonlít az apjára, gondolta Velvet, és csendben kijött a szobából.
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– Szép kisfiú – jegyezte meg Adáli. – Jó erős ez a lány, a te
Pansyd.
– Igen – mondta Velvet. – Nagyon erős.
– Miről beszélgettetek? – kérdezte aztán. – Mindketten úgy
néztetek ki, mint aki bármelyik percben sírva fakadhat.
– Csak szomorúnak találtuk, hogy Pansy férje nem tudhatja, hogy
milyen gyönyörű fia van. Pansy csak akkor jött rá, hogy várandós,
mikor már több hete úton voltunk. Dugald még arról sem tudott,
hogy apa lesz.
– Akkor nem érzi a veszteséget – felelte Adáli bölcsen.
– Nem – mondta szomorúan Velvet –, nem érzi a veszteséget.
– Akkor minden rendben lesz veletek – mondta Adáli ragyogva.
Velvet nem állta meg, hogy ne mosolyodjon el egy kicsit, hiszen
nem tudott sokáig szomorkodni. – Igen, Adáli, minden rendben lesz
velünk mostantól!
10
Murrough O'Flaherty kapitány rekordidő alatt ért vissza Indiából
Angliába. Így történt, hogy 1590–ben, egy havas január végi napon,
alig egy esztendővel az elindulása után lehorgonyzott a londoni
kikötőben. Miután partra szállt az O'Malley család raktárházai előtt,
megtudta, hogy az édesanyja és a mostohaapja, akik mindössze
három hónapja érkeztek vissza az útjukról, jelenleg Greenwoodban
tartózkodnak. A kikötőben szerzett lóval Murrough szélsebesen az
anyja házához vágtatott. Szerencséje volt, a tomboló vihar mindenkit
bekergetett az utcákról, így akadálytalanul roboghatott végig a
sötétbe boruló városon. Olyan hideg volt, hogy még a legelszántabb
koldusok is elbújtak menedéket keresni. Murrough beviharzott a
greenwoodi ház kapuján, fel a széles kocsi feljárón. Az ajtó mintegy
varázsütésre kinyílt, és ahogy leugrott a lováról, máris megjelent egy
inas, hogy az istállóba vigye az állatot.
– Isten hozta itthon, O'Flaherty kapitány! – köszöntötte a belépő
Murrough–t az idős főudvarmester.
–
Hol van az édesanyám? – kérdezte sietve Murrough.
–
Bizonyára a szobájában pihen Lord de Mariscóval – felelte
a szolgáló.
Murrough kettesével véve a lépcsőfokokat felszaladt az emeletre,
és bekopogtatott Skye lakosztályának az ajtaján. Néhány másodperc
múlva előtermett Daisy.
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–
Flaherty kapitány! – hőkölt vissza az idős asszony, majd
nyomban Murrough nyakába borult. – Hát épségben hazaérkezett?
Kerüljön beljebb. Hol hagyta Lady Velvetet és Pansyt? Ók csak
később érkeznek?
–
Túl sokat kérdezel – korholta a kapitány gyöngéden Daisyt.
– Szólj anyámnak, hogy itt vagyok, légy szíves.
–
Nem szükséges, Murrough – szólalt meg egy hang, és Skye
O'Malley lépett a terembe. Átölelte Murrough–t, és megcsókolta. –
Drága fiam, hálát mondok az égnek, hogy visszakaptalak. Hol
maradt Velvet? Ugye nemsokára ő is itt lesz? Szörnyen aggódtunk.
Alig tudtam lebeszélni Adamet, hogy vissza ne hajózzon Indiába
megkeresni a lányt. – Skye eltartotta magától Murrough–t, és
fürkészőn az arcába nézett. Gyönyörű tengerkék szeme
elhomályosult. – Mi történt, fiam?
– Hogyan tudtatok megszökni, anyám? Miért nem hagytál valami
üzenetet vagy legalább egy jelet? Alig hat hónap múlva
visszaérkeztem Bombaybe.
–
Mi történt, Murrough? Mondd meg, de azonnal!
–
Halljuk! – sürgette Adam de Marisco, éppen akkor lépett ki
a hálószobából. – Hol van a lányom, Murrough? Hol van Velvet?
Murrough mély lélegzetet vett. Legyünk túl a nehezén, gondolta.
Hadd tudják meg mielőbb, aztán majd mindent megmagyarázok. –
Velvet az indiai nagymogul udvarában tartózkodik. Helyesebben a
háremében.
Daisy rémülten felsikoltott. – Atyaisten! – kiáltott fel Skye,
szemei lecsukódtak, megtántorodott a rátörő ezernyi emlék súlya
alatt. Ám Skye–t nem olyan fából faragták, hogy csak úgy elájuljon.
Adam ölelése magához térítette, és felnyitotta a szemét. Ebben a
pillanatban megérezte, hogy a férje egész testében remeg. Elöntötte
az aggodalom, Adamhez fordult, és kezébe fogta az arcát. – Biztos
vagyok benne, kedvesem, hogy a dolog nem olyan szörnyű, mint
amilyennek hangzik. De le kell ülnöm, gyere, ülj te is mellém.
Kérlek! – Mindketten letelepedtek, s Skye a fiára nézett. – Mi
történt? – nyögte ki.
–
Időben megérkeztünk Bombaybe, anyám. Amilyen gyorsan
csak tudtam, összeszedtem a váltságdíjat, s már hajóztam is vissza
Indiába. A kikötőben már vártak bennünket a jezsuiták.
Megpróbálták kicsalni tőlem az aranyakat, de én emlékeztettem őket
a megállapodásunkra, mely szerint neked és Adamnek a parton
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kellene állnotok, hogy meggyőződhessem róla, éltek–e még. Végül
kénytelenek voltak bevallani, hogy megszöktetek. Ennek ellenére
továbbra is követelték a váltságdíjat, mire én közöltem velük, hogy
az üzlet kútba esett. Ourique atya persze nem volt elragadtatva. De
valószínűleg számított rá, hogy visszautasítom, mivel egy csapat
fegyveressel érkezett, akik az épületek mögött rejtőztek a parton. A
jezsuiták felrohantak a hajónkra, és Velvetet meg Pansyt a portugál
kormányzó házába hurcolták. Kijelentették, hogy csak akkor engedik
őket szabadon, ha kifizetjük a váltságdíjat. Nem volt okom rá, hogy
kételkedjek a szavaikban, és nem kockáztathattam a húgom életét
holmi kicsinyes alkudozással. Tengerre szálltam, majd másnap
visszatértem a hajóimmal, és a jezsuiták szeme láttára a partra
hordtam az aranyat.
Miután elkészültünk a kirakodással, Ourique atya és én a
kormányzó palotájába siettünk, hogy elhozzuk Velvetet és Pansyt.
Az a pokolra való Marinha–Grande azonban közölte, hogy Velvetet
a szolgálójával együtt a nagymogulnak ajándékozta. Ourique atya,
aki alapjában véve tisztességes ember, kis híján dührohamot kapott.
Én pedig, anyám, esküszöm, ott nyomban véget vetettem volna Don
Marinha–Grande szennyes életének, ha a testőrsége meg nem
akadályoz. A jezsuita kiátkozással fenyegette a kormányzót, ám az
az alávaló portugál a szemébe nevetett. Kijelentette, hogy semmi
kivetnivalót nem talál abban, hogy egy eretnek angol némbert Akbár
háremébe küld. Amikor Ourique atya emlékeztette rá, hogy Velvet
hithű katolikus, a kormányzó legyintett, és azt mondta, hogy a
spanyol király csak örülni fog, hogy megszabadította a keresztény
világot egy angol ringyótól.
Otthagytuk a kormányzót, és Ourique atyával együtt azon
tanakodtunk, miképp szabadíthatnánk ki a húgomat. A jezsuita
őszintén megmondta, hogy szerinte hiábavaló vállalkozás.
Fegyveresek nélkül teljesen lehetetlen megtámadni egy karavánt,
melyet a nagymogulnak szántak. Ha pedig Velvet már Lahore–ba
ért, semmi remény rá, hogy valaha is viszontlátjuk. A mohamedánok
féltékenyen őrzik az asszonyaikat, s jóllehet a nagymogul
felvilágosult uralkodó, mégiscsak indiai. Ourique atya azt mondta,
szembe kell néznünk vele, hogy Velvet elveszett a számunkra.
– Az a jezsuita egy megveszekedett bolond, ha azt hiszi,
belenyugszom, hogy a lányom egy muzulmán háremében töltse a
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hátralévő életét – fortyant fel Adam de Marisco, majd a feleségéhez
fordult. – Mikor indulunk Indiába, kedvesem?
– Egyelőre nem megyünk sehova – jelentette ki Skye. – Velvet
ebben a pillanatban az indiai uralkodóhoz tartozik, Adam. Gondosan
meg kell terveznünk mindent, mielőtt útra kelünk. Csak egy
esélyünk van rá, hogy visszaszerezzük a lányunkat. Mindenesetre
előnyt élvezünk velük szemben, mivel nem tudnak az érkezésünkről.
– A főváros több száz mérföldre fekszik a parttól, anyám –
vetette közbe Murrough. – Elképzelhető, hogy eljutunk a nagymogul
udvaráig, de vajon visszatérünk–e' Nem lesz olyan könnyű
vállalkozás, mint annak idején, amikor megszöktetek Fezből.
Skye bólintott. – Tudom. Ezúttal teljesen más a helyzet. Időre
van szükségem, hogy átgondoljam a dolgokat.
– Minden elvesztegetett perccel közelebb kerül a lányunk annak
a sátánfajzatnak az ágyához! – tört ki Adam.
– Kedves férjuram – szólt Skye magától értetődő
természetességgel –, ha Velvetet a nagymogul háremébe küldték,
akkor az uralkodó már minden bizonnyal az ágyába fektette. Nem ez
a legrosszabb, ami egy asszonnyal megtörténhet.
– Te idősebb, erősebb és tapasztaltabb voltál – vágott vissza
Adam. – Az én drága kislányom szinte még gyerek.
– A te drága kislányod egy felelőtlen csitri, akit úgy kellett az
oltár elé kergetni – jelentette ki Alexander Gordon, ki éppen a
mondat végére lépett a terembe – Mi az ördög ütött beléd, Murrough,
hogy Indiába vitted a feleségemet, és hol van most az asszony?
Lenne egy kis megbeszélnivalóm vele. Tudni szeretném, miért
hagyott magamra, amikor a vérembe fagyva, félholtan feküdtem.
Murrough O'Flahertynek tátva maradt a szája a döbbenettől. – Te
meghaltál! – kiáltott fel.
– Nem tudok róla – derült Alex.
– Murrough! – Skye rájött, hogy valami nincs rendjén. –
Szeretném, ha elárulnád, miért vitted magaddal Velvetet, amikor
elindultál Londonból. Alex, ülj le.
– Először mondd meg, hol van Padraic – makacsolta meg magát
Murrough.
– Mi köze ehhez Padraicnek? – kérdezte Adam.
– Hol van?
– Miért keresed Padraicet? – tudakolta Skye. – Ugyan mi szárad
a lelkén? Már hónapok óta Clearfieldsben van, és ha nem árulom el
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neki, hogy a hónap végén visszaérkezel Indiából, még vízkeresztre
sem tudom Londonba csalni.
– Pontosan mióta tartózkodik Clearfieldsben, anyám? Skye
elgondolkodott. – Nem emlékszem pontosan, Murrough. Fontos ez?
– Kerítsétek elő! – mondta zordan O'Flaherty kapitány.
– Daisy! – kiáltott Skye. – Vezesd ide Lord Burke–öt.
Murrough nem folytatja addig a történetét, amíg vissza nem
érkeztek.
Daisy kisietett az ajtón, a teremre kínos csönd ereszkedett.
Skye a férjére pillantott. Adam most töltötte be a hatvanadik évét.
Egykor fekete haja ezüstösen csillogott, de ettó1 külseje csak még
finomabb, előkelőbb lett. Sötétkék szeme megőrizte fiatalos
elevenségét. Adam a rajongásig szerette egyetlen gyermekét, a
lányukat, Velvetet. Hányszor, de hányszor engedett Skye, amikor
összevitatkoztak Velvet miatt, csak hogy ne felhőzze be semmi az
apa és a leánya kapcsolatát. Skye rádöbbent, hogy túlságosan szereti
mindkettőjüket. Eltűnődött, vajon Velvet képes lesz–e megbirkózni a
rámért megpróbáltatásokkal, hiszen rövid életű házassága ellenére a
szíve mélyén még gyerek. Skye megfogta Adam kezét, és biztatóan
megszorította.
Adam mosolyogni próbált, és ő is megszorította Skye kezét, de
tekintete csakhamar újból elhomályosult, ahogy a gondolatai
visszatértek egyetlen gyermekéhez. Adam szemé ében Velvet még
mindig kislány volt. Igaz, már elmúlt tizenkét éves, amikor a szülei
tengerre szálltak, és a legtöbb lány bizony nem sokkal idősebb,
amikor a házasság és a nászi ágy révébe terelik; ő és Skye azonban
megállapodtak, hogy tizenhat éves kora előtt nem adják férjhez a
lányukat. Szerették volna, ha a házasságkötés előtt egy kis
tapasztalatot szerez az udvarban• szülei gondos felügyelete alatt.
Adam sóhajtott. Hogy féltették, a széltó1 is óvták Velvetet; talán
hibát követtek el, gondolta. Így hogyan fogja túlélni a lányuk, hogy
egy keleti nagyúr háremébe zárták? Ugyan mit tud Velvet a
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szereelemró1 azon kívül, amit ez a suhanc tanított neki rövid
házasságuk alatt? Tekintete Alexander Gordonra esett.
Alexander Gordon, Broc Caírn grófja zordan maga elé meredve
ült a székében. Már csaknem egy éve, hogy nem látta a feleségét. A
felesége! Az az elbűvölő, makrancos boszorka elhagyta őt, amikor a
legnagyobb szüksége lett volna rá. Pedig elhitette vele, hogy
hajlandó Dun Brocba jönni és úgy viselkedni, mint más rendes
feleség. Ehelyett azonban megragadta az első alkalmat, hogy a
szüleihez szökjön. Viszketett a tenyere, ha Velvet gömbölyű alfelére
gondolt. Kerüljön csak a kezébe, majd ő megtanítja rá, mit jelent
Alexander Gordon feleségének lenni.
Kinyílt az ajtó, és Lord Burke sietett a terembe, a sarkában
Daisyvel. Murrough felugrott, és őrjöngő arccal hatalmas pofont
kevert le az öccsének. A fiatalember elterült a földön. A teremben
lévők döbbenten bámultak, miközben Murrough felhúzta Padraicet,
és még egyszer az arcába vágott.
_ Biztos vagy benne? Emlékszel, Padraic, azt kérdeztem, biztos
vagy benne, hogy Lord Gordont megölték? És te azt mondtad, hogy
higgyünk neked. Ha jól emlékszem, még fel is háborodtál, hogy
kétségbe merjük vonni a szavahihetőséged! Tisztában vagy vele, mit
tettél, Padraic? Van valami halvány fogalmad arról, hogy mit tettél?
– Épségben visszaérkeztél! – nyögte Padraic. – Tévedtem,
Murrough, bocsáss meg. De épségben visszaérkeztél, és most már
minden rendben van, igaz?
– A húgod ebben a pillanatban az indiai nagymogul foglya!–
üvöltötte Murrough. – Az uralkodó háremébe zárták, és nyúlfarknyi
esélyünk sincs, hogy még egyszer viszontlássuk az életben!
Szerinted ez rendben van? – Undorodva ellökte magától az öccsét. –
Krisztusom! Éppen olyan vagy; mint az apád, Niall. Gátlástalan,
önző szépfiú! Még ahhoz sem vetted a bátorságot, hogy megvárd
Alexet, és elmondd neki, mi történt, vagy tévedek? Gyáván
elszaladtál, és elrejtőztél Clearfieldsben. Miért nem nyugtattad meg
Alexet, hogy legalább jóvátedd a hibád? Meg tudnálak ölni a
tulajdon két kezemmel!
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Padraic Burke visszaesett a padlóra, és szorongva nézett a
bátyjára. Murrough–nak teljesen igaza volt, ezt el kellett ismernie.
Kétségbeesett magyarázkodásba kezdett. – Hogy mondhattam volna
el Alexnek, hogy én, ostoba, a halálhírét vittem Velvetnek, amikor
csak néhány percet kellett volna várnom, hogy kiderüljön az
igazság?
– Halálhíremet? – kiáltotta Alex, egészen belesápadt, amiikor
meghallotta, hogy a feleségét egy hárembe zárták. – Te azt mondtad
Velvetnek, hogy meghaltam?
Egy pillanatig úgy látszott, mindjárt ő is Padraicnek ugrik, és a
fiatalember, meglátva sógora elsötétülő tekintetét, feltápászkodott, és
közelebb húzódott az anyjához.
– Te gyáva nyomorult! – csikorgatta a fogát Murrough, és
fenyegetőn Padraic felé lépett.
Skye a fiai közé ugrott. – Ha jól értem, Padraic azt mondta neked
és Velvetnek, hogy Lord Gordont megölték? Miért tett volna
ilyesmit? – Alexhez fordult. – Van valami hozzáfűznivalód, jó uram?
– P–p–párbajoztam – motyogta Alex.
– Párbajoztál, fölöslegesen – csattant fel Murrough. – A húgom
könyörgött neked, hogy ne tedd, de te egyáltalán nem hallgattál rá.
– Hagyjátok abba a marakodást! – intette le őket Skye; egyre
nyugtalanabb lett, égett a vágytól, hogy kiderítse, mi történt
valójában. – Tehát megsebesültél egy párbajban, Alex, és Padraic,
aki azt hitte, meghaltál, sietve megvitte a hírt Velvettnek. Így volt?
Padraic bólintott.
Skye az idősebbik fiához fordult. – Áruld el nekem, Murrough,
mi késztetett arra, hogy magaddal vidd a húgodat Londonból egy
ilyen veszélyes útra? Még arra sem hagytál időt neki, hogy eltemesse
a férjét. Miért?
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– Mert könyörgött nekem – felelte Murrough elbátortalanodva.
– Mert könyörgött neked? – Skye elképedve állt. – Murrrough!
Felnőtt ember vagy; magad is több gyermek atyja. Elsőszülött fiad
mindössze néhány évvel fiatalabb Velvetnél! Hogy tehettél ilyet?
– Anyám – mondta megtört hangon Murrough –, te ezt nem
értheted. Velvet valósággal őrjöngött, amikor megtudta, hogy Alex
meghalt. Nem lehetett hatni rá. És nem volt ott senki, aki segítsen,
sem Robin és a felesége, sem Willow vagy James. Szegény kis
húgom könyörgött, hogy segítsek, és én nem tehettem mást, úgy
segítettem, ahogy tudtam, magammal vittem. Velvet Alex feltehető
kívánsága szerint azt szerette volna, ha a halottat Dun Brocban
helyeznék örök nyugalomra, és úgy érezte, nem bírná elviselni, hogy
a férje koporsójával érkezzen először oda, ahol az otthonuk lett
volna.
Folyvást zokogott, hogy Alexnek magva szakadt, és hogy ez az ő
hibája, mert nem maradt állapotos. Egyszerűen nem leehetett
beszélni vele! Gondoltam, jobb lesz, ha magammal viszem, mert
itthon még valami baja esik.
Alex mérgesen összeszorította a száját. Jellemző, ha valami
szerencsétlenség történik, Velvet egybó1 a szüleihez szalad. Mint
egy gyerek.
Skye a karosszékbe rogyott a férje mellé. Nem tudta, sírjon–e
vagy nevessen, és Adamre pillantva leolvashatta a férfi arcáról, hogy
ő is hasonlóképpen érez. Mennyi bajt zúdítsanak az emberek a
maguk s a mások nyakába az önfejűségükkel! Murrough azt hitte,
segít Velveten, de végül kiderült, hogy csak ártott. Utána kellett
volna járnia, hogy igazat beszél–e Padraic, hiszen tudja, milyen
szeleburdi az öccse. Ugyanakkor érthető, hogy Murrough nem
várhatott, ki kell lett használnia a kedvező széljárást, hogy mielőbb
visszajusson Indiába, és teljesíthesse a küldetését, az anyja és Adam
megmentését. Hogyan is hibáztathatná azért, amit tett? Ha valaki
felelős a történtekért, hát Alexander Gordon, aki fölöslegesen
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párbajba keveredett, na meg Padraic, aki rögvest a húgához rohant,
hogy mint a kiskakas a mesében, a farkassal ijesztgesse.
– Azt hiszem, most már értem, mi történt valójában, és
valamenyiőtöket hibáztatlak, Velvetet is beleértve, akit nem arra
tanítottam, hogy így álljon helyt az életben. És most ki kell
találnunk, hogyan szabadítsuk ki őt és Pansyt. A két lány alighanem
még mindig együtt van; Velvetet biztosan nem választották el a
szolgálójától.
– Mi lesz velük, úrnőm? – szólalt meg remegő hangon Daisy.
Skye hűséges komornájára pillantott, és egészen megdöbbent. Még
soha nem látta ilyen kétségbeesettnek Daisyt, de érthető, hiszen a
gyermekéró1 volt szó.
– Azt hiszem, ez az Akbár már az ágyasává tette Velvetet –
mondta Skye. – Ami Pansyt illeti, őt nem fogják bántani. Továbbra
is szolgálja majd az úrnőjét, Daisy. Nem kell aggódnod miatta.
– Az én feleségem egy török férfi ágyasa? Hogyan beszélhetsz
ilyen közömbösen a lányodról, asszonyom? – szólalt meg zordan
Alex.
– Akbár nem holmi török férfi, hanem India uralkodója felelte
Skye némi derültséggel a hangjában. – Mivel pedig egyszer magam
is hasonló helyzetbe kerültem, mint Velvet, nem veszítem el rögtön a
fejem. Nem mondom, hogy irigylésre méltó egy keleti nagyúr
háremében időzni, de ennél nagyobb csapás is érhette volna
Velvetet. És a feleséged végtére is az én lányom, túl fogja élni.
Egyelőre azonban nem tudhatjuk, hol van, sőt még azt sem, hogy él–
e vagy meghalt.
– Talán jobb lett volna, ha meghal, mint hogy egy másik férfi
ágyába feküdjön – mondta keserűen Alex.
Adam a veje torkának ugrott. – Te kutya! – vicsorgott a
megdöbbent skótraj a mellkasára térdelt, valósággal a székbe
szögezve Alexet. – Az apád a barátom volt, de beló1ed önző,
önelégült fajankó lett. Idejöttél a drágalátos Skóciádból, és egy
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óvatlan pillanatban elcsavartad a lányunk fejét. Ne hidd, hogy nem
ismerem Velvet botrányos elcsábíttatásának a történetét. Mindent
tudok, mindent! Valamikor ré égen a tanúja voltam, hogy puszta
érdekbó1 férjhez adták szeretett Skye–omat egy idegenhez. Aztán
végignéztem, mint hajszolja kis híján a pusztulásba egy másik férfi,
amiikor meg akarta menteni Padraic apját, az első szerelmét. De
soha, egy pillanatra sem tépelődtem azon, hogy Skye más férfiakat is
ismert. Nem törődtem vele, mert szeretett, és neked se kéne törődnöd
vele, ha szeretnéd a lányomat, de sajnos nem vagyok meggyőződve
róla, hogy szereted. Tárgynak tekinted Velvetet, holmi
tenyészkancának. De én nem tűröm! Ha épségben hazahozzuk, és
nem teszel tanúbizonyságot az érzéseidró1, érvényteleníttetem a
házasságotokat. Nem érdemled meg, hogy ilyen feleséged legyen.
Felállt, és–izzó szemmel nézett az ifjú grófra; Alex zavartan
elfordította a tekintetét.
– Adam – csitította a férjét Skye. – Alex joggal nyugtalankodik.
Ha belegondolunk, őt is üvegházban nevelték. – Megfogta Alex
kezét. – Megértem, hogy aggódsz, Alex, de bármi történt is
Velvettel, szentül hiszem, hogy még mindig szeret téged. Nem olyan
lány ő, aki könnyelműen odadobja a szívét vagy a testét bárkinek, de
ezt te is tudod, igaz?
– Nem bírom elviselni a gondolatot, hogy más férfi érintse –
felelte halkan Alex.
– Te is érintettél más asszonyokat, Alex.
– Az más, úrnőm.
Skye elmosolyodott. – Bárki érinti is a lányom testét, Alex, a
szíve egyedül a tiéd.
Alex az anyósára nézett, és újból elcsodálkozott Skye pá áratlan
szépségén. Nemcsak az arca és az alakja volt tökéletes, ennél jóval
többró1 volt szó. Alex sóhajtott. – Mi, skótok, keményfejű emberek
vagyunk, asszonyom. Kétlem, hogy olyan nagylelkű tudnék lenni,
mint Adam.
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_ Először hozzuk haza Velvetet, Alex – felelte Skye –, azután
meglátjuk. – Teljesen lefoglalják a saját érzései, gondolta az asszony.
Nem tud másra gondolni, csak arra, hogy Velvet halottnak hiszi, így
másnak adja szerelmét. Murrrough–ra pillantott. – Azt mondod, a
jezsuiták kapcsolatban állnak Akbárra1?
_ Igen, két jezsuita pap tartózkodik az udvarában, és az uralkodó
megengedte, hogy a rend képviselői térítsenek a lakosság körében.
Az udvarban tartózkodó két pap persze abban reménykedik, hogy
magát a nagymogult is sikerül Krisztus karámjába terelni. Ourique
atya szerint Akbár ragyogó elme, felvilágosult uralkodó és kegyes
lélek.
Skye eltűnődött a fia szavain. A helyzet korántsem tűnik
reménytelennek. A jezsuiták nem osztogatják könnyelműen a
dicséreteiket. A rend még fiatal, mindössze ötvenhat évvel ezelőtt
alapították, de máris vagyonra és hatalomra tett szert. Ad Maiorem
Dei Gloriam – Isten nagyobb dicsőségére – hirdeti a jelszavuk, s
ennek megfelelően legfőbb céljuk a keresztény hit terjesztése. A
jezsuiták közreműködésével lehettséges lenne elérni Velvet
kiszabadítását. Skye a komornájához fordult.
_ Daisy, kerítsd elő Brant, azt üzenem neki, hogy menjen
Írországba, és hozza magával a bátyámat, Michaelt.
– Mit akarsz Michaeltó1? – tudakolta Adam.
_ Megkérem Michaelt, hogy Mid–Connaught püspökeként
utazzon el Párizsba az egyik régi barátjához, aki igen nagy tekintélyt
szerzett a jezsuita rendben. Szükségünk van a közreműködésükre,
drágám. Végtére is, nem egy jezsuita volt az, aki fölháborító módon
foglyul ejtett bennünket, és váltságdíjat követelt értünk, amit ki is
fizettünk? És az nem egy jezsuita volt tán, aki annak a förtelmes
Marinha–Grandénak a gondjaira bízta a gyermekünket, egy parázna
hitetlen markába juttatva az egyház egyik jámbor és hithű leányát?
Adam, kedvesem, ha a jezsuiták nem ártják bele magukat az
ügyeinkbe, Velvetet semmi baj nem éri. Az a véleményem, hogy a
jezsuiták sokkal tartoznak nekünk. Ez persze nem ment fel a
kötelesség alól, hogy lerójuk a hálánkat a rendnek, ha egyszer Velvet
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épségben visszatért közénk, de előbb latba kell vetniük a
befolyásukat annak érdekében, hogy Michael a nagymogul színe elé
jusson. Ott aztán a segítségükkel megpróbálja meggyőzni Akbárt,
engedje vissza Velvetet a családjához és a férjéhez, aki a hírekkel
ellentétben él és egészséges.
– Lehetséges, hogy megvalósítható a terv – tűnődött Adam.
– És ha mégsem? – kérdezte Alex.
– Tudomásom szerint – vetette közbe Skye – Akbár muzulmán
vallású. Egyetlen igazhitű mohamedán sem vetemedne arra, hogy a
háremébe zárja egy élő ember feleségét. Ha Akbár megtudja, hogy
Velvet férje él, visszaadja neki a szabadságát, erre a fejemet teszem.
– Én is a bátyáddal megyek – jelentette ki Alex.
– Nem – szögezte le nyugodtan Skye. – Velvet annyit szenvedett
az elmúlt esztendőben, mint még soha. Időre lesz szüksége, hogy
visszanyerje testi és lelkierejét. Az utazás éppen megfelelő erre a
célra. Egyedül kell hazatérnie, Alex. A jelenléted csak elviselhetetlen
bűntudatot ébresztene benne. Ezt nem engedhetem meg. Térj vissza
Skóciába. Több mint két éve, hogy elhagytad a birtokaidat, a néped
visszavár. Majd üzenünk, ha küszöbön áll Velvet érkezése. De addig
még sok víz lefolyik a Temzén. Maga az Indiába vezető tengeri út is
több hónapig tart. A tengerparttói pedig Michaelnek több száz
mérföldet kell megtennie a szárazföldön Labore–ig, a nagymogul
udvaráig, hogy előadja a kérelmét. Aztán ott van a visszafelé vezető
út. Igen, jó egy esztendőbe beletelik, míg viszontlátod a feleséged,
Alex. Térj vissza Skóciába. Így lesz a legjobb. Itt semmit sem
tehetsz.
Skye nem árulta el a vejének, hogy tudomása van a szereetőjéró1,
a szemrevaló Alanna Wythe–ró1, aki apjának, az ezüstművesnek a
házában gondjaiba vette a párbaj után a sebesült grófot. Skye
jobbnak látta elválasztani Alexet a chere amíeejétó1, mielőtt Velvet
hazatér. Azzal nem törődik, ha Alex elszórakozgat a falujabeli
lányokkal – bizonyára már korábban is így tett –, de Alanna Wythe
veszélyes lehet a lánya boldogságára. Ha Skye visszaküldi a vejét
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Skóciába, véget vet a dolognak, mielőtt még a kapcsolatuk
elmélyülne, és Alanna kisasszony új pártfogó után nézhet.
– Visszamegyek Skóciába – határozta el magát Alex. – Az
embereim már égnek a vágytól, hogy hazatérjenek, csaknem egy éve
várják, hogy meghozzam ezt a döntést. Igazad van, asszonyom. Itt
Londonban semmit sem tehetek. Csak arra kérlek, mondd meg
Oaisynek, hogy a szolgám, Ougald eljegyezte magát a lányával,
Pansyvel alig egy hónappal azelőtt, hogy Velvet és ő hajóra szálltak.
Ougald is örülne, ha hírt kapna a leányzóról. Szívbó1 szereti a
tűzró1pattant kis menyecskét.
Skye elmosolyodott. – Továbbadom Oaisynek és Brannek.
De azt hiszem, Ougaldnek is beszélnie kéne velük, hogy utólagos
áldásukat kérje. Így kívánja az illendőség. Bran Kelly minden
gyermekét egyformán szereti, de az elsőszülöttje, Pansy valamennyi
közül a legkedvesebb a számára.
Alex bólintott. – Szólok Ougaldnek.
– És most menjetek valamennyien. Murrough, köss békét
Padraickel. Nem szeretnék még egy hangos szót hallani köztetek.
Ami megtörtént, megtörtént.
– Nem veszekszem többet Padraickel, anyám, de békét csak
akkor kötök vele, ha Velvet épségben hazatér – dörmögte Murrough
haragos szemeket meresztve az öccsére.
– Nem én kergettem fel a hajódra Velvetet – motyogta
elvörösödve Padraic.
– Nem én kergettem kétségbeesésbe a hírrel, hogy a férjét
megölték – vágott vissza Murrough, és a keze ismét ökölbe szorult.
– Elég! – dörögte Adam de Marisco. – Szócsépléssel nem
megyünk semmire. Tűnjetek a szemem eló1, mákvirágok!
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Murrough és Padraic udvariasan meghajolt a mostohaapja előtt,
sötét oldalpillantásokat váltva egymással, majd mindketten kisiettek
a terembó1.
Skye a férje felé tárta a karját, és egy hosszú–hosszú pillanatig ott
álltak egymást átölelve. Túlságosan szerették, túlságosan féltették
Velvetet. Végül Skye nyugodt hangon megszólalt: – Épségben vissza
fogjuk kapni a lányunkat, kedvesem. Elvégre mégiscsak a mi vérünk
folyik az ereiben. Magunk is sok mindenen mentünk keresztül, igaz,
drágám? Velvet hazatér, meglásd. Érzem!
– Van valami sejtelmed róla, hogy min megy keresztül? Adam
felnyögött. – Teremtőm, Skye! Velvet még olyan ártatlan! – Velvet
férjes asszony, Adam – emlékeztette Skye. – Már nem teljesen
ártatlan.
– Kislányom – dünnyögte a férfi –, szegény kislányom.
– Adam! – kiáltott Skye, mintha szét akarná tépni a férje tudatára
telepedő sötét bánatot.
Adam a feleségére nézett, szürkéskék szemében könny csillogott.
– Adam – mondta gyöngéden Skye –, Velvet az én lányom is,
éppoly becses számomra, akár a többi gyermekem, sőt születésének
csodás körülményei miatt egy kicsit talán még becsesebb. Vissza fog
térni a családjához! Meg vagyok róla győződve!
Ekkor kopogtatás hallatszott, és Bran Kelly kapitány lépett a
terembe. – Daisy mindent elmondott – szólalt meg; arca
éppolyelkínzottnak látszott, mint Adamé. – Gyorsabban Írországba
jutok, úrnőm, ha Devonig lóháton megyek, s csak ott szállok hajóra.
– Rendben – bólintott Skye.
– Már indulok is, asszonyom – mondta a kapitány, azzal
meghajolt, és kisietett az ajtón.
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Bran Kelly megállás nélkül lovagolt Londonból Bideforddba,
ahol átvette az O'Malley–Small flotta egyik hajójának a
parancsnokságát, hogy a Clear–fokot megkerülve az Írren át
Innisfana szigetére vitorlázzon. Itt biztosan hírt kap Michael O'
Malleyró1, aki néhai nagybátyjától, Seamustól megörökölte Mid–
Connaught püspökségét.
Brannek nagy szerencséje volt, mivel a püspök úr éppen a
mostohaanyjánál járt látogatóban, az ősi kastélyban. Amiikor
tudomást szerzett unokahúgának és Bran Kelly leányának a
hányattatásairól, azonmód összecsomagolt, és Londonba sietett. Így
történhetett, hogy két héttel az elindulása után Bran Kelly már vissza
is tért Skye–hoz az úrnője öccsével.
Mid–Connaught püspöke, az egykor magas, cingár, pirospozsgás
orcájú s kissé komolykodó ifjú mára őszinte, nyíltszívű férfivá lett.
Rangjához illően rövidre vágott haja alatt kék szeme vidáman
csillogott, s egész lényébó1 a világot tapasztalt ember
magabiztossága sugárzott. Arca megőrizte egészséges pírját. Nővére,
Skye, aki tizenöt évvel volt idősebb az öccsénél, átengedte neki az
"O'Malley" címet, amit ő egyházi méltósága ellenére el is fogadott.
Michaelt mindig mosolyra fakasztotta a gondolat, hogy végül
hozzájutott ahhoz az örökséghez, mely mindig is őt illette. Az apja
meghalt, amikor még kisfiú volt, s tudván, hogy ifjabbik gyermeke
papnak készül, a lányára hagyta minden vagyonát. Skye azonban,
miután hosszú éveken át viselte a családfői szereppel járó terheket,
visszaadta öccsének az örökséget.
– Hát te sohase változol meg? – üdvözölte Michael a nővé érét.
Mackósan megölelte, amiró1 Skye–nak hirtelen az apja jutott az
eszébe.
Szemügyre vette az öccsét; jócskán megpocakosodott, de ettó1
csak még jobban emlékeztetett az édesapjukra, most vette észre
először a hasonlóságot. – Apára emlékeztetsz– mondta Michaelnek.
– Ann mama is ezt mondja. A mostohaanyánk üdvözletét küldi. –
Kis szünet után így folytatta: – Igaz, hogy Párizsba visz az utam?
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– És aztán Indiába, bátyám – felelte nyugodt hangon Skye.
– Óriási vállalkozás ez egy olyan ember számára, aki röpke
párizsi és római tanulmányaitól eltekintve még soha nem tette ki a
lábát Írországból. – Michael kényelembe helyezte magát egy
karosszékben, mely a kandalló előtt állt. Egy szolgáló borral kínálta.
– Te vagy az egyetlen reménységünk, Michael. Ha a nagymogul
fővárosa a tengerparton vagy legalább a tengerpart közelében
feküdne, nem venném igénybe a közreműködésed. Lahore azonban
több száz mérföldre van a legközelebbi kikötőtó1. A jezsuiták
élvezik a nagymogul pártfogását. Meg fogják érteni, hogy a lányom
a rend egyik papjának köszönheti a balsorsát, és segíteniük kell,
hogy visszakapjuk őt.
– Nem lesz olcsó mulatság, Skye. Remélem, tudod?
Skye sokatmondóan felvonta a szemöldökét. – Én mindig fizetek
azért, amit meg akarok kapni, Michael, de egyetlen penny sem üti a
jezsuiták markát, amíg meg nem győződöm róla, hogy a lányom él.
Ezt vésd majd jól a párizsi atyák eszébe.
– Mit szól a tervhez az unokahúgom férje? Vissza akarja kapni a
feleségét azok után, hogy az indiai nagymogul ágyasa lett?
– Igen – szögezte le határozottan Skye olyan hangon, hogy
Michael O'Malley jobbnak látta nem firtatni tovább a kérdést. – Nem
egészen értem, hogy került Velvet ilyen helyzetbe
– folytatta a püspök. – Miért ment Indiába Murrough–val, és hol
maradt a férje?
– Az emberi makacsság és gőg okozta a bajt, megspékelve egy
kis rémhírterjesztéssel és férfiúi kakaskodással. Háborúk is törtek
már ki ilyen dolgok miatt.
Harsány kacagás rázta meg a püspök úr testét. – Más szóval
csupa emberi gyarlóság, nővérkém. Folytasd!
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Skye belefogott Velvet hányattatásainak hosszú történetébe.
Michael feszült figyelemmel hallgatta, s csak akkor szakította félbe a
nővérét, amikor meghallotta, hogy a portugál kormányzó a
nagymogulnak ajándékozta Velvetet.
– Mi vitte rá a kormányzót egy ilyen szörnyű tettre? – tűnődött
hangosan Michael.
– Amikor a portugálok Adammel együtt foglyul ejtettek
Bombayben, egy időre elválasztottak bennünket egymástól. A
kormányzó a saját házában helyezett el. Illetlen ajánlatokkal
zaklatott, melyeket én a leghatározottabban visszautasítottam. Ezek
után engem is tömlöcbe vetettek Adam mellé, förtelmes–hely volt,
számomra mégis sokkal elfogadhatóbb!
– Nem kétlem, hogy csakugyan a lehető leghatározottabban
utasítottad vissza a Dont, ha megsértett gőgjében úgy állt bosszút,
hogy a gyermekedet, egy katolikus nemes hölgyet ilyen megalázó
helyzetbe taszított.
– Úgy utasítottam vissza, ahogy megérdemelte! – csattant fel
Skye.
– Én is erre gondoltam – válaszolta Michael, kék szemei
kifejezően csillogtak. – Nos – sóhajtott –, most már mindent értek,
nővérem, de ügyesen kell majd forgatnom a szót, ha meg akarom
nyerni magunknak a jezsuitákat. Nem hiszem, hogy elismerik a
felelősségüket a történtekért.
– Tégy úgy, ahogy jónak látod, Michael! Te vagy a legfiatalabb
püspök, akit Írország valaha is ismert, s én mindig csodálkoztam,
hogy abba az isten háta mögötti Midba helyeztek, ahelyett hogy
Rómában kamatoztatnák a tehetséged. Úgy emlékszem, van egy
magas rangú jezsuita barátod, aki Párizsban él.
– Bereach O'Dowd – mosolygott Michael. – A nagynénje az
egyik Innisfanán élő unokafivéremhez ment feleségül. Bereach
minden nyáron meglátogat a nővérével, Caitlinnel. Rendszerint
Caitlin is részt vesz a közös horgászatokon, és segít, hogy a fogás
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mielőbb az asztalra kerüljön. Bereachcsel együtt folytattam a
tanulmányaimat Rómában. Később beállt a jezsuita rendbe, és
Párizsba költözött. Mindig az élet naposabb oldalát kereste.
– Szerinted támogatni fogja az ügyünket? – kérdezte Skye.
– Meggyőződésem. Bereach tisztességes ember, és igen éles
elméjű. Fel lesz háborodva Ourique atya viselkedése miatt, de
lefogadom, hogy kikéri majd a portugáloknak szánt váltságdíjból a
részét.
– Ne késlekedj, Michael. Velvet minden elvesztegetett nappal
távolabb kerül tó1ünk. Halottnak hiszi Alexet, s úgy hírlik, hogy a
nagymogul igen megnyerő férfiú. Ha Velvet beleszeret, kétszeresen
is szenvedni fog: az elválástói és a bűntudattói, hogy Alex mellett
más férfit is ismert.
– Azt hiszem, fölöslegesen aggódsz – intette a nővérét a püspök
úr – Ha jól tudom, a keleti uralkodóknak igen népes háremük van.
Velvet el fog veszni a tolongásban.
– Európai asszony lévén Velvet alighanem ritka kincsnek számít
a nagymogul háremében, Michael. Lefogadom, hogy Akbár még az
életében nem látott európai nőt. És egyébként is, ha nem akarja
megsérteni a portugál kormányzót, nagy becsben kell tartania a tó1e
kapott ajándékot. Akbár már az ágyasává tette Velvetet, ebben nem
kételkedem. Csak abban reménykedhetem, hogy a lányom még nem
szerette meg, s így nem fog fájdalmat okozni, ha elszakad tőle. A
bűntudatát majd én segítek leküzdeni, csak kapjuk vissza őt.
Michael O'Malley figyelmét nem kerülte el a nővére hangjából
kicsendülő fájdalom. Hitelt adott Skye szavainak, hiszen az asszony
kiismerte a keleti szokásokat, amikor Algériáiban és Marokkóban
élt. – Hazahozom Velvetet – nyugtatta meg Skye–t. – Ne aggódj,
nővérkém, épségben visszakapod a gyermeked. Szegény kislány!
Hogy emésztheti a honvágy.
Velvetnek azonban hetek óta eszébe sem jutott Anglia.
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Pansy gyorsan felgyógyult a szülés után, és Akbár udvara
visszatért Fatehpur–Sikribó1 Lahore–ba.
Velvet utoljára sétált el a hatalmas sakktábla vörös kó1appjai
mellett; szívét összeszorította a fájdalom. Panch Mahal fehéren
ragyogott a felkelő nap fényében, ahogy kiléptek a palota dúsan
faragott kapuján. Fejedelmien feldíszített elefántjának a hátáról
Velvet egy utolsó pillantást vetett a mogulok elhagyatottságában is
lenyűgöző fővárosára. Aztán a fiatalokra jellemző elszántsággal
előrevetette a tekintetét.
A felvonulás félkör alakban követte Akbárt. Elöl haladtak a
lovas, majd az elefánton ülő katonák, középen pedig fegyveres
eunuchoktól körülvéve Akbár kedvenc feleségei. A háremhölgyek
elefántháton, a rabszolganők teveháton utaztak. A sátrakat és a
bútorokat szamárkordékon szállították, melyek a karaván végén
poroszkáltak a közkatonák, vízhordók, sátorverők, fáklyavivők és
mindenféle mesteremberek kőözött. A népes karavánt lovas íjászok
és dárdavivők kísérték.
Velvet hamar rájött, hogy nem kell támadástól tartaniuk, hiszen
senki sem merne szembeszállni a hatalmas nagymogullal. Az út
mindazonáltal fárasztónak ígérkezett, ám a végén, ha Akbár igazat
beszél, Velvetet csilingelő kutak és virágzó kertek várják. Közeledett
a hideg évszak, és Lahoreeban, ígérte a nagymogul, kedvesét tejben–
vajban fürösztik majd. Így ábrándozott baldachinos rejteke mélyén
Velvet, miközben künn perzselt a hőség. Amikor leszállt az est, az
angliai rózsaszálat az asszonyok sátrából Akbár kétszintes
pavilonjába kísérték, ahol szenvedélyes ölelkezésekben fonódott
össze a nagyhatalmú uralkodóval, akit immár a fértjének tekintett.
Noha Velvetet már nem tartották távol a többi háremhölgyytó1,
csak Jodh Bai és Rugáija Begum barátkozott vele. Perzsa és hindu
nyelvre tanították, hogy meg tudja értetni magát a környezetével.
Velvet szorgosan tanult, de nem sok sikerrel. Bár úgy–ahogy már
elfecsegett a két asszonnyal, gyakran kell lett segítségül hívni Adálit,
hogy megmagyarázza az egyes szavak értelmét.
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_ Olyan ostobának érzem magam – panaszkodott egy este két
barátnőjének –, de ti teljesen másképp formáljátok a hangokat, mint
mi Európában.
_ Ne emészd magad – vigasztalta Jodh Bai. – Mi sem tudtunk
megtanulni egyetlen európai nyelvet sem. Meghaladja az
értelmünket!
_ Igazán kedves vagy, Jodh Bai – nevette el magát Velvet. Az
asszony visszamosolygott. – Nem nehéz kedvesnek lennem hozzád,
Kandra. Fölöttébb kellemes a természeted.
Kandra. Különös így felnőttkorban új nevet kapni, de ez
elkerülhetetlennek tűnt. Fatehpur–Sikribó1 való elindulásuk előtt
sokat beszélgettek erró1 Akbárral. – Az udvaromban élő asszonyok
nem tudják, hogyan szólítsanak, rózsám. Új nevet kell kapnod,
melyet ők is megértenek. Úgy döntöttem, hogy ezen túl Kandrának
fognak hívni.
_ Legyen a kedved szerint – felelte engedelmesen Velvet. –
Megtudhatom, mit jelent ez a név?
_ Kandra ősi szanszkrit nyelven annyit tesz: hold, avagy
holdfény. Bőröd oly fehéren világít, akár a hold, ezért úgy
gondoltam, ez a név illik hozzád a legjobban.
Így lett Velvet Gordonból az indiai nagymogul udvarában
Kandra Begum, a Rózsa hercegnő. A háremben élő asszonyok
tisztelettel közeledtek Velvethez, de megtartották a kellő távolságot.
Jodh Bai és Rugáija Begum barátságát élvezve azonban Velvet nem
szenvedett a magánytól, jóllehet gyakran látta felvillanni a többi
háremhölgy szemében a féltékenységet.
Záda Begum, Akbár második felesége, szürke, egérszerű asszony
volt; nem született gyermeke, aki leköthette volna a figyelmét. Záda
Begum szoros barátságban állt Akbár harmadik feleségével, Szálima
Begummal, a nagymogul legidősebb leányának, Sahzad Hánimnak
az anyjával. A két nő rettentően fenn hordta az orrát, és gőgös
megvetéssel pillantott mindenkire maga körül. A háremhölgyek, ha
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tehették, messze elkerülték őket. Ám nemcsak Záda és Szálima
Begum, hanem a háremben élő többi asszony is sötét pillantásokat
vetett Velvetre, és irigykedve súgtak–búgtak a háta mögött.
– Olyan szeme van, mint egy macskának – mondta Dzsaiszalmer
hercegnője, a gyermektelen Kamlávati.
– És a haja – dörmögte Almira, Murád herceg anyja. Olyan színe
van, mint a felszántott földnek. Még soha nem láttam ilyet. Undorító.
– Szerintem a bőre a legvisszataszítóbb – csilingelte Roopmáti,
Danijál herceg anyja. – Akár egy halé.
– És milyen óriási a termete – fűzte tovább a szót egy másáik
háremhölgy. – Egyenesen a mi drága urunk szemébe tud nézni.
Nagyon illetlen. Nem értem, mi vonzót talál benne őfelsége.
– Talán a kedvessége bűvöli el – vágott közbe nevetve Rugáija
Begum, aki minden szót hallott. – Egyikőtök sem dicsekedhet ezzel
az előnyös tulajdonsággal. Kandra olyan édes, akár a méz, és Akbár,
a bölcs öreg méh, már megelégelte a ti keserű gyümölcseiteket.
Mivel Rugáija Begum igen nagy tekintélyt élvezett a háremben,
az asszonyok nem merték csak úgy faképnél hagyni vagy semmibe
venni a szavait. Hízelgőn rámosolyogtak, majd sietve szétszéledtek.
Egy hónapig tartott, míg Lahore–ba értek. Sivár, napégette
földön jártak, s Velvet szíve összeszorult a környező táj láttán. Még
hogy kertek és szökó1rutak ezen a szürkévé aszott vidéken! Velvet
sóhajtott, az üde zöld Anglia jutott az eszébe.
Pansy hamar visszanyerte régi erejét, s valósággal kiteljesedett az
anyaságban. A kisfiú napról napra gyarapodott a mama zsíros
tejének köszönhetően. A katonák sóvár pillantásokat vetettek a
szoptató asszonyra, de Pansy csak a vállát vonogatta, és hűvösen így
szólt: – El óbb–utóbb újból férjhez megyek. Úgy látom, ezek az
indiaiak egészen jóképűek, és egy férfi számára fontosabb, hogy egy
asszony fiúkat tudjon szülni, mint hogy szűz legyen. De még nem
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jött el az ideje. És egyébként is, mint a mogul kedvenc feleségének a
komornája, nem adhatom olcsón magam.
Végül feltűnt előttük Lahore; a várost, melyet magas falak vettek
körül, tizenhárom kapun át lehetett megközelíteni. Lahore a Rávi
partján épült; a folyó magasan a Himalája bíbor csúcsai közt eredt,
melynek körvonalai ott ködlöttek az i"szaki látóhatáron. Minél
közelebb kerültek a városhoz, annál zöldebb lett a táj. A földet a
folyóval összekötött keskeny csatornákból öntözték. Az elefántok
hátáról jól láthatták a parasztokat, amint bivaly vontatta ekéik
nyomában a barázdát tapossák.
A nagymogul karavánja végigkígyózott a Lahore–ba vezető úton.
A menet élén haladó dobos ugyanazt az egyhangú ritmust verte,
miközben méltóságteljesen bevonultak a város főkapuján. Útjuk
mellett málhával megrakott tevéket és szamarakat, kereskedőket,
parasztokat és nemesembereket láttak, mellettük gondosan
lefüggönyözött gyaloghintókkal, melyek az asszonyaikat rejtették.
Mindenki kitért a nagymogulnak és udvartartásának az útjából. A
karaván a szűk utcákon, a hatalmas mecsetek és minaretek mellett a
város északnyugati sarka felé vette útját, ahol az erődön túl a
nagymogul palotája állt.
Itt az asszonyokat szállító elefántokat a háremhölgyek
szolgálóival együtt a palota központi udvarán keresztül az épület női
szárnya elé vezették. A tevék letérdeltek, hogy utasaik kényelmesen
le tudjanak szállni a hátukról. Az elefántok azonban egy magas
emelvény elé léptek, ahol a szolgálók valamennyi hölgyet
kisegítették baldachinos ülóbelyéró1. Velvet, Akbár legújabb
felesége maradt utolsónak.
_ Boldog vagyok, hogy Akbár nem vitte magával az összes
feleségét – mondta nevetve Velvet Jodh Bai és Rugáija Begum mellé
lépve –, különben itt tölthettem volna az egész éjszakát!
_ Most legalább megtanulhatod, Kandra – mosolygott
Rugáija Begum –, hogy nem mindig az ifjúság és a szépség az
első.
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_ Te is úgy sóvárogsz egy fürdő után, mint én? – kérdezte Jodh
Bal – Az a pancsolás, amit útközben műveltünk, csak arra volt jó,
hogy felbosszantson. A por egészen beleette ma agát a bőrömbe és a
hajam közé. Szürke lett az arcom.
_ A fürdőbe is csak utolsóként mehetek? – érdeklődött gyászos
arccal Velvet.
_ Ha sietünk, nem. A többiek most túlságosan el vannak foglalva
a rokonaik és a barátaik üdvözlésével – felelte
Rugáija Begum pajkos csillogással a szemében. – Égnek a
vágytól, hogy szétkürtölhessék, urunk új feleséget hozott a házhoz.
Nézd! Máris irigy pillantásokat vetnek rád. – Kézen fogva a
barátnőit a palotába sietett. – Gyertek – mondta Rugáija Begum –,
áztassuk ki a tagjainkat, mielőtt még ki. eszelnék, hogyan vegyék el
tőled Akbárt.
– Ó, Rugáija! Belehalnék, ha Akbár elhagyna – nyugtalankodott
Velvet. Eddig még nem gondolt erre, de most hirtelen rájött, hogy
ilyesmi igenis megtörténhet. Hátrapillantott a gyülekező
asszonyokra. – Szépségem meg sem közelíti az övékét – mondta
aggódva.
– Kis bolond! – válaszolta a gyakorlatias beállítottságú Rugáija
Begum. – Akbár szeret téged! Nekem elhiheted, régebben ismerem,
mint bárki a többiek közül. Előfordul majd, hogy felkeresi egyik–
másik asszonyt, ha ki akarja elégíteni fellobbanó vágyát, vagy
változatosságra áhítozik, de ez természetes egy férfinál. Egyelőre
azonban még nem kell ettől tartanod. Kitöltöd a gondolatait, Kandra.
Jusson eszedbe, hogy hosszú utazásunk alatt minden éjszaka téged
hívatott magához, kivéve, amikor tisztátalan voltál.
– Kevés asszony van, akivel Akbár igazán törődik, noha
valamennyivel kedves – vetette közbe Jodh Bai, megérezve, hogy
Velvetnek megerősítésre van szüksége. Az európai nők, hallotta
Velvettől, nem osztoznak a férjeiken. A keresztény vallás mindössze
egy feleséget engedélyez a férfiaknak, amit Jodh Bai rettenetesen
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visszataszítónak talált. Hogyan is elégíthetne ki egy férfit egyeden
fehérszemély? Barbár, képtelen ötlet, nem beszélve arról, milyen
tisztességtelen a szerencsétlen asszonnyal szemben, akinek mindig
az ura rendelkezésére kell állnia. Előbb–utóbb az édes Kandra is
észreveszi és megbecsüli majd a többnejűség előnyeit. Jodh Bai
elmosolyodott magában, és a mosolya egyre szélesebbre húzódott,
amint elérték a fürdőt. – Végre! – sóhajtott, megérezve a medencéből
kiáramló gőz illatát.
A három nőt csakhamar tereferélő, sürgő–forgó szolgahad vette
körül, hogy lesegítse róluk poros ruháikat. Mire a többi háremhölgy
megérkezett, már kis híján végeztek a fürdőzéssel. A későn jövők
szúrós pillantásokat vetettek rájuk.
– Ah! – ingerkedett Rugáija Begum. – Azt hittem, már sohasem
hagyjátok abba a pletykálkodást!
– Valakinek el kellett magyaráznia, hogy ki ez az utálatos idegen
– felelte Almira. – Végtére is nem mindennap látnak olyan nőt,
akinek a bőre a megsavanyodott tejre, a haja színe pedig a
macskaszarra hasonlít.
Velvet elvörösödött, éppen eleget megértett Almira sértő
szavaiból, ám mielőtt barátnői a védelmére kelhettek volna, így szólt
tört perzsa nyelven: – Az én hazámban ... az emberek. .. szeretettel
fogadni ... az idegeneket ... még akkor is, ha ... másképp kinézni ...
mint ők. Te lenni ... nagyon ... nagyon durva, Allmira. – Azzal hátat
fordított, és folytatta a fürdőzést. Almirának leesett az álla a
megdöbbenéstől, és hallva az asszonyok elfojtott kuncogását a háta
mögött, az arca foltosra vált. Jodh Bai és Rugáija Begum szélesen
elmosolyodott új barátjuk és védencük sikere láttán. Aztán ők is
nekiálltak lecsutakolni magukat.
– Ügyes voltál, Kandra – suttogta Jodh Bal – Almira rettentően
fenn hordja az orrát, pedig Akbár már évek óta feléje se néz!
– Hamar kiábrándult belőle – nevetgélt Rugáija Begum.
(Egyeden szerencséje, hogy ő szülte Akbár második fiát, különben
az urunk észre sem venné többet.
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– Még belőlem is kiábrándulhat – jegyezte meg Velvet.
– Almira zsémbes volt és mohó, Kandra. Te semmiben sem
hasonlítasz rá. Akbár sohasem fog betelni veled – nyugtatta meg
Rugáija Begum.
A három nő tisztán és felfrissülve tért vissza a hárembe, ahol
Rugáija Begumnak és Jodh Bainak is tágas külön lakosztály állt a
rendelkezésére. Mielőtt azonban a szobáikhoz érthettek volna, Adáli
bukkant fel előttük mélyen meghajolva.
– Hercegnőm – szólt Velvethez –, velem kell tartanod. Jóságos
urunk úgy rendelkezett, hogy készítsük elő számodra a palotádat,
ahogy megígérte. Kérlek, kövess!
– Kísérjetek el! – kérte a barátait Velvet. A két asszony
beleegyezően bólintott, jelentőségteljes pillantásokat váltva
egymással. Őszintén kíváncsiak voltak, milyen Kandra új otthona. –
Lám, saját palotát kaptál – mondta Rugáija Begum. Urunk fölöttébb
nagy becsben tart. Fatehpur–Sikriben nekünk is volt palotánk, de itt,
Lahore–ban senkinek sincs saját otthona. Meg kell elégednünk
annyival, hogy külön lakosztályt tartanak fenn számunkra a
háremben.
– Mindenki irigyelni fog – morogta Jodh Bai.
– Nem törődöm vele, amíg a barátaim maradtok – válaszolta
Velvet. – A többiek semmit sem jelentenek számomra. – Az
embernek még a paradicsomban is szüksége van barátokra – jegyezte
meg bölcsen Rugáija Begum.
– Ezt talán itt mégsem nevezném a paradicsomnak – gúnyolódott
Velvet, a két nő felnevetett.
– Kandra, te kiszámíthatatlan vagy– mondta Jodh Bai.
– Az egyik pillanatban csupa méz, a másikban csípős, mint a
bors! – Hogy annál jobban elbűvöljem Akbárt, drága barátaim
¸vágott vissza hetykén Velvet idősebb társai általános derülésére.
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A három asszony követte az eunuchot; a női lakrészen áthaladva
lesiettek egy szűk lépcsősoron, ki a tágas palotakertbe. Fehér
márványlapokkal kirakott ösvényen lépkedtek, melyet magas
orchideafák szegélyeztek. A meleg levegőt egészen betöltötte a
bíborszínű virágok nehéz illata. Az ösvény egy gyönyörű türkizkék
csempével kirakott kút mellett vitt el, melynek halványzöld
márványból faragott, lépcsőzetesen egymás fölé emelkedő
medencéibó1 kristálytiszta víz csobogott. A legalsó medencében
narancssárga aranyhalak úszkáltak a játszin villogó napsugarak
között.
Adálit követve egy fehér márványból emelt kis palota elé értek,
melynek tetejét meseszép kupola koronázta. A palota úgy ült a
zöldellő kert közepén, akár egy ékkő a foglalatában. – Milyen csodás
épület! – kiáltott fel Jodh Bai. – Eddig még sohasem jártam erre.
– Eredetileg Bábur egy kedvence számára építették – mesélte
Rugáija Begum. – Akbár és én itt játszottunk gyerekkorunkban.
Évek óta nem használják.
– Nem tudtam, hogy Akbár itt töltötte a gyerekkorát – vetette
közbe Jodh Bai.
– Csak én töltöttem itt a gyerekkorom – felelte Rugáija. ¨De
mivel jegyesek voltunk, Akbár meglátogatott olykor. Időnk nagy
részét itt töltöttük. Azt hittem, Akbár már meg is feledkezett erró1 a
palotáról.
_ Gyertek, asszonyok, siessetek! – sürgette őket integetve Adáli.
Velvet szótlanul követte a társait. Meghatódott, hogy Akbár
betartotta az ígéretét. Gyűlölt a háremben lakni együtt a többi
asszonnyal. Sosem fogja megszokni, hogy nem maradhat magára, de
a saját otthonában bizonyára könnyebb lesz. Rugáija és Jodh Bai is
azt állították, egy külön lakosztályban észre sem venné, hogy a
többiek egyáltalán léteznek, őt azonban nagyon zavarta a
háremhölgyek jelenléte. Milyen kedves Akbártól, hogy megértette az
érzéseit. Igazán csodálatos férfiú.
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Egy boltíves kapun át beléptek a palota kétszintes
fogadótermébe, mely olyan hosszú volt, mint maga az épület. A
terem fölött emelkedett a kupola, innen kapott fényt a helyiség a
jáspisból faragott kőcsipkén keresztül. A mennyezetró1 egy arany
gyertyatartó függött alá, hogy éjjel is be lehessen világítani a termet.
A helyiséget tetszetős edényekbe állított virágzó növények
díszítették, melyek édes illatot árasztottak.
Velvet csak ámult, ám Rugáija és Jodh Bai hangosan tapsikoltak
a gyönyörűségtó1.
_ Milyen különleges! – kiáltott fel Akbár legidősebb felesége. –
Akbár igazán értő szemmel választotta ki legdrágább kincse számára
a tökéletes foglalatot.
_ Nézzétek! – mutatott kecsesen Jodh Bai a csillogó víztükrű
medencére, mely végigfutott a terem hosszában, egészen a hátsó
kertbe vezető boltíves kapuig. A medence sarkainál ezüstkalitkák
álltak, tarka tollú lakóik hangos rikoltozásba kezdtek a közeledő
léptek zajára.
_ Minden olyan hűvös és zöld itt – sóhajtott Velvet. – Boldog
vagyok, hogy itt élhetek.
_ Gyertek, gyertek! – hívta az asszonyokat Adáli. – Hadd
mutassam meg, hercegnőim, a többi gyönyörűséget! – Az eunuch
fontoskodva a főemeletre vezette őket, melynek egyik szárnyán nyílt
a konyha és a fürdő, a másikon pedig két, a hátsó kertre néző
nagyterem. Ezután egy szűk márványlépcsőn felmentek a felső
szintre; itt állt Velvet tágas hálószobája, mellette egy Pansy számára
kialakított kis zuggal. Jobb kéz feló1 egy nagyobbacska szobát
pillantottak meg, melyben mindössze egyeden bútordarab állt –
pontosan középen –, egy ékkövekkel kirakott bölcső.
Rugáija Begum gyöngyözőn felkacagott Velvet elvörösödő
orcája láttán. – Urunk szándékai félreérthetetlenek. Isten adja, hogy
teljesíteni tudd a kívánságát.
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– Én is szeretnék egy gyermeket – mondta Velvet. – Az első
férjemnek nem szültem. Azt szeretném, ha erős fiút hozhatnék a
világra.
– Akbárnak nem születik több fia – jelentette ki meggyőződéssel
Jodh Bai. Velvet csodálkozva nézett rá.
– A fiam nem jelentene veszélyt a tiédre, Jodh Bal Szálim már
felnőtt, és saját gyermekei vannak.
– Akbárnak nem születik több fia, Kandra. Megjósolták, hogy a
nagymogulnak mindössze három élő fia lesz, és a jóslat eddig be is
teljesedett. Első fiai, az ikrek, alig egy évet elltek. Aztán született az
én Szálimom, majd két évvel később Murád és újabb két év múlva
Danijál. Azóta húsz esztendő telt el, Kandra, és Akbárnak nem
született több fia. Ha olyan szerencsés leszel, hogy áldott állapotba
kerülsz, biztosra veheted, hogy leánynak adsz életet. Én magam is
jobb szerettem volna leánygyermeket. A fiúk, ha felnőnek, csak
összetörik az anyjuk szívét.
Rugáija Begum vigasztalón átölelte a barátnőjét. – Szálim jó fiú,
Jodh Bai. Csakugyan az. Csupán azért berzenkedik az apja akarata
ellen, mert túlbuzog benne a tehetség, és szeretné megmutatni, mit
ér.
– Szembefordít az apjával – mondta szomorúan Jodh Bai.
– Azt súgják a rossz nyelvek, hogy Akbár hibát követett el,
amikor egy rádzsput hercegnőt vett feleségül.
– Ostobák! – csattant fel Rugáija Begum. – Én muzulmán
vagyok, te hindu. Kandra pedig keresztény. Ezeket a vallásokat
emberek találták ki, és bármily jó szándék vezérelte is őket, tanaik
szembefordítják egymással az embereket az egész földkerekségen
nincs ebben semmi jó vagy magasztos. őfensége tanított erre, és én
egyetértek vele. Nem tudta volna egyesíteni e hatalmas birodalmat,
ha nem söpri félre a régi előítéleteket.
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– Hízelegsz, drága feleségem – szólalt meg egy hang Akbár
lépett nesztelenül a terembe. Arcon csókolta Rugáija
begumot és Jodh Bait, majd mélyen Velvet szemébe nézett.
Meg vagy elégedve, Kandra?
_ Olyan kedves vagy hozzám, uram – mondta lágyan
Velvet.
_ Minden vágyam, hogy boldoggá tegyelek, Rózsaszálam. _
Akbár tekintete elárulta, hogy szeretne kettesben maradni a
feleségével.
_ Boldog vagyok mindaddig, míg rám ragyog kegyed napja,
uram – felelte Velvet, és ismét elvörösödött, magán érezve a férfi
perzselő tekintetét.
Rugáija Begum kis híján hangosan felnevetett. Akbár nem tudta
elrejteni, mennyire vágyik ifjú feleségére. Rugáija most először látta
őt sebezhetőnek, és a szívét öröm töltötte el. Akbár nagy uralkodó,
és mint minden nagy embernek, szüksége van rá, hogy néha
elgyengüljön. – Mennünk kell – búcsúzott Akbártól. – Kimerültem
az úttól, és Adáli még pihenni sem hagyott bennünket.
_ Így igaz – helyeselt Jodh Bai, a szíve mélyén kissé irigyelve
fiatal barátnőjét.
_ Látogassatok meg holnap reggel! – kérte őket Velvet.
Szeretném megosztani veletek a szerencsémet.
_ Feltétlenül átjövünk – nyugtatta meg Jodh Bai –, és hozok
ajándékba a konyhád számára egy ügyes szakácsot.
_ Teremtőm, ez eszembe sem jutott! – kiáltott fel Velvet. Uram,
hogy látlak vendégül ma este?
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_ Majd jóllakik szerelemmel! – gúnyolódott Rugáija Begum, és
mindannyian felnevettek Velvet elfancsalodott ábrázata láttán.
_ Nem! – zárta le a témát Akbár. – Majd átküldetem a vacsorát a
palotából, ha eljön az ideje. És most szeretném körbejárni a házat és
a kerteket. Bár az én parancsaim szerint rendezték be, magam még
nem láthattam. Ha már itt vagyunk, először nézzük meg ezt a szobát.
_ De ez a szoba üres, uram – mondta Velvet –, nincs benne
semmi. – Kecsesen körbemutatott, nyugtázva, hogy végre magukra
maradtak Akbárral.
– Csak egy bölcső.
– Egy üres bölcső.
_ Remélem, hamarosan egy gyermek fekszik majd benne.
– Nézzük meg a ház többi részét – szólt Velvet, gyorsan kihúzva
Akbárt a gyerekszobából. – Még nem láttam a mellettünk lévő
helyiségeket.
– A szolgálók laknak majd bennük – felelte a férfi, levezetve
Velvetet az előtérbe, majd egy folyosón át az épület másik oldalára.
– A fogadószobát egyszerűen rendezték be, azt tehetsz vele, amit
akarsz, ez a te otthonod, Kandra. A portugálok közvetítésével
bútorokat hozathatsz Angliából. Csak át kell adnod a listát Adálinak.
– A csarnokba érve Akbár jobbra fordult. – Ha jól emlékszem, innen
nyílik a szobád– mondta. Kinyitott egy faragott ajtót, majd erős
karjába kapta Velvetet. – Az atyák azt mondták, hogy a keresztény
szokás szerint a férfinak a karjában kell átemelnie az ifjú menyecskét
új otthonuk küszöbe fölött. – Akbár bevitte a kedvesét a szobába.
Velvet, ma délután immár harmadszor, ismét elvörösödött, az
arca lángolt, és valami összeszorította a torkát. – Milyen elbűvölő
szoba! – kiáltott fel, hogy leplezze zavarát. – Tegyél le, uram.
Nézzünk szét együtt!
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Szórakozott mosoly jelent meg a férfi érzéki szája körül, de
egyetértően bólintott. – Számomra az a legnagyobb boldogság, ha
elégedettnek, Kandra. Részletes utasításokat adtam a szoba
berendezését illetően. Gyönyörűnek kell lennie annak a kertnek,
ahová az én angol rózsaszálamat ültetem. – Akbár elhallgatott, és
szótlanul figyelte, amint Velvet tüzetesen szemügyre veszi a szobát.
A padlót melegen csillogó tíkfa lapok borították. A fedetlen
mennyezetgerendákat vörösre, kékre és aranyra festett faragott
virágok díszítették. A falat arannyal borított keskeny lécezet osztotta
ketté úgy derékmagasságban. Az alsó felületet kékre színezték, a léc
fölött pedig egy meseszép festmény futott körbe a falon. A kép egyik
része a dzsungelt ábrázolta, benne egy vadat cserkésző pompás
tigrissel és tarkabarka rikoltozó papagájokkal. A dzsungel után
termékeny síkság következett, melyet hihetetlen részletességgel
megfestett állatok népesítettek be. A legelbűvölőbb egy legelésző
elefántcsorda volt, bikákkal és tehenekkel, idős és fiatal állatokkal,
élükön a szürkés bőrű, hatalmas agyarú vezérelefánttal.
Tüzetesebben szemügyre véve a képet, Velvet pajkos mókusokat
fedezett fel egy platánfán; az egyik sarokban kezes leopárdanya
tanította vadászni a kölykeit, másutt vidám majmok játszadoztak,
megint másutt bárányok, kecskék és gazellák legelésztek, a
közelükben egy díszes pávakakassal a tyúkjával. Velvet ámulva
nézte a varázslatos festményt, mely körbefutott a teremben, mígnem
fölfedezett a képen egy nyitott teraszon ülő szerelmespárt. Rögtön
felismerte, hogy a férfi Akbárt ábrázolja, és közelebbró1
megvizsgálva a festményt, észrevette, hogy a nőnek a férfival
ellentétben fehér bőre és aranybarna haja van.
_ Basawannak az én meglehetősen költői leírásom alapján kellett
megfestenie téged, de úgy látom, jól végezte a dolgát – állapította
meg Akbár.
Velvetnek torkán akadt a szó. A kép egészen elbűvölte. A
szerelmesek mögé egy tiszta vizű kék tavat festett a művész,
melynek túlpartján bíborszínű hósapkás hegyek magasodtak az
arannyal és rózsaszínnel árnyalt hajnali ég felé. A teraszra arannyal
és narancssárgával átszőtt szőnyeget teríttettek – a minta világosan
kivehető volt –, itt térdeltek tarka párnákon a szerelmesek, elmerülve
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egymás arcának szemlélésében. Akbárt fehér bugyogóban, apró
turbánban és meztelen felsőtesttel, nyakában köldökig érő
gyöngyfüzérrel ábrázolta a festő. Velvet pedig, akit Akbár
hitvestársasként örökített meg, türkizkék selyembugyogót viselt,
melynek anyagán áttetszettek a lány karcsú lábának vonalai. Ve1vet
csupasz felsőtestét rózsaszín gyöngysorok és aranyláncok díszítették.
_ Sokat meséltem Basawannak hetyke rózsabimbóidról mondta
Akbár. – De nem vagyok elégedett az ábrázolással. Újra kell festenie
ezt a részletet, ám ezúttal a valóságról mintázhatja a képet.
_ De uram! – kiáltott megbántottan Velvet. – Eltűrnéd, hogy egy
idegen férfi lássa pőre testemet?
_ Basawan művész, Kandra. És egyébként is az én hazámban
nem rejtik el a testet, és nem számít erénynek a képmutató
szemérem. Mindazonáltal melletted maradok, míg kijavítja a képet,
ha így könnyebb neked.
Velvet nem válaszolt. Közelebb hajolt a festményhez. A
szeere1mespár nem volt egyedül a teraszon. Egy táncosnő a
fejedelmi párt szórakoztatta, egy szolgáló pedig frissítőket készített.
Kissé odébb húzódva egy szépséges rabszolganő lantot pengetett,
vagy legalábbis egy olyan hangszert, mely erősen hasonlított a
lantra. A teraszon még egy bozontos bundájú fekete macska is
látható volt, aki elégedetten csillogó szemmel figyelte, amint egy
apró madárka az elébe hajló faágra száll. Ez Zászló volt, Velvet
cicája, felnőtt kandúrként ábrázolva. Velvet a szoba sarka felé
fordult, kedvenc állata most is ott szunnyadt összegömbölyödve az
ágyon.
A lány ezután a terem bútorzatát vette szemügyre. Rögtön
észrevette, hogy a padlón ugyanazt a szőnyeget látja, mint a képen.
Az egyik fal mellé alacsony tikfa asztalkát helyeztek, köré pedig
tarkabarka selyem párnákat. A másik fal mellett két faragott és
berakásokkal ékesített láda állt Velvet ruhái számára. A mennyezetes
ágy egy arannyal erezett rózsaszín márványtalapzaton nyugodott. A
fából épített mennyezet boltozatát kívülró1 arannyal borították, belül
pedig kék alapra festett aranycsillagokkal díszítették. Egyik–másik
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csillag közepében valódi gyémánt szikrázott. A boltozatot faragott és
arannyal bevont oszlopok tartották. Körben arany, zöld és kék
mintázatú gyolcsfüggönyök csüngtek. Az ágy fejénél a falra egy
hatalmas, nap alakú arabeszket festettek, a közepén arab írással.
Akbár lefordította Velvet számára a sorokat; kívülró1 tudta
valamennyit, hiszen ő maga rendelte, hogy ezekkel a idézetekkel
díszítsék kedvese szobáját. – Az első vers a Kámaszútrából való, és
így szól: Ha egyszer forogni kezd a szerelem kereke, megszűnik
minden szabály. A második pedig így folytatja: En benned s te
bennem, egymás részei vagyunk, így eggyé válva fordulunk a
szerelem megbonthatatlan körében. Az utolsó sor a Mahábháratából
idéz: A feleség a férfi fele felbecsülhetetlen barát. Öröm, erény s
vagyon szüntelen buzgó forrása. Segíti, míg földi léte tart. Hűséges a
sírig s majdan azon túl. E szavak az irántad érzett szerelmemró1
beszélnek, Kandra. Az örömömró1, hogy rád találtam. Mivel nem
vagyok költő, csak így, mások szavait kölcsönvéve fejezhetem ki az
érzéseimet.
Velvet egy hosszú pillanatig némán nézett Akbárra. Torka
összeszorult, szemét könnyek homályosították. – Érthetetlen hogy
lehetek olyan szerencsés, hogy nekem ajándékozod a szerelmedet, jó
uram – mondta halkan. – Szívem túlcsordul a boldogságtól. Egyszer
azt mondtam, csak akkor vallom meg a szerelmemet, ha őszintén így
érzek. Most azt hiszem, elérkezett az idő: szeretlek. Nem tudom
elképzelni az életemet nélküled, gyermeket szeretnék foganni tó1ed,
uram. Két teljesen különböző világból, különböző szokások közül
érkeztünk. És mégis, nem kívánok többet, csak hogy boldoggá
tehesselek. – Velvet gyöngéden megérintette Akbár arcát, ujjait
végigsimítva a férfi érzéki ajkain.
Szenvedély villant Akbár szemében, megragadta a lány kezét, és
forrón a tenyerébe csókolt. – Imádlak – mormogta. Sok asszonnyal
háltam már, mindig bőséges volt a választék. Némelyiket kedveltem
is a magam módján, ezekkel később harátok lettünk.
De téged, szépséges rózsám, tiszta szívemmhó1 szeretlek. Soha
nem találkoztam még hozzád hasonlóval, s nem is fogok. Teljesen
meghódítottad a szívem!
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Velvet megrendült e rendkívüli vallomás hallatán. A férfi
szerelme körülölelte, valósággal elborította. Tekintetük egymásba
fonódott, Velvet szinte érezte, mint áramlik kettejük között a
szenvedély. Ajka remegett a vad izgalomtól, mely egészen magával
sodorta. Akbár izmos karjaival körülfonta gyönge derekát. Lassan
magához vonta, majd fölébe hajolt. Forró ajkaival gyöngéden
cirógatni kezdte a lány remegő ajkait, apró csókokat hintve a szája
köré.
Aztán Akbár, továbbra is Velvet derekán nyugtatva a karját,
hátralépett. – Kimerült vagy a hosszú utazástól, szerelmem.
Megértelek. Pihenj most, éjjel visszatérek hozzád. Szeretkezni
akarok veled, Kandra. Legszívesebben most ebben a pillanatban
tenném, de a fáradtság miatt nem lenne teljes az örömöd, s így az
enyém sem. A türelem meghozza gyümölcsét. Mosolyogva
elengedte a lányt, és együtt az ajtóhoz léptek.
Akbár még egyszer könnyedén megcsókolta Velvetet, majd
elbúcsúzott. – Pansy és a többiek már bizonyára megérkeztek. A
szolgálódért küldetek. – Azzal kilépett a szobából.
Velvet visszament az ágyhoz. A takaróra vetette magát, észre
sem véve a kékkel, zölddel és arannyal tarkázott pávatoll mintázatú
hímzést. Tekintete a falra festett arabeszken kalandozott. Mi minden
van itt, ami eddig elkerülte a figyelmét! A nap alakú központi minta
körül aranyfőnixek és más madarak szálldostak. Pillantása az arab
írás kígyózó vonalaira esett. Milyen gyönyörűek, milyen
romantikusak ezek a verssorok, melyeket Akbár kiválasztott a
számára.
Az első idézetre gondolt. Ha egyszer forogni kezd a szere elem
kereke, semmiféle szabály nem érvényes többé. Mennyi igazság
rejlik ebben a rövid sorban. Nem volt tán meggyőződve a
menyegzője után, hogy most már mindörökké Alex mellett marad?
Álmában sem gondolta volna, hogy a férje egy ostoba, hiábavaló
párbajban leli halálát, s ő ilyen fiatalon megözvegyül. Milyen
különös az élet. Elveszítjük, akit szeretünk, hogy aztán új szerelem
ébredjen a szívünkben.
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Kinyt1t az ajtó, és Pansy viharzott a szobába. Be nem állt a szája.
– Milyen csodás palota! Akbár fejedelem igazán nagy becsben tart
téged, úrnőm. A háremhölgyek közül senki másnak nincsen saját
otthona. Nemrégiben, amikor a fürdőben jártunk, Toramalli és
Rohána azt mondta, hogy a többi asszony mindenféle gonoszságot
fecseg összevissza. Egyesek féltékenyek, mások meg attól tartanak,
hogy túl nagy a hatalmad a mogul fölött.
– Nincs semmiféle hatalmam – válaszolta Velvet.
– Egy asszonynak mindig van hatalma a szerelmes férfi fölött, és
Akbár szeret téged – nyilatkozta ki bölcsen Pansy; majd körbenézett
a szobában. – Mennyei Atyám! Vesszek meg, ha nem ez a
leggyönyörűbb hely; amit valaha láttam. És ezek a festmények!
Imádom a zöldet, a kéket meg az aranyszínt. Egész egyszerűen
pompás. Lefogadom, hogy még a királynő palotáiban sem találni
ilyen meseszép termeket!
– Nem tudom, Pansy. Sohasem jártam még végig a királynő
palotáit. Mindazonáltal ez a hely nekem is kedvemre való. És
őfelsége azt mondta, hogy mindent megvásárolhatok, amit csak a
szemem–szám megkíván. – Velvet a komornájára mosolygott. –
Kipihented magad? Hogy van a picurka?
– Gyöngyélete van, úrnőm! Annak a fekete rabszolgalánynak,
akit Adáli szerzett a gyerek mellé, aranyszíve van, hogy áldaná meg
a Jóisten! Egészen elkényezteti Dugie–t, de hiába, nélküle nem
állhatnék a szolgálatodra, asszonyom.
– Napról napra jobban hasonlítasz az édesanyádra, Pansy.
Rettenetesen sajnálom, hogy elszakítottalak a családodtól és
Dugaldtól, de annyira örülök, hogy itt vagy. Nélküled mihez is
kezdenék?
_ Ugyan, ugyan, asszonyom. Tudom én, hogy csak hízelegsz –
hitetlenkedett Pansy.
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Velvet nem válaszolt, nem akarta zavarba hozni hűséges
szolgálóját. – Le szeretnék pihenni néhány órára – szólt végül. _ Bár
sejtelmem sincs, mit vacsorázunk. Jodh Bai ugyan megígérte, hogy
átküld egy szakácsot, de az csak holnap érkezik.
_ Ne aggódj, úrnőm – nyugtatta meg Pansy Velvetet. Őfelsége
mindenró1 gondoskodott, mielőtt elment. Megmondta a
szolgálóknak, hogy nélküle vacsorázol. Adáli átküldte Rohánát a
hárem konyhájára, hogy készíttessen számunkra valami ennivalót.
Helyezd kényelembe magad, és máris hozom a vacsorát. Aztán
kipihenheted magad.
Az étel, azaz a valóságos lakoma csakhamar ott gőzölgött a szoba
asztalán. Velvet farkaséhes volt, mohón nekiesett a báránysültnek,
melyet apró hagymákkal ízesítettek. A sűltön kívül egy tál piláf,
különféle zöldségek és mandulás–mézes aprósütemények kínálták
magukat. Egy kék kancsóban Adáli édes bort is tett az asztalra.
Miután befejezte a vacsorát, Velvet kezet és arcot mosott egy tál
rózsavízben, majd lefeküdt, és mély álomba merült.
Már kis híján éjfélre járt, amikor Adáli felébresztette. – Az úr
megérkezett – suttogta, gyöngéden felrázva Velvetet a
szendergésébó1.
Amint Velvet kikelt a selyemtakaró alól, az eunuch könynyed
mozdulatokkal meztelenre vetkőztette. Rohána sietve lemosdatta
jázminolajos vízzel, Toramalli pedig kifésülte hosszú, aranybarna
haját. Aztán a szolgálók gyorsan elrakták a mosdótálat és a fésűt,
néhány másodperc alatt rendbe tették a szobát, majd belépett Akbár.
A nagymogul széttárta a karját, Adáli pedig sietve lesegítettre a
köpenyét és a turbánját. A köpeny alatt Akbár teljesen meztelen volt,
de úgy látszott, cseppet sem szégyenkezik a felesége eunuchja és
rabszolganői előtt. Miután Adáli tapintatosan kiment a szobából, a
fejedelem Velvet mellé teleepedett az ágyra. Rohána egy–egy
serlegben bort tett elébük, majd a sarokba telepedett Toramallival,
aki perzsa szerelmi dalokat kezdett játszani egy húros hangszeren.
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– Kipihented magad, Rózsám? – kérdezte a nagymogul.
– Jól érzem magam, uram – emelte rá a tekintetét Velvet.
– Szükséged lesz az erődre – mosolygott Akbár –, mert úgy
tervezem, hogy ma éjjel ugyancsak kifárasztalak. – De uram! –
korholta gyöngéden Velvet.
Akbár nevetett. – Így kell tennem, ha nem akarom, hogy sokáig
üresen álljon a bölcső abban a szomorú üres szobában a palota másik
szárnyán. – Perzselő pillantást vetett a lányra.
– Igyekszem mindenben a kedvedre tenni, uram – évődött
Velvet. Milyen jóvágású férfi, gondolta. És mennyire különbözik
Alextó1, akinek kissé darabosak voltak a vonásai. Akbár arca olyan,
mint egy ragadozó madáré. Ám, amikor rám pillant, vonásai
meglágyulnak, elönti őket a gyöngédség. Nem lehet könnyű
uralkodónak lenni, tűnődött a lány.
Akbár az ágyra dó1t, a kezére támasztva fejét. – Mire gondolsz,
Kandra? – kérdezte.
– Arra, hogy elképzelni sem lehetne két kü1önbözóbb férfit, mint
te és Alex.
– Alex fehér bőrű volt, igaz?
– Igen, fehér. A hazámban mindenki fehér bőrű, ha csak nem
barnítja meg őket a nap.
– Zavar, hogy sötétebb a bőröm, mint a tiéd?
– Cseppet sem, uram! Bár a szemed kissé ferde vágású, arcod
egészen olyan, mint a hazám béli férfiaké.
– Gyönyörű gyermekeket nemzünk majd, Rózsaszálam. _ Akbár
kinyújtott kezével megérintette Velvet keblét, majd előrehajolva
meleg nyelvével addig cirógatta, míg a lány mellbimbója egészen
megkeményedett. Akkor az ajkai közé zárta a kis rózsaszín bimbót,
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és erősen megszívta, fájdalmasan kéjes hullámokat küldve szét
Velvet testében.
Velvet zihálva hátrahanyatlott. Ujjai a férfi selymes fekete
fürtjeibe túrtak, majd a tarkóját kezdték simogatni. Akbár felhördült
a lány érintésére, majd munkába vette Velvet másik keblét is. Velvet
képtelen volt nyugodtan tovább feküdni annyira kínzó volt, amit
Akbár művelt. '
– Csitt, csitt – parancsolta a férfi. – Ha túl hamar megadod
magad, elszalasztod a gyönyör felét.
– Oly édes – suttogta Velvet.
– Ez még csak a kezdet, virágom. Később még ennél is sokkal
édesebb lesz. – Testével a lány fölé hajolt, kezébe fogta az arcát, és
szájon csókolta. Addig csókolta és csókolta, míg Velvet már
elrántotta a fejét, és levegő után kapkodott. De Akbár ismét az
ajkaira tapadt, már–már felsebezve Velvet bőrét. Nyelve kígyózva
siklott a lány ajkain, melyek megadón szétnyíltak, hogy Akbár
közéjük hatolhasson. Velvet maga is merészen visszacsókolt, s a
férfi oly erővel szívta meg a nyelvét, mintha az édes nektár minden
cseppjét ki akarná üríteni. Azután, jóllakva az ajkával, Akbár a lány
szemhéját, a szeme és a szája sarkát, majd a füle alatti érzékeny
területet kezdte csókolgatni.
– Számos módja van az örömszerzésnek – mormolta Velvet
fülébe. – És én valamennyit megmutatom neked, Kandra. Még olyan
járatlan vagy a szerelemben, hogy ha csak rá gondolok, felforr a
vérem.
– Taníts meg mindenre – suttogta Velvet. – Mindent tudni
akarok, férj uram.
Akbár elmosolyodott. – Mindent azért mégse, Rózsám.
Vannak, akik a fájdalomban lelnek örömet, de nem hiszem, hogy
te közéjük tartozol.
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– A fájdalomban örömet? Őrültség!
– Egyetértek, mégis vannak olyan emberek, akik csak így tudnak
eljutni a gyönyör csúcsára.
– Nekem sose lesz szükségem ilyen módszerekre, uram.
– Rendben – helyeselt Akbár. – De más utak is vannak, melyeken
elindulhatunk. Amelyik nem tetszik, azt nem próbáljuk ki többé.
Megbízol a mesteredben? – Velvet bólintott, miire Akbár ezzel a
kérdéssel folytatta: – Szűz még az alfeled, kedvesem?
Velvet zavarba jött. – Az alfelem? Hogy érted ezt, uram?
– A férfi ingája három nyílásban juthat gyönyörhöz. A szájban, a
jóniban és a végbélben – magyarázta Akbár. – Hogy miként lehet
örömet szerezni az első kettővel, azt már megtanultad. Most a
harmadik rejtelmeibe foglak bevezetni.
Míg Velvet a mondottakat próbálta megemészteni, Akbár hindu
nyelven parancsot adott Románának, aki engedelmesen odalépett az
egyik faragott ládához, és kivett beló1e egy összegöngyölt,
smaragdzöld bársony derékaljat, melyet azonmód a padlóra terített.
Aztán a rabnő visszatért a sarokba ahol Toramalli lantkíséretére lágy
hangon énekelni kezdett. '
– Jöjj, szerelmem – szólt Akbár; a derékaljra telepedett, maga
után húzva Velvetet. – Ehhez a művelethez szilárdabb talapzatra lesz
szükségünk puha fekhelyünknél.
Velvet a rabszolganó1cre nézett. – Muszáj itt maradniuk?–
kérdezte a férjét.
– Szerelmeskedni a világ legtermészetesebb dolga – felellte
Akbár –, és a zeneszó jótékony hatással van a kedélyünkre. De ne
aggódj – incselkedett Akbár –, úgysem lesnek ki bennünket.
Rabszolgák. Nem az a dolguk, hogy bámészkodjanak, hanem hogy a
kedvünkre tegyenek. Egyébként is, tisztában vannak vele, ha
rajtakapnám őket, hogy leselkednek, izzó parázzsal égetném ki a
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szemük világát, hogy soha többé ne kémkedhessenek uruk és
parancsolójuk után.
Velvet megborzongott. Milyen magától értetődően mondta ezt
Akbár! Velvetet olykor megrettentették ennek az országnak a
különös szokásai, és nem volt biztos benne, hogy valaha is hozzájuk
szokik.
– És most, Kandra – folytatta Akbár –, térdelj le, tárd szét enyhén
a combodat, és a fejed hajtsd a karodra. – Míg Velvet követtet az
utasításait, Akbár felvette az üvegcsét, amit Rohána a fekhelyük
mellé készített, és alaposan beolajozta a kezét. Majd szétnyitva a
lány tomporának lágy félholdjait, megpróbálta bevezetni az ujját.
Velvet felsikoltott, és szabadulni igyekezett, de Akbár
lecsendesítette. – Nem bánt lak, kedvesem, ne félj. – Amikor érezte,
hogy a lány megnyugszik a szavai hatására, óvatosan továbbtolta az
ujját az első ízületig. – Fáj? – kérdezte.
– N–nem, uram, de olyan különös érzés – suttogta.
– Csak azért, mert még nem ismered – válaszolt a férfi és
gyöngéden mozgatni kezdte az ujját. Amikor Velvet már
hozzászokott az érzéshez, Akbár a másik ujját is beolajozta, és most
már mindkettőt betolta a lány tomporának szűk résébe. Velvet
halkan felsikoltott, ismét megpróbált szabadulni, de Akbár nem
engedte. Ollószerűen szétnyitotta bezárt ujjait, így próbálván
kitágítani a keskeny járatot. Amikor Velvet rájött, hogy semmi baja
nem esik, ismét megnyugodott. Akbár ide–oda mozgatta az ujjait,
előkészítve a nyI1ást a teljes befogadásra. Már majd szétpattant a
várakozástól és a bortól, melyet jócskán teletöltetett ajzószerekkel,
nehogy szégyenben maradjon ifjú hitvese előtt. Kihúzta az ujjait, és
most feszülő férfiasságát kente be olajjal. Egyik kezével szétnyitotta
a lány tomporát, a másikkal pedig a helyére irányította vesszejét.
– Az első behatolás a legnehezebb, akárcsak a még érintetlen jóni
esetében. Lassan haladok majd, nem fogsz fájdalmat érezni, csak
enyhe nyomást.
– Kicsit félek – vallotta be Velvet.
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– Az új dolgok mindig félelmetesek, s meglehet, hogy a
szerelemnek ez a módja nem lesz kedvedre való. Ha így van, nem
próbálkozunk vele többet. Az öröm csak akkor teljes, ha mindketten
élvezzük.
– És neked ez örömet szerez, uram?
– Ahogy az ember öregszik, egyre fontosabbá válik számára a
változatosság – magyarázta Akbár, és erőteljes előrenyomulásba
kezdett. A nyI1ás először nem engedett, de ahogy a férfi fokozta a
nyomást, a szűk rés hirtelen kitárult, és a hatalmas lingának végre
sikerült szilárd hadállást szereznie.
– Óóóó! – kiáltott halkan Velvet, és az ajkába harapott.
– Fáj? – kérdezte aggódva a férfi.
–N–nem.
Akbár megállt néhány percre, hogy Velvet hozzászokhasson az
érzéshez. Majd kezével erősen fogva a lány csípőjét, lassan egyre
mélyebbre hatolt. Velvet alfele csodálatosan szűk volt, Akbár úgy
érezte, mintha valósággal magába szívván, valahányszor kísérletet
tett az előbbre jutásra. Végül tövig behatolt, és alig bírta türtőztetni
magát, hogy azonmód szét ne öntse a magját.
Velvet még soha nem érezte, hogy ennyire kitöltenék a testét. De
nem volt meggyőződve róla, hogy a szeretkezésnek ez a módja a
kedvére való. A férfi előre nyúlt, hogy megfogja a mellét, súlya
ránehezedett. Aztán mozogni kezdett a szerelem ritmusára először
lassan, majd egyre gyorsabban. Keze elengedte a lány mellét, és
lejjebb siklott nőiségének legtitkosabb zugába. Ujjainak lágy
cirógatását érezve Velvet ellazította a tagjait. Maga is meglepődött,
hogy felkél benne a vágy; sőt egyre erősebb lesz. Halkan
nyögdécselni kezdett. A férfi mind gyorsabban mozgott, a
szenvedély vihara valósággal végigsöpört a testén. Velvet pedig,
csípőjét kissé felemelve, egy ütemre ringott vele. Aztán a férfi, nem
bírván tovább türtőztetni magát, végre ejakulált, miközben Velvet
egy hangos kiáltással összerogyott alatta.
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Néhány percig így feküdtek, a férfi súlya a lányra nehezedett.
Aztán Akbár oldalra feküdt, és átölelte Velvetet.
– Áruld el, Kandra, jó volt így neked?
Velvet mélyet sóhajtott. – Nem volt ellenemre, de nem hiszem,
hogy még egyszer megpróbálnám.
– Akkor nem csináljuk többet, hiszen egyesülésünknek egyedül
az örömszerzés a célja.
– Egyedül az örömszerzés? – évődött Velvet.
Akbár mosolygott magában. A lány nyilvánvalóan nem élvezte
az utóbbi félórát, mégis tréfálkozik. Milyen kedves teremtés. Más nő
most zokogna és szemrehányásokat tenne. Nem ejthetlek teherbe,
valahányszor szeretkezünk – tiltakozott a nagymogul, és Velvet
elnevette magát.
– Én pedig nem hiszem, hogy ily módon gyermeket tudsz
nemzeni, jó uram.
Akbár csillogó szemekkel a lányra nézett. Isten látja lelkem,
gondolta, imádom ezt a fehér bőrű fruskát vöröslő hajzuhatagával és
smaragdzöld szemével! – Akkor mindent elöllró1 kell kezdenünk –
felelte. Intett a szolgálóknak, akik abbahagyták a muzsikálást, és a
karjukon törlőkendőkkel, egy tál illatosított meleg vizet hoztak, hogy
lemossák uruk és úrnőjük testét. Velvet megadóan tűrte a
csutakolást, jóllehet meglehetősen kényelmetlenül érezte magát,
amikor ilyen meghitt közelségbe került a rabszolgákkal.
Amikor a rabnők végeztek, Velvet így szólt: – Kérlek, uram,
küldd aludni Rohánát és Toramallit. Későre jár, majd én
gondoskodom rólad. Angliában az a szokás, hogy az asszonyok
szolgálják gyöngéden a férfiakat.
– Milyen alázatosan beszélsz, Rózsaszálam – tréfálkozott Akbár.
– Mintha nem is téged hallanálak. – Odavetett néhány szót a
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rabszolgáknak, mire a két nő meghajolt, és eltűnt az ajtóban. – Most
tehát – mondta gúnyos komolysággal a nagymogul– te következel.
Szolgáld hát gyöngéden az uradat, Kandra.
– Várom a parancsaidat, fenség – folytatta a játékot Velvet.
Akbár felállt, felsegítette Velvetet, majd maga mellé vonta
kényelmes selyemnyoszolyájukra. Az ágyra dó1ve magához
szorította a lányt, és vadul megcsókolta, végtagjaik összefonódtak. –
Szeretlek – mormolta Akbár –, tavasszal magammal viszlek
Kasmírba, és palotát építtetek neked egy kék vizű tó partján. Ott
élünk majd a gyermekeinkkel együtt békességben a hegyek
árnyékában. Álló nap csak vadkecskére, szarvasbikára és medvére
vadászunk. Meglásd, szeretni fogod Kasmírt, szépsége tökéletes
kerete lesz majd szépségednek. Boldoggá teszlek, Kandra. A teremtő
Istenre esküszöm, hogy boldoggá teszlek!
_ Engem már az is boldogsággal tölt el, ha veled lehetek, uram.
Hogyan irányíthatnád a birodalmadat, ha itt hagyod a fővárost? Nem
engedhetem meg, hogy ekkora áldozatot hozz értem. Nem lenne
helyes. Hadd maradjak melletted, uram. Ez az egyeden, amit
kívánok.
_ Öregszem, Kandra – sóhajtott Akbár. – Az utóbbi néhány
évben sokat betegeskedtem. Hadd legyen Szálimé a hatalom, úgyis
annyira vágyik rá. Folyvást lázadást szít ellenem, hogy elűzzön a
trónról, és átvehesse az örökségét. Inkább magam adom át neki a
hatalmat, én pedig visszavonulok. Csak néhány feleségemet viszem
magammal, akiket a legjobban szeretek. A többit itt hagyom.
Legalább nem kell a sirámaikat hallgatnom. Most, hogy
belegondolok, azt hiszem, csak Rugáija Begumot és Jodh Bait
viszem magammal.
_ Nem, uram! Ha véghezviszed a tervedet, engem is veszélybe
sodorsz. Még nem vénültél meg, még nem reszket a kezed. Te nagy
uralkodó vagy, nagy király. Ha átengeded heves vérű fiadnak a trónt,
országod visszasüpped a testvérháborúba. Szálim képtelen lenne úgy
összefogni a fejedelemségeket, mint te. Ha szeretsz, meg kell
ígérned, hogy nem engeded át a hatalmat. Építtess nekem egy palotát
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Kasmírban, és minden évben, a forró évszak idején odautazunk,
hogy élvezzük az enyhet adó hegyeket és tavakat.
_ Igazán ezt szeretnéd, Kandra? Megelégszel azzal, hogy
Labore–ban maradsz, s majd velem tartasz, ha mennem kell? _ Ezt
szeretném, uram. Egyedüli vágyam, hogy melletted maradhassak.
Akbár megcsókolta Velvetet, vadul birtokba véve puha ajkait.
Izmos teste egész súlyával a lányra nehezedett, Velvet
A kocsi hirtelen megállt, és a zöttyenésre Michael is felriadt a
gondolataiból. Meglepve látta, hogy megérkeztek Párizsba, sőt már
ott állnak a grófék háza előtt, arra várva, hogy a strázsa kinyissa a
kaput. A sűrű hóesésben a püspök alig tudta kivenni az őr cammogó
alakját, amint szélesre tárta a bejáratot. A kocsis – feltehetően alig
várta már, hogy az út végére érjen, s végre megmelegedhessék a
kandalló tüze és egy kupa bor mellett – csaknem letiporta az őrt,
miközben behajtotta lovait az udvarra, és lefékezett a ház mintegy
varázsszóra széttáruló kapuja előtt. Két libériás inas szaladt le a
lépcsőn, hogy kinyissa a hintó ajtaját és lesegítse Michael O'Malleyt.
– Merci, merci! – intett a püspök úr, keresztet vetve az ekéébe
igyekvő inasokra, azzal már szaladt is fel a házba.
Egy apró, cingár emberke tűnt fel a folyosón. – Bienvenu,
Monsieur l'éveque. Alard vagyok, a főudvarmester. – Egy dundi kis
asszonyt tolt maga elé. – A feleségem, Jeannine, szakács és
házvezetőnő. A grófné küldött bennünket, hogy mindenben a
szolgálatára legyünk. Reméljük, jól fogja érezni magát Párizsban,
uram. Meg tudná mondani, hány napig marad?
– Egy, legfeljebb két hétig – felelte Michael.
– Köszönjük, püspök úr és most hadd mutassam meg a szobáit.
Tehetek még valamit önért?
– Szükségem volna valakire, aki elvinne egy üzenetet régi
barátomnak, a jezsuita O'Dowd atyának.
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Alard bólintott. – Igenis, püspök úr Amint kényelembe helyezte
magát, már küldöm is az inast.
A fiú, akit a jezsuitáért szalajtottak, egy órán belül már hozta is a
választ. Megtalálta O'Dowd atyát, aki azt üzente, hogy szívesen
találkozik a püspök úrral, és örülne, ha együtt költhetnék el az
estebédjüket. Michael tolmácsolta a barátja kérését Jeannine–nak,
aki udvariasan bólintott, és titokzatos mosoly kíséretében közölte,
hogy minden rendben lesz.
Szinte semmit sem változott, gondolta Michael O'Malley, amikor
Bereach O'Dowd megérkezett. A középtermetű, kövérkés tisztelendő
atyának olyan ártatlan kerek képe volt, akár egy kóristafiúnak. Fehér
bőrét két orcáján rózsaszín pír színezte, világoskék szeme
megtévesztő nyájassággal tekintett a világba. Hosszú pillái éppoly
vörösen világítottak, akár rövidre nyesett haja. Jezsuita öltözéket
viselt, ruháját azonban – állapította meg Michael– a legjobb szabó
varrta a legdrágább kelmékbó1.
– Ugye hoztál magaddal egy kis whiskyt Írországból,
Michaelem? – szólt az első szava. – Másra se tudok gondolni, mióta
hírét vettem, hogy Párizsba érkeztél.
A püspök nevetett. – Hát persze. Mi mással is köszönthetné
egymást két jó barát? – Michael a könyvtárszobába tessékelte
vendégét, és mindkettőjüknek töltött egy kupica itókát. – Írországra!
– emelte magasba a poharát.
– Írországra, Isten segedelmével! – válaszolta a jezsuita, és a
magasba lendítette karját.
Miután mindketten lehajtották a whiskyt, átmentek a szerény
ebédlőbe, és helyet foglaltak az asztal mellett.
Jeannine megtartotta a szavát, és fölséges lakomát tálalt elébük.
Előételként borban párolt fokhagymás kagylót szolgáltak fel dijoni
mustárral, majd aszalt szilvával és sárgabarackkal töltött kacsasültet
gyümölcsszószban. Ezután vörösboros marhapörkölt következett
galuskával, melyhez apró tálkákból burgonyát, hagymát, zellert és

127

sárgarépát szemelgettek. Az utolsó fogás leveles tésztában sült sonka
volt.
Michael O'Malley és Bereach O'Dowd egyaránt nagyétkű ember
hírében állt. Bőségesen töltekeztek Jeannine mesterrműveibó1, s
utána még a normandiai vajjal kínált frissen sült kenyeret sem
utasították vissza. Az ételeket Archambault szőőlőskertjeibó1
származó burgundi borral öblítették le.
Jeannine–nak fülig ért a szája, miközben a tisztelendő urak
dicsérő szavait hallgatta. Éppen a körtével és tejsodóval ízesített
tortát helyezte az asztalra. Az édességhez könnyű fehérborral töltötte
meg az urak serlegeit, melyeket mindketten Jeannine egészségére
ürítettek. A szakácsnő bíborvörösre vált a boldogságtól.
A vacsora végeztével Michael és Bereach visszavonultak a
könyvtárszobába, és boros kupáikkal a kezükben a kandalló elé
telepedtek. Kint hóvihar tombolt, vadul rázva az ablakokat. – Mi szél
hozott Párizsba, Michaelem? – kérdezte a jezsuita, kezdett
feltámadni benne a kíváncsiság.
– Családi ügy – felelte egykedvűen Michael –, és azt gondoltuk,
mivel a nagynénéden keresztül magad is rokonságban állsz az
O'Malley családdal, a segítségünkre leszel.
– Ha tudok – hangzott Bereach óvatos válasza.
– Hogyne tudnál, kedves Bereach.
– Akkor ki vele, barátom! Hacsak nem akarod, hogy itt töltsem
az éjszakát.
– Ugye emlékszel a nővéremre, Skye–ra? – kezdte Michael.
– Ki ne emlékezne egy ilyen elbűvölő teremtésre? – vágta rá
Bereach. – Sikerült ezt a férjét is túlélnie, vagy még mindig az
nagydarab Marisco az élete párja?
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– Igen, Adam de Marisco a férje, és boldogan élnek mind a mai
napig, idestova tizennyolc esztendeje.
– Hát akkor mi a baj? – kérdezte Bereach O'Dowd.
– Hadd kezdjem az elején – szólt Michael. – Néhány évvel
ezelőtt a nővérem és a férje Angliából Kelet–Indiába hajózott.
Bizonyára emlékszel, hogy Skye O'Malley és az üzlettársa, Sir
Robert Small már hosszú évek óta gyümölcsöző kapcsolatokat tart
fenn a szigeteken uralkodó fejedelmekkel. Hőseink hajója megsérült
egy viharban, és kénytelen volt útirányt változtatni. A szélcsend
miatt napokig vesztegeltek Bombay előtt, mígnem a portugálok
bevontatták őket a kikötőbe.
Bereach O'Dowd bólintott. Nem kétséges, hogy Skye O'Malley
alighanem mindvégig Indiába tartott, feltehetően azzal a
megbízatással, hogy felvegye a kereskedelmi kapcsolatot a
nagymogullal. A portugálok és spanyol uraik bizonyáéra nem
vennék jó néven a hírt.
– A portugál kormányzó a hajó egész legénységét túszul ejtette,
köztük a nővéremmel és a férjével. Egyedül Murrough O'Flaherty
kapitányt hagyták szabadon, hogy visszatérjen Angliába a váltságdíj
ért. A kormányzó – folytatta Michael – mindvégig jezsuita
tanácsadójának, Ourique atyának a befolyása alatt állt.
– A jezsuita rendet teszed tehát felelőssé azért, mert a portugál
kormányzó felelőtlenül cselekedett, Michaelem?
– Várj, Bereach, még nem mondtam végig. Hallgass meg, aztán
majd kifejtheted a véleményed.
A tisztelendő úr bólintott, és figyelmesen végighallgatta Velvet
hányattatásainak történetét.
_ Jesszusom! – kiáltott fel Bereach O'Dowd, aki végre
megértette, mire akar kilyukadni régi barátja és egykori játszótársa.
Az O'Malley család a jezsuitákat teszi felelőssé Velvet de Marisco
elrablásáért. Szép kis kalamajka! Bár az innisfanai O'Malley–k a
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híres tengerészfamíliának csupán egy kisebb jelentőségű ágát
képviselik, meglehetős vagyonnal és befolyással rendelkeznek.
Bereach gyorsan végigpörgette az elméjében, mit tud Velvet de
Mariscóról. Bár atyja nem származik jelentős családból, de Marisco
mostohaatyját, Comte de Chert igen nagyira becsülik a francia
királyi udvarban, s jóllehet az országban még folyik a küzdelem a
trónért, a királyi udvarhoz fűződő kapcsolatokat nem szabad
elhanyagolni. Szent Isten! A leányzónak maga Margit királyné és
angliai Erzsébet a keresztanyja! Lehetséges lenne, hogy egy kapzsi
pap mesterkedései tönkreteszik a jezsuiták hírnevét, romba döntve
Bereach atya sokéves fáradozásainak az eredményét?
O'Dowd minden lélekjelenlétét összeszedve, ijedségét
meghazudtoló nyugalommal így szólt: – Mibó1 gondolod, hogy a
jezsuiták a segítségedre lehetnek, Michaelem? Nem értem pontosan,
mit vársz tó1ünk.
Michael O'Malley kis híján elmosolyodott. Régi jó barátja,
Bereach korántsem ostoba. A jezsuita rendben ő látja el a bankári
teendőket. Értett hozzá, hogyan kell forgatni a pénzt, és ezzel a
tudományával sikerült belopnia magát a felettesei szívébe. Sőt, e
tehetsége révén meglehetős befolyásra tett szert a rend magasabb
körében. – Több jezsuita pap is tartózkodik a nagymogul udvarában,
Bereach 0mondta Michael. – Úgy hírlik, az uralkodó muzulmán
vallású, és a nővérem, Skye, aki jártas ezekben a dolgokban, azt
állítja, egyetlen tisztességes mohamedán sem vetemedne akkora
bűnre, hogy élő ember feleségét fektesse az ágyába. Skye bízott meg
vele, hogy hozzád forduljak, Bereach. A nővérem a jezsuita rendet
okolja lánya balsorsáért, ám ugyanakkor az is meggyőződése, hogy a
segítségeddel eljuttatok Akbár udvarába, és előadhatom kérésemet
az uralkodónak. Az O'Malley család hálás lesz a közreműködésedért,
Bereach.
_ Milyen hálás? – koppantak szárazon Bereach szavai.
– Nagyon hálás – felelte talányosan Michael, de a két barát
ennyibó1 is megértette egymást. Az O'Malley család nem mond árat
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addig, amíg meg nem kapta, amit kívánt, ám Bereach O'Dowd a
végén busás ellenszolgáltatásra számíthat.
– Elképzelhető, hogy tudunk segíteni nektek, Michaelem, de
semmiképpen sem vállalhatunk felelősséget egy meggondolatlan pap
ballépéséért.
– Egy jezsuita papról van szó, Bereach. Olyasvalakiró1, aki
közétek tartozik, máskülönben most nem Párizsban ülnék, hanem
Rómában – emlékeztette finoman a barátját Michael: – Igazad van,
öregfiú. Most már csak annyit árulj el, hogy mit tehetek érted.
– A nagymogul szívesen látja az udvarában a jezsuitákat,
Bereach. Még az is elképzelhető, mondják, hogy keresztény hitre tér.
Bereach O'Dowd felhorkant. – Délibábokat kergetnek,
Michaelem. Nekem az a véleményem, hogy Akbár sohasem fog
keresztény hitre térni, és ezt a véleményemet a rend legmagasabb
főnökei is osztják, még ha nyíltan nem is beszélnek róla. Igaz, a
nagymogul szívesen látja udvarában a papjainkat, és nem gördít
akadályokat az elé, hogy térítsenek a lakosság körében.
– Egy, a jezsuiták által írt ajánlólevél segítségével tehát
feltehetően bejuthatok az uralkodó színe elé, Bereach. Ha a
kezemben lesz az ajánlólevél, a portugálok sem állhatják útját a
küldetésemnek. Nem Bombayben, hanem Cambayben szállok majd
partra, ez a kikötő a nagymogul ellenőrzése alatt áll. Ezután pedig a
szárazföldön utazom mintegy hat héten át, míg el nem érem a
fővárost, Lahore–t.
– Kérdés, hogy Akbár Labore–ban tartózkodik–e. Azt beszélik,
hogy a nagymogul gyakran járja az országot, akárcsak Tudor
Erzsébet.
– Meg fogom találni az uralkodót, Bereach, és elérem, hogy
szabadon bocsássa szerencsétlen unokahúgomat _ jelentette ki
magabiztosan Michael.
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– Feltéve, hogy még életben van, Michaelem, imádkozz érte.
Michael O'Malley hangosan felnevetett. – Te nem ismered Skye
O'Malley lányát, Bereach, rossz pénz nem vész el. Tizenegy éves
korában láttam utoljára, elragadó teremtés volt.
– Elő fogom adni az ügyet a feljebbvalóimnak, Michaelem
Ígérte Bereach. – Nyugodt lehetsz, nem hiszem, hogy a
véleményük eltér majd az enyémtó1. Mindent el fognak követni
annak érdekében, hogy ez az ifjú és erényes katolikus nemes hölgy
visszatérjen a családjához.
Michael mosolygott magában. Bereach O'Dowd atya méll10
szolgája a jezsuita rendnek; egy szót sem ejt róla, hogy a jezsuiták
közreműködtek Velvet elrablásában, ellenkezó1eg, úgy tesz, mintha
rendje óriási szívességet tenne az O'Malley családnak s nem ám a
kilátásba helyezett busás haszonért, hanem pusztán keresztényi
könyörületességbó1. – Ó, kedves Bcreach mihez is kezdenénk az
életben, ha nem támaszkodhatnánk' a barátainkra? – sóhajtott
Michael. – Óriási kő esik majd le a családtagok szívéró1, ha
megtudják, hogy segítesz kiszabadítani Velvetet.
Mi sem állt távolabb Velvettó1, mint hogy a szabadulásra
gondoljon. Túlságosan boldog volt; Alex emlékét szíve távoli
zugaiba száműzte, hogy helyet adjon Akbár iránt érzett szerelmének.
Akbár úgy szerette Velvetet, mint még soha senkit. A nagymogul
korábban egyetlen felesége vagy ágyasa előtt sem nyílt meg ennyire,
mint angol hitvese előtt. Megosztotta vele a gondolatait és az
érzéseit. Velvet pedig csak úgy itta a szavait csakhamar komoly
jártasságot szerezve a politikai és katonai kérdésekben. Előfordult,
hogy Velvet kifejtette a véleményét, vagy nem értett egyet a férjével,
és Akbár, noha nem szokott hozzá az ilyesmihez, végighallgatta, és
olykor meg is fogadta a tanácsait. Kapcsolatuk a kölcsönös
tiszteletre és szeretetre épült. Akbár olyan szenvedélyes szerelemmel
szerette Velvetet, hamvas bőrű rózsaszálát, mint soha egyetlen
asszonyt sem azelőtt. És a szerelmük hamarosan meghozta a
gyümölcsét.
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Jaszaman Kama Begum Velvet kasmíri palotájában született
1590. augusztus 9–én. a palotát, mely egy kék vizű tó partján állt,
Akbár építtette, míg leánya az anyja méhében növekedett. Velvet
könnyen viselte az állapotát, s jóllehet a nagymogul gyermekei
rendszerint az egész hárem jelenlétében jöttek a világra, Jaszaman
születésekor csupán Rugáija Begum, Jodh Bai, Pansy és Velvet
rabszolganője segédkezett.
Akbár többi felesége nem volt szívesen látott vendég a kasmíri
palotában.
Az aprócska hercegnőt születése után egy ékkövekkel kirakott
bölcsőbe fektették, melyet két harcias amazon őrzött. Erős,
egészséges és különlegesen szép csecsemő volt, szülei nagy örömére
és megkönnyebbülésére. Velvet maga szoptattat a gyermekét, s a
kicsi oly serényen táplálkozott, mintha anyja minden csepp tejét ki
akarná szívni. Buzgalmának köszönhetően Jaszaman napról napra
szépült, gyarapodott.
A lányka bőre világosabb volt az apjáénál, de mégsem olyan
fehér, mint Velvet–é. Dús fekete fürtjeit anyja vörösesbarna színei
árnyalták. A legkülönösebb mindazonáltal a gyermek szeme volt,
mely hat hónapos korában már türkizkéken ragyogott.
Ami a személyiségét illeti, Jaszaman határozottan a szüleire ütött.
Vidámságával és kedvességével az anyjához hasonlóan elbűvölte a
környezetét, ám ha dühbe gurult, rögtön kiütközött rajta az uralkodói
természet, addig üvöltött torkaszakadtából, míg el nem érte, amit
akart.
A gyermekek többségének csupán egyetlen anya adatik,
Jaszaman Karna Begumnak azonban mindjárt három is akadt.
Velveten kívül Rugáija Begum és Jodh Bai is körülrajongták, mivel
az előbbinek nem született gyermeke, az utóbbi pedig néhány nappal
a világra jötte után elvesztette a kislányát. A kis Jaszamannak nagy
szolgálatot tett, hogy két ilyen szilárd szövetséges állt az oldalán,
Akbár többi felesége ugyanis rettentően féltékeny volt mind rá, mind
gyönyörű édesanyjára. A gyermeket apja szeretete védte a

133

legerősebben. Akbár imádta Jaszamant, lánya volt a szeme fénye,
benne tetőzött Velvet iránt érzett odaadó szerelme.
Velvet nehezen tudta elképzelni, hogy Angliában most tél van.
Amikor beköszöntött a december, sokat mesélt Akbárnak a
karácsonyról és a vízkereszt ünnepéró1. Akbár figyelmesen
hallgatta. – Leányunk a szülei révén sokféle szokást örökölt –
mondta. – Ha felnő, valamennyivel megismerkedik majd. – Velvet
egyetértett. Bár egy hatalmas keleti nagyúr felesége lett, nem
felejtette el, honnan jött. Így kovácsolták össze az első láncszemet,
mely a gyermeket az anyjáéhoz kötötte.
Egyszerű külsőségek között, mondhatni titokban került sor a
szertartásra. Akbár nem akart további elégedetlenséget szítani a
muzulmánok, a hinduk és a buddhisták között. Ezért, mikor legifjabb
gyermekét a jezsuita papok megkeresztelték az anyja házában,
csupán a szülei, valamint Rugáija Begum és Jodh Bai voltak jelen,
na meg a keresztanyja, Pansy. Velvet kihasználta az alkalmat, és
komornája egyéves kisfiát is a keresztvíz alá tartották. A szertartást
vezető két jezsuita – az egyikük a gyermekek keresztapjaként
működött közre – igencsak csodálkozott, hogy a nagymogulnak
keresztény felesége van.
– Gyermekem – kiáltott fel Xavier atya, egy kedves, törődött arcú
idősebb férfi –, hogy kerültél e távoli országba? Miikor gyóntál
utoljára? Mikor vetted magadhoz utoljára a szettségeket? Nem félsz,
hogy elkárhozik a lelked? Ki vagy? Hogy nem az egyszerű nép
leánya, arra mérget veszek.
– Ne kérdezze, hogy ki vagyok, atyám, nem lényeges – válaszolt
Velvet. – De annyit mondhatok, hogy nemesi családba születtem, és
keresztény hitben neveltek fel. Bizonyos magas rangú személyek
azonban elárultak, és fogságba vetettek. Így kerültem a nagymogul
udvarába. Ám akik a vesztemre törtek, nagy szolgálatot tettek
nekem. A nagymogul oldalán szerelmet és boldogságot találtam.
– Csakhogy nem keresztény pap adta rátok az áldását,
gyermekem – korholta a szentatya a lányt.
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– Ugyan mit számít ez Indiában? – mondta Velvet. – Valamikor,
nem olyan régen, én is nagy jelentőséget tulajdonítottam ezeknek a
dolgoknak. Ám azóta megtanultam, hogy Isten nem a vallása alapján
ítéli meg az embert, hanem a szerint, ami a szívében lakozik.
A két pap megbotránkozva pillantott egymásra, mindazonáltal
megkeresztelték a gyermeket, s miután megesküdtek, hogy
hallgatnak, mint a sír, Akbár az útjára engedte őket. Velvet
kívánsága teljesült.
Karácsony első napján Akbár egy smaragd nyakékkel és egy pár
hozzá illő fülbevalóval ajándékozta meg a kedvesét. A következő
napokon Velvet egy gesztenyebarna arab pari ipát, egy rózsaszín
igazgyöngyökkel megtöltött faragott elefántcsont ládikát, majd egy
pompás sakk–készletet kapott, melynek táblája zöld és fehér
márványból volt kirakva, elefántcsontból és zöld jáspisból készült
figuráit pedig tarka kékkövek díszít ették. Az ötödik napon a
nagymogul egy arannyal befuttatott, gazdagon díszített bárkát
ajándékozott Velvetnek, hogy bíborbársony párnáin kedvére
hajókázhasson a palota mellett lévő mesterséges tavon. A hatodik
nap egy gyémánt nyakékkel és hozzá gyémánt fülönfüggőkkel lepte
meg a hitvesét. A hetedik napon Velvet egy gyönyörű nőstény
elefántot pillantott meg az ablaka alatt; hátát arannyal és ékkövekkel
kivarrt takaró fedte, ormányát a magasba emelte úrnője üdvözletére.
Karácsony nyolcadik napján Akbár a feleségének adományozta a
palota körüli birtokok minden jövedelmét. A kilencedik napon
Velvet arra ébredt, hogy egy ezüstből készült, bíborpárnákkal bélelt
gyaloghintó áll a kertjében mályvaszínű függönyökkel és hozzá négy
rabszolgával. A tízedik napon egy rubinos nyakékkel és egy
aranyból készült, rubinokkal kirakott karpereccel, a tizennegyedik
napon pedig két foltos vadmacskával örvendeztette meg a férje. A
tizenkettedik este hozta el a legpazarabb ajándékot. Velvet
háromszor is megmérettetett, és a testsúlyát először ezüstben, majd
aranyban, végül pedig drágakövekben tették elébe.
– Teremtő Atyám! – Pansy nem jutott levegőhöz. – Te leeszel a
világ leggazdagabb asszonya, úrnőm! Nincs ember Angliában, aki
ezt elhinné
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Akbár nevetett, amikor Velvet továbbadta a komornája szavait. –
En vagyok gazdag, mert gazdaggá tesz a szerelmed (udvarolt a
feleségének.
– A te szerelmed pedig minden aranynál és drágakőnél többet ér
a számomra – válaszolta Velvet, egy csókot lehelve férje ajkaira.
Akbár átölelte a feleségét. – Te vagy a mindenem, Kandra!
Mielőtt megismertelek volna, nem éltem, csak léteztem. – Ajka a
lány homlokát simogatta, majd az ajkára siklott.
Sosem elég a csókjaiból, gondolta Velvet. Akbár karjában a
mindennapok világából a csodák birodalmába emelkedem.
Akbár egyre hevesebben csókolta, mintha most kóstolná először
a lány ajkának ízét. Velvet mindig melegen és odaadóan fogadta a
közeledését. A férfi úgy érezte, mintha lebegne, és a lány kéjes
dorombolásából tudhatta, hogy Velvetnek is hasonló örömökben van
része. Kezével a lány pőre testén kalandozott; milyen bársonyos a
bőre, milyen selymes és telt a keble, mellyel a gyermeküket táplálja!
Lehajolt, és megérintette Velvet mályvaszínű mellbimbóját, mely
azonmód megkeményedett a testén végigfutó gyönyörtó1. Egy csepp
tej serkent ki belőle, amit Akbár fürgén felnyalt.
Velvet megborzongott, hátrahanyatlott a párnáira, magával húzva
a férjét. Így feküdtek hosszú percekig; Akbár Velvet szívverését
hallgatta, s szinte kisfiús örömet érzett, hogy a lány szíve miatta
dobog ilyen hevesen. Aztán Velvet combjai közé nyúlt, és ott
cirógatta.
_ Szeretem a hajad – mondta Velvet a férfi fürtjeit simogatva. –
Hihetetlenül selymes. Nem találkoztam még olyan férfival, akinek
ilyen puha lett volna a haja. Remélem, Jaszaman az apjára üt majd.
_ Azt szeretném, ha Jaszaman rád hasonlítana – mondta a férfi,
miközben szétnyitotta Velvet combjait, és egyeden lágy mozdulattal
a testébe siklott.
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A lány hangosat sóhajtott. Ezen az éjszakán keveset játszadoztak,
Velvet mégis készségesen fogadta a férfit. Mindig örömmel
szeretkezett vele.
Akbár erősen magához szorította a lányt, és így ringatóztak
előre–hátra összefonódott végtagokkal, egymást csókolva; mellkasuk
összesimult. Velvet felsikoltott, eljutva a gyönyör csúcsára. Aztán
ölelkezve, egymás arcát nézve feküdtek, élvezve az örömtelin lebegő
időt. Végül egy felizzó pillanatban mindketten a magasba
szárnyaltak, hogy aztán visszahulljanak a földre.
Velvet egy sóhajjal Akbár mellére hajtotta a fejét. Akbár is
sóhajtott, és átkarolta Velvetet. Így szenderegtek fel–felriadva
mintegy órát, míg Velvetben ismét fel nem támadt a vágy. Lee
csúszott az ágyról. Hozott egy tál illatosított meleg vizet és néhány
törlőkendőt. Akbár morgott, érezte, hogy kihűl mell lette az ágy.
_ Majd Rohána és Toramalli segít ... – kezdte, de a lány leintette.
_ Nem akarom, hogy akár egyeden rabszolga is tanúja leegyen
legmeghittebb perceinknek. Mondhatsz bármit, ők is csak emberek,
látnak és hallanak, még ha titkolják is. A szerelmünk csak a miénk.
Nem kívánom másokkal megosztani együtt töltött perceinket!
Velvet alaposan, szégyenkezés nélkül tisztogatta a férfi
nemzőszervét, mely megrándult és duzzadozni kezdett gyengéd
érintésétó1. Akbár nézte, ahogy a lány magát is lemossa, majd elteszi
a tálat és a kendőket. Amikor Velvet visszafeküdt mellé, teste
jázmintói illatozott; ez volt a kedvence, mivel Indiában nem nyílt
gránátszegfű. A jázminillat úgy vette körül a lányt, mint egy
láthatatlan felhő.
Velvet látta, hogy Akbár szemében felvillan a vágy. Szándékolt
lassúsággal lépkedett felé, hogy még jobban feltüzelje. Rugáija
tanította erre a fortélyra, s ő alaposan megtanulta a leckét.
Lábujjhegyre emelkedett, nagyot nyújtózva karcsú testével.
Akbár hanyatt fekve figyelte a mesterkedését. Velvet volt a
legkecsesebb, legkívánatosabb nő, akit valaha látott. A lány az ágyra
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siklott, és meleg tenyerével simogatni kezdte a férfi lábát, a
lábfejétó1 a combjáig. Majd a férfi fölé hajolt, és a mellkasát kezdte
cirógatni körkörös mozdulatokkal.
– Kedvedre van, amit csinálok, jó uram? – kérdezte kihívóan.
Mosoly villant Akbár szája szögletében, de közönyt színlelve csak
annyit mondott: – Kedvemre van – semmi többet. Nem is nézett
Velvetre, üveges szemekkel elbámult valahová a válla fölött.
Velvet a kezei közé fogta Akbár arcát, nyelvével végigsiklott az
ajkain, majd merészen közéjük csusszant. Nyelvével a férfi nyelvét
cirógatta, majd erősen megszívta, lángra lobbantva Akbár vérét. A
férfinak minden önuralmára szüksége volt, hogy ne teperje le rögtön
a lányt, de rettentően élvezte, hogy ezúttal Velvet kezdeményez.
Velvet csak. Jaszaman születése után lett ilyen tevékeny, és Akbár
őszintén örült a változásnak. Nem tudta megállni, hogy meg ne
ragadja a lány tomporát és simogatni ne kezdje az üde halmokat.
Velvet, fenekén a férfi kezével felült. Majd két tenyerébe fogta a
kebleit, és játszadozni kezdett magával hol tulajdon bőrét, hol
tulajdon mellbimbóját ingerelve – alig hallhatóan felhördült. Akbár
el akarta engedni a tomporát, de Velvet nem engedte, szilárdan ült a
tenyerében, és tekintetét a férfi tekintetébe mélyesztve tovább
játszadozott.
Velvet érezte, hogy Akbár megkeményedik, és hatalmasra
növekszik alatta – a behatolásnak már a gondolata is a végsőkig
felajzotta. Nem tudván tovább türtőztetni magát, gyöngéden
fészkelődni kezdett Akbár ölében. Ismét fölé hajolt, és gúnyos
mosollyal a férfi arcához simította egyik mellbimbóját. Akbár már
teljes fegyverzetben állt, de Velvet most a másik mellbimbójával
ingerelte az ajkait. A férfinak végre sikerült megragadni a szájával és
körbenyalni a nyelvével a lány érzékeny mellét; Velvet
megborzongott. Felemelte az alfelét, és lassan a férfi ligájára
ereszkedett.
– Te édes szajha – hördült fel Akbár, lüktető vesszeje ökörül
érezve a lány szűk, selymes jóniját.
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Velvet először gyötrelmesen lassan mozgott, majd egyre fokozta
ütemét, míg végül mindketten elvesztek szenvedélyük őrületében,
felröppenve abba a mennyországba, melyet csak az igaz szerelmesek
ismernek. Nem is emlékeztek rá, hogy mikor hulltak alá áldott
álomba merülve.
A következő napokban Velvet valószínűden boldogságban
lebegett. Még soha nem érezte ilyen elégedettnek magát, még soha
nem szerették ennyire. Az anyja meg az apja persze rajongott érte, de
amikor kiskorában valamelyiknek az ölébe bújt, mindig észrevette,
hogy a feje fölött a szülei összenéznek, és megfeledkeznek
mindenró1, persze róla is. Gyakran hallott arról a határtalan
szerelemró1, melynek a létét köszönheti, és most legalább
megértette, hogy mit éreznek a szülei egymás iránt. De remélte, hogy
bármennyire szerelmesek is Akbárral, Jaszaman nem szenved majd a
kirekesztetttségtó1, igen, fogadkozott, ez nem történhet meg.
Velvet elmosolyodott. Akbár csakugyan eltökélte, hogy a
végletekig kényezteti a lányát; aztán arra gondolt, mekkora
szerencse, hogy a férje ennyire szereti a gyermeket.
Már másnap meg kellett azonban dorgálni a férfit, mert magával
akarta vinni a kicsit a tigrisvadászatra. Amikor ellenvetést mert
tenni, Akbár sértetten nézett rá. – Nem kell félned, Jaszaman
biztonságban van mellettem – vágta oda.
– Biztonságban? – kiáltott Velvet. – Annak a makrancos
elefántnak a hátán? – Elragadóan festett az aggódó anya szere
epében, magához szorítva a kicsinyét.
– Nem makrancos, csak éppen a gazdáján kívül nem
engedelmeskedik másnak – magyarázta Akbár.
– Többé nem viheted ki Jaszamant a gyerekszobából az én
engedélyem nélkül – jelentette ki Velvet. Rugáija Begum és Jodh
Bai is a pártjára álltak, bőszen kerepelve az egyik perzsa, a másik
hindu nyelven.
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Akbár nevetve széttárta a karját. – Megadom magam _ mondta. –
Nem tudok ennyi nővel szembeszállni. Megígérem, Kandra, hogy
nem viszem tigrisvadászatra Jaszaman t, amíg be nem tölti az ötödik
évét.
Ebben a pillanatban Adáli kitárta az ajtót, és Rames lépett a
szobába. – Fenség, hát itt vagy, már mindenhol kerestelek. Talán
elfelejtetted, hogy kihallgatást engedélyeztél annak a keresztény
papnak, aki Xavier atya ajánlásával érkezett?
A nagymogul sóhajtva felállt. Búcsút vett a feleségeitó1, és
visszatért a palota fogadótermébe. A helyiség, bár kisebb volt, mint a
Fatehpur–Sikriben épített Magánkihallgatások Terme, pazar
berendezésével elbűvölte a belépőt. A padlót vörös és aranyszínű
márványlapok fedték, rajta piros, kék és aranyszínű szálakból szőtt
pompás szőnyegekkel. A falakat az uralkodó győzelmeit megörökítő
festmények díszítették. A trónemelvény két oldalán magasba nyúló
aranyfüstölők álltak illatos olajokkal töltve. Az aranyból készült
trónt a legkülönbözőbb ékkövekkel: zafírral, gyémánttal, rubinnal,
igazgyönggyel, smaragddal, berillel és korallal rakták ki. Akbár
perzsa ruhát öltött: fehér selyembugyogót s hozzá arannyal,
gyémánttal és igazgyöngyökkel kivarrt kabátot. Turbánja közepén
egy hatalmas vérvörös rubin csillogott. Lenyűgöző látványt nyújtott
a trónon.
Michael O'Malley tekintete önkéntelenül is elkalandozott.
Sohasem látott még ilyen pompás termet. Bárcsak közelebbről is
szemügyre vehetné a falakat borító csodás festményeket! Es milyen
vastag szőnyegek, Skye el lenne ragadtatva tó1ükl Nővére londoni
szőnyegei szegényes tucatárunak tűnnek hozzájuk képest. Michael
végül abbahagyta a bámészkodást, és lesütött pillái alól az
uralkodóra nézett. Fejedelmi alak, gondolta. Bármelyik európai
udvarban megállná a helyét.
Xavier atya hirtelen oldalba bökte, majd mélyen meghajolt a
nagymogul előtt. Michael O'Malley követte a példáját.
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Akbár elmosolyodott magában. Nem kerülte el a figyelmét, hogy
a hórihorgas keresztény pap mélyen megilletődött az uralkodót
körülvevő pompától. Ernyedt mozdulattal intett Xavier atyának,
hogy beszélhet.
– Felséges uram, hadd mutassam be Michael O'Malley atyát,
egyházunk püspökét. Párizsi feljebbvalóink azzal a kéréssel
fordulnak hozzád, hogy fogadd magánkihallgatáson a testvérünket.
Michael O'Malley folyékonyan beszél franciául.
Magánkihallgatás? Akbárban feltámadt a kíváncsiság. A
keresztény papok rendszerint minél nagyobb közönség előtt tettek
kísérletet arra, hogy keresztény hitre térítsék az indiai nagymogult. –
Ürítsd ki a termet – parancsolta Ramesnek. Amikor egyedül maradt a
hórihorgas európaival, Akbár így szólt: – Beszélj, atyám. Hallgatlak.
– Michael O'Malley a nevem, az írországi M'c–Connaught
püspöke vagyok.
Akbár feltartotta a kezét. – Mi az, hogy püspök? – kérdezte. – És
hol található az a vidék, melyet Írországnak nevezel? Miért nem
hallottam róla azelőtt?
Michael erősen törte a fejét, végül megszólalt: – A püspök
egyházunk magas rangú embere, egyfajta NEME SÚR, egy kisebb
terület vallási vezetője. – Akbár bólintott. – Írország folytatta
Michael– egy sziget Angliától nyugatra, az angol korona
fennhatósága alatt áll.
Akbár ismét egy fejbólintással jelezte, hogy megértette, amiró1
Michael O'Malley beszélt. – Folytasd – szólította fel a püspököt.
– Fenség, úgy tudom, mohamedán vallású.
– Az voltam – felelte Akbár. – Mohamed próféta törvényei
szerint nevelkedtem, de meg akartam ismerkedni más emberek
hitével is. Birodalmam egykori fővárosában, Fatehpurr Sikriben
templomot építtettem, ahová meghívtam a világ valamennyi
vallásának tudósait, fejtenék ki a hitük lényegét. Felháborított és
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elszomorított, amit láttam. Szent emberek, a legkülönfélébb vallási
felekezetek papjai civódtak és perlekedtek egymással, mindegyik
arról próbálván meggyőzni a másikat, hogy az ő hite az egyedül igaz,
hogy ő imádja az egyedül igaz istent. Még az is előfordult, hogy
ököllel estek egymásnak. Ekkor határoztam el, hogy a magam
módján fogom tisztelni a Mindenhatót, mindegyik vallásból kiszűrve
azt, amit követendőnek tartok. A saját hitem szerint élek, s csupán a
legjobb barátaim követnek ezen az úton. Nem térítek a nép között,
mivel az a véleményem, hogy mindenkinek a maga módján kell
üdvözülnie.
– Említette, uram, hogy mindegyik vallásból kiszűrte azt, amit
követendőnek tart. Hiszi–e, hogy Isten törvénye ellen való elvenni a
más asszonyát?
– Természetesen – felelte habozás nélkül Akbár.
– Akkor, legkegyelmesebb uram, engedje meg, hogy folytassam.
Sok–sok hónappal ezelőtt egy karaván érkezett Fatehpur–Sikribe, a
bombayi portugál kormányzó ajándéka. Az ajándékok közt volt egy
ifjú angol nemes hölgy, Broc Cairn grófnője, Velvet Gordon.
Akbár kifejezéstelen arccal, rezzenéstelen szemmel meredt a
püspökre, a szíve azonban hevesen kalimpálni kezdett. Hirtelen
rádöbbent, hogy az előtte álló ember szörnyű boldogtalanságot hoz
számára. Szeretett volna rákiabálni a papra, hogy hallgasson, de
tudta, hogy nem teheti. Tiltotta a lelkiismerete.
– Lady Gordon – folytatta Michael – az unokahúgom, nővérem
legifjabb leánya. Felség, alázatosan kérem, árulja el: él még?
– Igen – mondta Akbár színtelen hangon.
– Hála a Magasságosnak és a szent szűznek, Máriának, hogy
meghallgatták imáimat! – tört ki Michael. – Uram, azért jöttem, hogy
hazavigyem az unokahúgom Angliába. A családja hajlandó
bármekkora váltságdíjat megfizetni érte.
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– Nem azért tartom magamnál az unokahúgodat, hogy
váltságdíjat követeljek érte, O'Malley atya. Az nem jutott eszedbe,
hogy a nemes hölgy esetleg nem kíván visszatérni Angliába? Meg
sem fordult a fejedben, hogy a hölgy netalán szerelmet és oltalmat
talált mellettem?
– De uram, a hölgy férje él!
– Én vagyok a férje.
– Nem, uram, úgy értem, hogy a nemesasszony férje, Broc
Cairn grófja nem halt meg, mint a felesége hitte, hanem él, és
hőn áhítja, hogy a hitvese visszatérjen hozzá. Ha csakugyan hiszi,
hogy Isten ellen való vétek elvenni más asszonyát, akkor szabadon
kell engednie az unokahúgomat, hogy visszavihessem Broc Cairn
grófjához, aki egyedüli ura a jog s törvény szerint.
Mintha kalapáccsal sújtottak volna le Akbár szívére. Egy
örökkévalóságnak tűnő pillanatig egyszerűen nem jutott levegőböz.
Mintha vasabroncsokkal szorították volna össze a mellkasát.
Meghalok, gondolta, de jobb is így, mint imádott Kandrám nélkül
élni. Aztán kitisztult a feje, és érezte, hogy friss levegő áramlik a
tüdejébe. – Először meg kell bizonyosodnunk róla, atyám, hogy
ugyanarról az asszonyról beszélünk – szólt. – Kövess!
Akbár felegyenesedett, és kinyitott egy rejtett ajtót a trónja
mögött; intett O'Malley atyának. A püspök egy hűvös, szűk
kőfolyosón találta magát, melyet egy rejtett nyíláson át világított
meg a nap; sietnie kellett, hogy lépést tudjon tartani a nagymogullal,
aki egyébként jóval alacsonyabb volt nála. Végül megálltak, és az
uralkodó maga elé tolta Michaelt. A püspök legnagyobb
meglepetésére egy kémlelőablak előtt álltak.
_ Szólj, ha felismerted a hölgyet, atyám. Gondosan nézz körül,
mert sokkal többró1 van szó, mint hinnéd.
Michael három nőt látott a szobában, de szinte nyomban
felismerte Velvetet. Mivel azonban tizenegy éves korában láttat
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utoljára az unokahúgát, egy pillanatig habozott. Egy nyurga, kócos
lányra emlékezett, akinek az arca még őrizte gyermeki vonásait;
szögletes alakján akkor még nem sejlett a leendő nő.
Az asszony, akit a szobában megpillantott, a világ leggyönyörűbb
teremtése volt. Bája valami megmagyarázhatatlan módon még az
édesanyjáét is felülmúlta. Magasabbra nyúlt, mint Skye,
gesztenyebarna fürtjei már nem hullottak rakoncátlanul az arcába,
hanem fegyelmezett kontyba voltak tűzve kecses tarkóján. Arca
derűsen nézett a világba, egykor pisze orra, akár egy görög szoboré.
Arannyal átszőtt türkizkék öltözékének fátylán átsejlett karcsú lába,
rövid mellénye látni engedte a kebleit. És mégis ő volt az, Velvet.
Semmi kétség, az unokahúga.
_ Ott van – mondta Michael. – Az a barna hajú lány. – Egy
pillanatig azt hitte, képzelődik, mintha egy szíven talált vadállat
fájdalmas hörgését hallotta volna. Ám amikor Akbár felé fordult, az
uralkodó arca közönyösen nézett vissza rá. Ennek ellenére
önkéntelenül is megszólalt:
– Jól van, uram?
– Éppen most közölted velem, atyám, hogy legkedvesebb
hölgyem, leányom anyja, egy másik ember felesége. Ha nem tiltanák
szigorú erkölcsi elveim, most megölnélek ezen a titkos folyosón,
ahol állunk – mondta.
Jeges félelem kúszott végig Michael tagjain, egyszeriben
megpillantotta a haraggal vegyes kétségbeesést a nagymogul
tekintetében.
– Fenséges úr, megértem, hogy mélységesen lesújt téged a hír, de
mit tehetek? Magam is szigorú erkölcsű ember vagyok – felelte.
Akbár bólintott. – Adj időt, atyám, hogy elintézzek néhány
dolgot, majd hívatlak.
Michael O'Malley meghajolt. Ösztönösen érezte, hogy megbízhat
a nagymogulban. Kimentek a folyosóról, és a püspök úr Xavier atya
kíséretében elhagyta a palotát. Michael volt a legjobban
megdöbbenve, amikor néhány órával később Akbár érte küldetett.
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– Azt a hírt kaptuk, hogy már nem térsz vissza közénk ¨mondta
Xavier atya, aki visszakísérte a püspököt a palota kapui elé. –
Megbízol ezekben az emberekben, szentatyám? Végéül is felelősek
vagyunk a biztonságodért.
– Légy nyugodt, nem lesz bajom, Xavier atya – felelte Michael
O'Malley. – Köszönettel tartozom a lahore–i jezsuitáknak a
segítségükért. Mindazonáltal ne feledd, hogy a látogatásomat nem
jegyezhetitek fel a krónikátokban. Ez Párizs és Róma kívánsága.
A jezsuita pap bólintott. – Isten veled – búcsúzott, és visszaindult
a házába.
Michael O'Malleyt ezúttal nem vitték be a palota főépületébe. A
kerteken át egy kisebb épületszárnyba vezették, ahol Akbár már várt
rá. A szolgák eltűntek, a püspök és a nagymogul magára maradt.
– Ez itt Kandra háza – szólt Akbár. – Az unokahúgodat itt
mindenki ezen a néven ismeri. Kandra ősi szanszkrit nyelven annyit
jelent: Holdfény. Csak annyit mondtam neki, hogy szeretném, ha
találkozna egy idelátogató keresztény pappal. Mindent elrendeztem,
még hajnal előtt elhagyhatjátok
Lahore–t. Az én védelmem alatt utaztok a tengerpartra, ami ilyen
gyorsan csak tudtok.
– Egy gyermekró1 is beszéltél... – kezdte Michael.
– A lányomról, Jaszaman Karna Begumról – bólintott Akbár.
_ Kétségeim vannak, hogy magammal vigyem–e a gyermeket,
uram. Nem tudom, mit szólna Velvet férje egy másik férfi
gyermekéhez.
_ Csak nem feltételezed, hogy kiszolgáltatnám a gyermekemet a
keresztény vakbuzgóságnak? – mennydörgött Akbár. – Soha! A
lányom velem marad.
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– Mit szól majd ehhez az unokahúgom? – aggódott Michael.
_ Majd meggyőzzük őt, atyám; te és én. Most jöjj. Kandra vár
bennünket.
Michaelt ismét megdöbbentette az unokahúga szépsége, így
szemtó1 szembe még elragadóbb volt. Makulátlan tejfehér bőre
valósággal világított, most már értette, miért nevezte őt a nagymogul
Kandrának.
_ Íme a pap, akiró1 beszéltem, virágom – mondta Akbár. Velvet
a püspökre emelte hosszú pilláit; lassan derengeni kezdett
tekintetében a felismerés, smaragdzöld szemei tágra kerekedtek a
meglepetéstó1. – Michael bácsi?
– Igen, Velvet, én vagyok az. – Michael O'Malley széttárta a
karját.
_ Drága nagybácsikám! – Velvet a püspök nyakába borult. _
Nem reméltem, hogy valaha viszontlátok még bárkit is a
családomból! Boldog vagyok, hogy találkoztunk! – Szorosan átölelte
Michaelt, majd hátrébb lépett, hogy még egyszer végigmérje. –
Imáim meghallgattattak, bácsikám! Végre hazaküldhetem Pansyt és
a kisfiát! Szerencsétlen asszony mindent megtett, de képtelen volt itt
megszokni. Hiányzik neki a férje, szegény Dugald, még nem is látta
a gyermekét!
_ Drága leányom, azért jöttem, hogy téged vigyelek haza
ˆmondta Michael O'Malley.
Velvet csilingelőn felkacagott, és magához húzta Akbárt. Nem,
Michael bácsi. Nem térek vissza Angliába. Ha elmeséled a
szüleimnek, milyen boldog vagyok, mindent megértenek majd, és
szentül hiszem, hogy uram és parancsolóm beleegye–
zéséve1 meglátogathatnak Labore–ban vagy a kasmíri
palotámban. Látniuk kell az unokájukat. Pansy! Pansy! Gyere
gyorsan!
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Egy fiatalasszony szaladt a szobába, Michaelnek homályosan úgy
rémlett, hogy vonásai Skye Daisy nevű szolgálójára emlékeztetik. –
Igen, úrnőm?
– Pansy, bemutatom az unokabátyámat, Michael O'Malleyt, Mid–
Connaught püspökét. A kíséretében végre hazatérhettek a kis Dugie–
val. Hát nem csodálatos?
– De úrnőm, csak nem képzeled, hogy itt hagylak? – tiltakozott
Pansy.
– Bizony itt hagysz, Pansy. Te nem vagy özvegy, mint én.
Dugald él, és mindkettőtöknek joga van a közös boldogsághoz. A
kis Dugie–nak meg kell ismernie az apját. Tudom, hogy mindent
megpróbáltál a kedvemért, de nem vagy itt boldog. Azt szeretném,
ha hazamennél Michael bácsival.
– Ó, úrnőm ... – szipogott Pansy.
– Ő Daisy lánya – magyarázta Velvet a nagybátyjának. –
Hűséges hozzám, akárcsak az anyja az édesanyámhoz. Sajnálom,
hogy el kell válnunk, de így lesz a legjobb a számára. A kisfia
nehezen viseli az itteni hőséget.
– Ve1vet, gyermekem, nem értettél meg – mondta Michael
O'Malley. – Neked is vissza kell térned Angliába. A férjed él és
visszavár.
– A férjem itt áll mellettem, Michael bácsi.
– Nem India uralkodójára gondolok, Velvet, hanem törvényes
férjedre, akinek egyházunk áldásával örök hűséget esküdtél.
Alexander Gordon vár rád.
– Alexander Gordon meghalt, Michael bácsi. Két esztendeje.
Eldobta magától az életet egy szajha becsületéért – vágta oda Velvet.
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– Nem, gyermekem. Alexander Gordon él. Annak idején csupán
súlyosan megsebesült, és a párbajt követő felfordulásban híre kelt,
hogy meghalt. A bátyád, Padraic pedig anélkül, hogy meggyőződött
volna, igaz–e a szóbeszéd, szaladt jelenteni, hogy megözvegyültél.
– Nem! – kiáltotta rémülten Velvet, a szája elé kapva a kezét. –
Alexander halott! Halott!
Akbár átölelte Velvetet, és magához szorította. – Ne, kedvesem,
ne tedd még nehezebbé. Ez az ember a nagybátyád, anyád fivére.
Becsapott vagy hazudott neked valaha? Elhallgatná eló1ed az
igazságot, amikor a boldogságodról van szó?
Velvet megrázta a fejét, majd Akbárra nézett. – Mi lesz most?
Alexander Gordonnal mindössze három hónapig éltem házasságban.
Neked viszont több mint egy éve a feleséged vagyok. Gyermekünk is
született. Nem hagylak el! – Szeme megtelt könnyel.
– Nem vehetem el egy élő férfi feleségét, Kandra. Többé nem
vagy az enyém. Alexander Gordoné vagy, s nekem vissza kell
küldenem téged a hazádba, a honfitársaid közé. Meg kell tennem, ha
belehalok is.
– Nem! Nem! Nem! – Velvet hevesen megrázta a fejét, haja
kibomlott, a hajtűk szerte szétrepültek. Térdre hullott, görcsösen
átkarolva Akbár lábát. – Ne taszíts el, uram! Ha nem lehetek a
feleséged, majd az ágyasod leszek. A legalázatosabb rabnőd, csak ne
küldj el magadtól! Szeretlek! Nem bírnám elviselni, hogy
elszakítsanak tó1ed. – Esdeklőn nézett Akbárra. – Belepusztulok a
fájdalomba! – kiáltotta zokogva.
Akbár megint úgy érezte, megfullad. Valami összeszorította a
torkát, a szíve majd megszakadt. Mindennél, még a tulajdon
gyermekeinél is jobban szerette Velvetet. Nem tudta, hogyan élhet
tovább nélküle, de így lesz, mert a Mindenható akarata szerint el kell
válniuk. Gyöngéden felemelte Velvetet, kisimítva az arcából a haját.
Majd intett Michael O'Malleynek, hogy maradjon, a lányt pedig a
hálószobájukba vezette, ahol a hitvesi ágy mellett Jaszaman
szendergett a bölcsőjében. Egy üvegkancsóból édes bort töltött két
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serlegbe, és amikor biztos volt benne, hogy Velvet nem látja, egyik
gyűrűjébó1 valami fehér port szórt a lány italába. A por pillanatok
alatt feloldódott; Akbár visszakattintotta a zárat a gyűrűjén, majd
átnyújtotta Velvetnek a serleget. Az ágyra ereszkedett, magához
vonva kedvesét.
Egymás szemébe nézve felemelték a kezüket, és fenékig ürítették
a poharukat. – A sors gonosz játékot űzött velünk, Kandra, de ha
nem engedelmeskedünk Isten törvényének, mi különböztet meg
bennünket az állatoktól? Bátornak kell lennem, neked pedig,
Rózsaszálam, még nálam is bátrabbnak. Jaszamant nem viheted
magaddal.
– Csak nem azt akarod mondani, hogy elveszed tő1em a
gyermekemet? – suttogta Velvet elfúló hangon. – Még hat hónapos
sincs, hogy fog emlékezni rám, ha elválasztasz bennünket?
– Gondolkodj, Kandra! Hiszen olyan okos vagy, ezért is
szerettelek meg. Milyen életet élhetne Jaszaman Angliában?
Elfogadná őt a férjed? Szerintem nem. Ismerem én a ti
keresztényelveiteket, a gyermekem csak egy fattyú lenne a hazádban,
semmi más. Mindenki rajta köszörülné a nyelvét, összesúgnának a
háta mögött, amerre jár. Nincs anyai szeretet, mely megóvhatná a
gonosz pletykáktól. A gyermekeid is kitaszítanák maguk közül fattyú
nővérüket. Nem, Kandra. Jaszamannak joga van hozzá, hogy
szeretetben és biztonságban nőjön fel. Ő a nagymogul lánya, az
indiai főhercegnő, és ehhez méltó neveltetésben lesz része! Senkinek
sem engedem, hogy bántsa, s ha tó1ed búcsút is kell vennem,
virágom, szerelmünk gyümölcsétó1 sohasem válok meg.
Velvet hallotta Akbár szavait, föl is fogta az értelmüket, de lénye
minden porcikája tiltakozott ellenük. – Nem gondolod, hogy én
ugyanígy érzek? Ha már el kell szakadnom tőled, miért nem
tarthatom meg legalább a gyermekünket, hogy a vigaszomra legyen?
– Újból szeretni fogsz, Kandra. Szívedben ismét feléled majd a
szerelem a férjed iránt, és új gyermekek erednek majd a méhedbó1,
betöltve Jaszaman helyét. Nekem azonban semmi sem marad,
kedvesem. Jaszaman nélkül azt hinném, csupán álmodtalak. És a
gyermek érdeke is úgy kívánja, hogy maradjon – mondta eltökélten.
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Velvet tiltakozni próbált, de képtelen volt összeszedni a
gondolatait. Boros serlege alján fehér szemcséket vett észre, és
rádöbbent, mit tett Akbár. Minden erejét összeszedve kibontakozott
a férfi ölelésébó1, és lekászálódott az ágyról. Mintha ólomsúly
nehezedett volna a tagjaira, alig bírta nyitva tartani a pilláit.
Odabotorkált a bölcsőhöz, mely néhány lábnyira ált a fekhelyüktó1;
gyermeke édesdeden aludt. Kiegyenesedett, megpróbált úrrá lenni
homályosuló tudatán, a kislányra nézett.
Ó, Jaszaman, gyönyörű gyermekem, gondolta. Jó anya voltam
addig a rövid ideig, amíg az anyád lehettem, de ezt te sohasem fogod
megtudni. Szeretlek, Jaszaman! Szeretlek!
Velvet Akbárra emelte a tekintetét, és tisztán, érthetően így szólt:
– Ezt sohasem fogom neked megbocsátani.
Akbár felugrott, és a karjába fogta Velvetet. – Szeretlek 8suttogta
–, most és mindörökké.
– Istenem, segíts, én is szeretlek, fenséges uram. – Velvet pillái
lecsukódtak. – Ne felejts el engem – suttogta.
– Soha! – fogadta Akbár.
Velvet szemhéj a hirtelen felpattant, tekintete az ágy fölé fesstett
gyönyörű arabeszkre szegeződött. Magához húzta Akbár fejét. – Ha
egyszer forogni kezd a szerelem kereke, semmiféle szabály nem
érvényes többé – mormolta, s még egy utolsó csókot lehelt a férfi
ajkaira, mielőtt mély álomba merült.
Akbár néhány hosszú percig némán ült, karjaiban tartva az alvó
alakot, igyekezett minden apró részletét az emlékezetébe vésni.
Aztán komor tekintettel a gyermekére nézett, megpróbálván
felfedezni az arcán Velvet vonásait. Vajon megbocsát majd neki
Jaszaman, ha egy napon megtudja, hogy elszakította Kandrától, az
édesanyjától? Akbár nagyot sóhajtva felállt, karjába emelve
Velvetet. Óvatosan az ajtóhoz lépett, melyet Adáli, aki a sarokba
húzódva várta a parancsait, sietve kinyitott előtte.
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– Kinevezlek Jaszaman Kama Begum főeunuchjává, Adáli.
Miután visszatértél Cambaybó1, átveheted a tisztségedet. Te
leszel lányom házának feje.
– Kegyes vagy hozzám, jó uram – válaszolta az eunuch, de az
arca szomorú maradt. Kitárta az ajtót, majd átvette
Akbártól a drága terhet. .
– Mákonyt kevertem az italába – mondta Akbár Michael
O'Malleynek, aki már várt a folyosón. – Adáli, Velvet eunuchja
elkísér benneteket a partig. Folyékonyan beszél franciául. És most
eredj, mielőtt a szívem úrrá lesz az értelmemen!
– A család hálás lesz nagylelkűségedért, felséges uram búcsúzott
Michael.
– Még valamit, atyám. Mondd meg Kandrának, hogy Jaszamant
Rugáija Begum gondjaira bízom. Talán megnyugszik valamelyest,
ha megtudja, hogy a lánya jó kezekbe kerül. A királynődnek pedig
azt üzenem, nem zárkózom el a gondolattól, hogy India felvegye a
kereskedelmi kapcsolatokat Angliával. Kezdem megelégelni a
portugálok pimaszságát.
– Köszönöm, uram. – Michael alig bírta elhinni, hogy ekkora
szerencse érje a hazáját.
Akbár biccentett, majd még utoljára megérintette Velvet arcát. –
Isten veled, Kandra, rózsaszálam, szívem, életem azzal sarkon
fordult és elsietett.
Negyedik rész
A nagymogul felkapaszkodott a palota tornyába, és megált az
ablakban, mely a néhány százmérföldnyire fekvő Cambay kikötő
városába vezető útra nézett. Ott ált, és figyelte a hajnal első
sugarainál útjára induló karavánt, elképzelve a gyaloghintó
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függönyei mögött fekvő karcsú alakot. Csak nézett és nézett, míg
bele nem sajdult a szeme, és a karaván nem tűnt többnek egy
porfelhőnél a látóhatáron. Körülötte aranyiba borult az ég egy új nap
ígéretét hozva, ám Akbár észre sem vette. Ott ült bezárkózva a
toronyszobába étlen–szomjan három teljes napig, és a harmadik nap
végén is csak azért jött elő, nehogy a fiai a trónjára törjenek. És
amikor visszatért az emberek közé, hosszú fekete haja és dús bajsza
hófehérre vált, egyik napról a másikra megöregedett.
Az igaz szerelem lángja nem alszik, a szívekben örökké ég nem
lankad, nem hervad, nem enyéssz nem lobbantja el, csupán a szél.
A szél, mely egész álló nap makacsul észak–északkeletró1 fújt,
hirtelen keletire fordult. Hátba kapta a Tengeri Sólymot, mintha át
akarná segíteni a La Manche csatorna tajtékzó hullámain, hogy
felrepítse a Calaisi–szoroson át aMargate Headet megkerülve
egészen a Temze torkolatáig. Az eget áthatolhatatlan szürkeség
borította, eső szitált. Anglia! A vidék üde zöldje, mely így, augusztus
elején a legszebb színében pompázik. Hányszor, de hányszor
ábrándozott Velvet a szülőföld szelíd lankáiról a lahore–i perzselő
forróságban. Ám most, hogy végre itt volt, keserű csalódást érzett.
Örült, hogy Alex végül is ép bőrrel megúszta azt az ostoba párbajt,
ám büszke tette, ím, csak bánatot termett. Alex sohasem tudhatja
meg, mekkora bánatot.
A hajókorláton áthajolva a sötéten kavargó hullámokat figyelte.
Milyen könnyű is lenne, villant át rajta hirtelen a , gondolat; a
magasban egy sirály rikoltott, s ahogy az égre emelte az arcát, a
lágyan permetező eső összekeveredett a könnyeivel. Hogy juthatott
ilyen az eszébe? A halál semmin sem változtatna. Nem adná vissza
sem Akbárt, sem a gyermekét, Jaszamant. Sokkal nagyobb bátorság
kell ahhoz, hogy tovább éljen. És végtére is nem akármilyen vér
folyik az ereiben!
Velvet alig emlékezett a távozása körülményeire. A mákonytól,
melyet Akbár kevert az italába, mély bódulatba esett, és Adáli
gondosan őrizte az álmát, míg el nem érték Cambayt és a
tengerpartot. A hetekig tartó út alatt Velvet csak pillanatokra riadt
fel. Az eunuch felkísérte a lányt Murrough hajójának a fedélzetére, s
mintegy utolsó szolgálatként rendbe tette a lakosztályát. Bár a
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mákony hatása már elmúlt, Velvet még nagyon gyengének érezte
magát.
Adáli ágyba fektette a lányt. – Az uram azt üzeni, hogy ne
aggódj. A kis hercegnőt Rugáija Begum gondjaira bízták, aki saját
leányaként fogja nevelni. Titokban a te hitedre tanítják majd, mert
Akbár úgy vélte, neked is ez lenne a kívánságod. Én leszek Jaszaman
Kama Begum főeunuchja és házának vezetője. A fenséges úr így
kívánta megörvendeztetni szíved. A holmiijaid között egy vékony
aranyláncot találsz, rajta egy rózsaszín igazgyönggyel. Akbár
minden évben, a kis hercegnő születésnapján egy újabb
igazgyöngyöt küld atyádnak. Ebbó1 tudni fogod, hogy a gyermeked
él és egészséges.
– Mondd meg neki, hogy én nem akartam elhagyni – suttogta
Velvet elhaló hangon. – Mondd meg neki, hogy szeretem.
– Mindent megteszek, hogy ne feledje az emléked – ígérete
Adáli.
– Bácsikám! – kiáltott Velvet.
Michael O'Malley sietett a szobába, és az unokahúgához lépett. –
Tessék, gyermekem?
– Add elő az arcképemet, Michael bácsi. Tudom, hogy hoztál
magaddal egyet, hogy megmutasd Akbárnak.
– Csakugyan itt van. – O'Malley a köpönyege alá nyúlt, és
elővette a miniatűrt, melytó1 egy pillanatra sem vált meg az elmúlt
hetek alatt.
– Add oda a lányomnak, ha majd elég idős lesz – fordult Velvet
az eunuchhoz, és visszahanyatlott a párnáira.
Adáli bólintott, és a szeme elhomályosult. Térdre hullott,
megcsókolta Velvet kezét, majd a sietve a kijárathoz lépett. Isten
vele, hercegnőm – búcsúzott az ajtó felé fordulva, nehogy a lány
észrevegye az arcán legördülő könnyeket.
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Velvet fáradtnak és elcsigázottnak érezte magát. Életereje
megfogyatkozott. Az elmúlt három hónapban nem tett mást, csak
aludt, Pansynek úgy kellett felráznia, hogy belédiktálja a
tyúkhúslevest; a kalitkába zárt csirkéket a hűséges szolgáló vitte
magával a fedélzetre. Már negyedik hónapja úton voltak, amikor
Velvet kezdett magához térni a kábulatából.
A hajót öt másik gálya kísérte – a szülők igazán mindent
elkövettek, hogy a lányuk épségben hazatérjen. Zanzibárban
kikötöttek néhány órára, hogy friss vizet vegyenek, és zöldséget,
gyümölcsöt, szárnyasokat rakodjanak be a hajóra. Miután
megkerülték a Horn–fokot, többször is megáltak csereberélni a
bennszülöttekkel. Nem volt könnyű megnyerni a bizalmukat; a
feketék többnyire azt hitték, hogy rabszolga–kereskedők érkeztek, és
a gályák láttán fejvesztett menekülésbe kezdtek. A hajóraj egy
darabig a part mentén haladt, majd Murrough irányításával kifutott a
nyílt tengerre. Bár elegendő munícióval rendelkeztek, hogy
megfutamítsák a netalán rájuk törő berber kalózokat, a kapitány
kerülte a veszélyt, tekintettel unokahúga leromlott testi és lelki
állapotára.
Velvet azonban napról napra erősödött – egészséges élni akarása
úrrá lett a betegségen. Pansy gyöngéd törődése, nagybátyja és fivére
gondoskodása megtette a magáét, noha lelki baját nekik sem sikerült
megyógyítaniuk.
Pansy; bár úrnője előtt ezt igyekezett titkolni, majd kibújt a
bőrébó1, hogy végre viszontláthatja szülőföldjét. Velvet azonban
véletlenül fültanúja volt, amint a komornája egy napon az ölében ülő
kis Dugie–val beszélgetett a fedélzeten:
– Hamarosan találkozunk az apucival, Dugie. Imádni fogod,
csodálatos ember. Mondtam már, hogy nagyon hasonlítasz rá? És a
nagymama meg a nagypapa is nagyon várja már az ő kis
báránykáját. Ó, kicsikém, meglátod, nincs szebb a mi Angliánknál!
Dugie fénylő, kerekre tágult szemekkel bámult az anyjára, és
csak úgy itta a szavait. Először félt a tengerészektó1, annyira mások
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voltak, mint a nagymogul katonái, akik naphosszat a mamának
csapták a szelet, és el–elbolondoztak vele, persze a mama kedvért. A
vitorlakészítő–mesternek azonban nem tudott ellenállni. Az öreg, aki
keresztbe vetett lábakkal nap mint nap kint ült a fedélzeten, és varrt,
kedvtelve villogtatta a tűt az apró fiúcska előtt. Minthogy neki
magának se kutyája, se macskája nem volt, örömét lelte a
gyermekben, s készségesen vigyázott rá, amikor Pansy az úrnője
körül szorgoskodott. Dugie hamarosan a többi matróz szívét is
meghódította. Ezek a kipróbált tengeri medvék csak ritkán látták a
saját gyermekeiket, és bizony előfordult, hogy hazatérve meg sem
ismerték őket. Dugie–t valósággal körülajnározták, és alaposan
elkényeztették – a kisfiú legnagyobb örömére.
– Teljesen elkapatják, mire hazaérünk – mosolygott Pansy
elnézően.
Ma éjjel a hajó már a londoni kikötőben vet horgonyt, és Velvet
végre karjába zárhatja a szüleit és – a férjét. Az anyjával és az
apjával öt, a férjével két és fél esztendeje találkozott utoljára.
Alexander Gordon. "Alex", suttogta a férfi nevét a szélbe. Vajon
miféle boldogság vár rá künn a parton, a hites ura oldalán?
Elképzelhető, hogy Alex érvényteleníteni akarja majd a
házasságukat, gondolta Velvet, ennél nagyobb szívességet nem is
tehetne. Akkor legalább visszatérhet Akbárhoz. Akárhogy vesszük,
hűtlen volt Alexhez, még ha tudtán kívül is. Nem akart hinni a
fülének, amikor Michael bácsi közölte, hogya férje hazahívja. Az
rendben van, hogy a szülei viszont akarják látni, de Alex? Nem, az
lehetetlen, csak a férfigőg beszél beló1e.
És ő, Velvet, vajon Alex hitveseként kívánja leélni az életét?
Azt már nem! Vagy igen? Elbizonytalanodott. Hogyan is
éleszthetné fel szívében a szerelmet egy olyan férfi iránt, aki
semmibe véve a könyörgését, nem átallott párbajt vívni –
értelmetlenül? Alex halálhíre késztette szökésre, kergette Akbár
karjába, és adta neki Jaszamant. És most ez a halottaiból feltámadó
alak elrabolta a boldogságát és a gyermekét. Igen, ő tehet mindenró1,
és Velvet nem volt biztos benne, hogy ezt valaha is meg tudja neki
bocsátani.
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– Olyan komolynak látszol, kis húgom. – Murrough ált mellette,
és átkarolta a vállát.
– Félek a jövőtó1 – felelte őszintén Velvet.
– Jer, kicsikém – próbálta felvidítani Murrough. – Édesanyánk és
Adam már izgatottan várnak Grenwodban. Fel a fejjel! Mindjárt
otthon vagyunk.
– És Alex? Ő is izgatottan vár, Murrough?
– Anyánk hazaküldte Alexet Skóciába, még mielőtt tenger–
re száltam. Abban maradtak, hogy érte küld valakit, mihelyt
hazatérsz. Mivel anyánk nem tudhatta pontosan, mikor érkezel,
kétlem, hogy a hírnök útnak indult volna Skóciába.
– Nagyszerű! Nem vagyok felkészülve a találkozásra.
– Velvet ...
– Ő éppúgy felelős a történtekért, akárcsak én, Murrough.
Ha nem áll ki párviadalra Lord de Boulttal, minden másként
alakul. És a balsors, melyet ránk szabadított, nemcsak a férjemet
ragadta el...
– Alex büszke férfi, Velvet. Légy hozzá nagylelkű – tanácsolta
Murrough.
– Én? – csodálkozott Velvet. – Tán legyünk nagylelkűek, hogy
kölcsönösen megbocsáthassunk egymásnak.
Krisztus sebeire, gondolta Murrough, hogy megváltozott ez a
lány. Nem vagyok megtőződve róla, hogy bölcs cselekedet volt
hazahozni. – Olykor az asszony dolga, hogy utat mutasson a férfinak
– mondta fennhangon. – Emlékezz a szavaimra, húgom, amikor
majd Alex Gordonnal találkozol.
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– Milyen napot írunk ma? – tudakolta Velvet. – Augusztus
kilencedikét – felelte Murrough.
– Ma van a lányom első születésnapja – mondta Velvet, majd
sarkon fordult, és fivérét a korlátnál hagyva a kabinjába sietett.
Murrough úgy érezte, mintha arcul csapták volna. A lány
nyugodt, természetes hangon beszélt, szavaiból mégis kiérzett az
égő fájdalom. Murrough O'Flaherty; máskülönben maga is szerető
atya, semmit sem tudott húga leányáról, a kis hercegnőről, akit
Velvet kénytelen volt indiai földön hagyni. Velvet mostanáig egy
szót sem ejtett a gyermekéró1, és Murrough – őszintén megvallva –
nem vette a bátorságot, hogy a kérdéseivel zaklassa. Pansy ugyan
beszélt a lányka különös szépségéró1 és türkizkék szeméró1, de ez
volt min–
den.
– Sosem láttam még ilyen szemrevaló kisbabát – áradozott
Pansy, majd így folytatta: – szégyen, hogy az asszonyomnak ott
kellett hagynia a gyermekét, de a püspök úr attól tartott, Lord
Gordon nem fogadná szívesen a kislányt, és őfelsége úgysem
engedte volna el a gyermekét. Azt mondta, nem marad más neki az
asszonyomból, csak Ő. A háremben arról beszéltek a többi
nagyságák, hogy a hatalmas Akbár még soha senkibe nem volt
ennyire belehabarodva, mint az úrnőmbe. – Ekkor Pansy; mintha
hirtelen rádöbbent volna, kivel beszél, egy pillanatra elhallgatott,
majd így szólt. – Már megint eljárt a szám. De ugye nem árul be,
O'Flaherty kapitány?
– Nem, Pansy, nem árullak be, ha te sem mondod el Velvetnek,
hogy faggattalak.
Murrough megrázkódott. Balszerencsés helyzet. Bárcsak Alex és
Velvet békét kötnének, és Velvet mielőbb újabb gyer meknek adna
életet! Sosem fogja feledni az Indiában hagyott kis hercegnőt, de fiai
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és lányai körében idővel talán elhalványul majd a képe, akár egy
halva született gyermeké. Akinek őrzi az emIékét anélkül, hogy
ismerte volna.
Murrough parancsot adott, hogy engedjenek le egy csónakot a
Tengeri Sólyom oldalán. Ha szerencséjük van, a család által elébük
küldött dereglye már beért a kikötóbe. Így is törrtént, a dereglye
csakugyan a megbeszélt helyen várakozott. Miután Velvet, Pansy,
Dugie, Michael és Murrough beszált, a csónak elindult felfelé a
folyón, Grenwod irányába. Sötéttség borult a táj ra, és a bőrük alá
kúszott a hideg. Velvet szorosabbra fogta magán a köpönyegét.
Velvet már lábadozott, amikor a hajón megtudta, hogy Daisy
néhány ruhát küldött Murrough–val a számára. Bár egypár
meglehetős en szép darabot is talált köztük, mégis azt a zárt nyakú,
fekete selyemruhát választotta, melyet nem díszített más, csak a
fehér csipkekézelő és a vállára terített, fehér selyemmel bélelt
köpönyeg. Az öltözék egyszerű volt, már–már tiszteletet parancsoló.
Az evezők gyorsabban csapkodtak, és a csónak hamarosan a
partnak ütődött. Grenwodba érkeztek. Velvet felpillantott, és úgy
tűnt, sohasem látta még az anyját ilyen gyorsan szaladni; mellette
Daisy kapkodta a lábait. Aztán észrevette mögöttük az apját és Bran
Kellyt. Murrough kiugrott a deregglyébó1, majd hátrafordult, és a
partra segítette a húgát.
Skye megtorpant, nem tudta levenni a tekintetét a fekete ruhás
fiatal hölgyró1, aki előtte ált. Hová lett az a tizenhárom éves kislány,
akitó1 annak idején búcsút vett? Ennek a gyönyörű asszonynak
szerelem és szenvedés égett az arcán. Mi történt a gyermekével? De
a kérdés után rögtön felvillant a válasz. Az idő. Igen, az idő. A lánya
asszonnyá érett a hosszú évek alatt, míg nem találkoztak. Könnyek
futották el a szemét, és nem tudta, mit sirat, az eltelt éveket vagy
hogy Velvet megtapasztalta a szenvedést.
Kitárta a karját. – Isten hozott itthon! – És Velvet az anyja
nyakába borulva immár tudta, hogy köztük semmi sem változott.
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Skye szorosan magához ölelte a lányát, és egy hirtelen
sugallatnak engedve megnyugtatóan suttogta: – Még nem küldettem
Alexért, kedvesem. Előbb beszélnünk kell. – Érezve Velvet
megkönnyebbülését, Skye minden kétsége eloszlott: azt mondta,
amit kellett. – Hogy megszépültél! – Tenyere közé fogta a lánya
arcát, és jobbról–balról megcsókolta.
– Annyi minden történt, mama. Senkinek sem ejtettem szót
ezekró1 a dolgokról, mióta elindultam Indiából. Azt se tudom, hol
kezdjem. Muszáj beszélnünk!
– ló, jó – bólogatott Skye. – Ma este. Megígérem.
– Velvet!
Velvet az apja felé fordult, és a karjába vetette magát.
Adam de Marisco mély sóhajjal a lánya nyakába temette az arcát.
– Azt hittem, sohasem látjuk viszont egymást!
– Most már minden rendben van, papa – csitította a lány.
– Ha arra gondolok, hogy szenvedtél, kicsikém ...
– Nem szenvedtem, papa.
– De a nagymogul háremébe vittek – próbált tiltakozni
Marisco.
– Indiában zenanának hívják, papa, és őfelsége a nagymogul
szeretett, és nőül vett. Nem tudtam, hogy létezik ilyen boldogság.
A hátuk mögül Daisy zokogása hallatszott. Az asszony
könnyekre fakadt a boldogságtól Pansy lánya és első unokája láttán.
Bran, aki mindig józanabbul viselkedett, amikor a gyermekükró1
volt szó, megnyugodva, hogy jó egészségben látja Pansyt, sietett
eloszlatni a lánya aggodalmait.
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– Az a csámpás skót, akivel összeadtad magad, megígérte, hogy
vár rád. Sőt ünnepélyesen megkérte tó1em a kezed. Remélem, te is
hozzá akarsz menni, ha másért nem, legalább az én fájintos unokám
kedvért.
– Hát persze, atyus! Minél jobban hasonlított Dugie az apjára,
annál jobban hiányzott Dugald. Hú, hogy fog csodálkozni, ha
megtudja, hogy fia született.
– És te, céda, hogy mertél összefeküdni azzal a nyomorulttal,
mielőtt a pap áldását adta volna rátok? – Daisy kezdett magához
térni, és karját a magasba lendítve arra készült, hogy lekeverjen egy
kiadós pofont a lányának.
– De mama! Csak egyszer engedtem!
– Az épen elég! – csattant a pofon Pansy arcán.
– Nem folytathatnánk e meghitt beszélgetést bent a házban? –
szólalt meg egy panaszos hang a csónakból; Michael O'Malley még
mindig nem tudott kilépni a partra, mert mind• untalan beleütközött
valakibe. – A Temze feló1 fújó éjszakai szél, mondják, beteggé tesz,
és megrontja az ember kedélyét.
– Hát persze, drágám – felelte Skye. – Még meg sem köszöntem
a segítségedet.
– Szívesebben venném, ha bent a házban köszönnéd meg,
méghozzá egy kupica whisky kíséretében, hogy kiűzhessem
csontjaimból a hideget. A készleteim már hónapokkal ezelőtt
kifogytak.
– Hogyne, sógor – válaszolt Adam de Marisco, kisegítve Michael
Ó'Malleyt a partra. – Akár egy egész hordóval. Ha kedved tartja,
meg is fürödhetsz az istenverte lőrében, megérdemled azért, amit
értünk tettél!
Átvágtak a gyepen a házhoz, ahol Bran, Daisy és Pansy a
kisfiúval együtt visszavonult a szállására. Adam is búcsút vett
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éjszakára a lányától; homlokon csókolta, és megígérte, hogy reggel
első dolga lesz meglátogatni a szobájában. Majd felkísérte
Murrough–t és a sógorát a könyvtárba, hogy megmelengesse
csontjaikat a beígért whiskyvel.
Skye kézen fogta a lányát, és felvezette alakosztályába.
A szoba közepén egy jókora tölgyfa kád gőzölgött, teli forró
vízzel. – Gondoltam, ma este jobb szeretnél egyedül fürdőt venni –
mondta halkan Skye. – Pansynek és Daisynek is szüksége van rá,
hogy együtt tölthessenek néhány órát. Mikor született a kisfiú?
– Röviddel azután, hogy megérkeztünk Akbár fatehpurrsikri
udvarába, mama. Sejtelmem sem volt róla, hogy Pansy terhes. Félt
megmondani, én meg nem vettem észre, olyan lapos volt a hasa. Az
udvari orvostól tudtam meg. Dugald vette le a lábáról az eljegyzésük
éjszakáján. – Velvet kibújt a ruhájából, és hátával az anyja felé
fordult, hogy segítsen kikapcsolni a fűzőjét meg a szoknyáját. –
Felhozták már a poggyászomat a csónakból?
– Mindent az öltözőszobádba vitettem, drágám.
Velvet átment az oldalt nyt1ó kisebbik szobába, kinyitotta az
egyik bőrrel borított utazó ládát, majd néhány perces keresgélés után
elővett egy apró kőfiolát. A hálóba visszatérve kinyitotta az
üvegcsét, és a kádhoz támasztott lépcsőn felkapaszkodva néhány
csep halványsárga folyadékot öntött a fürdővízbe. A szobát
csakhamar különös illat lengte be. Velvet lereszketett a lépcsőró1,
majd levetette maradék ruhadarabjait.
– Mi ez? – hökkent meg Skye. – Egészen elragadó!
– Jázmin, mama. Nagyon megszerettem az illatát. – Lesodorta
harisnyáját formás lábairól.
Skye egyszerűen nem tudta levenni a lányáról a szemét.
Elkápráztatta Velvet tündöklő meztelensége, bársonyos bőre,
hosszú lába, íves csípője, feszes, kerekded tompora. Keble, mely öt
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ével ezelőtt még alig domborult, mostanra érzékien kitelt. A hasa
nem feszült olyan lányosan, mint régen, hanem enyhén
kigömbölyödött. Skye hirtelen fürkésző pillantást vetett Velvetre, és
a lánya, aki nem tudott kitérni kutató tekintete eló1, szemében mély
szomorúsággal nézett vissza. Skye mindent megértett.
– Fiú vagy lány az unokám?
– Lány, a neve Jaszaman Kama Begum. Jaszaman annyit jelent,
jázmin. Ma egyéves. – Skye dermedten ült, miközben Velvet
beleereszkedett az illatos fürdővízbe.
– Miért nem hoztad magaddal? – kérdezte Skye, magához térve a
meglepetésébó1.
– Az apja és Michael bácsi nem engedték. Michael szerint Alex
sohasem tudna beletörődni, hogy más férfinak szültem gyermeket.
Akbár pedig azt mondta, egyedül Jaszaman maradt neki a
szerelmünkbó1, és nem engedi, hogy elvegyem tó1e a lányát.
Michael és Akbár tehát egy véleményen voltak, bár különböző
megfontolásokból.
Skye némán bólintott. Mindent megértett, és szánalom töltötte el
a szívét; bár Velvet hűvös nyugalmat eró1tetett magára, nem tudta
elleplezni, hogy szenved gyermeke elvesztése miatt.
– Neked hogy sikerült, mama? Hogy tudtad kézbe venni a sorsod
irányítását olyan fiatalon? Ismerni akarom a titkot, ha van ilyen
egyáltalán, mert nem tűrhetem, hogy mások igazgassák az életemet!
Vagy a magam ura leszek, vagy meghalok – fakadt ki Velvet.
Skye mélyet sóhajtott. – Milyen egyszerű lenne azt mondanom,
ragadd torkon a végzetet, és talán nem is nagyon térnék el az
igazságtól. De másról van szó, el titok nyitja: a gazdagság. A
gazdagság hatalmat ad a büszke léleknek. Bár Anglia uralkodója
előtt mindenkinek fejet kell hajtania. Én egyedül Tudor Erzsébetnek
tartozom számadással.
– Erzsébet szégyenletesen kihasznált, mama.
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– Igen, kihasznált, de nagy árat fizetett érte, Velvet. Az egész
ország előtt felelt tetteiért. Erzsébetet szolgáltam, de sohasem lettem
a szolgája, ezt jól jegyezd meg.
Velvet bólintott, eszébe véste anyja minden egyes szavát. Azt
hiszem, gazdag vagyok – mondta –, bár soha nem törekedtem rá,
hogy megtanuljak sáfárkodni a pénzzel, mint Willow. Annyi ékszert
hoztam magammal Indiából, amennyivel egy fejedelem kincstárát is
megtölthetném. De nem áll szándékomban pénzzé tenni őket. Egy
napon a lányomnak adom majd hozományul mindezt. És Akbár
jóvoltából más portékát is hoztam magammal, mely – úgy hiszem –
az ékszerek nélkül is vagyonos asszonnyá tesz.
– Hol van? – tudakolta Skye leplezetlen kíváncsisággal.
– Öt láda fűszer vár kirakodásra. Bors, fahéj, szerecsendió,
szegfűszeg és kardamon. Azon kívül drágaköveket is őrzök három
szelencében, az egyikben indiai igazgyöngyöt, a másikban ceyloni
zafírt, a harmadikban Mogok és Kabul bányáiból származó rubint.
Mit gondolsz, mama, elegendő ez a holmi ahhoz, hogy gazdaggá
tegyen?
Skye lassan bólintott. – Igen, kedvesem, e kincsek vagyont és
tekintélyt szereznek számodra. A fűszer igen kelendő por• téka, s a
portugál monopólium miatt fölöttébb magasra szökött az ára
Angliában. Az ékkövekkel is így áll a helyzet. Persze előbb meg kell
néznem őket, de ha hihetek a szavaidnak, akkor a legjobb fajtákkal
kereskedhetsz. Úgy látom, a nagymogul őfelsége nagyra becsülte
kedvesét.
– Szerettük egymást, mama. Nem ismerek hozzá fogható férfit. –
Velvet a feje tetejéig a víz alá merült, majd felbukott, és csutakolni
kezdte összetapadt fürtjeit.
Skye az ajkába harapott. Velvet szenved, és ő, az anyja semmivel
sem tudja enyhíteni a fájdalmát. Persze idővel csillapul a bánata, de
most még túl friss a seb. Hogyan fogadja majd Velvet Alexander
Gordont? Skye tudta, hogy másnap, de legkésőbb harmadnap érte
kell küldetnie.
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Velvet kilépett a kádból, és egy jókora vászon törülközőbe
hurkolózott. A tűz mellé telepedve szárítgatni kezdte vizes haját. –
Nem szeretném, ha Alex megtudná, hogy vagyonom van. Még
magának követelné, én meg fegyvertelenül maradnék vele szemben.
Segítesz, mama?
– Hát persze hogy segítek. De csak egy feltétellel, ha meg•
ígéred, hogy nem teszel semmi elhamarkodott ostobaságot. Bármi
történjék is, te Broc Cairn grófjának a felesége vagy, és ha nem
érvényteleníti a házasságotokat, akkor az is maradsz a halálodig.
Tudom, milyen megondolatlan cselekedet miatt szakadtatok el
egymástól. Mindketten felelősek vagytok a történtekért, Velvet. De
ha belátjátok, hogy hibáztatok, akkor fátylat boríthattok a múltra, és
új életet kezdhettek.
– Csakugyan azt hiszed, mama, hogy Alex visszavár? Velvet
felvett egy hajkefét, és fésülgetni kezdte nedves fürtjeit.
– Igen, azt hiszem. Sértődött és dühös, de ha válni akarna, akkor
már rég felbonthatta volna a házasságotokat. Hónapok óta nem
találkoztam vele, mióta a nagybátyád tengerre szállt. Többször is írt,
tudni akarta, hogy megtaláltunk–e, de a válást nem hozta szóba.
Holnap reggel első dolgom lesz küldöncöt meneszteni Dun Brocba.
– Ilyen hamar, anyám?
– Holnap Quen's Malvernbe utazunk, Velvet. A
megérkezésednek gyorsan híre megy az udvarban, és azt szeretném,
ha tisztáznátok egymás közt a nézeteltéréseket, mielőtt lábra kel a
pletyka. Na meg egy kis vidéki levegő sem fog ártani az
egészségednek. Bármennyire igyekszik is a futár, legalább öt napba
telik, míg Dun Brocba ér. És ugyanennyi, ha nem több visszafelé az
út. Véleményem szerint két hétnél korábban nem látod viszont a
hites uradat.
– Egykettőre itt lesz, mama.
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– Van valami, amiről tudnod kell, Velvet. És nem szeretném, ha
megneheztelnél rám, amiért elmondom. Amikor Alex megsebesült,
egy ezüstműves, Peter Wythe házában ápolták. Wythe mesternek
van egy leánya. Nem tudom, hogy s miképp, de Alanna Wythe Alex
szeretője lett. Amint neszét vettem, hazaküldtem Alexet Skóciába,
hogy véget vessek a dolognak. De a férjed magával vitte Alanát, aki
mind a ma napig Dun Brocban él.
Velvet élesen felnevetett. – Nem hagyta sokáig hűlni a hitvesi
ágyat, igaz, mama? Szereti azt a lányt?
– Ezt neked kell megkérdezned tó1e, Velvet, de ami engem illet,
kétlem, hogy így lenne. A férfiak ritkán szerelmesek az ágyasukba.
játszanak velük, de a lelkük mélyén megvetik őket.
– Geoffrey Southwod is így érzett irántad, amikor a szeretője
voltál, mama?
– Hát ezt meg hol a csudában hallottad? – csattant fel Skye.
– Ne feledd, mama, hogy néhány hónapot az udvarban töltöttem,
amíg te távol voltál. És ott bizony akadtak olyanok, akik készségesen
beszámoltak ifjúkori kalandjaidról.
– Még nem vénültem meg, Velvet – felelt szárazon Skye –, és ha
érdekel, vannak férfiak, akik forróbb érzéseket táplálnak a
szeretőjük, mint előkelő származású hitvesük iránt. Mindamellett
nem hiszem, hogy Alexszel is így áll a helyzet.
– Akkor miért él még mindig együtt azzal a nővel, mama?
Remélem, szerelmes belé, akkor talán elenged, és visszatérhetek
a lányomhoz meg a férfihoz, akit szeretek. – Velvet kiegyenesedett,
a haja megszáradt, s amint ledobta magáról a törülközőt, fürtjei
aranyló hullámokban omlottak meztelen vállaira. Felvette az ágyára
terített egyszerű hálóinget, és bebújt a takaró alá.

165

Skye gondosan megigazgatta lánya háta mögött a párnát, majd az
ágy szélére telepedett. – Sokat sírtál, kedvesem? 8kérdezte
aggodalommal a hangjában.
– Ugyan min változtatnak a könnyek, anyám? Talán visszaadják
nekem a kis Jaszamant? A sírással csak az időmet vesztegetném.
– A könnyek kimossák a lelkünkbó1 a fájdalmat, kedvesem.
– De én nem akarom enyhíteni a fájdalmam, mama. A szenvedés
keményíti meg majd a szívem, ha Alex újból zsarnokoskodni próbál
fölöttem.
– jaj, Velvet, hát csakugyan olyan szörnyű volt az életed Alex
mellett? Sohasem kényszerítettelek volna, ha te nem akarsz
hozzámenni. Atyád kedvért jegyeztünk el a fiúval, de még Adam is
egyetértett vele, hogy felbontjuk az egyezséget, ha felnővén nincs
ínyedre a frigy. Én meg azzal áltattam magam, hogy szereted.
– Azt hittem, hogy szeretem, de örökösen marakodtunk, már az
első perctó1 fogva.
– De min?
– Mindenen! Ostobaságokon! – Velvet tűnődve elmosolyodott,
majd ismét elkeseredetten összeszorította a száját. – Fogalma sem
volt, hogyan kell bánni egy asszonnyal, mama! Számtalanszor a
szemére hánytam, hogy nekem ne parancsolgasson, mint a
kutyájának vagy a lovának. Olykor úgy tűnt, jobb belátásra tér.
Aztán ismét a régi nóta, hogy "ő az úr a házban, és az asszonynak
hallgass a neve". Nem állhatom, ha hatalmaskodnak fölöttem.
– És Akbár, ő nem hatalmaskodott? – érdeklődött Skye.
– Nem, velem nem. Azt mondta, sok asszonyt ismert, de üresfejű
hízelgő volt valamennyi, álmukban sem mertek volna arra gondolni,
hogy kétségbe vonják, amit ő állít vagy tesz. Én voltam az első nő az
életében, aki vitába mert szállni vele. Sokat beszélgettünk, a
hódításairól, Istenró1 és idősebb fiáról, Szálimról, aki haragjában
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fellázadt az apja ellen, és le akarta taszítani a trónról. Akbár szerint
ifjabb gyermeke, Danijál herceg voltaképpen alkalmasabb az
uralkodásra, de a fiú sajnos korhely, jobban szereti a bort a
hatalomnál.
Skye elragadtatással hallgatta Velvetet. A lánya meghódítottra a
nagy uralkodó szívét, aki feltárta előtte legtitkosabb gondjait, és úgy
beszélgetett vele, mint egyenrangú társával. – Nagyon szeretted,
igaz, gyermekem?
– Mindig szeretni fogom – felelte nyugodt magabiztossággal
Velvet.
– Meg kell próbálnod újraéleszteni a szerelmed Alex iránt.
Ez a sorsod, különben nem lennél most itt. Egyszer, amikor annyi
idős voltam, mint te, és ifjonti hévvel tiltakoztam a megpróbáltatások
ellen, amiket rám mért az élet, Oszmán, a csillagjós azt mondta, ne
hadakozzak a sorsom ellen; ami elrendeltetett, az így is, úgy is
megtörténik, akár tetszik, akár nem. Oszmán igazat beszélt, bármily
hosszú időbe telt is, míg erre ráébredtem. Te és Alex sok
viszontagságon mentetek keresztül. De megbirkóztatok az
akadályokkal, ki így, ki úgy; a sors könyvében az ált, hogy most újra
egyesüljetek. Ne dacolj a végzeteddel, Velvet. Adj egy utolsó
lehetőséget a házasságodnak.
Mielőtt még Velvet válaszolhatott volna, kinyt1t a hálószoba
ajtaja, és belépett Daisy egy tálcával a kezében. – Isten hozta, Lady
Velvet. Arra gondoltam, jól fog esni egy kisvacsora lefekvés előtt. –
Velvet ölébe helyezte a tálcát, melyen egy csésze forró húsleves
gőzölgött egy kövér kappanszárny, némi friss kenyér, egy szelet érett
sajt és egy illatozó őszibarack kíséretében.
– Köszönöm, Daisy! Csakugyan kopog már a szemem az
éhségtó1, és az idejét se tudom, mikor ettem brie–t utoljára!
– Én köszönök mindent, Lady Velvet! – emelte könny bontotta
tekintetét az úrnőjére Daisy. – Képzelje, kegyelmes asszonyom, a
lánya megmentette az én Pansym életét. A saját kezével ápolta,
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amikor ott a messzi idegenben kitört raj. ta a kórság. Ha Lady Velvet
nem segít rajtuk, Pansy Dugie–val együtt odaveszett volna. – Daisy
ismét a lány felé fordult, és hangos hálálkodásba kezdett. – Isten
áldja a jóságát, Lady Velvet!
Velvet elpirult. – Jaj, Daisy! Pansy túlságosan felfújja ezt a
dolgot. Már nagyon előrehaladott volt a terhessége, és rosszul lett a
perzselő indiai naptól, ennyi az egész. Nem tettem mást, csupán
gondoskodtam a kényelméró1, és hogy inni kapjon, ha
megszomjazik. Nem is sejtettem, hogy áldott állapotban van.
– Tudom, amit tudok, úrnőm. És örökké hálás leszek érte.
– Daisy fejet hajtott, és kihátrált az ajtón.
– Mi történt valójában? – kíváncsiskodott izgatottan Skye.
Kezdett más szemmel nézni a lányára.
– Pansynek megdagadt a lába a hőségtó1, már járni sem tudott.
Elvesztette az eszméletét, és a karaván vezetője hátra akarta hagyni
az egyik faluban. Nem értettem annak az embernek a nyelvét, ő sem
az enyémet, de egyértelmű volt a szándéka. Felajánlottam neki az
aranytükrömet, tudod, azon az aranyláncon függött, amit apától
kaptam a tízedik születésnapomra. Erre megengedte, hogy
felfektessem Pansyt a poggyásszal megrakott szekérre, itt ápoltam,
míg el nem értük Fatehpur–Sikrit, ahol a nagymogul udvari orvosa
vette a gondjaiba.
– Hogy a csudába sikerült megértetned magad a karaván
vezetőjével? – kérdezte Skye.
– Egy térképet rajzoltam a homokba, egy vonallal jelöltem az
utunkat, a végén meg néhány házzal a várost, ahová igyekeztünk. A
tükröt utunk végcéljához fektettem a porba, a láncot pedig nyomban
átadtam, hogy bebizonyítsam a jó szándékomat.
Skye a fejét rázta. – Ó, milyen elmés, kedvesem. Most már nem
tagadhatod, csakugyan megmentetted Pansynek és a kisfiának az
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életét. Rettentően büszke vagyok rád. Remélem, ugyanilyen bátran
látsz majd neki, hogy rendbe hozd a házasságodat.
Velvet sóhajtott, és félretolta a tálcát. A bőséges vacsora után
már sokkal jobban érezte magát. Pillái elnehezültek. Engedd, hogy
lélegzethez jussak, mama, hogy hazamenjek Quen's Malvernbe.
Magad mondtad, hogy Alex nem ér ide két hétnél hamarabb.
Skye felállt, elvette az ágyról a tálcát, majd lehajolt, hogy arcon
csókolja a lányát. – Jó éjt, kedvesem. Annyira örülök, hogy ismét
itthon vagy velünk. – Azzal kiment a szobából.
Velvet föltámaszkodott, elfújta az ágya mellett álló gyertyát,
egyedül a kihunyó parázs fénye világította meg a szobára boruló
sötétséget. Itthon, gondolta, visszaereszkedve a párnáira. Ugyan hol
van az én otthonom? Nem az anyám és az apám mellett, annyi
bizonyos. Sem szeretett Akbárom oldalán a lahore–i vagy a kasmíri
palota termeiben. És Dun Brock, ott vajon otthonra találok? Istenem,
már a név is oly ridegen hangzik. Dun Brock. Csakugyan ennek az
ősi várnak a falai között lenne a helyem? Sóhajtott. Még van két
hetem, határozta el magát Velvet, addig nem gyötröm magam ilyen
nyugtalanító gondolatokkal.
Másnap délelőtt a de Marisco család bezárta grenwoodi házának
kapuit, és útnak indult Worcester melletti birtokára. Joan O'Flaherty
már ott várta gyermekeivel a férjét, Murrough–t és a hazatérő
Velvetet. Willow és James a családjukkal, Deirdrevel, Johnnal, a
gyermekeikkel és Padraickel szintén Quen's Malvernben
tartózkodott, tudta meg az anyjától Velvet.
– Hogy van Robin és Angel? Te jóságos ég! Még meg sem
kérdeztem, hogy Angel kisbabája fiú vagy lány!
– Angel két fiút ajándékozott Robinnak – nevetett Skye. Az első
két ével ezelőtt született, május tizennegyedikén, és a királynő
kívánságára Geoffreynak keresztelték. A második fiuk, John
mindössze két hete jött a világra, ezért nem tud a család egyelőre
Quen's Malvernbe jönni. Angel csak most kelt ki a gyermekágyból, a
kicsi pedig még túl gyenge az utazáshoz. Deidre tavaly ismét fiúnak
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adott életet. Peternek hívják. De a legnagyobb meglepetést mégis.
Willow szerezte. Neki és Jamesnek tavaly lányuk született. A kis
Johanna.
– Willow–nak ismét kisbabája van? – kérdezte Velvet
megrökönyödve. – Mindig azt mondta, hogy bőven megelégszik öt
gyermekkel.
Skye sokat sejtetően kuncogott. – Ő maga is meglepődött.
Eleinte nem bántották a terhességgel járó szokványos nyavalyák,
s mire rájött, mi a "betegségének" az oka, nem tudta, hogy sírjon
vagy nevessen. Johanna mindazonáltal elbűvölő kislány.
– Milyen szerencsés is a nővérem meg a sógornőm – Sóhajtott
szomorúan Velvet.
Adam megpaskolta a lánya vállát. – Ne búsulj, kicsikém.
Lesz még neked is gyermeked. – Skye mesélt neki az éjjel a kis
Jaszamanról.
Velvet hónapok óta először beszélt a gyermekéró1. – Nem is
hiszed, milyen könnyen szültem, papa – emelte Adamre a tekintetét.
– Olyan türelmetlenül vágyott már megérkezni erre a világra, hogy
szinte észre sem vettem, mi történik. A háremben tomboltak az
asszonyok a féltékenységtó1. Egyedül a trónörökös anyja, Jodh Bai
meg a nagymogul unokahúga, az első felesége, Rugáija Begum áltak
mellettem, hogy segítsenek. A születése után Jaszamant nyomban
egy ékkövekkel kirakott aranybölcsóbe fektették. Őfelsége belépett,
hogy köszöntsön, majd mindenki előtt a magáénak ismerte el a
gyermeket. Aztán kiküldte az asszonyokat, és amikor magunkra
maradtunk, átadta ezt. – Velvet megmutatta az ujján lévő
aranygyűrűt, melynek közepén egy szív alakúra csiszolt vérvirös
rubin csillogott. – Sohasem láttam gyönyörűbb kisbabát, papa. Nem
viselte meg a születés, mint némely gyermeket. Tagjai egészségesen
gömbölyűek. A szeme türkizkék, a haja pedig, mely máskülönben
éjfekete, vörösesen csillog a napsütésben. És okos kislány lesz, annyi
szent. Fejecskéjét mindig a hangom irányába fordította vagy arra,
ahol az apja beszélt, és csecsemő létére nevetett. Épen nagy
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előrelépéseket tett e tudományában, amikor elválasztottak tó1e. Ó,
apám, nem élem túl, hogy soha többé nem látom viszont a
gyermekemet.
Adam de Marisco úgy érezte, megszakad a szíve. Régen, ha
bármi baj érte Velvetet, Adam mindig ott termett, és eligazította a
dolgokat. Ezúttal nem így ált a helyzet. Semmit sem tehetett, hogy
enyhítse egyetlen leánya gyötrelmeit. Átölelte és az ölébe húzta
Velvetet, úgy ringatta. – Annyira sajnálom, kicsikém – suttogta, és
erős hangja elcsuklott a feltörő érzé• sektó1. – Annyira sajnálom!
Mindent elkövetnék, hogy elűzzem a fájdalmadat, de tehetetlen
vagyok. Isten a tanúm, teljesesen tehetetlen vagyok. – Hangja
könnyekbe fulladt, a zokogás úgy rázta a testét, mintha le akarná
teperni. Velvet döbbenten nézte apja szenvedését, és hat hónap után
először végre maga is képes volt sírni.
Skye érezte, hogy könnyek csordulnak le az arcán, de
türelmetlenül félresöpörte őket. Nincs szükség rá, hogy ő is
pityeregjen, elég, ha Velvet enyhíti a lelkében felgyülemlett
keserűséget.
Néhány perc múlva Velvet elcsöndesült, egyet–kettőt még
szipogott, majd álomba merült atyja oltalmazó karjaiban. Adam
felnézett.
– Cserbenhagytam
feleségének.

a lányomat

– mondta csendesen

a

Skye a fejét rázta. – Nincs igazad. Sokat segítettél neki. Ami
történt, azon már nem lehet változtatni. De a jövőért igenis felelősek
vagyunk. Hogy megérts: Velvet csak akkor lehet boldog, ha Alex
Gordon őszintén visszavárja. Nem engedhetjük vele a lányunkat
Skóciába, ha a szíve kihú1t.
Adam bólintott. – Jól látod, kedvesem, de ne feledkezz meg róla,
hogy Velvet Alex törvényes hitvese. Bármit is tesz a vejünk, nem
állhatunk az útjába. Mindazonáltal szilárd meggyőződésem, hogy
Alex már érvénytelenítette volna a házasságukat, ha nem szeretné
Velvetet. Alex atyja, Angus Gordon, nagy erejű, de jámbor és nemes
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lelkű férfiú volt. És embert faragott a fiából, még ha idő előtt
elragadta is a halál. Biztos vagyok benne, hogy Alexben feltámadnak
majd atyja erényei, ha viszontlátja Velvetet.
– Bárcsak igazad lenne – sóhajtott Skye, leplezve gyötrő
kételyeit. O ugyanis rátarti, konok embernek ismerte meg Alexet,
legalábbis eddigi tapasztalatai alapján. Igaz ugyan, hogy mindeddig
nem próbálta felbontani házasságát, de mit lehet tudni. Skye lehunyt
szemmel hátradó1t, és a zötyögő kocsi lassan álomba ringatta.
A de Marisco család futára ez alatt szélsebesen vágtatott észak
felé. Nagy ritkán megpihent, hogy lovat váltson, és némi ennivalót
vegyen magához, majd folytatta útját. Amikor az ötödik napon Dun
Brocba ért, nyomban a gróf elé vezették. Térdet hajtott, és
átnyújtotta Alexander Gordonnak a küldeményt.
– A feleségem épségben angol földre érkezett? – kérdezte Alex a
hírhozót, mielőtt kinyitotta volna a levelet.
– Igen, uram. Augusztus kilencedikén szállt partra Londonban. A
család másnap reggel Quen's Malvembe utazott, s az úrnőm arra kér,
te is csatlakozz hozzájuk.
– Alanna! – csattant fel élesen a gróf hangja. – Kísérd ezt az
embert a konyhába, gondoskodj róla, hogy vacsorát és szállást
kapjon. – Gordon ismét a hírnökhöz fordult. – Holnap reggel
megkapod a választ.
– Köszönöm, jó uram. – A futár felegyenesedett, és az ajtó felé
indult.
Alanna Wythe bájosan elfintorodott, de hiába, szeretője rá se
nézett. Túlságosan el volt foglalva a levéllel, amit az imént kapott. A
lány; aki addig festőien elnyújtózva a kandalló előtt hevert,
sértődötten föltápászkodott. A küldönc szemtelenül végigmérte,
csinos kis cafka, állapította meg magában.
Alanna dölyfös pillantást vetett rá, majd peckesen kivonult a
terembó1. A futár kaján örömmel utána; valóságos óriásként
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tornyosult fölé, a lány ugyanis alig volt magasabb százhatvan
centinél. Aranyszőke haját, mely kibontva csaknem a térdéig omlott
alá, két vastag fonatban viselte. Telt keble ingerlően ringatózott. A
küldönc elébe ugrott a folyosón, és vigyorogva útját állta.
– Ugye nem sajnálsz egy csókot a megfáradt utazótói, tubicám?
– Ha hozzám mersz érni, az uram a levágja azt a kéjsóvár
farkadat, és a vadállatokkal zabáltatja fel! – vágott vissza élesen
Alanna. – Mit képzelsz magadról?
– Bocsáss meg, úrnőm – felelte a küldönc gúnyosan, és Alanna
mellé lépve így folytatta: – Nem tudtam, hogy csak a gróf számára
tartogatod a kegyeidet.
Alanna szeme szikrázott dühtó1. – A gróf szeret engem sziszegte
–, hamarosan magad is meggyőződhetsz róla.
A futár harsányan felröhögött. – Mutassanak nekem egy olyan
embert, aki otthagyja a gazdag, gyönyörű feleségét a lotyójáért!
Nagyot fogsz nézni, cicuskám. Azok után, hogy az úrnőm
hazaérkezett, te szedheted a motyódat, de szaporán. És most adj
valamit ennem, ahogy az urad parancsolta!
Alanna magából kikelve robogott le kurta lábain az előcsarnokba,
nyomában lerázhatatlan kínzójával.
Alexander Gordon pedig visszavonult a könyvtárszobába, és
óvatosan kibontotta a levelet. Szétterítve a nehéz pergament, olvasni
kezdte Skye fekete tintával rótt sorait.
Uram! Leányom, Velvet tegnap este épségben megérkezett. Bár
úgy tetszik, jó egészségnek örvend, testileg és lelkileg egyaránt
kimerült. Az elmúlt két és fél esztendő nem kímélte sem Önt, sem a
leányomat. Velvet özvegynek hitte magát, és engedte, hogy az indiai
nagymogul meghódítsa szerelmével. Ám alighogy a kezét adta
őfelségének, máris hírét vette, hogy Ön él. Bizonyára el tudja
képzelni, milyen zavar uralkodik most a lelkében. Ezért a leányom
kedvért arra kérem, jól fontolja meg, fenn kívánja–e továbbra is
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tartani e házasságot. Ha igen, türelemre lesz szüksége, bár jól tudom,
ez önnek nem a legnagyobb erénye. A türelmen túl pedig
mindenekelőtt szeretnie kell Velvetet, teljes szívébó1. Ha nem képes
erre, könyörögve kérem, oldozza fel leányomat hitvesi esküje alól, s
ne rántsa mindkettőjüket a biztos pusztulásba. Várjuk mielőbbi
érkezését Quen's Malvernbe.
Skye O 'Malley de Marisco, Lundy grófnője
Alex újból és újból átfutotta Skye sorait, mind világosabban
felismerve, hogy a felesége visszatértével el kell szánnia magát
néhány súlyos döntésre. Először a felesége, másodszor Alanna
Wythe dolgában kell határoznia.
Velvet de Marisco. Vajon szereti még? Vajon csakugyan szereti,
vagy csupán a bosszúvágy fűti, amiért elhagyta? Isten látja lelkét,
valamikor csakugyan bolondult érte, és égre–földre esküdött, hogy
soha más nő nem ejtheti rabul a szívét. És ebben legalábbis nem
tévedett. Nem szeretett más asszonyt Velvet előtt, és nem szeret
most sem. A kérdés mégis megválaszolatlan: szereti Velvetet, vagy a
haragja erősebb a szerelménél?
Felnézett a kandalló fölött függő képre. Velvetet ábrázolta, a lány
menyegzői ruhájában üde ártatlansággal pillantott le rá. A
leggyönyörűbb nő, akit valaha látott, és ez a gyönyörű nő nem más,
mint az Ő, Alexander Gordon felesége. De Velvet elhagyta,
eltemette magában, mielőtt megadta volna a halottnak a
keresztényhez illő végtisztességet. Ezt sohasem fogja megérteni, bár
időközben sikerült fényt derítenie néhány homályos körülményre.
Miért? Ez a kérdés két és fél esztendeje nem hagyja nyugodni. Igen,
találkozni akar Velvettel, akkor talán megtudja az igazságot.
És Alanna, vele mi lesz? Alex sohasem szerette, bár egy
kislányuk is született már, Sybilla. Alanna ápolta annak idején atyja,
az ezüstműves házában, és egy éjjel, amikor Alex túlságosan
mámoros volt az önsajnálattól, a lány az ágyába bújt, hogy ily
módon is elősegítse a gyógyulását. Nem volt szűz, úgyhogy Alex
könnyen megnyugtatta feltámadó lelkiismerettét. Skóciába is
magával hozta a lányt, csak hogy bosszantsa az anyósát, aki
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nyilvánvalóan azért küldte haza Alexet Dun Brocba, hogy véget
vessen~a kalandjának. És itt követte el a hibát, mert ha Alanna nem
tart vele, akkor nem születik meg a lányuk, Sybilla, és akkor most
nem okozna gondot, hogy miként szabaduljon meg elunt
szeretőjétó1. Alanna gőgös volt, mohón vágyott a gazdagságra és a
hatalomra. Ráadásul meg is csalta, bár Alex nem árulta el neki, hogy
tud a hűtlennségéró1.
Véletlenül jött rá, hogy Alanna másokat is részesít a kegyeiben.
Egy este a szeretője toronyszobájába tartott, hogy megnézze a
kislányát. Sybilla bölcsője kint ált a hálófülke előtt, az ajtórésnyire
nyitva. Hangok szűrődtek ki; Alex belesett a résen, bár rettentően
ostobán érezte magát, hogy ilyesmire kényszerül a saját kastélyában.
Döbbenetes látvány tárult a szemei elé: Alanna ott feküdt
meztelenül, Alex két fegyverhordozójával töltve a kedvét. Alex
nesztelenül kihátrált a szobából, és attól kezdve kerülte Alanna
ágyának a tájékát. Dugaldot bízta meg, hogy kémkedjen a nő után,
szolgája pedig kerek perec megmondta: "A cemende többet kufircol,
mint egy bagzó macska, jó uram."
Akkor kellett volna a fejére olvasni a viselt dolgait és azonmód
visszaküldeni Angliába. Alex azonban aggódott a gyermek miatt, ha
ugyan az ő gyereke egyáltalán. Alanna Wythenek minden jel szerint
szajhavér folyt az ereiben. Ennek ellenére Dun Brocban maradt, mert
Alex még ezt is inkább elviselte, csak hogy ne kelljen döntenie. Most
azonban itt az ideje, hogy elszánja magát. Elvégre mégsem engedheti
meg, hogy a szeretője és a hitvese egy fedél alatt éljen.
Alanna egyik pillanatról a másikra a háta mögött termett, Alex
nem is hallotta, mikor lépett a szobába. Karját a nyaka köré fonva
szájon csókolta a férfit, teste nehéz pézsmaillatot áraszott, akár egy
erdei ragadozóé. Alex eltolta magától.
– Angliába megyek, hogy hazahozzam a feleségem, Alanna.
Választhatsz. Ha akarod, visszaviszlek az atyád házába, és adok egy
csinos summát, amivel gazdálkodhatsz. Vagy letelepedsz itt, a
völgyben, akkor gondoskodom az ellátásodról, és kapsz tó1em egy
házat a faluban. – Arra számított, hogy Alanna Angliára voksol,
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mivel Dun Brocba érkezése óta mást sem tett, csak panaszkodott az
itteni éghajlatra.
– Elküldesz magadtól, Alex? – Alanna duzzogva fintorgott, és az
arca elkomorult. – Hogy küldhetsz el, amikor tudod, hogy mennyire
szeretlek? Mi lesz a kislányunkkal az ő imádott édesapja nélkül?
A férfiból kitört a nevetés. Alanna igazán elbűvölő előadást
remekelt, de ha Alex most nem tesz pontot ennek az ügynek a
végére, akkor soha. – Alanna, elismertem, hogy Sybilla az én
gyermekem, noha a szívem mélyén nem vagyok megtőződve róla.
Mondhatsz akármit. Az elmúlt három hónapban igazán
farkasétvággyal
fogyasztottad
a
férfiakat
fenn
a
toronyszobácskádban. Nem szóltam eddig, mert nem volt okom rá,
hogy elküldjelek. Most azonban menned kell. Választhatsz. De
akárhogyan is határozol, számíthatsz rá, hogy mindkettő. tökró1
gondoskodom.
– Eszem ágában sincs visszatérni Angliába! Sybilla a te
gyermeked, és ha elvettél volna, ő lenne az örökösöd.
– Az isten szerelmére, tubicám! Csak azt ne mondd, hogy
házassággal hitegettelek! Feleségem van. Sybilla a fattyam, semmi
több.
– Feleséged? – Alanna összeráncolta a homlokát. – Tán arra a
bestiára gondolsz, aki a véredbe fagyva itt hagyott, és elszelelt
Angliából? Az a némber legalább akkora ribanc, mint én.
Alex arca elsötétült. – Mit tudsz te Velvetró1?! Takarodj!
Pusztulj a szemem eló1, ringyó!
– Melyik házba költözhetek be? – kérdezte Alanna, a legkevésbé
sem zavartatva magát Alex dühkitörésétó1.
– Majd újat építtetek. De itt ne találjalak, mire visszatérek
Angliából! Nem szeretném még egyszer látni a képed. Színem elé ne
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kerülj, különben isten a tanúm, elveszem tó1ed Sybillát, téged pedig
kutyákkal űzetlek el Dun Brocnak még a környékéró1 is.
Amikor Alex végre magára maradt, egy pohárka házi főzésű
whiskyvel a kezében a tűz elé telepedett. Szóváltása Alannával
felébresztett benne valamit. Olyan érzések töretek fel a szíve
mélyébó1, amikró1 eddig nem volt tudomása. Találkoznia kell
Velvettel. Holnap reggel útjára küldi a futárt Angliába, hogy hírül
adja a de Marisco családnak közelgő érkezését. Néhány napon belül
ott lesz, nem halogathatja tovább a kibékülésüket. Bármi történt is
közte és a felesége közt, itt az idő, hogy elsimítsák a
nézeteltéréseket.
13
– Megváltozott! – jelentette ki Alcester grófnő. – Nagyon is
megváltozott. – Hangjából rosszallás érzett.
– Egyszerűen felnőtt – felelte Lady Blackthorn. – Ne feledd,
Willow; hogy két és fél esztendeje nem láttuk Velvetet. – Magam is
tudom, hogy múlik az idő, Deidre, de akármit mondasz, a húgunk
nem ugyanaz az ember, aki volt.
– Nem – bólogatott egyetértően Deidre –, tényleg nem ugyanaz.
– Miért, azt hittétek, pont ő nem változik? – kérdezte Skye a
lányaitól. Te jóságos ég! Lehetséges lenne, hogy ő az anyja ennek
két felnőtt asszonynak? Az egyikük idestova huszonnégy; a másik
pedig már harmincegy éves.
– Mi történt vele, anya? – faggatózott Deidre.
– Azt hitte, Alex halott, és beleszeretett egy másik férfiba.
Most őrlődik a két érzés között. De nincs más választása, vissza
kell térnie a férjéhez. A tiltott gyümölcs, aki történetesen nem más,
mint az indiai uralkodó, persze vonzóbbnak tűnik, és Velvet
büszkeségét sérti, hogy külső körülmények kényszerítették döntésre.
Szerette volna úgy érezni, hogy maga irányítja a sorsát.
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– Szegény kislány – sajnálkozott Deidre, és jámbor szíve megtelt
szánalommal.
– Hm! – zsörtölődött Willow. – Ha a fenekén marad, és nem áll
odébb, amikor azt hitte, hogy Alex elesett abban a nevetséges
párbajban, akkor most minden rendben lenne. – Túl szigorú an
ítélkezel, Willow – korholta a lányát Skye.
– Te szerencsés csillagzat alatt születtél. Nem tudhatod, hogy
hasonló körülmények közt miképp cselekednél.
– Akármit mondasz, egészen biztosan nem hagytam volna, hogy
mások temessék el a férjemet! – Willow látszólag egészen kikelt
magából, de valójában bosszantotta az anyja megjegyzése. Igen,
Willow–nak valóban csendes boldogságban csordogáltak a napjai, és
ezt veleszületett gyakorlati érzékének, valamint Cecily úrnő
gondoskodásának köszönheti; ő irányította a neveltetését, és
alakította ki benne a jó angol háziasszony legfőbb erényeit, a
takarékosságot és a szigorú kötelességtudatot. E megingathatatlan
értékek biztonságérzettel töltötték el Willow–t, s ha eszébe jutott
néhanap, hogy ő is megízlelhetné azt a kalandos és szenvedélyes
életet, amiben az anyjának volt része valamikor, egy vállrándítással
elhessegette magától a vakmerő gondolatot. Ő, Willow; Alcester
grófnője, az angol nemesasszonyok gyöngye, és nem is vágyik más
babérokra.
– Velvetnek talán nem volt gondtalan élete, mama? – ellenkezett
Willow. – Több időt töltött veled, mint mi valamennyi. en, ő az
egyetlen gyermeked, akit csakugyan te neveltél fel.
– Ez igaz – bólintott Skye –, de ne feledjétek, hogy én és Adam
akkor voltunk kénytelenek magára hagyni, amikor a legnagyobb
szüksége lett volna ránk. Senki sem ált mellette, hogy megmutassa
neki a helyes utat. Légy türelmes, Willow; Alig két hete, hogy
Velvet hazaérkezett, és gyötri az aggodalom Alex miatt.
– Nem érzi jól magát közöttünk – dohogott Willow. Mondtam
neki, hogy őt választottam Johanna keresztanyjául, de rá se
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hederített. Semmi más nem érdekli, csak az átkozott lovai, hajnaltól
napestig a mezőn nyargalászik!
Skye nem válaszolt, az ablakon kipillantva épp látta, amint
Velvet nyeregbe száll, és pej lova hátán elporzik az úton. Honnan is
tudhatná Willow; hogy Velvetnek egy épen annyi idős kislánya van,
mint Johanna? Senkinek sem árulhatja el. Quen's Malvernbe
érkezésük előtt Velvet a lelkére kötötte, hogy senkinek se beszéljen a
kis Jaszamanról. Pansyt, csakúgy, mint Daisyt és Brant,
megeskették, hogy hallgat a titokról.
– És Alex? – kérdezte Skye a lányától.
– Nem, anyám! Ha már elvesztettem a gyermekem, mi szükség
lenne rá, hogy Alex tudomást szerezzen róla, a végén még
szemrehányást tenne. Nem, sohasem fogja megtudni!
Aztán már meg is érkeztek Quen's Malvernbe, és a viszontlátás
zajos örömében a rokonok lelkesen mutogatták a csecsemőiket,
elvárván, hogy Velvet is hozzájuk hasonló elragadtatással csodálja
őket. Nem volt könnyű, és az elkövetkező napokban Skye hőn
áhította, bárcsak valamennyi gyermeke és unokája eltisztulna a
háztól, hogy Velvetnek legalább egy kis nyugalma legyen. Mivel
azonban egyiküknek sem ált szándékában hazatérni, Velvet lóháton
kereste a magányt, s tudván, hogy az anyja megérti, csöppet sem
furdalta a lelkiismeret a szökése miatt.
Ezen a délutánon Velvet riadtan menekült a nővére eló1, aki
valósággal rá akarta tukmálni a kis Johannát. Velvet mindent
megpróbált, de valahányszor az ölébe vette bájos unokahúgocskáját,
eszébe jutott Jaszaman, és sírás fojtogatta a torkát. Végül nem bírta
tovább. Ellökte magától a gyermeket, és ingerülten Willow–ra
dörrent: – Nem látod, hogy bepisilt, és folyik a nyála?! Majd akkor
babusgatom, ha kedvem tartja. Egészen átázott a ruhám! – Azzal
kiviharzott a szobából.
Most, hogy a meleg nyári szél belekapott aranyló hajába, Velvet
megkönnyebbült. Lova nyakára hajolva, sarkát az állat véknyába
vágva felszáguldott a hegyoldalon. Szabadnak érezte magát. A világ
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teljes szépségében tündöklött, mint régen, öt ével ezelőtt, amikor
még gyermek volt, és Gordonnak, Broc Cairn grófjának nevét sem
ismerte. Olyan türelmetlenül várta, hogy felnőtt legyen. Miért van
az, hogy a gyere kekknek olyan átkozottul sietős felnőni? – gondolta.
A gyermekkor hamar tovaszáll. És ha a kicsik ezt megértenék,
felhőtlenül élvezhetnék ártatlan örömeiket, és nem vágynának
kirepülni a védett fészekbó1. Sóhajtott, majd csendesen elnevettet
magát. Honnan is tudhatná egy gyerek, amire csak a felnőttkor
tanítja meg az embert?
A hegytetőre érve megállította lovát, és visszanézett a völgyre.
Quen's Malvern, így nevezik a családja kastélyát, melyet a Severn és
Wye folyó közt a Malvern Hills rejtekén valamikor a királynőnek
építettek. Gyönyörű volt, akár egy ékkő a hozzáillő foglalatban. Nem
remélte, hogy valaha is viszontlátja. A völgy fölött könnyű,
augusztusi pára lebegett, az erdők és a rétek buja zölden pompáztak.
Béke honolt a tájon, olyan béke, melyhez foghatót sehol máshol nem
talált. Hiányozni fog, ha majd a férje oldalán skót földre tér.
Ekkor valami mozgolódást vett észre lenn az úton: egy népes
csapat fegyveres közeledett a kastély felé. Innen a magasból is
látszódott, hogy skótok, tartánjuk vidáman csapkodott a nyári
szélben. Alexander Gordon! Hát megérkezett! Velvet nem tudta
levenni szemét az elébe táruló mozgalmas jelenetről. Ám Alex, aki
az emberei élén haladt, hirtelen megtorpant, majd kiugratva a
bolyból, a hegynek sarkantyúzta lovát, egyenest felé.
Rémület szorította össze Velvet szívét. Megragadva a kantárt,
villámgyorsan sarkon fordult és elporzott. Alex azonban csakhamar
utolérte, Velvet már hallotta is lovának dobogását a háta mögött.
Átkozta magát, hogy így meglepték. A völgyben majd biztosan
egérutat nyer, de itt olyan egyenetlen, veszélyes a terep. Ha a lova
egy mezei nyúl üregébe talál lépni, a bokáját töri, lovasa pedig a
nyakát.
Ekkor azon vette észre magát, hogy egy erős kar kiemeli a
nyeregbó1, és meglepetésében még arra sem jutott ideje, hogy
védekezzék.
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Alex megállította a lovát, és a földre engedte Velvetet, majd
leugorva a nyeregből, nem épen gyöngéden rárivallt a lányra. –
Mondd, asszonyom, miért menekülsz előlem, valahányszor
találkozunk, talán olyan ijesztő vagyok? – Fenyegetően Velvet fölé
tornyosult, aranybarna szeme izzott a dühtől.
De ha azt hitte, hogy Velvet majd sírva fakad, vagy mérgesen
pörölni kezd, hát alaposan tévedett. A lány ugyanis hangos kacagásra
fakadt, és gyermeki ártatlansággal nézett föl rá. – Még sosem
gondolkoztam ezen, de annyi szent, hogy az utóbbi időben épen az
ellenkező irányba vitt az utam, mint téged, jó uram.
Alex csak bámult. Mindig ilyen gyönyörű volt ez a lány, vagy
rosszul emlékszik? Megrázta magát, hogy elhessegesse magától a
rátörő kusza gondolatokat. – Isten hozott, Velvet. Hiányoztál.
Velvet arra számított, hogy Alex majd kiabálni fog, és
szemrehányásokat tesz, de – ebben Velvet bizonyos volt – előbb–
utóbb ennek is eljön majd az ideje. – Csakugyan? Csakugyan
hiányoztam neked, Alex? Mindenesetre nem késlekedtél az ágyadba
vinni Wythe kisasszonyt, hogy pótold a hiányomat.
– No, te sem ültél sokáig a babérjaidon. Még ki sem hűlt a
testem, máris siettél a szüleidhez Indiába.
– Padraic megesküdött rá, hogy meghaltál! Magamon kívül
voltam! Majd megszakadt a szívem, mert szerettelek, de neked
fontosabb volt, hogy tisztára mosd egy szajha rongyos becsületét
abban a nevetséges párbajban. Könyörögtem, hogy ne tedd!
Könyörögtem neked, Alex, de te nem hallgattál rám!
– Annyit legalább elvárhattam volna, hogy eltemess, nem
gondolod, Velvet?
– Sosem akartál angol földben nyugodni, Alex, vagy igen? 1Jh'Y
rendelkeztem, hogy szállítsanak Dun Brocba, mert nem kételkedtem,
hogy neked is ez lenne a kívánságod.
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Alex zavarba jött. Valahol az emlékezete mélyén rémlett, hogy
Murrough mondott valami ilyesmit. Ezek szerint Velvet igenis
gondoskodott az eltemettetéséről. Megkönnyebbült. És mégis ... –
De nem ált szándékodban Dun Brocba kísérni a holttestet, vagy
tévednék, drága hitvesem?
– Nem, nem ált szándékomban! Összetörted a szívem, te pokolra
való! Vagy azt szeretted volna, ha követlek a sírba? Mert elvisz a
bánat, mielőtt még skót földre érünk, annyi bizonyos! Akkor most
elégedett lennél, igaz? Na, nem, a cafkád talán megtette volna, de
tőlem ne várj ilyesmit!
– Alanna Wythe semmit sem jelent nekem, Velvet. A szeretőm
volt, elismerem. De te sem sirattál sokáig. Hamar talál• tál valakit,
aki enyhítse fájdalmadat.
– Hallgass! Hat hónapig voltam úton, és hat hosszú hónapig
gyászoltalak, Alex. És a lelkem még akkor is sötét gyászba borult,
amikor elraboltak, és a nagymogul udvarába küldtek. – Ahol a hírek
szerint hamar megvigasztalódtál. Vagy tán rosszul értesültem, hogy
nőül vett az indiai uralkodó, asszonyom?
– Természetesen nőül vett. Így kellett tennie, ha nem akarta
megsérteni a bombayi portugál kormányzót, akitől ajándékba kapott.
Nem engem vett feleségül, hanem egy ajándéktárgyat!
– És nem téged fektetett az ágyába, csak az ajándéktárgyat, igaz?
– Á – vágott vissza Velvet –, szóval ezt nem tudod lenyelni,
ugye, Alex? Szerinted az tökéletesen helyénvaló, hogy te az
elhagyott férj szerepében tetszelegve ágyast tartasz, de én bűnt
követek el, ha özvegynek vélvén magam, újból szeretni merészelek,
s ráadásul még férjhez is megyek a szívem választottjához!
– Tehát szeretted?
– Igen!
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Velvet rezzenéstelen pillával nézett Alexre, és végül a férfi
fordította el a tekintetét. Megváltozott, gondolta Alex, éli nem volt
biztos benne, hogy tetszik neki ez a változás. Ám ahogy ott ált, és
figyelte a lányt, melegség öntötte el a szí. vét, vágy és igen, talán a
régi szerelem. Sok mindent tisztázniuk kell még, de csak az idő
forraszthatja be a sebeiket.
Kinyújtotta a kezét. – Azért jöttem, hogy hazavigyelek,
kedvesem. Velem jössz?
Ugyanolyan bizonytalan, mint én, tűnődött Velvet. Mégis látom
rajta, hogy helyre akarja állítani a régi életünket, amit olyan
hebehurgyán hagytunk darabokra hullni. Lassan a fér. fi tenyerébe
fektette a kezét. – Igen, Alex – felelte halkan. – Hazamegyünk.
Lovaik a közelben legelésztek. Alex nyeregbe segítette Velvetet,
majd maga is a lova hátára pattant. Lassan leereszkedtek egymás
oldalán az alattuk elterülő szelíd völgybe. Alex emberei eközben
Quen's Malvernbe érkeztek, az istállóba vezették a lovaikat, és
becsődültek a házba. Alex és Velvet épen akkor lépett a kastélyba,
amikor Pansy és Dugald egymásra találtak.
Pansy a konyhaajtóba ált, a kis Dugie az anyja kezét fogta, és
ujját szopva nagy szemeket meresztett a tartános, sisakos alakokra. A
hasonlóság rögtön szemet szúrt mindenkinek, a skótok kuncogni
kezdtek, egymást bökdösték hol Pansyre és a kisfiúra, hol a
bajtársukra nézve. Dugald megtorpant, és lesett állal megkövülten
ált.
Végül Pansy türelmetlenül rámordult. – Mondjá' má' valamit, te
hatökör! Halálra rémiszted ezt a szerencsétlen kölköt. – Hogy híják?
– tett egy bátortalan kísérletet Dugald, idegesen toporogva.
– Dugald Geddesnek, akárcsak téged – felelte Pansy.
– Mennyi idős?
– Kétéves lesz Szent Mihálykor.
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– Hogy a fenébe ... – Dugald egyik lábáról a másikra ált.
– Rendben, ha te nem emlékszel, Dugald Geddes ... ! – kezdte
méltatlankodva Pansy, miközben a katonák majd megpukkadtak a
nevetéstó1.
– De hát attól az egytül? – bökte ki Dugald.
– A mamám azt mondta, hogy egyszer is épen elegendő!–
replikázott Pansy több se kellett, a katonák nem bírván tovább
türtőztetni magukat, fülsüketítő hahotára fakadtak.
– Ember – kiáltott fel az egyik –, csak nem akarod letagadni?
Isten az atyám, ez a lurkó úgy hasonlít rád, mint egyik a tojás a
másikra! Holló vájja ki a szemem, ha hazudok!
– Jól van, jól van. Én sem vagyok vak – dadogta Dugald.
– És nem tettél még le a szándékodról, hogy feleségül végy? –
szegezte neki a kérdést Pansy.
– Dehogy tettem – vágta rá habozás nélkül Dugald.
– Akkor, eridj, moss arcot és kezet, Dugald Geddes. Jean•
Paul atya már vár bennünket a kápolnában. – Pansy lehajolt a
kisfiúhoz, és a fülébe sutyorgott: – Üdvözöld a papát, Dugie. – A
gyerek azonban az anyja szoknyájába rejtette arcát, apja nem kis
csalódás ára.
– Szégyenlős a drágám – mondta Pansy. – Ritkán járnak errefelé
ilyen marcona, csontos térdű harcosok, de ne aggódj, egykettőre
meghódítod a szívét.
Dugald nem bírta tovább türtőztetni magát, és hevesen magához
szorította Pansyt.
Alex, aki a lováról szemlélte a jelenetet, mosolyogva Velvethez
fordult. Most mosolyodott el először, mióta találkozott a feleségével.
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– Dugald nagyon szenvedett nélküle mondta csendesen. – Pansy jó
férjet választott.
– Pansy nagyon szereti – felelte Velvet. – A nagymogul
legkiválóbb harcosai tették neki a szépet, de ő tudta, hogy Dugald él,
és valamennyit kikosarazta.
Alex leugrott a lováról, és a kezét nyújtva Velvetet is lesegítette a
nyeregbó1; csakhamar megjelent két istállófiú, hogy elvezesse az
állatokat. A belépő fiatalokra pillantva Skye röggtön észrevette,
hogy sikerült valamiféle tűzszünetet kötniük.
– Isten hozott Quen's Malvernben, Alex – üdvözölte szívélyesen
a vejét.
Alex kezet csókolt. – Velvet úgy döntött, hogy velem együtt
hazatér Dun Brocba – közölte.
– Úgy hiszem, néhány napig még várhattok az indulással, uram.
Az elmúlt öt esztendőben meglehetősen ritkán volt alkalmunk
találkozni a leányunkkal, mint te is tudod.
– Örömünkre szolgál, ha egy darabig még a társaságodban
tölthetjük az időt, asszonyom – felelte udvariasan Alex, rögtön
elárulva a figyelmes szemlélő számára, hogy igyekszik Velvet
kedvében járni.
– jólesne egy frissítő fürdő – fordult feléjük Velvet. – Tikkasztó
napunk volt, a lovaglás is kimerített. Azt hiszem, kitör a vihar,
mielőtt még leszáll az est. Utánam küldenéd Daisyt, anyám?
Ezekben a percekben nem volna alkalmas Pansyt háborgatni.
– Természetesen, drágám. Alex, szeretnék néhány szót váltani
veled. Azt hiszem, míg Velvet fürdőt vesz, szakíthatunk időt egy kis
beszélgetésre.
– Vitesd Alex poggyászát a szobámba – kérte az édesanyját
Velvet. – Az illendőség kedvért kénytelenek vagyunk egy
hálószobában tölteni az éjszakát.
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– Helyesebben gyakorlati okokból – nevetett Skye. Ugyanis az
összes többi hálószobát elfoglalták a nővéreid, a bátyáid, a sógoraid
és a sógornőid meg az apróságok. No, eridj, kedvesem. Beszédem
van Alexszel. – Rámosolygott Velvetre, aki sarkon fordult, és
felsietett a lépcsőn. Jöjj, uram – intett Skye a vejének, és Alex
engedelmesen követte anyósát a könyvtárszobába, ahol Adam már
várt rájuk.
Miután mindannyian helyet foglaltak, Skye Alexre pillantott, és
így szólt: – Nos, sikerült döntened, jó uram?
– Már megbeszéltük Velvettel. Hajlandó visszatérni velem
Skóciába, ahogy az imént említettem.
– jól megfontoltad, amit a levelemben írtam, Alex? Lesz benned
elegendő türelem, hogy szeresd Velvetet? •
– Nem tudom – felelte őszintén Alex. – Csupán annyit
mondhatok, szeretném, ha Velvet mellettem maradna. Nem vagyok
biztos benne, hogy szeretem, de nem akarom még egyszer
elveszíteni.
Skye bólintott. Belátta, hogy Alex őrlődik, ám a férje már nem
volt ilyen megértő. Fenyegetően méregette karosszéke mélyébó1. –
Ne merészeld bántani a lányom, fiú – sziszegte a fogai közt. – Ha
megtudom, megöllek, még ha a legjobb barátom volt is az apád!
– Adam – intette szelíden a férjét Skye.
– Hess, asszony, komolyan beszélek. Eleget szenvedett a boyunk.
Inkább bontassa fel Alex a házasságukat, semmint hogy egyetlen
percig is fájdalmat okozzon Velvetnek – jelentette ki ellentmondást
nem tűrő hangon.
Különös módon Alex föl sem vette apósa indulatos szavait. –
Mindent megteszek, uram, de ne feledd, hogy én is szenvedtem.
Mégis, úgy hiszem, idővel tisztázhatjuk majd a félreértéseket.
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– Meddig maradtok? – tudakolta Adam.
– Néhány napig, talán egy hetet, esetleg még többet. Nem
szeretném túl hamar elszakítani Velvetet a családjától, oly sokáig
volt távol.
– Hmm – bólintott Adam. – Bölcs gondolat.
– Te is láthatod, hogy Alex igazán igyekszik elhárítani a
kettőjüket elválasztó akadályokat – mondta Skye. Székébó1
felemelkedve Lord Gordonhoz lépett, és a karjára fektette a kezét. –
Tudom, hogy nehéz dolgod lesz – folytatta –, de azt súgja a szívem,
hogy az Úr egymásnak teremtett benneteket! Ha erre gondolsz,
könnyebben átvészeled majd a nehézségeket.
Alex felállt, és rámosolygott Skye–ra. Megütközött az asszony
tündöklő szépségén, akárcsak akkor régen, sok–sok évvel ezelőtt,
amikor eljegyezte Velvetet. De Velvet semmiben sem marad el az
anyja mögött, és neki most hozzá kell sietnie. – Mindent megpróbál
ok, úrnőm – fogadkozott.
– Magam is szentül hiszem, hogy így lesz – felelte
meggyőződéssel Skye. – Az inas majd megmutatja a szobádat, uram.
Miután az asszony elbúcsúzott Alextó1, ismét a férjéhez fordult.
– Hagyd őket, szívem. A lányodnak magának kell rendbe tennie a
házasságát. Ebben te nem tudsz segíteni, mint ahogy abban a másik
dologban sem tudtál. Ez Alex és Velvet feladata. S bizony főhet a
fejük, míg sikerül mindent tisztázniuk. – Skye a férje ölébe ült, a
vállára hajtva a fejét.
– Sosem bírtam elviselni, ha szenvedni láttalak benneteket
– dörmögte Adam.
– Tudom, de óriási hibát követtünk el. Túlságosan elkényeztettük
Velvetet. A széltó1 is óvtuk. Pedig nem kell őt félteni, Adam.
Nemcsak magára vigyázott, Pansy életét is megmentette. És ebben
az ügyben is győzelmet arat, ha nem avatkozunk a dolgába, majd
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meglátod. A – Én nem Velvet, hanem Alex miatt aggódom –
morogta a ' fogai közt Adam.
– Alex nagyon igyekszik, kedvesem, de őt sem lehet veled
összehasonlítani. Valójában őt is üvegházban nevelték. Ne feledd,
kedvesem, hogy amikor annak idején megismertük egymást, én már
háromszoros özvegy voltam, te pedig meg• jártad az angol és a
francia udvart. Alex azonban Dun ,I Brocban nőtt fel, csak akkor
mozdult ki, amikor a tanulmányait végezte. Alex voltaképpen nem
más, mint egy skót klánvezér, és alighanem bőszítő számára a
gondolat, hogy a felesége már más férfival is hált. Őszintén meg
vagyok lepve, hogy eddig megőrizte a hidegvérét. – Skye lehajolt, és
arcon csókolta a férjét.
Adam felé fordult, és ajkával mohón Skye gyöngéd ajkát kereste.
– Engem soha semmi más nem érdekelt, kislány; csak hogy téged
végre megszerezzelek.
Skye elmosolyodott. – Te, drágám, nem mindennapi férfi vagy.
Adam de Marisco ingerkedve a nejére vigyorgott, és meg•
simogatta a mellét. – Te pedig, drágám, nem mindennapi
asszonyszemély.
– De uram – incselkedett Skye –, ez mégsem illik egy
nagypapához és egy nagymamához! Úgy viselkedsz, mint egy vén,
kéjsóvár bakkecske!
– Úgy bizony – helyeselt Adam, és kiemelve Skye–t az ölébó1,
átvágott a szobán, hogy kulcsra zárja az ajtót. – És úgy is fogok,
amíg veled oszthatom meg az ágyam, imádott kedvesem.
Skye átölelte a férje nyakát, és tekintetét férje szemébe
mélyesztette. – Kimondhatatlanul boldog vagyok veled, drágám.
Nem hazudtál, amikor azt ígérted, hogy lekaszabolod a hétfejű
sárkányt, és megmentesz.
– Bárcsak Velvetet is megmenthetném a sárkány karmaiból
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– mondta Adam –, de ezt a feladatot Alexnek kell elvégeznie.
– Busa fejével Skye fölé hajolt, és szájon csókolta az asszonyt;
boldog volt, ebben a pillanatban sokkal boldogabb, mint a férji
jogaiba visszahelyezett Alexander Gordon.
Alex szívében némi aggodalommal sietett fel a lépcsőn. Velvet
ugyan belegyezett, hogy hazatér vele Skóciába, de vajon miként
alakul a közös életük ezután? Velvet nem titkolta, hogy szerette
Akbárt. Vajon még mindig szereti? Vajon képes lesz felébreszteni
magában a szerelmet Alex iránt? És ő, Alex vajon újból szeretni
tudja majd Velvetet? Vagy tán soha nem is szűnt meg a szerelme a
felesége iránt? Alex mélyet sóhajtott, és egy pillanatra tétovázva
megállt, aztán az inas kinyitotta Velvet lakosztályának az ajtaját, és ő
belépett. Ahogy elengedte a kilincset, zajt hallott a hálószoba feló1.
– Bemehetek? – kérdezte udvariasan.
Velvet a hálószobában felállított tölgyfa kádban ült, és a hangra
kecsesen felhúzta a szemöldökét. Mi van velem, gondolta Alex, úgy
viselkedem, mintha kristályszobor volna a feleségem. – Lépj be,
uram. Elkészültem.
– Nono, addig nem megy sehova, amíg le nem sikáltam a hátát –
dörmögte Daisy.
Velvet felnevetett. – Bemutatom Pansy édesanyját, Alex intett a
fejével Daisy felé Velvet. – Daisy, ő a férjem, Broc Cairn grófja. A
komornám immár a házasság révébe vezérelte hű katonádat,
Dugaldot, Alex. A leányzó nem vesztegette az idejét.
– Ahhoz képest, hogy kétéves lesz a kis onokám, nem
mondhatnám, hogy elsiették a dolgot. De remélem, nem telik bele
még egy év, és az öregemmel ismét nagyszülői örömöknek
nézhetünk elébe – jelentette ki büszkén Daisy. – Itt az ideje, úrnőm,
hogy ti is nekilássatok. Most, hogy ismét összeboronált nyalka hites
uraddal a sors, jöhetnek sorba a kis porontyok.
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Egy pillanatra úgy tetszett, bánat suhan át Velvet arcán, de amint
beszélni kezdett, Alex gyanúja szertefoszlott. – Igazad van, Daisy, itt
az ideje, hogy örökösökró1 gondoskodjunk @felelte, és kikelt a
kádból.
Alexnek elállt a lélegzete. Csakugyan elfeledte, milyen gyönyörű
nő a felesége. Micsoda bársonyos bőr és milyen gömbölyű keblek!
Karja és hosszú combja, úgy tűnik, asszonyosan kikerekedett.
Elfogulatlanul tett–vett a szobában, nem volt már az–az ugribugri kis
őzike, akire Alex emlékezett. Egy pillantást sem vetett a férjére,
miközben Daisy megtörölgette és behintőporozta a tagjait, majd egy
almazöld selyemkönnyöst terített a vállára.
– Mehetsz, Daisy a fésűvel magam is elboldogulok.
– Felküldöm Pansyt, hogy segítsen átöltözni a vacsorához,
úrnőm.
– Nem szükséges, had maradjon a férjével, ha te is egyetértesz, jó
uram. – Alex belegyezően bólintott. – Elég lesz, ha beküldöd az
egyik komornát, Daisy
– Rendben van, asszonyom. – Daisy meghajolt, és kiment a
szobából.
Egy hosszú–hosszú percig csak álltak, és nézték egymást, majd
Velvet megszólalt. – Üljünk a tűz mellé, Alex. Hűvösre fordult az
este, és az eső is rákezdett. – Letelepedett egy székre, és könnyedén
intett Alexnek. – Indiában csak az esős évszakban esik, de akkor
aztán úgy ömlik, mintha dézsából öntenék.
– Csakugyan? – fordult kíváncsi an a felesége felé Alex.
– India! – mosolyodott el Velvet. – Milyen csodásan zöld és
milyen aszott szürke tájak. Hónapokon át szakadatlanul süt a nap,
mígnem úgy érzed, mindened odaadnád egy csepp esőért. Nem
tudtam, hogy létezik ilyen forróság. Az emberek ritkán viselnek
hálóruhát. A hőség ott lebeg a mezők fölött, szinte látni véled.
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Lahore–ban jobban éreztem magam. A kertek és a lombok ott
enyhítették a tikkasztó meleget. De hiányzott Anglia üde zöldje.
– Skócia még zöldell, és az eső hónapszám esik, mígnem úgy
érzed, elepedsz a vágytól egy kis napsütés után – mondta csendesen
Alex.
Velvet lehajtotta a fejét. – Nem bánom, Alex.
– Csakugyan haza akarsz velem jönni, kedvesem?
– Mi mást tehetnék, Alex? Férj és feleség vagyunk.
Mondhatnám, hogy semmi sem változott, hogy folytassuk ott az
életünket, ahol két és fél esztendeje, azon a havas februári napon
abbahagytuk, de képtelen vagyok rá. Holtnak hittelek. És szerelmes
lettem egy másik férfiba teljes odaadással. Ez a férfi csordultig
töltötte a szívem boldogsággal, és a testem szinte fájt a gyönyörtó1,
ha csak hozzám ért. Nem hallgathatom el ezeket a dolgokat, még a te
kedvedért sem, jó uram.
Tudom, hogy bánt az igazság, de ha hazudnék, rájönnél,
megéreznéd, és bizalmatlanság férkőzne közénk.
– Szeretsz, Velvet?
– Valamikor szerettelek, Alex. – Nem mondott többet, és
Alex dühösnek és csalódottnak érezte magát.
– Ön elhagyott engem, asszonyom – sziszegte a fogai közt.
– Egy idegen házában ébredtem, félholtan a vérveszteségtó1,
az ön nevével az ajkamon. De ön nem volt mellettem. Amikor
végül megtudtam, hogy elhagyta Angliát, nem akartam hinni a
fülemnek.
– Nem hagytalak el, Alex. Nem így történt. Amikor Padraic hírül
hozta, hogy megöltek, azt hittem, beleőrülök. Könyörögtem neked,
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hogy ne párbajozz, és lám, valóra váltak a legrosszabb félelmeim.
Annyira szenvedtem, hogy akár egy gyerek – mert gyermek voltam
még –, a szüleimnél akartam vigaszt keresni. Nem tó1ed szöktem,
Alex, hanem az iszonyat eló1, amit a halálod jelentett. Mi maradt
nekem Angliában azok után, hogy eltűntél az életembó1? Nem
született gyermekünk, aki feledtethette volna velem a fájdalmat.
Mindössze három hónapig voltunk házasok, s előtte is csupán
néhány hónapot töltöttünk együtt – örökös marakodásban.
– Azokban a hónapokban próbáltam meghódítani a szíved,
udvaroltam.
Velvet hangosan felkacagott. – Nem, Alex. Megostromoltál, mint
egy várat, és a támadásod sikerrel is járt. De halvány fogalmad sincs
arról, mi az, hogy udvarolni.
– És Akbár, ő tudta? – Alex szeme szikrázott a dühtó1.
– Igen – felelte nyugodtan Velvet –, de most már nincs értelme
ezen rágódni. Az életemnek ez a szakasza lezárult, és ez így van
rendjén. A közös jövőnk érdekében helyesebben tesszük, ha nem
beszélünk róla többé.
– Félsz, Velvet?
– Igen – felelte habozva a lány
– Én is félek – tört ki Alex.
– Két nap múlva induljunk haza Dun Brocba – mondta hirtelen
Velvet.
– Tessék? – A férfi meg volt döbbenve.
– Quen's Malvernben túl nagy a nyüzsgés, folyvást a rokonaimba
botlunk, mindenhol ott vannak, és árgus szemekkel figyelnek, a
gyerekzsivajról nem is beszélve. Nyugtassuk r meg a szüleimet,
hogy nem fogunk az első adandó alkalommal egymás torkának esni,
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és menjünk haza Dun Brockba. Örökösöket szeretnél, vagy nem?
Sok időt elvesztegettünk. Mire várunk még?
– De te nem szeretsz, Velvet, magad mondtad.
– A házasságunkat a szüleink előre elrendezték, Alex, másutt is
így szokás. Vajon hány ifjú pár engedheti meg magának a fényűzést,
hogy szerelembó1 esküdjön örök hűséget? Valamikor szerettük
egymást, s talán ismét szeretni fogjuk, ha majd feloldódnak bennünk
az újrakezdés görcsei, és sikerül ismét megismernünk egymást. De
amíg a jó szándékú családtagok hada zsibong körül, erre semmi
esélyünk.
Alex elgondolkodott, és egyszeriben rádöbbent, hogy Velvet
minden szava igaz. – Hol van már az a kislány, akit valaha
megismertem – pillantott komoly szemekkel a feleségére Alex –,
asszony lettél, Velvet.
– Igen, Alex, asszonnyá lettem – felelte.
A férfi érezte, hogy az egyszerű szavak mélyebb értelmet
rejtenek, de Velvet smaragdzöld tekintetébó1, mely hűvös
nyugalommal nézett vissza rá, képtelen volt bármit is kiolvasni.
– Rendben van, kedvesem, két nap múlva indulunk. Ilyenkor,
nyáridőben észak is a szebbik arcát mutatja.
Döntésüket még aznap este bejelentették az ünnepi lakómán,
melyen az egész család összegyú1t. Szülei és testvérei, mint Velvet
megjósolta, kelletlenül fogadták hirtelen elutazásuk hírét. Velvet
azonban határozottan elhárított minden ellenvetést, és Skye láthatta,
hogy legkisebb leánya nem a levegőbe beszél. Aztán eszébe jutott,
mit mondott Velvet néhány nappal azelőtt.
– Ha egy asszony gyengének mutatkozik, anyám, áldozatul veti
magát azoknak, akik csak arra várnak, hogy kihasználják a
gyengeségét. Soha többé nem akarok áldozat lenni. Soha!
Megkeményítem magam, ha nem akarok összeroppanni, nincs más
választásom.
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Adam mérgesen zsörtölődött, sötét pillantásokat lövellve a
vejére. – Én akartam így, papa – nyugtatgatta Velvet. – Alex szíves
örömest maradna, én azonban már égek a vágytól hogy meglássam
Dun Brock falait!
Skye gyöngéden a férje karjára tette a kezét, és Adam mélyet
sóhajtva elhallgatott. – Hiányozni fogsz, kislányom, de helyesen
döntöttél. Vár az otthonod. Menj, és vidd magaddal az áldásunkat,
imádkozni fogunk érted.
– Köszönöm, apám – felelte lágy hangon Velvet. Lenyugodtak a
kedélyek, és a család asztalhoz ült, hogy nekilásson a pompás
lakomának. A rég nem érzett ízek és illatok kis híján könnyeket
csaltak Velvet szemébe. Először egy sóban sült ökröt tálaltak fel,
melyet egy hatalmas tálon négy szolgáló cipelt be a vállán. Majd egy
óriási mézes–mázas rózsaszín sonkát kínáltak körbe, miközben
őzpecsenyével, szilvával töltött kacsasülttel és cseresznyemártásban
úszó őszibarackokkal rakták tele az asztalt. A lakoma egyik ékessége
a tésztában sült húspástétom volt, melynek aranyosra sült kérgébe
díszes nyílásokat vágtak, hogy szabadon szállhassanak fel beló1e az
ínycsiklandó illatok.
Alex nem mindennapi módon maga is hozzájárult a vacsora
fényéhez. Emberei az utimálha közt kis, forrásvízzel telt hordókat
hoztak magukkal Skóciából, bennük fickándozó lazacokkal. A
zsázsalevelekre fektetett sült halakat most ezüsttálakon ízlésesen
elrendezve nyújtották át a de Marisco családnak.
A kastély körüli kertek maguk is felkínálták tarka kincseiket:
sárgarépát, parajt, mogyoróhagymát, retket és zöldsalátát. Mellettük
aranyosra sült, lágy bélű cipó, friss vaj, normandiai brie és egy tál
különösen ízes libamájpástétom csábította a vendégeket. A
serlegekbe pedig egyre–másra töltögették a kiváló, sötét tüzű
burgundi vöröset, mely a franciaországi Archambault–ból, Velvet
nagyszüleinek szó1őshegyeiró1 származott.
A lakoma végeztével Skye gyermekei kisebbfajta házi
hangversenyt rendeztek, ki énekelt, ki hárfán, oboán vagy virginálon
játszott. A muzsikálás után, miközben a vendégek – ezúttal Sir
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Robert Small és a nővére, Cecily asszony is köztük volt – a drága
burgundi nedű utolsó cseppjeit kortyolgatták, a fiatalok és az
aprónép bújócskával, szembekötősdivel és kendőrejtéssel mulattak.
A terem csak úgy visszhangzott a vidám nevetéstó1 és sikongatástól.
Skye mosolyogva figyelte őket. Örült, hogy a családja körében
töltheti az időt, és maga is elámult, hogy ötvenegy éves asszony
létére huszonhét unokával büszkélkedhet. Nem, helyesbítenie kell,
huszonnyolc, ha Velvet Indiában hagyott kislányát is közéjük számít.
ja. Ezen az estén tizennégy gyermek tartózkodott a házban, és Skye
hirtelen rádöbbent, hogy bármennyire szereti is őket, óriási
megkönnyebbüléssel nyugtázza majd, ha ki–ki hazatér a maga
otthonába. Csendben felnevetett, mire Adam szemöldökét kérdőn
felvonva ránézett.
– Imádom őket – mondta gyöngéden –, de örülni fogok, ha ismét
elcsitul a ház.
Adam elmosolyodott, de Cecily úrnő, akinek korát
meghazudtolóan rendkívül éles hallása volt, így dörmögött: – Olyan
lesz ez a kastély, mint egy kripta.
– Deirdre kérve kért, hogy fogad el a meghívását – emlékeztette
öreg barátnőjét Skye. – Mindig boldoggá teszi, ha a közelében
tudhat.
Az idős hölgy dagadozott a büszkeségtó1. – Elképzelhető – adta
be a derekát –, elképzelhető, hogy egy rövid látogatást teszek náluk.
Rajongok a lurkókért.
– Az a gyanúm, Cecily, drágám, hogy Deirdre ismét áldott
állapotban van, bár megvallom, eddig még nem tett róla említést.
Ám ha így áll a helyzet, hamarosan nagy szükségük lesz a
segítségedre – fűzte tovább a szót Skye.
– Beszélek vele, kedvesem, nekem biztosan elárulja, s ha
tavasszal csakugyan kisbaba érkezik, akkor egészen bizonyos, hogy
Blackthom Prioryban hosszú–hosszú hónapokig szükség lesz Cecily
néni gondoskodására.
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Skye átkarolta Cecily asszonyt, és melegen rámosolyodott. –
Igen, legkedvesebb barátném, nekünk mindig nagyon nagy
szükségünk van rád. Az elmúlt évek alatt te voltál a legerősebb
támaszunk, és imádkozom az Úrhoz, hogy örökké velünk maradj.
Cecily úrnő megszorította Skye kezét. – Nem, kedvesem, örökké
úgysem maradhatok veletek, csak amíg a Mindenható jónak látja. Ne
feled, hogy hetvenhat éves múltam májusban. Ha Isten is úgy akarja,
még megérem, hogy Velvet világra hozza első gyermekét, aztán itt
hagyom ezt a földi világot.
Skye körbenézett, tekintetével legifjabb gyermekét keresve.
Velvet hallgatagon ült a kandalló előtt a férje oldalán.
Amikor két kis unokahúga, Cecily és Gabrielle Edwardes
megpróbálta bevonni a játékba, halvány mosollyal a fejét rázta. Igen,
gondolta Skye, jobb lesz, ha minél előbb hazatér skót földre. Még
nem hegedt be a seb, amit a kislánya elvesztése okozott. A
gyógyulást csak az segítheti elő, ha minél hamarabb új életet kezd, és
ismét élvezheti az anyaság örömeit. Mennyei Atyám, ad, hogy
mielőbb gyermeket foganjon!
Velvet feszengett, megérezte magán az anyja tekintetét.
`Elfáradtam, ideje nyugovóra térni – fordult Alexhez, felemelkedve a
székébó1.
Az arca annyira elkínzottnak látszott, hogy a férfi agódni kezdett.
– Jól vagy, kedvesem?
– Elfáradtam – ismételte Velvet.
– Próbáljunk meg feltűnés nélkül eltűnni a terembó1 –
szólt Alex, a lány könyöke alá csúsztatva a kezét.
Csöndes távozásukat figyelve Skye ismét fohászt küldött az ég
felé. – Bárcsak hosszú boldogsággal ajándékozná meg a
Mindenható, bárcsak megnyugodna háborgó lelke, és megelégedést
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találna a férje oldalán! Istenem ad, hogy megtanulja újból szeretni
őt!
Pansy és Dugald már várta őket az emeleti lakosztály előtt, és
Velvetnek olyan érzése támadt, mintha egyszer már átélte volna
mindezt. Miközben Alex visszavonult az inasával az oldalsó
szobába, Pansy is nekilátott, hogy levetkőztesse úrnőjét. Lehámozta
róla a ruhát, majd behozott egy tál kerti ibolyával illatosított meleg
vizet és egy darabka szappant.
– A jázminból már csak néhány csepp maradt, úrnőm, és itt,
Angliában lehetetlen hozzájutni.
– Ne használd többé – vette oda kurtán Velvet. – Ted el
valahová, nem akarom, hogy bármi is Indiára emlékeztessen. –
Ahogy parancsolod, úrnőm – felelte engedelmesen a szolgálólány.
– Boldog vagy, Pansy? Mit szólt Dugald a kis Dugie–hoz?
– Olyan büszkén dülleszti a mellét, akár egy pávakakas.
Mintha egyedül ő csinálta volna azt a gyereket. Máralig várja a
következőt, aszongya – kuncogott Pansy. – Ő aztán köny. nyen
beszél, ugye, asszonyom?
Velvet elmosolyodott. – Dugald jó ember, Pansy, és már a
szemén látszik, hogy odáig van érted. Viseld gondját, leányom.
– Bízhat bennem, asszonyom, ha már ilyen kegyes volt hozzám a
sors. Isten látja lelkem, nem gondoltam, hogy valaha is
viszontlátom!
A kis szolgálónak fürgén járt a keze; Velvet alsóruhája, cipellője
és harisnyája egykettőre a szekrénybe került. Már éppen könnyű,
barackszínű selyem hálóköntösét készült az úrnője fejére húzni,
amikor Velvet hirtelen mozdulattal eltolta magától.
– Nem – jelentette ki. – Ráz a hideg, Pansy, meg fogok fagyni
ebben a hálóingben. Adj valami vastagabb, egyszerűbb ruhát.
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Pansy felhúzta a szemöldökét, de nem szólt egy szót sem.
Engedelmesen elővett egy hosszú ujjú, zárt nyakú fehér selyem
köntöst, és átnyújtotta az úrnőjének.
Velvet csinos an megkötötte a gallért összefogó kék selyem•
szalagot, majd miután habkőporral és mentalevél főzettel
megtisztogatta a fogát, ágyba bújt. – Eredj, Pansy, regel pedig ne
zavarj, majd én érted küldetek. Nem szeretnék korán kelni, törődj
nyugodtan a férjeddel meg a kisfiadal. ]ó éjt.
–]ó éjt, asszonyom, isten áldja! – Pansy meghajolt, és kiment a
szobából. )
Velvet elfújta az éjjeliasztalkán álló gyertyát. Alex a kandallóban
pislákoló parázs fényénél is az ágyhoz talál. Összegömbölyödött, a
takarót egészen magára húzta, csak az orra hegye látszott ki. Még így
is didergett. Aztán rájött, hogy nem az augusztus végi éjszaka lopta a
hideget a csontjaiba, hanem a félelem. Félt, de ezt csak vonakodva
merte bevallani magának. Akár egy szűz ara a nászéjszakáján. Pedig
nem szűz már, hanem asszony és anya. Alex léptei hallatszottak, és
Velvet szorosan összezárta a szemét; lassan, egyenletesen lélegzett.
Talán sikerül elhitetni a férjével, hogy már álomba merült.
Alex fellebbentette a takarót, és Velvet érezte, hogy hűvös
éjszakai levegő lopózik a tagjai köré; az ágy megsüllyedt a
ráereszkedő férfi súlya alatt. A karcsú, nyúlánk test közelebb
húzódott, Velvet megmerevedett. Majd amikor Alex megpróbálta
magához húzni, elvesztette a fejét, és felsikoltott. Nem!
Alex egy pillanatra szólni sem tudott a döbbenettó1. Végtére is
Velvet a felesége, és nem valami zárdaszűz, akinek az erényére
törnek. Először elöntötte a méreg, aztán, érezve a lány reszketését,
gyöngéden megszólalt. – Velvet, angyalom, csak meg akartalak
ölelni. A pokolba is, olyan átkozottul régen volt már! De ha irtózol,
akkor nem érintelek.
– Bocsáss meg! – suttogta Velvet, de nem mondott ellent.
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Reszketése lassan elcsitult, csak olykor–olykor futott végig rajta
valami enyhe remegés.
A parázs lassacskán kihunyt, és Alex a sötétben feküdt.
Mellette a felesége háttal neki, a hites urának, kétségkívül
rettegve a gondolattól, hogy a férje esetleg a jogait követelheti.
Aztán hirtelen, mintha fény gyúlt volna az elméjében, rádöbbent, mi
játszódik le Velvetben. Az elmúlt két és fél év alatt Velvet eleven
valóság maradt a számára, ám ez mit sem változtat azon, hogy
Velvet holtnak hitte Alexet. Míg ő Alanna Wythe–zel múlatta az időt
az alkalmas pillanatra várva, addig Velvet új életet kezdett egy másik
férfival, akitó1 csakhamar irgalmatlanul elszakították. Velvet
hősiesen viselkedett. Még a máskülönben szófukar Dugald is
legendákat zengett arról, hogyan mentette meg Velvet Pansy és a kis
Dugie életét.
– Pompás asszony a nagysága, jó uram, nekem elhiheti!
Olyan fiúkat szül majd Broc Cairnnak, hogy csak na!–
lelkendezett Dugald.
Alex elmosolyodott a sötétben. Broc Cairn falai addig nem
hallanak gyermekzsivajt, amíg be nem gyógyul Velvet szívén a seb,
amit az ő dacos gőgje ejtett rajta. – Nem kell tartanod tó1em,
kedvesem – nyugtatgatta gyöngéden Velvetet. – Tudom, hogy
szenvedsz.
– Olyan ostobán érzem magam – suttogta Velvet –, de nem
vagyok még teljesen felkészülve a házasságra. Légy türelmes
hozzám. Isten a tanúm, mindent megpróbálok!
– Ne hidd, hogy nem értelek meg – szólalt meg ismét Alex –, én
halott voltam a számodra, Akbár viszont nagyon is eleven.
– Igen ...
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– El kell hódítanom tó1e a szíved. Ha nem lanttal és dallal, hát
másképp. Ismersz, nem vagyok a szavak embere, ha keresztre
feszítenek, se tudnám rászánni magam a rímfaragásra, de másként is
bebizonyíthatom a szerelmemet, ha lehetőséget adsz rá. Megteszed,
Velvet?
Velvet néhány pillanatig hallgatott. – Igen – szólt végül.
Alex felé fordult, és két tenyerébe fogva az arcát, szájon csókolta
a férfit. Aztán szó nélkül ismét hátat fordított.
Alex összerezzent a lelkébe hasító fájdalomtól. Úgy érezte
magát, mint egy tejfölösszájú kamasz az első éjszakáján. Le kell
győznie a büszkeségét, ha vissza akarja szerezni Velvetet. De
megteszi! Hajtja a vágy. Ó, ha tudná Velvet, mennyire vágyik rá.
Mindenre képes, csak még egyszer rámosolyogjon szerelmes
tekintettel, úgy, mint azelőtt. Elsimítva a lány dúsan omló haját, egy
gyors csókot lehelt tarkójának bársonyos bőrére.
– Jó éjt, kedvesem – búcsúzott.
– Jó éjt – hangzott a sötétben.
Az 1591. esztendőben, augusztus utolsó napján Broc Cairn grófja
emberei élén átkelt a Cheviot Hillsen, keresztülvágva azon a
láthatatlan kapun, mely az angol földet Skóciától elválasztja. Lassan
haladtak, mert Velvet még mindig elcsigázottnak érezte magát a
hosszú hajóúttól. Furcsán teltek a napok, mióta Alex visszakapta a
feleségét. Velvet alázatosan viselkedett, és a teste már nem reszketett
éjszakánként. Alex tudta, hogy Velvet megadóan tűrné, ha
érvényesíteni kívánná férji jogait, de nem akart erőszakoskodni.
Megvárja, amíg újból felébred feleségében a vágy, éppoly hevesen,
ahogy benne, Alexben. Türelem, intette Skye, és igaza volt. Alex
remélte, hogy képes lesz erőt venni magán, de azért nem volt könnyű
éjente úgy térni meg a hitvesi ágyba, hogy egy ujal sem ér
Velvethez.
Nappal felmelegedett a levegő a mező fölött, de a tájon már fel–
feltünedeztek az ősz színei. Virágzott a hanga, egész domboldalakat
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lilába borítva. A dongók szorgosan zümmögtek a szirmok között
nektárral megrakodva – az ember szinte a nyelvén érezte fanyar
mézük ízét. Az áfonyabokrokon már csak mutatóba akadt egy–két
szomjoltó gyümölcs, és a levelek itt–ott rozsdabarnává fakultak.
Birkanyájak legelésztek szerte a vidéken. A látszólagos béke
azonban egy pillanatra sem lankasztotta Broc Cairn katonáinak
éberségét. Bármikor felbukkanhat egy ismeretlen támadó, hogy orvul
rárontson a gyanútlan utazóra.
Alex néhány napra unokafivérének, Bothwell grófjának a
kastélyában kívánt megpihenni, s már előre is küldött egy futárt
Hermitage–be, hogy hírül vigye az érkezésüket. Bothwell ismét
kiesett fejedelmi rokona, Jakab király kegyeibó1, aki még a nyár
elején parancsot adott Lord Home–nak a letartóztatására. Sandy
Home azonban úgy okoskodott, ha fogságba veti Francis Stewart–
Hepburnt, akkor bizony lőttek a közös vadászatoknak, s így inkább a
barátjával töltötte e meleg augusztus végi napokat Hermitage–ben.
Az a hír járta, hogy a király haragját kancellárja, John Maitland
korbácsolta fel. Néhány hónappal azelőtt Maitland az edinburgh–i
kastély tömlöcébe záratta Bothwellt, akinek Szent Iván éjszakáján
sikerült megszöknie. BothweIl a börrtönbó1 azonmód Nether Bow–
ba ment, ahol a kancellár a rossz nyelvek szerint házának egyik hátsó
szobájában rejtőzött. Francis hangosan szólongatta ellenfelét,
nyilvánosan csúfot űzve a falak közt lapuló Maitlandbó1. Egész
Edinburgh rajta nevetett, és Maitland nem feledte a rajta esett
szégyent. Megtudván a király egyik szolgálójától, hogy Jakab
Catriona Leslie–ért, Glenkirk álomszép grófnőért eped,
gondoskodott róla, hogy mihamarább uralkodója fülébe jusson a hír:
BothweIl és Lady Leslie egyaránt válni készül, hogy félretolván
hitestársaikat az útból, egybekelhessenek. Igazság szerint Lady
BothweIl már réges–régen kézhez kapta a végzést a házassága
felbontásáról, ám Jakab nem adta fel, és múltbéli vétkeire
hivatkozva, "udvarunk egyik nemes hölgyével űzött bűnös
paráználkodása" miatt adta ki az unokafivére ellen a letartóztatási
parancsot. Eközben, a király "közbenjárására", Lady Leslie válása is
kútba esett. A szépséges grófnő azonban nem hagyta megfélemlíteni
magát, dacolva az uralkodó haragjával, kitartott a szeretője oldalán.
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Más körülmények között Alex nem vette volna igénybe BothweIl
vendégszeretetét egy ilyen kiélezett helyzetben. Tartott a király
bosszújától. Velvet azonban még nem volt elég erős ahhoz, hogy túl
nagy távolságot lovagoljon egyhuzamban, s így kénytelenek voltak
megszakítani az útjukat Hermitage–ben. Remélhetó1eg az uralkodó
nem szerez tudómást a látogatásukról, gondolta Alex.
Bothwell kastélya nem látszott messziró1, ódon kőtornya csak
akkor tűntek a szemükbe, amikor már kinyt1t a hatalmas kapu, és
egy kis csapat lovas viharzott ki rajta a fogadásukra.
Francis Stewart–Hepburnnek fülig szaladt a szája az unokafivére
láttán. – Alex! Ezer éve nem találkoztunk! – Majd ellágyult
tekintettel Velvethez fordult. – Örülök, hogy épségben hazaérkeztél,
húgom – üdvözölte kedvesen.
Velvetnek könnyek szöktek a szemébe, gyorsan pislogni kezdett.
– Köszönöm, Francis – viszonozta az üdvözlést, és Alex napok óta
először mosolyt látott bujkálni a szája szögletében. – Úgy hallom, a
király kissé neheztel rád, jó uram. Még mindig örömöd leled benne,
ha borsot törhetsz őfelsége orra alá? Azt hittem, már kinőtted e rossz
szokásodat.
Bothwell nevetett. – Túl nagy volt a kísértés, asszonyom `és kissé
odébb léptetett a lovával, épp csak annyira, hogy láttatóvá váljék a
mögötte álló alak, Alex és Velvet legnagyobb csodálkozására: egy
nemes hölgy. – Bemutatom Cat Leslie–t, leendő feleségemet –
mondta kertelés nélkül Bothwell.
– Ó, Francis – ujjongott Velvet –, hát egymásra találtatok!
Ha tudnád, mennyire boldog vagyok!
Bothwell meghatódottan elpirult, a gyönyörű Lady Leslie pedig
lágy, fátyolos hangon felnevetett. – Ha nem az unokafivéred felesége
lenne, Francis, most azt hiszem, megölne a féltékenység – évődött
Glenkirk grófnője.
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– Velvet tüneményes fehérszemély – lelkendezett Bothwell–, a
világon csak egy tüneményesebb lényt ismerek nála, téged,
kedvesem.
Most Lady Leslie–n volt a sor, hogy elpiruljon, és Velvet arra
gondolt, az anyja után Glenkirk grófnője a legyönyörűbb asszony,
akivel valaha találkozott. Magas, karcsú, mégis gömbölyded alakja
csak úgy feszített a nyeregben; szív alakú, márvány fehér arcát
gesztenyeszín fürtök keretezték, szeme élénk zölden csillogott. Kis,
hegyes álla konokságot sugárzott. Térdig érő szarvasbőr
lovaglócsizmát viselt, és ezüstgombos bőrzekét, alatta nyitott nyakú
selyeminggel. Dús haja a vállára omlott.
– Menjünk be a várba, itt kinn nem biztonságos – figyelmeztette
Francist fattyú fivére, Hercules Stewart.
A házigazda biccentett a fejével, és bevezette a kis társaságot a
kastélyba. – Cat, mutasd meg Lady Gordonnak a lakosztályt, amit
előkészítettél a számára – szólt lepattanva a lova hátáról Bothwell. –
Nagyon elcsigázottnak tűnik.
– Csakugyan elcsigázott vagyok – ismerte el Velvet –, rég lettem
meg ilyen nagy utat lóháton.
– Idestova három éve lehet? – kutatott az emlékei közt Francis.
Velvet egy pillanatra elgondolkodott, majd az arca felderült. –
Most, hogy mondod, Francis! Hogy múlik az idő!
Bothwell halkan nevetett magában. – S hogy megszelídült a
zabolátlan csikó.
– Csak várd ki a végét, míg új erőre kapok – intette pajkosan a
barátját Velvet, s hirtelen rájött, hogy hetek óta nem érezte ilyen jól
magát.
Cat Leslie is leszállt a lováról, és Velvetbe karolt. – Jöjj, Lady
Gordon, úgy hiszem, jól fog esni törődött tagjaidnak egy frissítő
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fürdő, s ha most nem rakatok a tűzre a vizes kondér alá, már késő
lesz, ugyanis közeleg a vacsora ideje.
A hölgyek eltűntek egy ajtó mögött, Francis pedig betessékelte az
unokaöccsét az előcsarnokba, borért szalajtva egyik arra
lábatlankodó szolgálóját. – Kockázatos dolog mostanában
Hermitage–be jönni – szólt Bothwell, kényelembe helyezve a
vendégét. – Tengelyt AKASZTOTTAM JAKAB királlyal, vérdíjat
tűztek a fejemre. Ha a cousinunk megtudja, hogy erre jártál, jaj lesz
neked.
– Vállalnom kellett a veszélyt, Francis. Velvet nincs olyan jó
erőben, hogy még ma folytassuk az utunkat. Úgy terveztem, hogy
néhány napig itt maradunk, mielőtt továbbmennék észak felé.
– Megálltok Edinburgh–ban?
– Kénytelenek vagyunk.
– Mond el Jakabnak, hogy meglátogattál, s azt is, hogy miért. Így
senki sem vádolhat csalárdsággal, még Maitland sem. Ez a gazember
eltökélte, hogy a nemesek nyakára hág. Rajtam kezdte, de óvakodj,
mert gyanítom, hogy Huntley lesz a következő áldozata. Nagy tervei
vannak őkegyelmességének. Ha le tudja törni a grófok hatalmát,
egymaga irányíthatja a királyt, és senki sem tud többé beleszólni a
dolgába. – Igaz, amit délen hallottam, hogy Jakab megakadályozta
Lady Leslie válását?
– Sajnos igen! A gazember az ágyába kényszerítette Leslie–t, de
Cat megszökött tó1e, és nálam keresett menedéket. Régóta
szerettem, de ő mit sem tudott erró1, egészen addig, míg Hermitage–
be nem menekült. A királynőnek eleinte sikerült visszatartania
Jakabot a szándékától, hogy megakadályozza a válást, de Maitland
közbelépett, és elárulta a királynak, hogy Cat nálam tartózkodik. A
királynő természetesen nem tudja, hogy a férjura Leslie után
sóvárog. Összetörné a szívét, Jakab meg kihasználja, hogy Cat
szereti a királynőt, és nem akarja megbántani.
– És mi lesz veled, Francis?
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– Sejtelmem sincs, mit hoz a jövő, de egy napon talán Dun
Brocban keresek majd menedéket. – Mosolygott. – Befogadsz,
Alex?
– Nálam mindig nyitott kapukra találsz.
Az inas megérkezett a borral, és a két férfi poharazgatni kezdett
az óriási kandallónak támaszkodva. Cat eközben egy tágas, világos
lakosztályba vezette Velvetet, a kastély másik szárnyán.
Pansy és Dugald már vártak rá. – Intézkedem, hogy készítsék elő
számodra a fürdőt, Lady Gordon – búcsúzott Cat. – A
vacsoraasztalnál viszontlátjuk egymást.
– Kérlek, szólíts egyszerűen Velvetnek.
– Ha te Catnek szólítasz – felelte a ház úrnője, és elsietett.
– Gyönyörű asszony, igaz? – fordult Pansyhez Velvet.
– Rossz híre van itt, Skóciában. Dugald meséli, hogy megszökött
a férjétó1, és összeállt BothweIl úr őkegyelmességével –
pletykálkodott Pansy.
– Meg tudom érteni, hogy beleszeretett Francisbe – mondta
Velvet. – Átkozottul jóképű, és nemcsak a külleme vonzó. – Hm –
morgott Pansy. – Fránya egy fickó. Aszongyák, nincs olyan
fehérnép, aki ellen tudna állni neki.
– Finom beszéd, mondhatom – méltatlankodott Dugald –,
tisztességes férjes asszonyok szájából. – Velvet és Pansy felkacagott.
– Nevessetek csak, de az a szóbeszéd járja, hogy Bothwell
őkegyelmessége boszorkánymester, varázsló.
– Szíves örömest a kondérjába kerülnék! – nevetett Pansy.
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– Elhallgass, asszony, mert a szádra verek! – fenyegetőzött
a bőszült férj. – Hogy így beszéljen az ember saját felesége!
– Ha kezet mersz emelni rám, Dugald Geds, engem nem látsz
többet, visszamegyek Angliába, és a fiamat is magammal viszem! –
csattant fel Pansy. – Ha eddig megvoltunk nélküled, eztán is
megleszünk.
– Ugyan, ugyan, galambom – visszakozott Dugald. – Csak a
féltékenység beszél beló1em. Nem gondoltam komolyan.
Pansy fújt egyet, de nem szólt semmit, Velvet pedig mosolyogva
elfordult. Kétségtelen, hogy ebben a házasságban a menyecske viseli
a nadrágot. Dugald odáig van a feleségért és a fiáért, és Pansy ezt
kellőképpen ki is használja.
Ekkor skót szoknyás szolgálók jelentek meg, a kandalló elé
állítottak egy óriási tölgyfa kádat, majd vödrönként telemerték forró
vízzel. Velvet kéjesen a habokba merült, de fél füllel is hallotta, hogy
a férje megérkezik, és a másik szobában szintén fürdőt vesz. Velvet
még a kádban lustálkodott, amikor Alex egy törülközővel a dereka
körül belépett. Pansy elpirult, és vihogni kezdett.
– Nyomás, Pansy. A fiad már kis híján éhen veszett. Lásd el,
majd én gondoskodom addig az úrnőró1. – Alex szelíden
kitessékelte Pansyt a szobából, és bezárta mögötte az ajtót. Majd
fogta a kandalló előtt melegedő törülközőt, és Velvet felé tárta. –
Gyere, kedvesem, még megfázol. Majd én megszárítgatlak.
Velvet kikelt a kádból, és Alexhez lépett. A férfi karjai köré
kulcsolódtak, beburkolva testét a meleg fürdó1epedóbe. Egy
pillanatig szótanul álltak, majd Alex gyors mozdulatokkal dörgölni
kezdte Velvet nedves tagjait. A férfi ajkai már–már súrolták az ajkát,
és Velvet nem is bánta volna, ha a férje megcsókolja. De Alex
tartotta a szavát, és semmit sem eró1tetett.
Amikor Velvet megszáradt, Alex félrehajította a törülközőt, és a
karjaiba kapta a lányt. Az ágyhoz vitte és betakargatta. `Még van
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időd a vacsoráig. Pihend ki magad, Velvet. Néhány napig
Hermitage–ben maradunk, mielőtt továbbindulnánk Edinburgh–ba.
– Az udvarba is ellátogattunk, uram?
– Hermitage–bó1 egyenest Dun Brockba kívánok menni, nem
szeretnék megállni Edinburgh–ban.
– Magam sem akarok az udvarba látogatni, Alex – felel. te
Velvet. – Dun Brock vár. Égek a vágytól, hogy végre meg• érkezzem
új otthonomba. Emlékszem, egyszer azt mondtad nekem, hogy a
kastély a völgy fölé magasodó sziklákon áll, s tornyai körül sasok
szálldosnak a szél hátán lebegve. Nem felejtettem el a szavaid. Oly
ékesen festetted elém a képet.
– Csakugyan gyönyörű, Velvet, s éppen a legszebb évszakban
látod meg először. A hegyoldalakat aranyosra festik a nyírfalombok,
s a kőris meg a berkenye ágai csak úgy roskadoznak a vörös és
narancssárga gyümölcsöktó1. Boldog leszel Dun Brockban, Velvet,
szavamra mondom.
Velvet megfogta Alex kezét, és gyöngéden az ajkához emelte. A
férfi meglepve nézett rá, de Velvet mosolygott. – Csak köszönetet
akartam mondani neked, Alex, a kedvességedért és a türelmedért. –
Azzal lehunyta a szemét, s látszólag álmomba merült; keze továbbra
is Alex keze köré kulcsolódott.
A férfi óvatosan az ágyra ereszkedett, Velvet mellé. A lány
sóhajtott egyet, és aranyló üstökét Alex vállára hajtotta. Férje a
takarón feküdt, de nem aludt, fejében csak úgy kavarogtak a
gondolatok. Az elmúlt néhány napban immár megdönthetetlen
bizonyossága vált benne, hogy szereti Velvetet. Egyelőre még fájt,
hogy a lány odaadta magát egy másik férfinak, de megértette, mint
ahogy azt is megértette, hogy Velvetnek gondot okoz helyreállítani
házastársi kapcsolatukat. Velvet még mindig Akbárt tekinti a
férjének, s a lány szemében Alex csupán egy betolakodó. Alex nem
tudta, miként győzhetné le a közöttük tornyosuló akadályokat,
mígnem rá• döbbent, hogy ezt a harcot nem neki, hanem Velvetnek
kell megvívnia. Velvet az, akinek rendet kell tennie az érzései közt.
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Ő, Alex készen áll. És a szíve mélyén sejtette, milyen gyötrelmes ez
a küzdelem Velvet számára.
Mindazonáltal Alexnek szembesülnie kellett azzal a fájdalmas
ténnyel, hogy míg vele a lány csupán három hónapig élt
házasságban, addig Akbárnak kerek tizenhat hónapig volt a felesége.
Krisztus sebeire! Vajon képes lesz Velvet valaha is arra, hogy ismét
szeresse őt? Azon vette észre magát, hogy csendben imádkozik a
szerelmükért.
Bothwell grófjának fényesen terített asztala láttán Alex
önkéntelenül is kitört: – Ahhoz képest, hogy nyakadon a hurok,
Francis, úgy látom, megőrizted jó étvágyadat!
– Ilyen semmiség igazán nem veheti el a kedvem az ínyenc
(lrömöktó1, drága öcsém – nevetett Bothwell.
– Hát ez igaz – szólt Cat Leslie –, majd megszakadt a szívem az
aggodalomtól, amikor az edinburgh–i vár börtönébe vetették,
mígnem hírét vettem, hogy fényűzőbb házat vezet ott, mint maga a
tömlöctartó, a zsivány!
A kíséretükben lévő egyik férfiú az ajkához emelte dudáját, és
játszani kezdett; hamarosan innen is, onnan is felhangzott az
énekszó. Alex, anyai ágon maga is a Leslie család leszármazottja,
Lady Leslie–vel társalgott, megpróbálván kibogozni a közös rokoni
szálakat. Bothwell felállt, és karon fogta Velvetet.
– Jer, sétáljunk egyet a teremben, húgom – indítványozta Francis,
látva, hogy Velvet elkomorul az ősi skót szerelmes dal hallatán. A
terem egyik távoli sarkába vezette vendégét, karját szorosan a
karjába öltve. – Hallgatlak, Velvet, nekem mindent elmondhatsz –
biztatta csöndesen.
– Nincs mit mondanom, Francis. Hazajöttem Alexhez, ennyi az
egész.
– De lélekben még mindig távol vagy. Miért?
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– Ó, Francis, már magam sem ismerem ki magam. Halottnak
hittem Alexet. Új szerelem ébredt a szívemben, aztán megtudtam,
hogy Alex él, és haza kellett jönnöm, ha tetszik, ha nem. Más
özvegyként átadnom magam egy új szerelemnek, és megint más ez a
mostani helyzet. Új életet kezdünk Alexszel. Nem tehetünk mást. De
képtelen vagyok feledni Akbárt, Indiát és a ... – Elhallgatott.
– A gyermekedet – fejezte be helyette a mondatot Francis.
– Mennyei Atyám! – nézett rá döbbenten Velvet. – Ki árulta el? –
Szeme megtelt könnyel.
– Senki, de mi más köthetne széttéphetetlenül egy másik férfihoz,
Velvet?
– Alexnek nem szabad megtudnia! Őrjöngene, ha kiderülne, hogy
Akbárnak előbb szültem gyermeket, mint neki.
– Akkor szülj Alexnek is, Velvet. – Bothwell megállt, és egy
falmélyedésbe húzta Velvetet. Zekéje alól selyemkendőt húzott elő,
és gyöngéden törölgetni kezdte a lány könnyeit. És az apróság
meghalt?
– Nem. Indiában maradt az apjával. Akbár nem engedte, hogy
magammal hozzam. Azt mondta, a szerelmünkre fogja emlékeztetni.
Nem akartam elhagyni őt, Francis! Még egy• éves sem volt,
Jaszaman, kicsikém! – Zokogásban tört ki.
– Velvet! – Az erélyes hang magához térítette. – Drága barátném,
nem szabad ennyire bánkódnod. Alex észreveszi ' az arcodon, és
gyanakodni kezd. Mit mondasz majd neki? Sietve letörölte a lány
könnyeit.
Bármilyen bánatos volt is Velvet, a helyzet visszássága tréfára
késztette. – Majd azt mondom, hogy visszautasítottad a
közeledésemet – mosolygott a könnyein át.
A férfi rávigyorgott vidáman és megkönnyebbülten. – Égetni
való! – évődött, és Velvet elnevette magát. Bothwell elégedetten
visszagyűrte zekéje alá a nedves zsebkendőt, majd ismét komolyra
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fordította a szót. – Senkinek sem árulom el a titkod, Velvet, de fogad
meg a tanácsomat, szülj gyermeket mihamarább! Sohasem fogod
feledni a másikat, de az új jövevény mellett nem marad majd időd az
emlékezésre.
– Alex is nagyon szeretné, Francis. De ígéretet tett, hogy nem fog
sürgetni, és megtartotta a szavát.
– Azt akarod mondani, hogy a megérkezésed óta még nem háltál
a férjeddel? Krisztusra, Velvet! Hogy akarsz így áldott állapotba
kerülni?
– Képtelen vagyok megtenni – nyögte ki Velvet, és az ajka ismét
remegni kezdett.
– De igenis képes vagy, még ma éjjel! Minél tovább halogatod a
dolgot, annál keservesebb lesz a számodra, szegény unokaöcsémnek
pedig már eddig is elégé próbára tetted a türelmét!
– Amikor éppen nem más karjaiban vigasztalódott – csattant fel
Velvet.
– No, neked sincs mit a szemére vetni! – vágott vissza Bothwell.
– Nincs. Csakugyan nincs – tűnődött Velvet. – Istenem, Francis,
annyira elmerültem a bánatomban, hogy észre sem vettem, az élet
megy tovább. Alex és én úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk,
bármi történt is. Senki sem kényszerített bennünket. Ó, Francis!
Olyan tisztességtelenül viselkedtem Alexszel, nem gondolod?
– Nem Velvet. Nem viselkedtél tisztességtelenül. Csupán időre
volt szükséged, hogy megbékélj magaddal. Es azt hiszem, ez sikerült
is.
– Hála neked, jó uram. Ha fiam születik, a te neved fogja viselni!
– Ördög és pokol, csak semmi érzelgősség, leányzó! Tudod, hogy
ki nem állhatom az efféle mézesmázos beszédet!
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Velvet Bothwell nyaka köré fonta a karját, és a férfi legnagyobb
meglepetésére szájon csókolta; ajka még nedves volt a bortól, melyet
a vacsorához kínáltak. Aztán a lány felállt, és minden bátorságát
összeszedve így szólt: – Kísérj vissza a férjemhez, uram, későre jár
már, ideje nyugovóra térnünk.
Bothwellnek fülig szaladt a szája. – Alex talán sohasem fogja
megtudni, milyen hálával tartozik nekem. – Azzal visszakísérte
Velvetet a vacsoraasztalhoz, ahol Cat és Alex még mindig
beszélgetésbe merült; észre sem vették kedveseik távozását.
– Tó1em biztosan nem tudja meg, hacsak te el nem árulod neki –
felelte felélénkülve Velvet, viszonozva a férfi cinkos pillantását.
A dudás ezúttal egy vidámabb dalba kezdett, a Lord egyik–másik
embere már táncra is perdült, néhányan pedig a kandalló elé
telepedve kockázni kezdtek. Alex megdöbbenésére Cat is közéjük
kuporodott.
– Imádják a katonáim. Az életüket adnák érte, akárcsak én
– mosolygott Francis.
– Szerencsés végkifejlet lenne, mondhatom – gúnyolódott
Velvet, majd Alexhez fordult. – Fáradt vagyok, jó uram. Felkísérsz a
szobámba, vagy jobb szeretnél te is csatlakozni a játékosokhoz?
– Még maradnék, ha megengeded, angyalom – válaszolt
Alex, Velvet pedig meghajolt, majd felsietett a lépcsőn.
Alex asztalhoz ült, felhajtott egy kupa nehéz bort az unokafivére
társaságában, de a Lord, fáradtságára hivatkozva, Cat oldalán
hamarosan visszavonult a szobájába. Alexnek nem volt miért tovább
maradnia, s ugyan mit szóltak volna hozz' az emberek, hogy ő, aki
csak az imént nyerte vissza ifjú feleségét, kerüli a hitvesi ágyat.
Dugald az emeleten várta urát, hogy segédkezzen az átöltözésnél.
Alex nem tartotta fel sokáig szegény ördögöt, már majd elégett a
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vágytól, hogy mielőbb összebújhasson Pansyvel. Miután szolgálója
magára hagyta, Alex komótosan megmosakodott, majd lábujjhegyen
beosont a hálószobába. A hatalmas kandallóban még pislákolt a tűz,
kellemes meleget árasztva. Alex óvatosan becsúszott a takaró alá,
vigyázva, nehogy felébressze Velvetet. Legnagyobb meglepetésére
azonban felesége forró, illatos és teljesen meztelen testével
dorombolva a karjába siklott.
– Elfelejtettél hálóruhát venni – zihálta elakadó lélegzet. tel, egy
pillanatra elszédülve.
– Nem, Alex, nem felejtettem el– évődött vidáman Velvet. A
férfi karja ösztönös mozdulattal feleségére fonódott.
Krisztusom, gondolta, milyen átkozottul lágy és bársonyos a
bőre. – Velvet ... – mondta elfúló hangon, megpróbálván uralkodni
magán.
– Tessék, Alex? – kérdezte Velvet kedvesen, ártatlanul.
– Mit akarsz tó1em, Velvet? Az isten szerelmére, én sem vagyok
fából!
– Hogy mit akarok tó1ed? – nevetett lágy hangon a lány. – Drága
Alex, azt hittem, ez egyértelmű. Szeretkezzünk. Itt. Most. Ma éjjel,
kedvesem.
Hozzásimult, telt keblét a férfi szőrös melléhez szorítva.
Alex mélyet sóhajtott. Úgy érezte, mindjárt megőrül, és
gyanította, hogy ezzel Velvet is tisztában van. Mi történt, hogy
néhány óra alatt ennyire megváltozott, merült fel homályosuló
tudatában a kérdés, miközben a lánya fülcimpáját harapdálta.
– Itt vetted el a szüzességem, ebben a kastélyban, idestova három
évvel ezelőtt. Itt váltunk férjé és feleségé. Itt akarom újra kezdeni az
életünket. Ugye megérted, Alex?
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Ki gondolta volna, hogy ilyen érzelgős ez a lány, töprengett
Alex, aztán elsötétült előtte a világ. Semmi sem számított többé, csak
az, hogy ifjú felesége, akitó1 olyan sokáig volt távol, szerelmet
kínál, s ő kész elfogadni az ajándékot. Magához szorította Velvetet,
és csókolta, csókolta szomjasan a két és fél esztendei várakozás után.
Csókolta, míg el nem akadt a lélegzete, és a lány száját fel nem
sebezte a feltörő szenvedély. Velvet védekezőn szétnyitotta az ajkát,
mire a férfi nyelve szinte durván a szájába nyomult, és féktelen
hévvel kergetni kezdte az övét.
Alex a lányra hengeredett, és két tenyerébe fogta az arcát. –
Pillants rám, kedvesem! – Velvet lassan felnyitotta szemét, és
tekintetét Alexéba mélyesztette. – Szeretlek, érted? Szeretlek,
Velvet!
– Mindig szerettelek, Alex – válaszolta a lány.
Mindig szerettelek, Alex, de mást is szerettem – lebegtek
közöttük a kimondatlan szavak. De Alex forrón remélte, hogy idővel
kitörölheti Akbár emlékét a felesége szívébó1, lel• kébó1 s talán még
a gondolataiból is. Ha Velvet segít. – Ó, szerelmem – suttogta Alex,
ujjaival a lány arcát cirógatva, majd végigsimítva bársonyos
homlokát. Aztán ismét az ajkára hanyatlott, ezúttal gyöngéden
ízlelgetve édes csókjait. Majd elindult a szájával lefelé a lány
nyakán, elidőzve a kulcscsontok gödrében, ahol érezhette ajkai alatt
az erek lüktetését. Lágyan Velvet hajába túrt, a másik kezével maga
felé fordítva Velvet arcát.
Velvet apró állát harapdálta, majd harcra kelt a lány nyelvével,
mely előbújva rejtekébó1 az övét kereste. Így évődtek és játszottak
egy darabig, teljesen feloldódva a közös örömben.
– Csodálatos vagy, leányzó – lehelte forrón Velvet fülébe.
Majd megragadta a mellét, és szájával a mellbimbójára tapadt.
Így gyötörte és cirógatta, harapta és simogatta a kebleit, mígnem a
vágy édes fuvallata szétáradt a lány testében.
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Velvet dévaj mozdulattal Alex köré fonódott – oly régen hált
férfival utoljára. Egy pillanatra hűtlennek érezte magát, de hogy
kihez, nem tudta. Talán Akbárhoz, akihez különös keleti szertartások
és egy gyermek köti, vagy Alexhez, aki saját hite szerint egyedüli
ura Isten előtt? Nehéz kérdés, majd később válaszol rá, gondolta.
Most nem gyötrődik a múlton, egyedül a jelen számít.
Elhúzódva Alextó1, így szólt: – Szeretni akarlak, édesem. – De
hisz szeretsz, Velvet – válaszolt Alex, de Velvet csak nevetett.
– Nem, uram. Te szeretsz engem. – Azzal gyöngéden visszalökte
a férfit a párnákra. – Most én következem!
Mielőtt még Alex rájött volna, miben mesterkedik, Velvet fölé
hajolt, és egyik kezével megragadva a szájába vette ágaskodó
férfiasságát, miközben másik kezével gyöngéden az ágyékát
simogatta. Alex egy pillanatra kővé meredt. Kitó1 tanulta ezt? Aztán
őrjöngő féltékenységgel beléhasított a válasz: Akbár! Igen, csak tó1e
tanulhatta! Velvet lágy ajkával ugyanúgy az őrületbe kergette Akbárt
is, mint most őt.
– Jesszusom – hörögte, és dühe lassan semmivé foszlott,
elsöpörte a percró1 percre fokozódó gyönyör. A lány térült–fordult a
nyelvével, majd tövig rábukott a szerszámára, miközben Alex a fejét
simogatva biztatta. A kéj dárdaként hasított az agyába és a testébe,
vesszeje oly keményen meredt, akár a kő.
Amikor már nem bírta tovább, mert úgy érezte, menten
felrobban, Alex összeszorított fogakkal rászólt Velvetre. – Elég,
kedves! Most rajtam a sor. – Felhúzta a lányt, és ráfektette a
párnákra, majd a fejével elindult lassan lefelé. Azelőtt sohasem
ízlelte ezt a fajta szerelmet, de rájött, ha Velvet olyan fortélyokat
tanult Akbártól a férfiak felcsigázására, mint amilyenekró1 éppen az
imént tett tanúbizonyságot, akkor cserébe a mogul is hasonló
örömökben részesítette. A lány lába közé érve gyöngéden
játszadozni kezdett a nyelvével. Hamarosan elégedetten hallgatta a
szeretett ajkak közül feltörő lágy, kéjes sóhajtásokat. – Élvezed,
gyönyörűségem? – kérdezte suttogva, de Velvet csak annyit tudott
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kinyögni: – Nagyon. – Nyelve ide–oda siklott a lány rózsaszín
húsán, mígnem Velvet már hangosan nyögött a kéjtó1.
Nem bírom tovább, gondolta Velvet, ahogy érzékeit elborította a
szenvedély: A férfi nyelvének és ajkának puha érintése nőiségének
legtitkosabb helyén a gyönyör eladdig ismeretlen mélységeibe
ragadta. Úgy érezte, elviselhetetlen ez a kéj, de az is elviselhetetlen
lenne, ha a férfi abbahagyná. Hamarosan elveszíti a józan eszét, de
már azt sem bánja. Felvillantak benne házasságuk első napjai. Alex
mindig gyöngéd volt és kedves, de sohasem szerette őt úgy, ahogyan
most. A férfi szenvedélye oly forrón izzott fel, hogy Velvet egy
pillanatra megijedt, heve mindkettőjüket porrá égeti.
Ekkor Alex felemelte a fejét, és lágyan nevetve a lány fölé hajolt.
Lüktető szerszámát kezével a helyére igazítva már–már durván a
lány testébe hatolt. Velvet felsikoltott, és lábát a férfi köré kulcsolta.
Kezével átkarolva Alex nyakát, így ringatóztak a szerelem ritmusára.
– Olyan soká vártam, hogy ismét benned lehessek – hörögte Alex
a szenvedélytó1 elfúló hangon.
– Ó, kedvesem – zokogott fel Velvet, ahogy elárasztották tudatát
együttlétük emlékei –, szeress nagyon! Te bősz, te hatalmas.
Egészen betöltesz! Szeress mindig! Ne állj meg!
Alex nem állt meg, és még néhány hosszú, édes pillanatig így
feküdtek egymás karjaiba zárva, a legmeghittebb hitvesi ölelésben.
Aztán már elvesztették az uralmukat önmaguk fölött; ahogy Velvet
egyre magasabbra röppent, Alex magva is vad folyóként tört utat
magának, beszakítva a mennyország kapuját. – Ó, Velvet, te
legdrágább, szerelmem! – Alex szinte zokogta a szavakat.
A férfi Velvet mellére hanyatlott, s a lány szelíden átölelte, míg
alá nem ereszkedett ő is a maga mennyországából. Vajon mindig
ilyen szenvedélyesen találnak majd egymásra, vagy csak az
újrafelfedezés öröme teszi? – tűnődött Velvet. Ujjai a férfi selymes,
sötét hajával játszadoztak, gyöngéden, szeretőn, és Alex érezte is az
érintéseit valahonnan meszzsziró1.
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Alex felemelte a fejét, Velvetre nézett, és a lányt ismét meleg
biztonságérzet töltötte el. Visszamosolygott, és gyöngéden
incselkedni kezdett. – Mit keres örvendező tekinteted, férj uram?
– Atyaisten, milyen nőt vettem én feleségül – merengett Alex.
– Egy meglehetősen szenvedélyeset – vágta rá Velvet a választ –,
és előreláthatólag nem fogok megváltozni, kedvesem.
– Ne is, a Krisztusát! Velvet, nem sejtettem, hogy ilyen tűz
lakozik benned. Egészen megrészegítesz, s most, hogy ismerem
szenvedélyed lángját, elemészt a féltékenység.
– Én csak magamhoz tartozom, Alex, sem hozzád, sem senki
máshoz, ezt vésd az eszedbe. Sohasem foglak elárulni, hid meg,
sohasem. De nem vagyok a tulajdonod.
– Tudom, Velvet. Ma éjjel megtanultam, hogy egyenrangú
társam vagy. Előfordulhat, hogy olykor megfeledkezem róla, de te,
efeló1 nincs kétségem, emlékeztetni fogod majd a férjedet.
– Helyesen gondolod, nagyuram, bizony, emlékeztetni foglak rá!
Alex felnevetett, visszahanyatlott a párnáira, és egyik karjával
magához húzta Velvetet. – Most már látom, hogy csak. ugyan
családot szeretnél alapítani, Velvet. De kimerített az ölelésed. Rám
fér egy kis pihenés.
– Várj még egy percet – szólt a lány, és kisiklott az ölelésé. bó1.
A tűzhelyhez lépett, és a kandallórácsra függesztett kannából vizet
töltött egy ezüsttálba. A tálat néhány puha törlő. kendővel az ágyhoz
vitte. – Indiában a szerelmi csatározást alapos tisztálkodás követi,
hogy mire a vágy nyila ismét szíven talál, a harcosok készen álljanak
a küzdelemre. – Velvet megnedvesítette az egyik kendőt a tálban,
majd tisztogatni kezdte Alex szerszámát. Amikor elkészült csókot
lehelt rá forró fuvallatot árasztva szét a meglepett férfi testében. – É~
most – nyújtotta át a másik kendőt – te következel.
Velvet a férje elé állt, aki szorgos munkálkodásba kezdett.

216

A lány lába közének tisztogatása a végtelenségig izgató volt, és
Alex lassan, gondosan újból körbekalandozott az imént bejárt
területeken. Velvet halkan felnevetett. – Felcsigázod az érzékeimet,
Alex, pedig most nem ez a célunk. Csókolj meg, és térjünk
nyugovóra. – Alex kábán engedelmeskedett, megcsókolta a fodros,
rózsaszín húst, és nem tudván ellenállni a kísértésnek, ismét
megcsiklandozta a nyelvével. Velvet felsikoltott, és nagyot ugorva
elmenekült, a férfi pedig önérzetében megerősödve letette a
mosdókendőt, és visszabújt az ágyba.
Velvet illatos, meleg testével a férjéhez simult, és a vállára
hajtotta fejét. Alex hamarosan már hallotta is puha, egyenletes
lélegzését, kedve se álomba merült. Ő még néhány percig éberen
feküdt. A lány, akit három esztendeje feleségül vett, a messzeségbe
tűnt, már az emlékét is alig tudja felidézni. Az asszony, aki a helyébe
lépett, édes titokként sötétlik előtte, és a megfejtés még várat
magára. De sok boldog esztendő vár rájuk, és bőven lesz ideje
kirakosgatni a mozaik darabkáit. Ekképp töprengett a boldog férj,
mígnem gondolatait elsodorta az álom.
Velvet arra ébredt, hogy könnyű csókok cirógatják a melleit.
Elégedett sóhajtással nyújtózott egyet. – Abba ne hagyd, drágám –
biztatta a férfit –, érintésed édes, mint a méz!
Alex kuncogott. – Elragadó szajha lett beló1ed, drága feleségem.
Meg ne változz! – Ajkon csókolta Velvetet, nyelvük játékosan
kergetőzött, ám Alex vágya most lassan gerjedt, még mindig fáradt
volt az előző esti csatározástól. A párnákra támaszkodva felült, és
szétterpesztett lába közé ültetve a feleségét, tanulmányozni kezdte
testének hajlatait.
Dús formái elragadtatásra késztették Alexet. Gömbölyű keble
teljesen kitöltötte széles tenyerét, dereka oly vékony volt, hogy át
tudta fogni a két kezével. Felsőteste karcsún hajladozott. A férfi ujjai
végigszaladtak a lány csípője ívén, érintésük nyomán gyönyör–teli
sóhajok fakadtak. Velvet felhúzta a lábát, hogy a férfi keze
fölhajózhasson a combján, majd le a lábszárán. Alex a melléhez
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szorította Velvetet, és elsimítva dús, aranyló fürtjeit, meleg csókokat
nyomott tarkójának bársonyos bőrére.
– Te vagy a leggyönyörűbb asszony, akit valaha ismertem
suttogta a fülébe.
Velvet elmosolyodott, de a kihunyó tűz fényében Alex nem
láthatta az arcát. – A szeretőd, Alanna Wythe talán nem volt szép,
uram? – gonoszkodott.
– Alanna Wythe már hónapok óta nem a szeretőm, Velvet.
– Úgy beszélik, mégis Dun Brocban ütötte fel a szállását.
– Választhatott: visszatér Angliába, vagy Broc Ailienben marad a
kislányával.
– A kislányával? – Velvet megdermedt.
– Azt állítja, én vagyok az apja, s alighanem ez igaz is – felelte
Alex, félve ejtve ki minden egyes szót. Mindannyiunk számára
előnyösebb, ha Velvet még Dun Brocba érkezésük előtt megtudja az
igazságot. Alanna szörnyű haragra gerjedt, miután kitették a szűrét, s
nyilván kapva kapna az alkalmon, hogy bajt keverjen.
– Mennyi idős a gyermek?
– Úgy egyéves lehet.
Micsoda nevetséges helyzet, gondolta Velvet. Ő kénytelen volt
elhagyni lelkébó1lelkedzett drága magzatát, hogy jó keresztény
feleséghez illően elfoglalhassa helyét a férje oldalán. Miközben Alex
kurvája megtarthatja a lányát, és ebben senki nem talál semmi
kivetnivalót. Alanna Wythe–nak fel szabad nevelnie a lányát, de ő,
Velvet, Broc Cairn grófnője még csak el sem árulhatja Jaszaman
létezését, nehogy a férje meg a többi nemesúr becsületébe gázoljon.
Egy pillanatra Velvet úgy érezte, megszakad a szíve ekkora
igazságtalanságtól, de aztán nagyot nyelve így szólt: – Szívesebben
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venném, ha a leányzó visszatérne Angliába, Alex. Nincs rá mód,
hogy rávedd a távozásra?
– Megpróbálom, galambom – felelte Alex megkönnyebbülve,
hogy Velvet nem csap perpatvart –, de Alanna nyakas fehérszemély;
s jómagam is felelősséget érzek a kis Sybilla sorsa iránt. – Alex
magához húzta a feleségét. – Ördög és pokol, nem akarok most erró1
beszélni, kedvesem! Vágyam szerelemre ösztökél. Elvesztem az
eszem, ha a karomba szoríthatlak!
És csakugyan, Velvet érezhette, amint dagadozó szekérrúdja a
hátának nyomul. Mély lélegzetet vett, hogy keble kitelt a férfi
tenyerében, majd ingerkedőn Alex felé fordult. –1, Tudod, mit
szeretnék, Alex? – nézett mélyen a szemébe, hátravetve a haját; a
férfi a fejét rázta. – Egyszer azt mondtad, kölyökcicára
emlékeztetlek, de a cicuska megnőtt, nagy; lusta macska lett beló1e,
s mint minden macska, szereti, ha cirógatják. Cirógass, Alex.
Cirógasd a te cirmos cicádat – azzal kisiklott az ölelésébó1, és hasra
feküdt.
A kísértés nagy volt, és mindennél édesebb. Velvet ott feküdt az
ágyon a könyökére támaszkodva, gömbölyű mellei érett almaként
ringatóztak, ülepének halmai pedig imádnivalón íveltek a magasba.
Alex hosszan legeltette rajta a szemét, miközben a kihunyó tűz fénye
aranyló árnyékokat vetett buja formáira. Kinyújtva kezét,
félresimította Velvet fürtjeit, és gyöngéden masszírozni kezdte a
nyakát, majd lesiklott a hátán a fenekéig. És a ruganyos, kerek
halmok éppoly gyönyörűséget szereztek neki, mint a mellek édes
érintése.
Velvet leeresztette a fejét, kinyújtva karját és lábát. Alex, nem
tudván ellenállni a kísértésnek, fölé hajolt, nyaldosni kezdte a lány
nyakát, majd forrón a fülébe lehelt; Velvet enyhén vonaglani kezdett.
– Ismerd el, babám, hogy eszeveszettül szeretnél a lábad közé kapni.
Velvet nevetett. – Türelmetlen vagy, Alex. Tanuld meg, hogy a
gyönyör javát a vágyban leled meg. Az igazság az, hogy te szeretnél
eszeveszettül a lábam közé bújni!
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Alex megrökönyödve hallgatta a merész választ, de Velvet nem
törődött vele.
– Csakugyan szeretnéd visszakapni azt az ennivaló kislányt, aki
voltam, Alex? Aki folyvást hadakozott veled, de éjszakánként
mozdulatlanul feküdt alattad?
Alex egy pillanatra elgondolkozott, majd felnevetett. Nem,
gyönyörűségem, jó ez így; ahogy van. Ennivaló kislány voltál, de a
mennybéli angyalokra mondom, sokkal inkább kedvemre való ez a
forróvérű szajha, aki az ágyamban fickándozik. Kissé bánt ugyan,
hogy egy másik férfi kalauzolásával szerezted a tudományodat, de
azért szeretlek.
– Ne feled, Alex, hogy hitem szerint Akbár a második férjem
volt. Én sem kérdeztem tó1ed, hol tanultad a szerelmet, és nem
neheztelek az asszonyra, aki megtanított. Te se háborogj hát a férfi
ellen, aki beavatott Erósz titkaiba, hiszen már elszakadtunk
egymástól, és te húzod hasznát fáradozásainak. És most, a fenébe is,
kelj föl rólam, nagyuram, mert olyan nehéz vagy; hogy kiszorítod
beló1em a szuszt.
Alex lehengeredett az ágyra. – Akkor hát, leányzó, ne kímélj, én
még talán elbírom a súlyodat.
Velvet felemelkedett, és egy kecses mozdulattal meglovagolta
férjét. Dévajul az arcába is nevetett. Alex csiklandani kezdte a
mellbimbóját, mígnem keményen ágaskodni kezdett. Alex ekkor
megcsipkedte a bimbókat, így izzítva kedvesének vágyát, mely –
leeresztett szemhéj a alól is láthatta már amúgy is fennen lobogott.
A lány kapkodva lélegzett, és alfelét érzékien a férfihoz dörgölte.
– És most, céda hitvesem – mondta gyöngéden Alex –, tud meg,
hogy még mindig van mit tanulnod, méghozzá olyan dolgokat,
melyeket csak én árulhatok el neked, senki más. Hajolj hátra, és
támaszkodj a karjaidra. – Miután Velvet engedelmesen hátrahajolt, a
férfi megragadta kővé meredt szerszámát, és hozzádörzsölte Velvet
lüktető vulvájához.
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A gyönyör apró hullámokban áradt szét a lány tagjaiban, torka
kiszáradt, panaszosan nyöszörögni kezdett. Az édes gyötrelemtől
reszketés futott végig a testén, de amikor felemelkedett, hogy
magába fogadja a férfit, az kinyújtott kezével megakadályozta.
– Nem, angyalom. Még nem. Majd én mondom meg, hogy
mikor.
– Nem bírom ... nem bírom tovább, Alex. – A hangja reszketett.
– De igen, kedvesem, kibírod, sőt még ennél is többet,
máskülönben nem kapod meg ezt a forró nyalánkságot, amiért
elepedsz. Nem arra tanítottál, hogy a gyönyör javát a vágyban leljük
meg? – Azzal újból ingerelni kezdte Velvetet.
Velvet úgy érezte, belepusztul a kéjbe, mely a férfi érintései
nyomán viharzott végig a testén. Lenézett. Alex szerszáma fényesen
csillogott gyönyörének nedvétől. Mintha egy szakadék szélén
egyensúlyozott volna, s minden érintéssel közelebb került volna a
mélységhez. Végül nem bírta tovább, és egy halk sikollyal átlendült
a szakadék peremén, hogy maradéktalanul feloldódjon a tiszta
örömben.
– Ez az, galambom – hallotta valahonnan a távolból a biztatást.
Alex nem hagyta abba a játékot, s alighogy a tudata kitisztult,
Velvet érezte, hogy ismét feltámad érzékeiben a vágy. – O, Alex –
zokogta.
– Most az én kezemben van az irányítás, Velvet – felelte a férfi. –
Enged el magad. Enged át magad a gyönyörnek, amit adok, s amivel
te is hamarosan megajándékozol.
De ez már túl sok volt, Velvet előrehanyatlott a férje karjaiba.
Alex átölelte és a hátára fordította, majd szétvetett lábai közé
nyomakodott. Az elégedett sikoly hallatán Alex csaknem elveszítette
maradék józanságát, de aztán sikerült visszanyernie uralmát az
események fölött, és hosszú, lassú mozdulatokkal dolgozni kezdett.
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– Ó, Alex! – kiáltott a lány. – Édes, kimondhatatlanul édes vagy,
kedvesem! – Körmei hosszú csíkot húztak a férfi nekifeszülő hátán.
Játékuk üteme szaporább lett. Alex Velvet fölé tornyosult, és
egyre vadabbul hatolt a lány sóvár testébe. Hatalmasnak érezte
magát! Velvet a szenvedély olyan magaslataira csábította, ahol nem
járt még azelőtt. És a lány előre–hátra lendülve mindvégig lépést
tartott a ritmusával. Lábait a dereka köré fonva megsimította a hátát,
majd meleg tenyerébe fogta a férfi feszes fenekét, a gyönyör forró
hullámait küldve szét a tagjaiba.
– Atyaisten – hörögte Alex, aztán minden elsötétült a szemei
előtt.
– Ez az, nagyuram – lihegte Velvet a férfi fülébe. – Szeress
jobban, még jobban!
A többire már, egyikük sem emlékezett. Velvet, miután ismét
feljutott a csúcsra, végképp alázuhant az öntudatlanság mélyébe.
Alex pedig, nem bírván tovább ellenállni a szenvedély sodrásának,
lüktető testével a lány testébe oldódott, majd utolsó tiszta
pillanatában legördült az ágyra.
Velvet reszketve, kimerülten ébredt. A pirkadat szürke fénye
lassan bekúszott a szobába. Mellette Alex feküdt elnyúlva, szétvetett
karokkal és lábakkal. Tekintete a férfi vesszejére tévedt, és
elmosolyodott magában. Íme a teremtés egyik legnagyobb csodája!
Nehéz volt elhinni, hogy Cupido e kókadozó nyilacskája előző éjjel
még hatalmas dárdaként döfködte a testét, édes örömöket okozva.
Lecsúszott az ágyról, és a kandallóhoz térdelt. Néhány fadarabot
tett a hamuban talált izzó széndarabokra, és szítani kezdte a tüzet.
Hamarosan vidám lángocskák lobogtak a kandallóban. A kanna alján
lötykölődött még egy kis víz. Az edényt a tűz fölé akasztotta, az
ezüsttálban maradt kihűlt fürdővizet pedig kizúdította az ablakon. A
kanna csőre csakhamar óriási gőzfelhőket lövellt ki magából; Velvet
tiszta ruhát vett elő, és a meleg vizet az ezüsttálba öntve nekilátott a
mosakodásnak.
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– Azt hittem, ez az én dolgom – szólalt meg egy álmos hang, és
Velvet a kendővel együtt az ágy szélére tette a mosdótálat.
– Rendkívül kellemes módja az ébredésnek – hízelkedett Alex,
egy pillanatra sem hagyva abba a szorgoskodást.
Velvet mosolyogva nézett le rá. – Nem emlékszem pontosan,
hogyan végződött a tegnap éjszaka, Alex. Te talán igen?
Alex letette a kendőt, s miközben a felesége tisztogatni kezdte az
ágyékát, elmélázva megrázta a fejét. – Nem, angyalom, nem
emlékszem, csak arra, hogy te vagy a legédesebb teremtmény, akit
férfi valaha is a karjában tartott. Ha el akarnám beszélni valakinek,
milyen vagy az ágyban, nagy bajban lennék. Nem találnék szavakat,
melyekkel leírhatnám tökélyed.
– Ugyan, Alex – mondta Velvet szemérmesen elpirulva –, nem
kell udvariaskodnod. – Azzal befejezve a mosdatást, letette a tálat és
a ruhát, majd bebújt az ágyba a férje mellé. – Fázom – panaszkodott.
Alex védelmezőn átölelte, Velvet pedig szorosan hozzásimult. –
Ma reggel ne számíts rám, galambom – intette Alex. – Megígértem
Bothwellnek, hogy horgászni megyünk, s már ugyancsak későre jár.
– Hát ezzel a csalival ma nem fogsz halat – gonoszkodott Velvet,
ujjai közt Alex vesszejével játszadozva. – Mi lelte ezt a bősz hadfit,
akivel az éjjel oly kellemesen töltöttem a kedvem?
– Elfáradt a küzdelemben, leányzó, de ne aggódj, hamarosan
ismét teljes fegyverzetben áll eléd. – Alex elvigyorodott. – Bátor
amazon vagy, Lady Gordon, s nem takarékoskodsz a
meglepetésekkel. Van mit tanulnom. Azt hiszem, nem lesz
eseménytelen és unalmas az életünk.
– Nem fogsz unatkozni, nagyuram, ezt megígérhetem – felelte
Velvet, s hogy nyomatékot adjon a szavainak, éles fogait a férje
vállába mélyesztette.
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– Te kis ribanc! – mordult fel Alex, a felesége hátsó felére
csapva. Majd lefejtette karjait a nyakáról, és kikelt az ágyból. Miután
átöltözött, gyöngéden megcsókolta a lányt. – Aludj, szépséges
feleségem. Finom lazacot hozok neked reggelire. – Azzal kilépett az
ajtón.
Velvet a takaró alá bújt, már nem fázott, és egyáltalán, sokkal
jobban érezte magát, mint hónapok óta bármikor. Bothwellnek
teljesen igaza volt. Ideje leszámolni a múlttal és újra kezdeni
Alexszel közös életüket. Gyermeket kell szülnie, de nem azért, hogy
feledtesse Jaszamant, hiszen nem telik el úgy nap, hogy ne gondolna
rá. Néhány nap múlva a gyermeke életének tizenharmadik havába
lép. Vajon meg tanult már írni? Vajon kiejtette már az első értelmes
szavakat? Egy pillanatra Velvet úgy érezte, hogy elönti a régi
szomorúság. Kislánya Rugáiját fogja anyának szólítani. Rugáijához
fog szaladni, ha baja esik. Velvet szemét elfutották a könnyek, de
egy türelmetlen mozdulattal letörölte Alecet. Elvesztette Jaszamant,
ezen már nem segíthet. De Jaszaman nemcsak az () gyermeke, s
Akbárnak alighanem igaza volt, amikor azt mondta, hogy lányuk
Európában csak egy megbélyegzett fattyú lenne, míg Indiában nem
kell szembesülnie ilyen előítéletekkel. És hogyan fogadta volna Alex
Jaszamant? Alkalmasint semmivel sem boldogabban, mint ő fogadta
a hírt, hogy Alanna Wythe–nek gyermeke született. Csak az útjában
lett volna, mint neki Wythe asszony és a kis Sybilla.
Ő és Alex tegnap éjjel szerencsésen egymásra találtak.
Velvet bó1cezűen mérte az örömöket az ódon kastély falai közt,
és így tesz majd Edinburgh–ban is. Mire Dun Brocba érnek, már
annyira magába bolondítja a férjét, hogy Alanna Wythe nem lesz
képes magára vonni Alex figyelmét még a fattyú ürügyén sem.
Velvet maga is megdöbbent a rátörő féltékenységen. Akbár miatt
soha nem volt féltékeny sem Jodh Baira, sem Rugáija Begumra – de
hát Indiában egészen más világ uralkodott. Ez itt Skócia, és ő
kihajítja azt a ringyót az ablakon, ha a férje közelébe merészkedik.
"Küzdj mindhalálig!", ez a Broc Cairn•i Gordonok jelszava, s immár
ő is közéjük tartozik. A lány kuncogott egyet, majd az oldalára
fordult és elaludt.
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Alex egy sebes sodrású folyó jeges vizű hullámai közt állt
unokabátyja, Francis társaságában, és azon töprengett, milyen
eszeveszett ötlet volt lazacfogásra jönni ahelyett, hogy a meleg
dunyha alatt maradt volna a feleségével. BothweIl, mintha csak
olvasott volna a gondolataiban, halkan nevetni kezdett. – Türelem
rózsát terem, Alex. Mindazonáltal kissé megviseltnek látszol ma
reggel. Nem aludtál az éjjel? Remélem, elég kényelmes volt a
fekhelyed?
– Átkozottul kényelmes volt. – Alex merengve nézte, amint a
zsinórt magával sodorják a habok, majd megszólalt. – Téged nem
zavar, hogy a király az ágyába vitte, Leslie–t, Francis? – De igen,
csakhogy nem tudok rajta változtatni, Alex. Cat nem szerette
Jakabot, és nem buzdította őt bujálkodásra. –
BothweIl elhallgatott, és az unokaöccsére nézett. – Ha jól értem,
Velvetró1 beszélünk, Alex, igazam van? Sért, hogy más férfit is
ismert. Az isten szerelmére, öcsém, uralkodj magadon! Örülj neki,
hogy szerencsésen visszakaptad a feleséged!
– Cat nem önként bújt a király ágyába, Francis, Velvet viszont
önként engedte magához Akbárt. A Krisztusát, persze, örülök, hogy
visszakaptam, de nem hagy nyugodni a gondolat, hogy Akbár
karjaiban feküdt, s olyan csalafintaságokkal tett a kedvére, akárcsak
nekem az éjjel, amiket bizonyosan nem tó1em tanult!
– És ügyes volt a lány; Alex? Ügyesen művelte ezeket a
csalafintaságokat?
– A pokolba, nagyon is! – morogta az orra alatt Broc Crain
grófja.
– Akkor köszönd Akbárnak, te félkegyelmű. A feleséged
túlságosan tüzes kanca ahhoz, hogy önmegtartóztatást gyakoroljon,
ha netalán öröklétre szenderülnél, Alex. Vésd eszedbe ezt, és
vigyázz, nehogy az aggodalom idő előtt sírba vigyen. Hacsak nem
akarod a mennyek ablakából szemlélni, amint valami szerencsés
fickó gyömöszöli elözvegyült hitvesedet! – Alex meghökkent
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tekintete láttán BothweIl felnevetett, és kedélyesen tarkón legyintette
az öccsét.
– Nagy zsivány vagy te, Francis, de istenemre, igazat szóltál! –
azzal Alex is elnevette magát, és kezdte valamivel derűsebb fényben
látni a dolgokat.
– Akkor ezt megbeszéltük, öcsém – zárta le a vitát Bothwell. – És
most gyere, avass be a titkokba, amiket a feleséged keleten tanult. A
mennybéli angyalokra mondom, muszáj nekem is megismernem
azokat a "csalafintaságokat"!
– Francis, ráharapott! – kiáltott fel Alex, s csakugyan látni
lehetett, hogy egy hatalmas lazac vergődik a zsinór végén a
hullámok között.
– Merde! – szitkozódott BothweIl, de már nyúlt is a háló• ért,
hogy segítsen az unokaöccsének.
Alex és Velvet még jó néhány napig élvezték BothweIl
vendégszeretetét. A férfiak minden hajnalban horgászbotot ragadtak,
egy napon pedig az egész kis társaság, a hölgyeket is beleértve,
vadászatra indult. A béke időszaka volt ez. A hosszú, lustán
hömpölygő napokat hosszú éjszakák követték, szenvedélyes
ölelkezések közepette. Hermitage bódító levegőjében, melyet szinte
betöltött Francis Stewart–Hepburn és Cat Leslie érett szerelmének
melege, Velvet és Alex szerelme is gyors virágzásnak indult,
akárcsak annak idején, amikor a sors elszakította őket egymástól.
De mint mindennek, ennek is vége szakadt. Hosszú út várt még
rájuk, tovább kellett indulniuk Dun Brockba, és tudták, hogy
Edinburghban még kénytelenek tiszteletüket tenni a király előtt.
Velvet jó barátnéra lelt Cat Leslieben, nem zavartatván magát a
közel tizenegy év korkülönbségtó1.
– Rövid az élet, Velvet – intette ifjú barátnőjét Cat. – Fogadd el a
boldogságot, és igyekezz, hogy ne okozz szenvedést. Ne enged, hogy
a férfiak irányítsák a sorsod, kivéve azt az egyetlent, akit szeretsz.
Engem erre tanított az élet.
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– Mi lesz veled és Francisszel? – aggódott Velvet, aki már
töviró1 hegyire ismerte szerelmük történetét.
– Végül minden elrendeződik, Velvet, ebben bizonyos vagyok.
Úgy érzem, az örökkévalóság sem választhat el bennünket. – Azzal
Glenkirk grófnője átölelte és arcon csókolta Broc Cairn grófnőjét,
majd sok szerencsét kívánt az útra.
Ezután Bothwell lépett Velvethez; mackósan meglapogatta, és
nem tudta megállni, hogy egy cuppanós csókot ne nyomjon az
ajkára. – Vigyázz Alexre, leányom, bár elégedett képe arra vall,
hogy már eddig is jól végezted a dolgod.
Velvet gonoszul felnevetett, és pajkosan rákacsintott Bothwellre,
aki felsegítette a nyeregbe.
– Istenemre, Velvet – kacagott fel harsányan BothweIl –, azt
hiszem, Alexnek nem lesz könnyű dolga veled az elkövetkezendő
években. Nem tudom, hogy irigyeljem vagy sajnáljam.
– Majd elválik – vágott vissza hetykén Velvet, aztán komolyra
fordította a szót. – Légy óvatos, Francis, s hidd el, a király haragja
ellenére bármikor szívesen látunk Broc Cairnban, ha netán úgy
hozná a sors. Erre, úgy is mint Dun Brock úrnője, ezennel a
szavamat adom. – Azzal lehajolt a lováról, és szájon csókolta
Francist.
Tekintetük egy hosszú pillanatra egymásba fonódott,
beszédesebben bármely kimondott szónál. – Isten veled, leányom! –
kiáltott Bothwell, majd búcsút véve Alextó1, útjára engedte a kis
társaságot Edinburgh és Jakab király udvara felé.
A király már tudott közelgő érkezésÜkró1. John Maitland kémei
hozták a hírt a kancellárnak, ő pedig azonmód értesítet. te az udvart.
Broc Cairn grófja hitvesével együtt látogatást tett Hermitage–ben.
Jakab őrjöngött, és Maitland csak szította a haragját. – Én
figyelmeztettelek, felség, hogy óvakodj a grófoktói – mondta
gyászos hangon. – Régóta gyanakszom már a Gordonokra, kivált

227

Huntleyra, és Broc Cairn Bothwell oldalán áll. Ki tudja, miben
sántikálnak.
– Gőgös, pimasz társaság – kesergett a király. – Már anyámnak,
nagyatyámnak és a dédatyámnak is az ellenségei voltak. Ha nem
tetszik nekik valami, máris lázadáson jár az eszük! Nem tűrhetem
tovább, Maitland, hallod, nem tűrhetem!
– Csak egy szavadba kerül, fenség – mondta behízelgően
Maitland. – Életem és vérem Skóciáé és a királyomé.
– Tartóztasd le Broc Cairnt, amint Edinburgh–ba ér – adta ki a
parancsot Jakab.
– De uram, ezt nem teheted – vágott közbe a királynő. – Mi okod
lenne letartóztatni Alexander Gordont? Mivel sikerült kihívnia
uralkodója haragját?
– Francisnél töltötte a múlt hetet, Annie. Egyetlen hűséges skót
férfiú sem állhat többé szóba Lord Bothwell–Iel. Vagy tán nem úgy
rendelkeztem, hogy állíttassék törvény elé?
– Felség, Lord Gordon a hitvesével tér vissza Angliából. Lady
Gordon több mint két esztendeig volt távol, s igen hosszú,
fáradságos utat tudhat maga mögött. Csakis azért állhattak meg
Hermitage–ben, ez szent meggyőződésem, hogy pihenőt tartsanak.
Nagyon is valószínűen hangzik, nemde, jó uram?
Jakab kedvelte a királynőt. Dániai Anna csinos, szőke, kissé
üresfejű asszony volt, s alighanem egyedül abban hasonlított a
férjére, hogy szenvedélyesen szerette a vadászatot. Mindezek
ellenére Dániai Anna kitűnt egészséges józansággal, melyró1
alkalomadtán tanúbizonyságot is tett. Amellett Francis Stewart–
Hepburnnek, a királyi udvar más nemeshölgyeihez hasonlóan, a
királynőt is sikerült levennie a lábáról,
aki az iránta érzett rokonszenvtó1 fűtve, Maitland legnagyobb
bosszúságára, mindannyiszor védelmébe vette Bothwellt.
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Stuart Jakab apróbb ügyekben gyakran engedett szeretett hitvese
befolyásának, s ez most sem történt másképp. – Broc Crairn
grófnőjének elég ideje volt a pihenésre az anyja birtokán – morogta
az orra alatt.
– Éppen hogy nem volt ideje, jó uram – felelte a királyné.
– Felséged tájékozottsága bámulatra késztet – vágott közbe
epésen a kancellár.
– Csakugyan tudok eggyet s mást, Lord Maitland – folytatta a
királyné. – Maga Lord Gordon számolt be nekem egy levélben,
melyet még azelőtt juttatott el hozzám, hogy útnak indult volna
délre, rég nem látott hitveséhez. S tette ezt azért, hogy bejelentse,
hazafelé vezető útjukat meg kívánják szakítani Edinburgh–ban, hogy
a nyájas Lady Gordonnal együtt tiszteletüket tegyék színem előtt.
Broc Cairn grófnője csak az imént tért vissza Angliába, ezért kétlem,
kedves Lord Maitland, hogy túl sok időt szakíthatott a pihenésre. Ön
nem vállalkozott még hosszabb utazásra, uram, én viszont igen. Nem
kételkedem tehát, hogy Broc Cairn grófnője az út fáradalmait kívánta
kiheverni Hermitage falai közt. – A királyné a férjéhez fordult. –
Felség, legalább ad meg a lehetőséget Lord Gordonnak, hogy
magyarázattal szolgáljon, mielőtt rögtön a legrosszabbat
feltételeznéd. Sem Ő, sem az atyja nem ártott neked, ha jól tudom.
– Csakugyan – ismerte el vonakodva a király.
– Na látod! – mosolygott győzedelmesen a királyné. Fejét
Jakab vállára hajtotta, és ráemelte ragyogó kék szemét. – És most
ígérd meg nekem, férjuram, hogy nem fogatod le Lord Gordont! –
Rózsás ajka alig egyarasznyira duzzadozott a férfiétól, és Jakabnak
eszébe jutott, milyen szívélyesen fogadta látogatását előző éjjel a
királyné.
Átkarolva felesége derekát, Jakab így szólt: – Rendben, Annie,
megígérem, de ha Broc Cairn nem ad magyarázatot, kénytelen leszek
a legrosszabbat feltételezni.
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– A legrosszabb, amit feltételezhetünk – felelte a királyné –, hogy
nem meri szóba hozni a dolgot, tudván, mennyire neheztelsz Lord
Bothwellre, bár hogy miért, nem bírom ésszel felfogni.
– Lord Bothwell szembeszegült a király akaratával. Senkinek
sincs joga megszökni a börtönbó1, ahová uralkodója veti – próbálta
Maitland kiszabadítani Jakabot a hálóból, melyet felesége szép
szavai szőttek köré.
– Sok hűhó semmiért – szólt Anna, legkedvesebb mosolyát
küldve Jakab felé. – Remélhetem, hogy ma éjjel is megtisztelsz a
látogatásoddal, felség?
– Ha Isten is úgy akarja, kedvesem – mosolygott vissza a király.
Elengedte a felesége derekát, és egy gyors csókkal búcsút vett tó1e.
A királyné meghajolt. – Tehát ma éjjel– szólt még egyszer, és
kivonult a terembó1.
– Nem szabadna megengedned, felség, hogy a királyné
beleszóljon az államügyekbe – kezdte Maitland, de Jakab leintette.
– A királynénak igaza van. Hallgassuk meg Lord Gordont, hogy
mit hoz fel a maga mentségére. Nem szeretnék meggondolatlanul
cselekedni, elvégre sem Alex, sem az atyja, sem egyetlen atyafia
nem ártott még nekem. Nem engedhetem meg magamnak, hogy
ellenségeket szerezzek.
– Természetesen, felség – visszakozott leforrázva Maitland,
kénytelen–kelletlen ejtve a témát.
Két nappal később megérkezett Edinburgh–ba Broc Cairn grófja
és grófnője; George Gordonnak, Huntley grófjának városi házában
szálltak meg. Csupán egyetlen éjszakát szándékoztak maradni, mivel
alig várták már, hogy Dun Brocba érjenek. Huntley grófja, aki
egyébként a Gordon–klán feje s valamennyiük közül a
leghatalmasabb úr volt, megérkezésükkor éppen nem tartózkodott
otthon, így bőven jutott hely a házban Alex kíséretének. Alighogy
leszálltak a lóról, üzenetet küldtek a királynak, hírül adva, hogy Lord
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és Lady Gorrdon tiszteletét szeretné tenni az udvarban. Csakhamar
megérkezett a válasz, hogy a királyi pár készen áll a fogadásukra a
Holyród Palace–ben.
Alex és Velvet gyorsan megfürdött és átöltözött. Broc Cairn
grófja rendkívül büszke volt gyönyörű feleségére. Az ifjú grófnő
sötétbarna bársonyruhát öltött, melyet legyező alakú, keményített
csipkegallér díszített. Nyakában ír vörös–arany nyakék függött, rajta
egy sárga gyémántokkal körülrakott mézbarna topázzal. Haját
aranyszálból szőtt hálóval szántotta le, mely látni engedte topáz
fülönfüggőit. Mivel még volt az idő, sem kalapot, sem köpenyt nem
viselt, csupán kezét meg gyűrűit védte gyöngyökkel kivarrt
glaszékesztyűjével. Egyszerű, ám fejedelmi külsejével, vélte Alex,
minden bizonnyal megnyeri majd a király s még inkább a királyné
kegyét.
Alex még mindig nem tudta eldönteni, hogy szóljon–e vagy sem
a királynak Hermitage–ben tett látogatásáról, ám Jakab gyanakvó
viselkedésébó1 rögtön rájött, hogy uralkodója mindent tud, s csak
arra vár, hogy Alex magyarázattal szolgáljon. Mielőtt azonban a
mondókájába foghatott volna, Velvet kertelés nélkül beszélni
kezdett.
– Most érkeztünk Hermitage–bó1, felség. Talán emlékszik, hogy
a menyegzőnket is ott ültük Alexszel? Akkor találkoztunk először, jó
uram, s ön kénytelen volt visszaküldeni Erzsébet udvarába, ahonnan
Alex elrabolt.
Stuart Jakab önkéntelenül is elmosolyodott. – Hogyne, Lady
Gordon – felelte –, s ha jól emlékszem, ön megmakacsolta magát, és
érvénytelennek tekintette házasságát, mert nem a régi egyház papja
előtt köttetett. Es most, most már elismeri, hogy engedetlen szolgám
felesége?
– Igen, felség, ugyanis miután visszatértünk Angliába, még
egyszer megesküdtünk. De kérdezhetek valamit, legkegyelmesebb
uram?
– Kérdezzen csak, asszonyom.
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– Miért nevezi engedetlennek a férjemet, leghűségesebb
alattvalóját?
– Lord Gordon hűségéró1 nekem más a véleményem, nemes
hölgy. Az ön férje jól tudja, hogy Hermitage ura ellen elfogatási
parancsot adtunk ki, s még ma is tömlöcben sorvadna, ha a
katonáimnak sikerül elkapniuk. Szándékunkat ismerve Lord Gordon
mégis Francis Stewart–Hepburn vendégszeretetébe ajánlotta magát,
amiért is most magyarázatot követelek. Nos, Alexander Gordon?
~ Semmi különösebb oka nincs annak, hogy Hermitage–be
látogattunk, felség. – Alex oly lassan, vontatottan beszélt, hogy a
király kis híján elvesztette a türelmét. – Hitvesem csak az imént tért
vissza Indiából. Hosszú utat tett meg, alig hogy anyósom üzenetét
megkaptam, máris délre siettem, hogy találkozzam vele. Mivel nem
akartunk Angliában, a család figyelő tekintete előtt maradni, néhány
napon belül visszafordultunk Skóciába. Az elmúlt két esztendő során
Lady Gordon elszokott a lovaglástól, s mire a határra értünk, már
igen kimerült. Ismeri a skót földi fogadók állapotát, jó uram.
Elvetemült tolvajok és szajhák tanyája valamennyi. Csak nem
vihettem ilyen alja népség közé a feleségemet! Kénytelenek voltunk
hát Hermitage–ben megpihenni. De sem én, sem Francis nem
kívántuk titkolni a látogatásunkat. Ha így lenne, kémei nem
jelenthették volna nyomban a hírt, hogy Hermitage–ben jártunk.
Francis egyébként a lelkemre kötötte, hogy biztosítsam hűségéró1, s
üzeni, leghőbb vágya, hogy békét kössön felségeddel.
– Francis elmehet a pokolba! – fortyant fel Jakab. – Már
közöltem vele a feltételeimet, de neki esze ágában sem volt
teljesíteni őket. Ha békét akar, adja vissza, ami az enyém, és kész. –
Jakab, rádöbbenve, hogy a királyné ott áll mellette, sietve másra
terelte a szót. – Megbocsátok, Lord Gordon, tudom, hogy sohasem
csatlakozna a lázadókhoz. Jöjjön tehát, és mutassa be feleségét a
királynénak.
Alex kis híján elmosolyodott, a király elszólta magát, de a
királyné, úgy látszik, semmit sem vett észre. – Kegye hálára kötelez
– felelte, azzal a királyné felé fordult, és kezét az ajkához emelve
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meghatolt. – Úrnőm, boldogsággal tölt el, hogy ismét láthatom. Ön
szebb, mint valaha.
A királyné bájosan elhúzta a száját, arcán apró gödröcskék
jelentek meg. – Örülök, hogy találkozunk, Lord Gordon. Íme hát a
felesége?
– Igen, fenség. Had mutassam be a hitvesem Velvetet Broc Cairn
grófnőjét.
Velvet mélyen meghajolt a királyné előtt, miközben Jakab
tekintete, Alex ezt rögtön észrevette, mély nyakkivágására tapadt.
– Isten hozta Skóciában, Lady Gordon, oly sok esztendő után –
üdvözölte a királyné.
– Köszönöm, felség, örömöm határtalan, hogy végre itt• hon
lehetek – felelte Velvet.
– Sokáig időznek Edinburgh–ban? – kérdezte Anna királyné.
– Nem, úrnőm. Még nem szedtem össze elégé az erőmet. Közel
hat hónapig voltam úton, s jóllehet Alexszel már mintegy három
esztendeje házasok vagyunk, még sohasem jártam Dun Brockban. Itt
az ideje, hogy végre feleség s anya legyek.
– Az Úr akarata szerint – helyeselt a királyné.
Mielőtt Velvet válaszolhatott volna, a király közbevágott. Igazán
nem kell úgy sietniük, Lady Gordon. A vidám udvari élet felderítené
a kedélyét. – Jakab egy pillanatra sem vette le a szemét Velvetró1.
Milyen fiatal, gondolta. Fiatal, üde és ennivaló. A szeme zöld, akár
Caté, bár nem olyan élénkzöld, inkább aranyló, és Jakab le merte
volna fogadni, hogy a lány kibontott fürtjei a csípőjét verdesik,
akárcsak Cat borostyánszínű hajzuhataga.
Velvet észrevette a király tekintetét; váratlanul érte Jakab
érdeklődése, de sikerült megőriznie a nyugalmát. – Őfelsége most is
olyan kedves, mint azelőtt – felelte hűvös, barátságos hangon –, de
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értse meg, jó uram, oly régóta vágyom már Dun Brock és a férjem
után. – Mélyet sóhajtott. – Tán csak nem tilt el az otthonomtól,
amikor alig néhány napi járás választ el bennünket egymástól?
Hamarosan ismét felkeressük az udvart, felség, ezt megígérhetem.
De most hazahúz a szívem. – Azzal egy elbűvölő mosolyt küldött
Jakab felé, aki nem tehetett mást, belegyezően bólintott.
– Rendben van, Lady Gordon – felelte –, ez egyszer még útjára
engedem, de legközelebb nem mondhat nemet. – Milyen bájosan
esdekelt, gondolta a király. Vajon, ha a karjaimban tarthatnám, akkor
is bájosan esdekelne a szerelmemért?
Miközben visszafelé lovagoltak highgate–i szállásukra, Alex nem
tudta megállni, hogy néhány elismerő szót ne ejtsen felesége
alakításáról. – Nagyszerű voltál, kedvesem, igazán nagyszerű.
Velvet a homlokát ráncolta. – Láttad, hogyan mért végig a
tekintetével, Alex? Szegény Cat! Micsoda szemforgató kéjenc.
Kíváncsi vagyok, sejti–e a királyné.
– Ha sejtené, akkor se törődne vele. Hidd el, megvan a magához
való esze, bármilyen ostobácskának is látszik. Akármi történjék is,
Anna Skócia királynéja, Jakab pedig a férje. A királyné
trónörökösöket szül majd, s amíg a király kedvesen és tisztelettel
bánik vele, addig Anna szemet huny a viselkedése fölött, feltéve,
hogy nem tör ki a botrány.
– Én ugyan nem lennék ilyen béketűrő – mormogta vészjóslóan
Velvet.
Alex hallotta a szavait, s akár figyelmeztetésnek szánta őket
Velvet, akár nem, bizony elgondolkodott rajtuk. Nem szabad a
közelembe engednem Alanna Wythe–et, töprengett, jobb lesz, ha
visszaküldöm az apjához Londonba. De akkor is ott van a gyermek,
akiró1 gondoskodnom kell.
Másnap elindultak Edinburgh–ból, hogy megtegyék Dun Brocba
vezető útjuk utolsó szakaszát. A vidék arculata megváltozott, mind
vadabb s vadabb lett a táj, ahogy eltávolodva a várostól egyre
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mélyebben hatoltak a skót felföld szívébe. A délvidék lankás
dombjait már messze maguk mögött hagyták, sziklás, sűrű erdővel
borított hegyek vették őket körül, a szirtek között pedig tiszta vizű,
sebes sodrású folyók vágtattak kövecses medrükben. S e gyönyörű,
elhagyatott földön – mert ilyennek látta Velvet – sehol egy teremtett
lélek, csupán néhány kósza birkanyájat és rekettyésben legelésző
tehenet fedezhet föl az emberi szem. Olykor egy–egy falu bukkant
elő a semmibó1, helyesebben néhány magányos viskó, esetleg egy
kis kocsmával meg egy templommal.
Hol voltak már a festői angol falvak, fehérre meszelt házikóikkal,
ablakaikban ezernyi színű virággal? Itt minden ház sötétszürke
kőbó1 épült, és a nyár – mondta Alex – nem elég hosszú, hogy a
virágok szirmot bontsanak. A dolgos kezekre pedig nem a
virágágyások körül van szükség, hanem künn az árpa– és
zabföldeken meg a konyhakertekben, ahol a gazda gondossága
nélkül a nyulak felfalnák a téli re való hagymát, pórét és sárgarépát.
– Gyönyörű vidék ez, galambom, de sokszor kegyetlen az itt
élőkhöz.
És a tájat szemlélve Velvet kezdte megérteni a férjét. – Ám e
kóbó1 emelt falak legalább szilárdak – jegyezte meg Velvet. – A
házfalak csakugyan szilárdak, de a ház nem azé, aki benne lakik,
hanem a földesúré. A paraszt egyetlen tulajdona a tető, ha költözik,
viszi magával.
Már második napja úton voltak, és Velvet legnagyobb
meglepetésére jóval napszállta előtt megálltak, s csak olyan
házakhoz tértek be, melyeket hűségeskü kötött a Gordonhoz. Itt
szívesen fogadták Velvetet és Alexet a házigazdák megosztották
velük szerény vacsorájukat, hajnalban pedig, mielőtt folytatták volna
útjukat, mézzel és friss tejszínnel ízesített meleg zabkását tettek
elébük az asztalra.
Észak felé közeledvén Velvet, Cat Leslie tanácsára, Glenkirk
grófnőjéhez illő öltözéket húzott. A lovagláshoz hosszú szárú
csizmát, sötétzöld térdnadrágot és csontgommbos bőrzekét viselt.
Haját fekete bársonyszalaggal fogta össze. Fejére egy sastollal

235

díszített bársonysipkát illesztett, és meleg gyapjútakaróval védte
magát a hidegtó1. Alex, katonáihoz hasonlóan, skót szoknyába bújt,
bársony fejfedőjén pedig két sastollal jelezte, hogy ő a Gordon–klán
egyik ifjabb ágának vezére. Csupán George Gordon, Huntley grófja
tűzhet három tollat a kalapjára, s egész Skóciában egyedül a király
viselhet négyet.
Pansy szintén fiúnak öltözött; Alex katonái élvezettel legeltették
a szemüket lova véknyát átölelő formás lábain, a féltékenységtó1
majd szétrobbanó Dugald legnagyobb bosszúságára. Dugie az
anyjával utazott, bár olykor Dugald is maga elé ültetette a nyeregbe,
amit apa és fia egyaránt rettentően élvezett.
A harmadik este Alex hirtelen megszólalt: – Broc Cairn földjére
érkeztünk, Velvet. – A lány szíve hevesen dobogni kezdett.
– Hol van Dun Brock? – kérdezte, fürkészőn pásztázva körül a
tekintetével.
Alexnek mosolyognia kellett Velvet tudatlanságán. – A
hegygerinc mögött, még jó néhány mérföld odáig az út.
Keresztüllovagoltak a napsütötte erdőn, majd megkerültek egy
kis tavat, melyet, így mondta Alex, Loch Beithnek, azaz Nyíresnek
hívtak. Csakugyan, a tavat nyírfák vették körül, fényes lombjuk,
melyet aranysárgára festett az őszi nap, halványan visszatükröződött
a tó mélykék vizében. Velvetnek elállt a lélegzete.
Felkaptattak a tavat körülölelő hegygerincre, átvágtak a
fenyvesen, melynek mélyén Velvet előbb egy rókát vélt látni, majd
egy egész cobolycsaládot. A vidék, tudta meg Alextó1, dúskál a
vadban, a fák közt menyét, farkas és vadmacska tanyázik. Amikor
felhágtak az egyik kisebb hegycsúcsra – Alex csak icurka–
picurkának becézte –, s leszálltak a nyeregbó1, hogy megpihentessék
a lovaikat, az elébük táruló látvány elkápráztatta őket szépségével.
Lábaik előtt egy aprócska völgy nyílt, a völgy mélyén pedig egy falu
húzódott meg, Broc Crain, s itt állt, mondta Alex, sógorának, Ian
Grantnak az udvarháza is. A falu mellett, a réten népes marhanyáj
legelt.
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– Ezen a tájon a marha a bőség jele – magyarázta Alex. _
Gazdagságunk java részét ezeknek a teremtményeknek
köszönhetjük. Felneveljük a marhát, majd ősszel levágjuk a gulya
egy részét, és a sózott húst Franciaországba, HolIandiába, Dániába
és a német fejedelemségekbe szállítjuk. Bár a marhatenyésztés
számomra is az egyik legfőbb jövedelemforrás, mellette lazaccal is
kereskedem, melyet királyi engedéllyel a birtokaimat átszelő
folyókból halászok. A kifogott halakat füstölve, sózva vagy szárítva
adom tovább.
– Melyik kereskedőház szállítja az árudat Európába? – szólalt
meg Velvetben az anyja vére.
Alex szája büszke mosolyra húzódott. – Jó néhány évvel ezelőtt
rábeszéltem apámat, hogy vagyonunkat hajók vásárlásába fektessük.
Így ma már nem kell kemény aranyakat fizetnünk a szállítás ért,
magunk juttatjuk el rendeltetési helyére az árut. Azelőtt egy
ügynökre bíztuk e feladatot, borsos. árat számított a szolgálataiért, s
ráadásul alaposan rá is szedett bennünket. – Alex a messziségbe
mutatott. – Nézd, Velvet, ott a völgy fölött, a hegycsúcson.
– Dun Brock! – kiáltott Velvet, követve a tekintetével férje
kinyújtott kezét. A bércen egy kastély magasodott, mintha a
hegyoldal sziklaszirtjeibó1 nőtt volna ki.
Velvet megborzongott. Dun Brock! Az otthona! Nem volt
hatalmas, ám annál lenyűgözőbb a völgy fölé nyúló tornyaival és
kőcsipkés ormaival. Gyakorlatilag bevehetetlen, gondolta Velvet. És
egyáltalán, hol lehet följutni a várba – nem tudta kivenni a
tekintetével.
Alex mosolygott. – Ha tüzetesebben megnézed, Velvet, egy szűk,
fallal körülvett utat látsz, mely a völgybó1 Dun Brockba vezet.
– Ezek szerint a vár bevehetetlen, igaz? Ha jól sejtem, nem tud
egyszerre annyi katona feljutni a szűk falak között, amennyi
elegendő egy támadáshoz?
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– Erró1 az oldalról a vár csakugyan bevehetetlen – felelte Alex. –
Az északi oldal azonban a sík hegytetőn áll. S bizonyos körülmények
között elképzelhető, hogy ellenséges had át tudna törni a falakon.
Mindazonáltal eddig egyszer fordult elő Dun Brock történetében,
hogy valaki sikeresen bejutott a várba. IV.Jakab idején történt; az
egyik szolgálólány belebolondult a vár alatt táborozó had egyik
katonájába. Éjszaka egy létrát engedett le a falon, hogy így invitálja
a kedvesét szerelmes légyottra. A katona azonban, alighogy
felmászott a várba, ártalmatIanná tette a lányt, és kinyitotta a főkaput
a király csapatai előtt.
– De miért vonult a király Dun Brock ellen? – kérdezte Velvet.
Alex elmosolyodott. – Egy szépséges hölgy okozta a kavarodást.
Az ősöm megszöktetett egy lányt, akire a király is szemet vetett. Bár
a Lady nőül ment elrablójához, Jakab nem hagyta annyiban a dolgot.
Bevette a várat, és rátört az enyelgő ifjú párra. Ám ahelyett, hogy
rájuk zúdította volna haragját, úgy mesélik, a király csak nevetett a
dolgon, elismerte, hogy jól rászedték, és még nászajándékot is adott,
egy arany gyertyatartót. Magad is megnézheted ma éjjel, a kastély
nagytermében áll, a pohárszéken.
Velvet jóízűen nevetett. – Nem gondoltam, hogy ilyen
romantikus hely lesz az otthonom. – Alex felé fordult, arca sugárzott
az örömtó1. – Gyönyörű, Alex, még innen a távolból is, máris a
szívemhez nőtt!
– Jer hát haza, kedvesem – intett Alex, s azzal a kis csapat
leereszkedett a völgybe.
– Megérkezett a gróf! – rohant át kiáltozva a falun egy
mezítlábas purdé. – Megérkezett a gróf! – csak úgy dagadozott a
büszkeségtó1, hogy elsőként kürtölheti szét hírt.
A kunyhók ajtaja kivágódott, a falu lakói az utcára tódultak, hogy
üdvözöljék urukat és újdonsült úrnőjüket. Broc Crain tehetősebb
falunak látszott, mint azok a települések, melyeken eddig
keresztüljöttek. A házak körül néhol virágok nyíltak, másutt
fűszernövények és gyógyfüvek zöldelltek az ablakokba tett
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ládikákban. Az arcok ragyogtak a viszontlátás örömétó1; a férfiak
elismerően méregették Velvetet, az asszonyok pedig lapos
pilIantásokat váltottak egymással.
– Isten hozott itthon, jó uram!
– Isten hozta az úrnőt!
– A Mindenható áldja meg mindkettőjüket!
Velvet mosolyogva hallgatta az innen is, onnan is felhangzó
kiáltásokat. Alexnek pedig mindegyikükhöz volt egy•egy jó szava,
hiszen személyesen ismerte a falu valamennyi lakó. ját. – AlIan,
nagyon köszönöm! Gavin, kissé testesebb lettél, mióta utoljára
láttalak. Megint az erdeimben vadásztál, fickó? Jean, egy újabb
lurkó? Három év alatt három, ez igen! a falubeliek boldogan
üdvözölték urukat, és meghatottan hallgatták kedveskedését. Alex
ismerte őket, ismerte gondjaikat és örömeiket, erényeiket és
gyarlóságaikat. És az emberek, Velvet maga is láthatta, szeretettel
viszonozták a szeretetét.
A falu főterén egy kelta kereszt, egy kis kocsma és egy templom
állt. Jó lehet itt élni, tűnődött Velvet, amikor egy nő lépett Alex lova
elé. Az ugribugri szőke asszonyka magasba emelte a gyermekét.
– Nem kívánsz jó napot a lányodnak, Alex? Hoztál neki szép
vásárfiát, ahogy ígértem? – kérdezte vakmerően.
– Soha ne ígérj olyat, AIanna, amit nem tudsz magad megadni –
felelte a legnagyobb nyugalommal Alex, és meg• próbált elléptetni a
lovával az asszony és a gyermek mellett.
AIanna megcsipkedte a kislányt, mire az, akárha felhúzták volna,
kiáltozni kezdett: – Papa! Papa! – Aprócska gyermek volt még, nem
tudott többet mondani, de ez is megtette a hatását.
Alex önkéntelenül is lehajolt, és a karjába vette a kicsit. Hogy
vagy, Sybbi? – érdeklődött gyöngéden. A vak is láthatta, hogy
szereti a lányát.
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Mintha kést döftek volna belé, oly élesen hasított Velvet szívébe
a fájdalom. Elfordította a fejét, és Pansyn kívül nem is vette észre
más a szemébe szökő könnyeket. Komornája fenyegetően AIanna
Wythere meredt, de az felvetette szőke fürtös fejét, és
rettenthetetlenül tovább mosolygott.
– Ez hát a feleséged, Alex? – tudakolta.
A gróf, anélkül hogy válaszolt volna a kérdésére, visszadta a
gyermeket, majd Velvethez fordult. – Mindjárt megérkezünk,
kedvesem. Fáradtnak látszol. – Azzal megsarkantyúzták lovaikat, és
kiügettek a faluból.
Jean Lawrie, a háromgyermekes jóasszony, akit Alex az imént
oly melegen üdvözölt, mérgesen AIanna Wythere förmedt: – Jobban
tennéd, ha távol tartanád magad az úrtól, te arcátIan cemende!
Ismerem Alexander Gordont, mióta az eszemet tudom, úgyhogy
elhiheted nekem, nem fogja eltűrni a pimaszságodat, és elveri rajtad
a port, ha bántani merészeled a feleségét.
– Ha jól tudom, két leányod van, Lawrie asszony, igaz?
Nos, ha a harmadik gyermekedet is egészségesen akarod
megszülni, akkor tartsd a szád! – AIannának szikrákat hányt a
szeme.
Jean Lawrie keresztet vetett. – Ó, te galád nőszemély! En• gem
nem ijesztesz meg. Én nem veszem be a mesét, hogy boszorkány
vagy. A faluszéli buta csitriket talán bolonddá teheted a szerelmi
bájitalaiddal, de engem nem szedsz rá. Ha olyan nagy a
varázshatalmad, akkor áruld el, miért nem tudtad megtartani a gróf
kegyeit?
– Lord Gordon szeret engem – jelentette ki határozottan AIanna
Wythe.
– Úgy? – fortyant fel Jean Lawrie. – Ostoba vagy, ha azt hiszed.
Láttam a tekintetét, ahogy a feleségére nézett. Meseszép asszony.
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Nem telik bele sok idő, és az úr teherbe ejti, meglásd. S ha a
fiatalasszony majd fiút szül neki, az úr többé rád se néz. Most is csak
a kis Sybbi miatt áll szóba veled. – Azzal Jean sarkon fordult, és
elviharzott elégedetten, hogy sikerült megleckéztetnie az angol
ribancot.
AIanna mérgesen bámult utána, majd a vár felé tartó lova• sokra
esett a pilIantása. Alex – gyermeket ajándékozott neki, és mi lett a
jutalma? Itt élhet ebben az isten háta mögötti faluban,
kegyelemkenyéren. Utálta a ház körüli munkát, de tudta, nem akadna
asszony a faluban, aki elszegődne hozzá. Sybilla pedig örökösen a
nyakán lóg, folyvást kell neki valami. Ó, milyen gyűlöletes! De
egyszer még visszakerül a kastélyba. Újból szolgái lesznek, egy, aki
róla, egy meg, aki a kislányról gondoskodik. Előbb–utóbb majd
sikerül a bűbájosodásával megigéznie a férfit, és akkor Alex
otthagyja azt a gőgös szajhát, aki még csak rá se nézett.
– Sajnálom, kedvesem – mentegetőzött Alex, ahogy a falak közt
kanyargó szűk úton a vár felé poroszkáltak.
Velvet nagyot nyelt. – Nem a te hibád, Alex, de most már talán
belátod, hogy ennek az asszonynak el kell mennie innen. Még
mindig reményeket táplál veled kapcsolatban, és a gyermeket arra
használja fel, hogy zsaroljon.
– Ha elküldöm, isten tudja, mi történik a kis Sybillával, Velvet,
pedig olyan bájos gyermek. Magad is láthattad.
– Láttam, Alex, de a gyermeket kiadhatod az egyik tisztességes
falusi asszonyságnak dajkaságba. Meggyőződésem, hogy ott jobb
dolga lenne, mint az anyja mellett, AIannát pedig egy zsák arany
vigaszdíj kíséretében visszaküldhetnéd Londonba.
– A mennybéli angyalokra, Velvet! Nem vagyok valami nagy
véleménnyel AIannáról, de ugyan miféle asszony az, aki elhagyná a
gyermekét? AIanna sohasem lenne rá képes, erre mérget veszek, de
adj egy kis időt, mindent elkövetek, hogy még a tél beállta előtt
távozásra bírjam. Türelem, galambom. Nem kell többé találkoznod
vele.
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A férfi nem sejthette, hogy szavai a lány elevenébe vágnak,
Velvet pedig megőrizte a titkát – Alex nem tudhat a kis Jaszamanról.
– Minden alkalommal látni fogom, amikor le. megyek a: faluba –
próbálta megőrizni a higgadtságát Velvet.
– Ugyan, nem venné a bátorságot, hogy a szemed elé kerüljön –
nyugtatgatta Alex, Velvet pedig arra gondolt, milyen kevéssé ismeri
a férje az asszonyi természetet.
– Nem tudhatod, mire készül, Alex. Emlékezz csak Mary Boultra
– intette az urát Velvet, majd másra terelte a szót. _ Hol találom a
nővéred házát? Mintha azt mondtad volna
,
hogy ők is a völgyben laknak.
– A falu másik végén áll a portájuk – felelte Alex. – Néhány
napon belül meglátogat juk őket. De csalódnék a nővéremben, ha
nem várna már a férjével együtt Dun Brocban. Hívd meg Annabellát
egy napra, és nálad tölti az egész hetet, úgyhogy légy óvatos!
– De Alex! Annabella az egyetlen testvéred!
– Annabella egy kibírhatatIan, önfejű némber – szögezte le
Alex. – Amikor jó anyám és Nigel meghalt, a férjével, azzal a
pipogya alakkal együtt betelepedett Dun Brocba, és nem zudtam
kitenni a szűrüket, csak azok után, hogy szegény atyámat is
eltemettük. Ráadásul azzal tüzeli a kölykeit, hogy egy napon ők
öröklik majd Dun Brocot, mert én nem hoztam asszonyt a házhoz, és
remélhetó1eg nem is fogok .. Pedig annak idején előnyösebb
házasságot is köthetett volna, ám ki tudja, miért, éppen Ian Granthoz
ment feleségül. Érthetetlen.
Lassacskán útjuk végére értek, Velvet már láthatta a leeresztett
felvonóhidat és a felhúzott kapurostélyt, mely a kastély urának
megérkezésére várt. A várfokon egy magányos dudás jelent meg, és
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dalba fogott a gróf üdvözlésére. A pattogó induló dallamát felkapta a
szél, hangjai ott szálldostak a völgy fölött, majd még utoljára
győzedelmesen felharsanva elhaltak a távolban. Velvet hátán
végigfutott a hideg.
– A skótok így köszöntik hazatérő törzsfőjüket – magyarázta
Alex –, de az üdvözlés ezen az örömteli napon neked is szól, Velvet.
Népem régóta várja már, hogy megismerhesse Broc Cairn úrnőjét. ]ó
anyám idestova öt esztendeje halott.
Áthaladtak a kapun, a felvonóhíd nehéz deszkázata hangosan
dübörgött a lovak patája alatt. A várudvaron először a déli falnál
épült istálló és kovácsműhely ötlött a szemükbe. Az udvar
túloldalán, közvetlenül előttük magasodott maga a kastély; falakkal
körülvett kertjével. A boltíves belső főkapu kitárt szárnyai előtt a
lépcsőn egy férfi és egy asszony állt.
– Ez Bella és az anyám nyila férje – mormogta Alex az orra alatt.
– Alex! – dorgálta a férjét Velvet, és megpróbálta visszafojtani a
mosolyát.
– Nézd az arcátlant – mondta Alex –, milyen büszkén feszít,
mintha ő lenne a kastély úrnője. A legalsó lépcsőn lenne a helye,
nem a legfölsőn.
A kapu elé léptettek, Velvet pedig, most először, tüzetesebben is
szemügyre vette a sógornőjét. Bíborszínű selyemruhát viselt –
ruhatárának legszebb darabját, gyanította Velvet –, mely előnyösen
kiemelte sötét haját és kékesszürke szemét. Bár bájos arca volt, nem
hasonlított a bátyjára, alighanem, vélte Velvet, elhunyt édesanyjuk
vonásait örökölte.
Alex könnyedén lecsusszant a lováról, majd Velvetet is
lesegítette, csókot nyomva a földre érkező leányzó orra hegyére.
Velvet ránevetett, Alexet is mosolyra fakasztva. Olyan imádnivaló
volt vérforraló lovaglóruhájában! Egymást átkarolva felmentek a
lépcsőn, ahol Annabella és Ian várakoztak.
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– Isten hozott itthon – üdvözölte öccsét Annabella Grant,
miközben helytelenítő pillantásokkal méregette Velvetet.
Alex hanyag mozdulattal megcsókolta a nővérét. – Igazán kedves
tó1etek, Bella, hogy elénk jöttetek Dun Brocba. – Elengedte
Velvetet, és maga elé tolta. – Bemutatom a feleségemet, Velvet
Gordont, Broc Cairn új úrnőjét.
Annabella Grant kénytelen–kelletlen meghajolt, de ahogy
felemelte a fejét, Velvet nyájasan így szólt: – Nem kell meg.
hajolnod előttem, Bella – azzal vállon fogva meglepett sógor. nőjét,
jobbról is, balról is arcon csókolta. – Remélem, barátok leszünk.
– leghőbb vágyam – hebegte Annabella, elkábulva ettó1 a fiatal,
gyönyörű teremtéstó1, különös ruhájában. Nem így képzelte ezt a
találkozást. Bár nyolc évvel idősebb volt Velvetnél, ifjú sógornője
teljesen zavarba hozta.
Velvet Annabellába karolt. – Mindent tudni szeretnék Dun
Brocról. S mivel itt töltötted a gyerekkorod, biztos vagyok benne,
hogy jó kalauzom leszel. Ha Alexet kérdezem, csak csatákról meg a
falak vastagságáról beszél.
Hirtelen melegség öntötte el Bella szíve tájékát. lám, Velvet is
csakolyan, mint Ő. Csodálatos! – A férfiaknak, kedves húgom –
kezdte jelentőségteljesen –, egyszerűen fogalmuk sincs arról, mit
jelent háztartást vezetni. – Egy huncut pillantást vetett a bátyjára
meg a férjére, aztán, mintha csak most jutna az eszébe, hanyagul Ian
felé intve így szólt: – Bemutatom a férjemet, Iant. – Am mielőtt az
szóra nyithatta volna a száját, Bella bevezette sógornőjét a kastélyba,
és végeérhetetlen előadásba kezdett, minduntalan szegény jó
édesanyját idézgetve, arról, mennyi gonddal–bajjal jár kézben tartani
egy ekkora háztartást.
Alex elnevette magát. Bella javíthatatlan. Majd a sógorához
fordult. – Hogy vagy, Ian? Minden rendben Grantholmban? És az
unokaöcséim, egészségesek?
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– Minden rendben van, Alex. A tehenek, amiket tavaly tavasszal
adtál, szépen kikövéredtek, nemrég vágtuk le őket. Remélhetó1eg jó
árat kapunk értük, s végre kijavíthatjuk a tetőt. – Ugye nem vágtátok
le az összes marhát, Ian?
– De igen – felelte a sógora.
– Teremtőm, segíts! – fakadt ki Alex. – Hogy a pokolba akartok
saját gulyát nevelni, ha nem marad tehén, ami borjúkat hozzon a
világra?
– Bella azt mondta, hogy nem tarthatunk meg egy marhát, ha
minden szükséges javítást el akarunk végeztetni a ház körül. Azt
mondta, tavasszal új tenyészállatokat kapunk tőled. Mert ehhez joga
van.
– Joga van? Ember, a feleségednek csak veled szemben lehetnek
jogai! Figyelmeztettelek, Ian, hogy még egyszer nem segítek
rajtatok. Bella semmilyen igényt nem támaszthat Dun Brocra, ezzel
mindketten tisztában vagytok. Be kellett volna látnotok, hogy idén
nem telik az egész ház rendbe hozására. Kezdetnek elég lesz a tető.
Ha megfogadod a tanácsom, elvégezteted a javításokat, a
megtakarított pénzbó1 pedig tavasszal új állatokat vásárolsz.
Ian bólintott. – Ez a bölcs ötlet nekem nem jutott az eszembe.
Igazad van, Alex. De te is tudod, nem könnyű a nővéreddel élni –
mentegetőzött Ian.
– Jól el kéne döngetni a hátát – fortyogott Alex. – Akkor majd
megtanulná, ki az úr a háznál. A nyakas nőszemély! Az isten
szerelmére, ember, állj a sarkadra! – Feldobogott a lépcsőn, majd
még utoljára visszafordult. – És most térjetek haza a feleségeddel
együtt, Ian. Tudod, hogy sötétben veszélyes az út, és már alacsonyan
jár a nap.
– Tehát nem töltjük itt az éjszakát? Pedig szívesen maradtunk
volna.
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– Eridjetek a pokol fészkes fenekére! Három esztendőhe telt,
amíg hazahoztam a feleségem Dun Brocba. Nem kívánom a ti
szórakoztatásotokra vesztegetni az első itthon töltött esténket.
Annabella fel volt háborodva az öccse viselkedése miatt, de
bármilyen kedves volt is Velvet, Alex kitartott. Néhány percen belül
a Grant házaspár már lefelé robogott a szűk falak között a völgybe.
A kapurostélyt leeresztették, a hidat felvonták, a várfokra pedig
őröket állítottak éjszakára. Alex elégedett mosollyal tért vissza a
feleségéhez.
Velvet már az első pillanatban megszerette Dun Brocot.
Egyáltalán nem volt ijesztő és hatalmas, inkább barátságos és
meghitt. A lakóépület az északi várfalnak támaszkodott, és az
északnyugati, északkeleti szárnyra is kiterjeszkedett. Az északi,
könnyebben megközelíthető várfalon az ablakok olyan magasan
nyíltak, hogy egy esetleges támadás esetén nem tudott bemászni
rajtuk az ellenség. Az ablakok többsége egyébként délre, nyugatra és
keletre nézett.
A nyugati és délnyugati falak tövében lévő kerteket fel. verte a
gyom, egyedül az aprócska konyhakertben termett néhány csenevész
zöldség. Elég meleg van, gondolta Velvet, hogy még a tél beállta
előtt ültetni lehessen valamit. A kertek végén, a kastélyépülettel
szemben egy kis kápolna állt.
Dun Brockot két évszázaddal ezelőtt kezdték el építeni, amikor
Dun Brock ura elhatározta, hogy erődítményt emel a hegytetőn.
Leszármazottja, Alexander Gordon egyik őse részt vett IV Jakabnak
atyja, Ill. Jakab elleni felkelésében, amiért is a lázadó szolgálatai
jutalmául Broc Cairn grófjának rangjára emelte. Az első gróf atyja
ott harcolt Ill. Jakab oldalán a fia ellen, és el is esett a királlyal s két
ifjabb fiával együtt Sauchieburnnál, a csatamezőn. Azt beszélik, az
Úr megbüntette a Gordonokat, amiért James, Broc Cairn első grófja
szembeszállt nemcsak a királyával, Ill. Jakabbal, hanem a saját
apjával is: Jamesnek csupán egyetlen fia született, Alexander, és a
második gróf is csak egy leányt hagyott maga után.
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Lady Alexandra Gordon, Broc Cairn örökösnője zabolát. Ian,
önfejű teremtés volt, lángoló vörös hajú és szénfekete szemű. Alig
töltötte be tizennegyedik életévét, amikor magára vonta V. Jakab, a
daliás s még nőtlen ifjú király figyelmét. Alexandra csaknem egy
évig ellenállt az uralkodó ostromának, mígnem az végül feleségül
vette. Alexandra tizenhat éves korában, gyermekágyban meghalt. A
király érvénytelennek nyilvánította vele kötött házasságát, a fiát,
Angust pedig, bár a magáénak ismerte el, a gyermek nagyatyjának,
Broc Cairn második grófjának a nevelésébe adta. Angus Gordonnak,
Broc Cairn harmadik grófjának hitvesétől, Isabel Leslietól két fia és
egy leánya született, ám közülük csak kettő, Alex és Annabella érte
meg a felnőttkort.
Időközben Dun Brock vára szépen növekedett. Falai egyre
magasabbra emelkedtek, égnek szökő tornyaiból az őrök az egész
alant elterülő vidéket beláthatták. A lakóépületet kastéllyá bővítették,
mely mint díszes ékszeres ládika pompázott a vár udvarán.
A kastély tetszetős nagytermét két jókora kőkandalló fűtötte. A
falakat gyönyörű gobelinek fedték. Itt minden Bella keze munkáját
dicséri, gondolta Velvet, körbe nézve a tisztára sikált kőpadlón és a
kifényesített asztalokon, el ne felejtsek köszönetet mondani érte. A
kandallóban ropogó fatönkök és a száradni kirakott gyógyfüvek
balzsamos illattal töltötték meg a levegőt. A nagyterem mellett, a
földszinten volt az intéző dolgozószobája meg Alex könyvtára, s itt
nyíltak a konyhák, a hordókkal, kosarakkal és ládákkal teli raktárak,
valamint a csűrök és a cselédszobák is. A pincében, a várbörtön
mellett szintén tároló–helyiségek sorakoztak. A kastély felső szintjén
alakították ki a lakószobákat, a gróf és mellette a grófnő lakosztályát,
a vendégszobákat és a gyermekszobát. A szolgálók egy része a
padlásszobákban aludt.
Alex a konyhába vezette a feleségét, hogy megismertesse Dun
Brock szakácsnőjével. A bejáratnál egy magas, tagbaszakadt
asszonyság állt, haja őszes, szép vonású arcán széles mosoly.
Büszkén feszített birodalma kapujában.
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– Tehát megérkezett – zengte mély hangján az asszony. Isten
hozta Dun Brockban, úrnőm! – Azzal mélyen meghajolt. – Velvet,
bemutatom Morag Geddest – mosolygott a szakácsnőjére Alex.
Az asszony arcát fürkészve Velvet egyszerre csak felfedezte a
hasonlóságot. – Csak nem Dugaid édesanyjához van szerencsém?
– De igen – felelte az idős asszony –, s a fiamtól tudom, hogy a
családunk milyen hálával tartozik önnek. Megmentette egyetlen
unokám életét.
– Hogyhogy máris a fülébe jutott a hír? – kérdezte döbbenten
Velvet.
Morag Geddes felnevetett. – Nem kell boszorkányságra
gyanakodnia, úrnőm. Dugald előrelovagolt, hogy felkészítsen a
meglepetésre. Azt mondja, a gyerek szakasztott az apja. Igaz ez?
– Igaz – mosolygott Velvet –, gyönyörű kisfiú.
– Talán az anyját is megkedvelem, azt az angol lányt – töprengett
hangosan Geddes asszony.
– Mióta az eszemet tudom, ismerem Pansyt – nyugtatta meg
Velvet, elfojtva a mosolyát –, igazán rokonszenves teremtés. De ami
a legfontosabb, szereti Dugaldot.
– Akkor pedig megérdemli, hogy a szívembe zárjam – felelte
Morag.
A konyhában ínycsiklandó illatok terjengtek, Velvetnek eszébe
jutott, hogy farkaséhes. De nem volt mi tenni, Alex már vezette is
tovább, hogy megmutassa a gróf női lakosztályt. – Még akkor rendbe
hozattam a szobáidat, amikor először mentem érted Angliába –
magyarázta Alex; hangja kisfiúsan csengett, izgatottan leste, hogy
elnyeri–e a felesége tetszését.
– Biztosan tetszeni fog – mondta Velvet, pedig titokban remélte,
hogy Alex nem fog ekkora vállalkozásba nélküle. Amikor belépett
az ajtón, mégis örömtell csodálkozás fogta el.
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A lakrész nem volt nagy, de mindkét szobája a kastélykertre és a
nyugatl–délnyugatl irányban elterülő hegyekre nézett. A
helyiségeket egy–egy jókora kandalló fűtötte, a tűzhely párkányát a
nappaliban faragott kőkutyák, a hálóban szárnyas angyalok
díszítették. Mindkét szobát fapadló borította, rajta elfogadható
minőségű, tarka mintás indiai gyapjúszőnyeg. Vajon hol szerezte,
tűnődött Velvet, és felmerült benne egy fájó emlék; szinte érezte,
ahogy meztelen talpa a szőnyegbe süpped. De nem szólt,
megfogadta, hogy nem kérdez semmit.
A nappali boltíves ablakának fülkéjében kényelmes ülőhelyet
alakítottak ki a ház úrnője számára. A függöny és az ülőke kárpitja
aranyszálakkal átszőtt korallpiros bársonyból készült. A szoba
közepén négyszögletű, fényezett tölgyfa asztalka állt, rajta egy nagy
csokor hanga kék–fehér porcelánvázában. A kandalló elé két, díszes
faragás ú párnázott fa széket helyeztek, az egyiket a jobb, a másikat a
baloldalra. A berendezést egy kétajtós tölgyfa szekrény és egy
faragott lábú tálalóasztalka egészítette ki, lapján meg–megcsillant az
asztal két végébe állított gyertyák fénye. A faburkolatú falakat
kazettás mennyezet koronázta. A tűzhely fölött egy pompás gobelln
függött, egy dallás vadászt ábrázolt, amint kutyáival űzőbe vesz egy
szarvasbikát. Az alak valahogy ismerősnek tűnt.
– A szőnyeget nagyanyám, Alexandra Gordon hímezte, még
akkor, amikor V. Jakab király kedvese volt. Őt mintázta meg a
vadász alakjában.
– Itt lakott a nagyanyád, Alex?
– Igen, azt mondják, e falak közt fogadta annak idején a királyt.
– Nagyon romantlkusan hangzik – mélázott Velvet –, máris
megszerettem ezt a szobát.
– Gyere, és nézzük meg a hálót – javasolta Alex.
Velvet őszinte örömére, a hálószoba éppoly elbűvölő volt, mint a
nappali. A drapériák itt páva kék bársonyból készültek. A hatalmas
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ágyat vörösrókaprémbó1 varrt takaró fedte, és ezüstkarikákra
erősített függöny vette körül. Az ágy egyik oldalán gyertyatartó állt.
Az ággyal szemben, a fal mellett pedig egy robusztus, faragott
tölgyfa szekrény szolgált a ruhanemű számára. A boltíves ablak
mélyedésében itt is ülőhelyet alakítottak ki, előtte egy kerek
asztalkával, melyen egy ónvázába téve sárga őszirózsa illatozott. A
kandalló fölött a falon, akárcsak a nappaliban, egy gobelin függött. A
kép egy szerelmespárt ábrázolt, egymást átkarolva, a hegyoldalban.
Velvet felpillantott. – Ez is Lady Alexandra műve lenne, mint a
nappaliban?
– Nem, ezt anyám készítette – magyarázta Alex. – Ebben a
lakosztályban lakott attól a naptól fogva, hogy férjhez ment
atyámhoz. Házasságának első éveiben hímezte a szőnyeget.
Nagyanyám szomorú szerelmi története ihlette. Azt mondják, az
ölelkező pár Jakabot és Alexandrát ábrázolja. Két esztendővel a
születésem után anyám ikreket hozott a világra, de az apróságok nem
maradtak életben. Anyám hónapokig beteg volt, üres idejében
tervezte és szőtte ezt a szőnyeget. – Átkarolta a feleségét, és
magához húzta. – Hagyjuk nyugodni a régi szerelmeseket, angyalom
– suttogta Velvet fülébe. Kezei a lány keble felé tapogatóztak. –
Átkozottul kívánlak, Velvet Gordon.
A cirógató érintés nyomán enyhe borzongás futott végig Velvet
testén, de egy sóhajjal így szólt: – Éhes vagyok, Alex. – És
megpróbált kibújni a férfi karjaiból.
– Én is – felelte Alex, és még szorosabbra fogta a lányt. Arcát
maga felé fordította, és lágyan így szólt: – Szeretkezni akarok veled,
imádott feleségem. – Ujjai gombolgatni kezdték Velvet ruháját. –
Végre itthon vagyunk, drága Velvet. Itthon. Két éve álmodom erről a
pillanatról! Hogy itt vagyunk együtt, ebben a szobában. – Ajkai
végigsimították a felesége homlokát, miközben a lány selyeminge
nesztelenül a szőnyegre hullt. Velvet övétől és zekéjétől már
korábban sikerült megszabadulnia.
Velvet önkéntelenül is lehunyta a szemét, ahogy valami
csodálatos, lankasztó bizsergés futott végig az erein. A férfi keze a

250

csipkés ingmellet is kigombolta, s feltárultak a lány csupasz keblei.
Alex lehajolt, hogy megérintse őket forró ajkaival. Velvet halk
nyögései feltüzelték a vérét, érezte, amint a lánya haját simogatja.
Mindketten megfeledkeztek az éhségükről. Alex segítségével Velvet
kibújt a szoknyájából, majd nekilátott, hogy most ő vetkeztesse le a
férjét.
Cirógató mozdulatokkal kigombolta Alex selyemingét, majd lágy
ujjaival végigfutott széles mellkasán. Forróság ömlött szét Alex
tagjain, vágya kőkeményre duzzadt. A lány érintése csaknem
fájdalmat okozott, annyira sóvárgott rá, hogy a magáévá tegye.
Képtelen volt tovább várni, egy türelmetlen horkantással letépte
magáról maradék ruhadarabjait.
Velvet kézen fogta Alexet, és mosolyogva a magas, ezüstkeretes
tükör elé húzta. – Ugye szépek vagyunk, bősz nagyuram? – suttogta,
miközben meztelen alakjukat szemlélték a tükörben.
Egymás felé fordultak, Alex átölelte a lány derekát, Velvet keblei
ingerlőn Alex szőrös melléhez nyomakodtak, s a tükörben látni
lehetett csábosan gömbölyödő fenekét. Amikor Velvet keze lesiklott,
hogy összeszorított hasuk között megragadja a férfi szerszámát, Alex
felnyögött. Velvet azonban rá se hederített, gyöngéd mozdulatokkal
tovább simogatta, lángba borítva Alex testét és agyát.
– Atyaisten, leányzó! – hörögte összeszorított fogai közt.
¨Egészen megvadítasz!
– Ne mondd! – évődött Velvet. – Imádom, amikor kemény. re
merevedik a husángod a tenyeremben, Alex. – Majd lábujjhegyre
ágaskodva a férfi fülébe harapott, és azt súgta: – És szeretem, amikor
torkig döföd belém. Ugye most is akarod? – ingerkedett.
– Micsoda rókaszuka vagy te – mondta gyöngéden Alex, majd
felkapta a lányt, és az ágyra fektette. Egy pillanatlg elbűvölten
bámulta a vörös prémen kirajzolódó márványalakot, aztán mellé
ereszkedett. – Egy fékezhetetlen, tüzelő rókaszuka, aki alig várja,
hogy megszelídítsék.
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Velvet
smaragdzöld
szeme
felragyogott,
nyelvével
megnedvesítette ajkát. – Eléggé férfinak érzed magad ahhoz, hogy
megszelídíts, Alex?
Alex lustán elmosolyodott, szemei olaj sárgán fénylettek. Igen,
leányzó – mondta lassan –, azt hiszem, ez több, mint elég. –
Lehajolt, és megcsókolta a lány melleit. Majd a vállára kapva lábait,
fejével a combjai közé siklott.
Velvetnek elakadt a lélegzete, amint a férfi nyelve végigsimított a
húsán. Alex lassan végignyalta bársonyos combjait, majd nyelvével
megcsiklandozta a vénuszdomb tövét. Aztán felszaladt a dombtetőre,
onnan pedig lecsusszant abba a nedves hasadékba, mely még több
titkos örömöt rejtett. Velvet szégyentelenül és égő türelmetlenséggel
várta az újabb és újabb érintést; szaggatottan lélegzett, ujjai Alex
nyakán játszadoztak. Amikor Alex végül megtalálta az érzékenyen
lüktető középpontot, Velvet úgy érezte, mintha tűz robbant volna a
méhében. A gyönyör elviselhetetlen volt, és úgy tetszett, sohasem ér
véget. Kéjesen nyöszörgött, ahogy a fér• fi szája alámerítette a
megsemmisítő mámorban.
Vad elragadtatásában a férje nevét kiáltotta. Alex felemel• te
kissé a fejét, enyhén elmosolyodott, majd visszatért gyönyör teli
foglalatosságához, másodszor, harmadszor is eljuttatva kedvesét a
csúcsra. Aztán felemelkedett, és Velvet ajkára tapadt.
A lány ajkai vágyakozva nyíltak szét; Alex benyomult a
nyelvével, egy hosszú pillanatlg körülölelve az övét, aztán
elhúzódott. – Ilyen a tested íze, szerelmem – suttogta lágyan, majd
lassan behatolt Velvet forró, várakozó combjai közé.
Velvet hangosan felsikoltott, Alex teljesen kitöltötte a testét,
olyan hatalmasnak érezte magában, hogy szinte hihetetlennek tűnt,
hogy magába tudja fogadni. – Szerelmem! – hörögte, és abban a
pillanatban tudta, hogy ismét csakis és egyedül Alexhez tartozik. A
szíve legtltkosabb rejtekén búcsút mondott Akbárnak. A múlt nem
háborgathatja többé a férjéhez fűződő kapcsolatát.
– Nézz rám! – követelte türelmetlenül Alex.
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Velvet szemei tágra nyíltak, tekintetében szerelmes szenvedély
lobogott. – Szelídíts meg, férj uram – suttogta.
A férfi lassan mozogni kezdett, majd fokozta a tempót. Egyre
mélyebbre hatolt, egyre sebesebben, a robbanásig hevítve Velvet
vágyának tüzét. Erezte, amint a lány körmei végigszántják
nekifeszülő hátát, és a vállaiba mélyednek. Aztán nem bírta tovább.
– Velvet – kiáltotta –, a raboddá tettél! – De a lány nem hallotta a
vallomást, a felizzó gyönyör magával ragadta a csúcsra, ahonnan
kábultan aláhullt a szenvedély örvényébe.
Másnap reggel a falubeli asszonyok a hajnali mise után a falu
előtti téren gyülekeztek, jókat nevetve a kastélyból érkező híreken;
azt pletykálták a rossz nyelvek, hogy előző éjjel a gróf már a vacsora
előtt ágyba bújt a feleségével, s a szegény jó öreg Moreg Geddes
főztje érintetlenül hűlt ki az asztalon.
– Nem telik bele egy év, és az úrnő örököst ád Broc Cairnnak,
meglássátok – kuncogott Jean Lawrie –, erre mérget veszek!
– Ez mán csak így lesz – vigyorgott egyetértően a többi
asszonyság.
– Kíváncsi vagyok, mit szól majd hozzá az angol boszorka
– töprengett fennhangon az egyik fiatal lány.
– Ugyan! Csak az olyan ostoba libák hiszik el, hogy az a ribanc
boszorka, mint te. Ha varázshatalma van, akkor miért nem tudta
magához láncolni az uraságot, mi? Nem, leányom, nem boszorkány
az – korholta Jean Lawrie a fruskát. – Ha már a szemét szúrja ki
majd az igazság, akkor végre elkotródik Angllába.
– Remélem, a gróf nem engedi magával vinni a gyerekét.
Szegény pulya. Mit szenvedhet az, hát anya az ilyen? – tódította
az egyik idősebb asszony.
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Alanna Wythe, aki a templomkapu árnyékába húzódva állt,
mindent hallott, és sötét, keserű harag ébredt a lelkében. Ó, hogy
mennyire gyűlölte Velvetet! Ha ott maradt volna, ahol volt, akkor
Alex végül elvette volna őt feleségül, és akkor most nem ez a vörös
hajú ribanc, hanem ő, Alanna Wythe lenne Broc Cairn grófnője!
Ezért még megfizetnek mind a ketten, esküdött bosszút magában
Alanna. Még nem találta ki, hogyan fogja megbüntetni őket, de
gondoskodni fog róla, hogy szenvedjenek. Nesztelenül elosont Broc
Arain asszonyainak mérges fullánkja elől, és visszasietett a házába.
Sybilla már felébredt, s mivel nem találta az anyját, keservesen
bömbölni kezdett. Alanna ingerülten a kislányra csapott.
– Csönd legyen – szólt rá, de a kislány csak még hangosabban
üvöltött. Alanna bosszúsan letépte magáról az ingét, és odalökte a
mellét a gyereknek. Ettől az kissé megnyugodott, legalábbis
egyelőre. Alanna hetek óta próbálta elválasztani a kislányt. Hogy fog
kinézni a melle, ha hagyja, hogy Sybbi egész nap rajta csüngjön.
Úristen, mennyire gyűlöll a gyerekeket! De egyedül Sybbivel tudja
magához kötni Alexet. Ha legalább fiút szült volna, a várva várt
örököst, ám még ebben is csalódnia kellett. Na, nem baj, gondolta.
Alex azért szeretl a kislányt, és ez megerősítl a helyzetét vele
szemben, még akkor is, ha visszatért a felesége.
Ekkor megnyikordult a hátsó ajtó, és Alanna kíváncsi an
feltekintett. Egy férfi állt a félhomályban, az asszonyt nézte, a mellén
a gyerekkel. Sybbi álomba merült; Alanna óvatosan visszafektette az
ágyacskájába az alvó kislányt, majd megpördült és rárontott a
betolakodóra. – Elment az eszed, hogy fényes nappal idetolod a
képed? És ha meglátott valaki?
– Nem látott meg senki – felelte a férfi. – Vigyáztam, Alanna. De
nem bírtam tovább otthon. Ma reggel betelt a pohár. Mindenképp
találkozni akartam veled.
– Mi történt? – Alanna hangja aggodalmasan csengett. Ez az
ostoba barom mindent tönkretehet az óvatlanságával.
– Bella nekem ugrott, azt követelte, hogy számoljak el az
aranyakkal, amiket a marhákért kaptam. Nem árulhattam el, hogy a
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pénz egy részét már elköltöttem. Vagy igen, Alanna? – Mit mondtál
neki, Ian?
– Semmit – felelte önelégült vigyorral a férfi. – Inkább
megfogadtam a kedves sógorom bölcs tanácsát, hogy miként bánjak
a feleségemmel.
– Úristen, mit tettél? – rémült meg Alanna.
– Husángot ragadtam, és addig tángáltam a nejem hátsó fertályát,
míg kegyelemért nem könyörgött. Közben pedig többször is
emlékeztettem rá, ha netán elfeledte volna, hogy én vagyok az úr
Grantholmban. Az ördög szakállára, hogy visított és kapálózott! Ha
tudtam volna, hogy ilyen mennyei örömeket okoz elcsépelni a
feleségemet, már évekkel ezel6tt I megtettem volna.
– Ostoba – sziszegte Alanna. – Ha elmeséli a bátyjának, Alex
nem hagy majd békét neked a marhák miatt. Nem lett volna
egyszerűbb, ha hazudsz valamit a nejednek?
– Nem mesél semmit Alexnek – jelentette ki magabiztosan Ian. –
A verés annyira felhergelt, hogy végezetül alaposan meggyaktam az
asszonyt. Most aztán napokig nem tud sem ülni, sem állni. Azalatt
pedig rájön, hogy jobb lesz, ha nem szól egy árva szót sem. Hogy is
akarhatná, hogy a bátyja meg a felesége rajta nevessen. A gőgös
ribanc!
Megnyalta a szája szélét, szeme csillogott a frissen aratott
győzelme emlékétó1. Szerszáma csaknem átütötte piros–zöld kockás
szoknyáját, egyértelműen Alanna tudomására hozva, hogy az
indulata korántsem horgadt még le. Alanna ámulva nyugtázta
magában, hogy alighanem sikerült rátalálnia ebben az isten háta
mögötti sárfészekben a legnagyobb hím tagra, amit valaha látott. Ian
Grant egyedül ezt tudta felmutatni, mivel elmebeli képességeivel
nemigen dicsekedhetett. Alanna gyanította, hogy Ian túlméretezett
férfiasságával nyerte el annak idején a szépséges Annabella Gordon
kezét. Ám Grant asszony mára már biztosan megbánta az üzletet,
erró1 Alanna Wythe meg volt győződve.
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– Alanna – horkantotta mohón a férfi, és közelebb lépett.
Derékon kapta AIanát, fordított rajta egyet, és az asztalra
döntötte. Aztán felhajtotta a szoknyáját, és se szó, se beszéd,
belédöfte roppant durungját. Alanna morgott valamit, de aztán
megadóan tűrte, hogy Ian keze megragadja a mellét, mely olyan
hatalmas volt apró termetéhez képest. Ian gyakorlottan és ütemesen
taszigálta a lány hátsó felét, ő pedig hagyta, hogy elborítsák a
gyönyör forró hullámai. Mire a férfi végzett, Alanna ingerültsége
szertefoszlott. Ian Grant tisztában volt a tehetségével, tudta, hogy az
ő kéj ének teljében az asszonyok is megtalálják a számításukat.
Alanna felegyenesedett, lesimította a szoknyáját. Ian vigyorogva
nézett le rá. – Ez jólesett – mondta elégedetten.
– Nehogy meglássanak, amikor elmégy – vetette oda Alanna
hűvösen.
– Ma éjjel visszajövök – búcsúzott Ian. – A Krisztusát, még nem
fordult velem elő, hogy a második numera után ennyire kanos
legyek. – Azzal röhögve kifordult az ajtón, hogy az úton, amerre jött,
sietve hazatérjen.
– Ostoba! – dünnyögte Alanna, de tudta, hogy nyitva hagyja éjjel
az ajtaját.
Broc Cairn ifjú grófnőjét a helybeliek hamar megszerették és
maguk közé fogadták. Először a szépsége bűvölte meg az embereket,
de aztán felfedezték, hogy az úrnőjük nemcsak szép, hanem éles
eszű, kedves és gondos is, dacára, hogy Angliában született. A falu
népe távol tartotta Alanna Wytheot Lady Gordontól, és az
ezüstműves leányának a sorsa ugyancsak rosszabbra fordult, mióta
Velvet Broc Crainbe érkezett. A kis Sybillának mindazonáltal nem
kellett osztoznia anyja kitaszítottságában, a falusiak ugyanis úgy
érezték, hogy Alex gyermeke lévén, a leányka közéjük tartozik.
Velvet a kastélykertek rendbe hozásával töltötte az őszt, és
igyekezett minél többet megtudni Alex birtokairól, az ott élő
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emberekró1 és egyáltalán a skót felvidék szokásairól. Pansy nagy
segítségére volt ebben, mivel Dugaid feleségeként és Morag Geddes
újdonsült menyeként mindenhol szeretettel fogadták. Még Broc
Arain természettó1 fogva gyanakvó népe sem tudott ellenállni Pansy
mulatságos, idegenszerű beszédmódjának, talpraesettségének és
kitűnő humorérzékének. A helyi szokásokat és mendemondákat
megismerve Velvet hamar be1erázódott a kastély úrnőjének a
szerepébe.
Aztán eljött a tél, de továbbra sem mutatott semmi jel a közelgő
gyermekáldásra. Szilveszter éjszakáján Velvet, Alex, Bella és Ian a
várfokon állva nézték, mint gyúlnak ki a tüzek szerte a hegytetőkön,
miközben a, templomi harang zúgása bongása mellett beköszöntött
az Ur 1592. esztendeje. Újévi ajándékként Alex egy pompás
rózsaszín gyöngysort nyújtott
át a feleségének, melyró1 három, könnycsepp alakú gyémánt ,
függött. Amikor Velvet eldicsekedett a sógornőjének, úgy találta,
hogy Bella sápadt kissé, s amikor az asszony lehajolt, , hogy
lelkesedést színlelve megcsodálja az ékszert, Velvet egy csúnya
zúzódást fedezett föl a keblén.
– Gyönyörű ajándék – kedveskedett mindezek ellenére Annabella
–, azt hiszem, csakugyan boldog lehetsz a bátyámmal Alex
szerencsés ember.
– Talán teherbe estél – tapintatlanodott otrombán Ian –, azért
kaptál Alextó1 ilyen értékes ajándékot? – Ian aznap este dugig
belakott Alex asztalánál, s már igencsak a fejébe szállt a kastély
pincéibó1 származó jóféle bor és whisky.
Velvetnek az arcába futott a vér, és várakozón nézett a férjére. –
Visszaélsz a vendégszeretetemmel, Ian. Igaz, a sógorom vagy, ám ez
még nem jogosít fel rá, hogy ilyen kérdésekkel zaklasd a
feleségemet. De biztosíthatlak, ha eljön az ideje, az elsők közt
tudatjuk veled a hírt.
– Tehát még mindig az én fiaim az örököseid – röfögte ré• szegen
Ian.
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Most Annabellán volt a sor, hogy elvörösödjék. – Ian! – kiáltott
szégyenkezve.
– Ian – majmolta a feleségét Lord Grant, majd fenyegetőn az
asszonyra förmedt: – Te csak ne oktass ki a jó modorra, ha békét
akarsz. – Szeme összeszűkült, Bella pedig ideges en elhúzódott a
férje melló1.
Késő éjjel, amikor már mindketten ágyba bújtak, Velvet
megszólalt: – Azt hiszem, Ian veri a nővéredet.
Alex felnevetett. – Nincs hozzá bátorsága, drágám. Nem
merészelne ilyesmire vetemedni. És Bella különben sem tűrné.
– Nem vetted észre, Alex, hogy az utóbbi időben milyen csöndes
a nővéred? Régebben csak úgy sürgött–forgott, és be nem állt a
szája, mostanában viszont feltűnően alázatos. És ma este
észrevettem, hogy egy rút seb éktelenkedik a mellén.
– Talán Ian túl heves volt az ágyban, szívem. Ne aggódj te Bella
miatt. Ha valami baja van, úgyis elpanaszolja.
Egyre ádázabbul tombolt a tél, az első tél, amit Velvet fenn,
északon töltött. A gróf körültekintő gondoskodása azonban megóvta
Broc Arain lakóit az éhezéstó1 és a megfagyástól. A csűrökbó1
minden héten gabonát osztottak ki a falusiak között, és a Lord
megengedte az embereknek, hogy tűzifát gyűjtsenek az erdeiben.
A szerelmesek szerencsére élvezték egymás társaságát, az utakat
borító vastag hótakaró miatt ugyanis kénytelenek voltak bezárkózni
a kastélyba, még Grantholm urát és úrnőjét sem látogatták meg, amit
Velvet nem is bánt túlzottan. Szerette ugyan a sógornőjét, de Ian
Granttal nem értett szót. Kényelmetlenül érezte magát a
társaságában, és nem értette, mi vonzót talál benne Annabella.
Velvet egyre jobban megszerette ezt a földet. Elhagyatott vidék
volt, s csak a falvak lakói tudják, milyen barátságtalan a szürke téli
napokon. De az értő szem még ekkor is felfedezhette a táj sajátos
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szépségét: a hófödte hegyoldalak büszke fenyveseit s az ég felé
ágaskodó csupasz, fekete fákat. Tiszta éjszakákon a csillagok olyan
hatalmasan és fényesen ragyogtak, mintha egy karnyújtásnyira
lennének, s az ember kísértést érzett, hogy megpróbáljon leszedni
néhányat. Az alant elterülő sűrűben farkasok vonítottak a fehéren
szikrázó holdra, s kívántak egymásnak jó vadászatot.
A tél, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan búcsút is vett. A meleg
tavaszi nap felolvasztotta a havat, s Alex és Velvet ismét ki tudott
lovagolni a hegyekbe. Együtt járták végig a marhagulyákat, melyek
idén tavasszal szépen meggyarapodtak. A borjak esetlenül
ugrabugráltak az anyjuk körül a völgyben elterülő legelőkön, öröm
volt nézni őket.
Velvet mélyet sóhajtott, olyan mélyet, hogy a lova
nyugtalankodni kezdett alatta. – Lám, minden, ami él, életet ad, csak
nekem nincs még gyermekem – hajtotta le a fejét.
_ Jobban kell igyekeznünk – tréfált Alex.
Velvet a lelke mélyén aggódott. Olyan gyorsan teherbe esett
Akbártól, miért tart hát ilyen sokáig megfogannia Alex gyermekét?
Férje nem magtalan, erre Sybilla a legjobb bizonyíték, na meg az a
szántaian, már cseperedő lurkó lenn a völgyben, akik a
megszólalásig hasonlítanak a grófra. Akkor hát miért nem kerül már
áldott állapotba? Utálta a kíváncsi tekinteteket, melyek fürkészőn
bámulták, valahányszor a faluban járt, s felbőszítette az a völgyben
terjesztett mendemonda, hogy Alanna Wythe bocsátott rá gonosz
varázslatot.
– Magam tekerném ki a nyakát, ha egy pillanatig is elhinném ezt
az ostobaságot – morogta vészjóslón Alex, amikor megtudta, mit
beszélnek az emberek. – Jobb szeretném, ha rám bíznád ezt a
feladatot – felelte zordan Velvet.
Délről egyre kedvezőtlenebb hírek érkeztek; a király és Lord
Bothwell még mindig hadilábon álltak egymással, s Maitland
ösztökélésére az uralkodó május végén rendeletbe adta, hogy a
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parlament fogadja el a Francis Stewart–Hepburnt teljes
jószágvesztéssel sújtó ítéletet. Bothwell grófja Skócia trónjára tör,
jelentette ki a király, ez pedig nem más, mint felségárulás.
Mindenki nevetségesnek tartotta a vádat. A skót nemesség, mely
rendszerint nemcsak a királlyal, hanem egymással is hadban állt,
ráébredt, hogy a háttérből John Maitland irányítja az uralkodó tetteit.
Maitland le akarta verni a nemességet, hogy minden hatalmat a maga
kezébe kaparintson, és engedelmes bábbá tegye Jakabot. A skót
kánvezérek nem haboztak, egy emberként sorakoztak fel Bothwell
grófja mögött, hogy rendezzék a király s a Lord vitáját.
Francis Stewart–Hepburn békét szeretett volna kötni az
unokafivérével, Stuart Jakabbal. Ez a ragyogó elme, akinek
felvilágosult gondolkodása messze megelőzte a korát, egy dolgot
biztosan nem akart, azt, hogy Skócia vagy bármely más ország
uralkodója legyen. Elrettentő példát állított elé néhai nagybátyja,
James Hepburn, Bothwell ötödik grófja, aki a skótok királynőjének,
Stuart Máriának a férje volt.
Amikor július elején a király harcba hívta a nemességet Bothwell
grófja ellen, a Lordok fülük botját sem mozgatták. A király
duzzogva vonult vissza DAL KEITHI kastélyába, hogy ott töltse a
nyár hátralévő részét. Augusztus elsején néhány bátor híve a falak
mögé csempészte Bothwellt, hogy a királyné közreműködésével
találkozhasson az uralkodóval. Jakab azonban megneszelt valamit, és
üzenetet küldött a feleségének, miszerint büntetéssel fog sújtani
mindenkit, aki a színe elé meri engedni számkivetett cousinját.
Bothwell csalódott tan távozott Dalkeithból, és kétségbeesve
visszatért Hermitage–be.
A skót felföld nagyhatalmú családjai még azon melegében
értesültek az eseményekről. A Gordon–kán feje, George Gordon,
Hundey grófja, titkos találkozót szervezett Bothwell–lel. Hundey
tudta, hogy Maitland nem fog sokat teketóriázni, ha sikerül
elveszejtenie Bothwellt, utána ő, a skót felföld leghatalmasabb ura,
"észak sas madara" következik majd a sorban. Bothwell tehát
titokban hagyta el a kastélyát, miközben az emberei a féltestvérével,
Hereluesszel meg a szeretőjével, Glenkirk grófnőjével az élükön, a
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határvidéken portyáztak, hadd higgye azt mindenki, hogy a gróf
továbbra is Hermitageben tanyázik.
Hermitage–bó1 távozva Bothwell Huntley felé vette útját. 1101
ennél, hol annál az ismerős háznál bújt meg, míg vándorlásának
utolsó előtti állomására, Dun Brocba nem ért. Brock Cairn ura és
úrnője kitörő örömmel üdvözölte, ám amikor Francis felkapta
Velvetet, hogy alaposan meglapogassa, az asszony felvisított. –
Óvatosan, Francis! Áldott állapotban vagyok! Végre anya leszek! –
Bothwell óvatosan lengette, és jobbról is, balról is arcon csókolta
Velvetet.
– Gratulálok, kedvesem!
_ Mégsem járja, hogy én tudjam meg utoljára – zsörtölődött
sértődötten Alex.
_ Ma akartam elmondani, de amikor Francis felkapott,
megijedtem. Ó, Alex, olyan boldog vagyok! – kiáltott Velvet, és a
férje nyakába borult.
Velvet öröme hamar átragadt AIexre is, néhány pere múlva már
úgy vigyorgott, mint akinek elment az esze a boldogságtól. Apa lesz,
ez most már kétségtelen. Velvet fiút szül neki! Hatalmasat rikkantott,
mindenki legnagyobb megdöbbenésére, majd ölbe kapta a feléségét,
és bevitte a kastélyba.
_ Tegyél le, te őrült! – kapálózott Velvet. – Nem vagyok
cukorból. Az anyám nyolc gyermeket szült. A nővéreimnek
valamennyi gyermeke él és virul. Tegyél le, de azonnal!
_ Nem akarom, hogy bármi baja essék a fiamnak – mentegetőzött
Alex, és gyöngéden talpra állította a feleségét.
_ Azt hiszem, magam is tudok gondoskodni a gyermekünkről,
Alex – vágott vissza hetykén Velvet.
Bothwell mosolyogva nézte őket. A házasság nem változtattat
meg a barátait. Nyakig elmerülve zavaros ügyeiben, ezt némileg
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vigasztalónak találta. – Asszonyom – fordult Velvethez – négy napig
le sem szálltam a lóról, bűzlök, mint egy görény, és farkaséhes
vagyok! Tudnál segíteni rajtam?
– Hát persze, Francis – felelte szívélyesen Velvet –, a saját
kezemmel csutakollak tisztára, mint a régi várúrnők nagyra becsült
vendégeiket. Aztán pedig Geddes asszony pompás főztjét tálalom
eléd. Mivel azonban Catet a barátnőmnek tekintem, az ágyadat ma
éjjel csak forró téglákkal tudom fel. melegíteni.
– Kezdjük a fürdővel – gonoszkodott Bothwell.
– Jer hát, jó uram – hívta Velvet, és kézen fogva Francist,
felvezette a lépcsőn a vendégek lakosztályába. A hálószobában egy
jókora tölgyfa kád állt, teli gőzölgő forró vízzel. Velvet megpördült,
és csípőre tette a kezét.
– Nos, uram, vetkezzék. Ruhában nem tudom lemosdatni.
Bothwell odadobta a szolgálónak a köpenyét, aztán levetve az övét
és a zekéjét, az ingét kezdte gombolgatni. Velvet egykedvűen nézte,
amint kibújik az ingébó1, és a székre ülve nekiveselkedik a
csizmájának. BothweIl szemmel láthatóan egyre nyugtalanabb lett,
mivel Velvet semmi jelét nem mutatta annak, hogy távozni
szándékozik.
– Segíthetek leoldani a szoknyádat, Francis? – kérdezte ártatlan
hangon.
– Leköteleznél, ha megtennéd – szólt lassan BothweIl, elhúzva a
száját.
– Hogyne – felelte Velvet –, nem hiszem, hogy olyasmit tudnál
mutatni, uram, amit még nem láttam, vagy tévedek?
BothweIl grófja harsányan felkacagott. – A teremtésit, kicsim!
Micsoda veszedelmes némber vagy te! Mindig gyanítottam, de a mai
napig nem voltam biztos benne. És most, eridj, a pokolba, majd
magam lemosakszom, és megpróbálom helyrepofozni férfiúi
méltóságomat.
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Velvet kuncogva kacsintott egyet, azzal kifordult a szobából, és
lesietett a lépcsőn, hogy a vacsora után nézzen. Francis Stewart–
Hepburn nevetése melegséggel töltötte el a szívét. Nagyon szerette
Bothwellt, és elkeserítette, hogy a király az életére tör.
Még az éjjel elhatározták, hogy másnap reggel Alex néhány
emberével együtt Huntleyba kíséri Francist. Velvet is szeretett volna
velük tartani, ugyanis már évek óta nem találkozott Henrietta
Gordonnal, Huntley grófnőjével, aki francia asszony lévén, Velvet
valamennyi
archambault–i
nagyszülőjét,
nagynénikéjét,
nagybácsikáját és unokatestvérét ismerte. Alex nagyon féltette a
születendő kisbabát, és ellenezte a tervet.
– Meg akarod tiltani nekem, hogy lóra szálljak? – ágált az intés
ellen Velvet.
– Szó sincs róla – magyarázkodott Alex –, egyszerűen csak nem
akarom, hogy lóháton tegyél meg akkora távolságot, mint a
Huntleyba vezető út. Henriettán kívül úgysem lesz más asszony a
kastélyban. George összehívta a legtekintélyesebb skót családfőket,
hogy kifőzzenek valamit a király ellen. Ha nem támogatjuk Francist,
Maitland egyenként fogja lekaszálni a skót nemességet.
– Ne becsüld alá Jakabot – vetette közbe Bothwell. – Attól, hogy
olykor nehezen szánja el magát, még korántsem ostoba, sőt nagyon
is bölcsen lát bizonyos dolgokat. Csak teszi a bolondot, s miközben
Maitland azt hiszi, hogy az orránál fogva vezeti a királyt, a király
irányítja Maitland lépéseit.
– Azt akarod mondani, hogy a király szeretné letörni a grófok
hatalmát?
BothweIl bólintott. – Igen, éppen erró1 van szó. Jakab levonta a
kellő tanulságokat. Csak végig kellett pillantania a Stuart–ház
történetén. Egyetlen Stuart uralkodó sem érte meg a békés öregkort,
vagy a lázadó nemesekkel vívott háborúkban estek el, vagy
orgyilkosság végzett velük. Te is tudod, hogy még saját fiaiktól sem
voltak biztonságban. Minden ésszerű megfontolás szerint Jakab
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követi majd Tudor Erzsébetet az angol trónon. A királynőnek nincs
más számba jöhető rokona. Na, persze ott van Stuart Arabella, Jakab
unokanővére, de Erzsébet után az angolok nem fogják tűrni, hogy
ismét egy asszony tegye a fejére a koronát, ez meggyőződésem.
Jakab számít rá, hogy ő lesz az angol király, és szeretne életben
maradni, hogy átvehesse az örökét. Az angol nemességgel könnyebb
zöld ágra vergődni, mint a skóttal mosolygott szomorúan Bothwell.
– Skócia nyugtalan föld, hol itt, holott üti fel viszály a fejét –
folytatta Bothwell. – Jakab tisztában van vele, hogy meg kell
zaboláznia a nemességet, ha élvezni akarja várakozása gyümölcsét.
Ennek legjobb módja pedig az, ha elpusztítja vagy legalábbis
tönkreteszi I végek meg a felföld leghatalmasabb urait. Bukásunk
intő példa lenne a kisebb klánok számára. Ördög és pokol, ha a
királyi fattyúnak sikerülne a fejünkre taposnia, ha legyőzne engem és
Huntleyt, mindenki azt hinné, hogy maga az Atyaisten is az ő
oldalán áll. Helyesebben Maitland oldalán, mert Jakab az ő háta
mögé bújik; bármily bölcs is a király, a bátorság nem a legfőbb
erénye. Maitland pedig, szegény bolond, bármikor az oroszlánok elé
vethető, egy kancellár ide vagy oda, fel se tűnik. Ha Jakab kudarcot
vall, Maitlandé a szégyen, ami nem teszi majd népszerűbbé a grófok
szemében.
– Tehát hajnalban indulunk – szögezte le nyugodtan Alex.
– A király csak őrizze a hatalmát, de ne törjön a miénkre.
Velvet már pirkadatkor talpon volt, hogy elbúcsúzzon a férjétó1
és Francistó1. Arcon csókolta Bothwellt, és szerencsés utat kívánt. –
Add át szerető üdvözletemet Catnek, amikor majd visszatérsz
Hermitage–be. Imádkozni fogok értetek, hogy ez az ügy mielőbb
rendeződjék.
, Bothwell egyetértően bólintott. – Vigyázz magadra, kicsim. Es
a terhedre, mely mindennél értékesebb most Broc Cairn számára.
Alex megcsókolta a feleségét. – Öt–hat nap múlva viszontlátjuk
egymást. Nem kell félned. Nincsenek ellenségeink a vidéken, és a
vár védett a kisebb rajtaütésekkel szemben. Egyébként is, már évek
óta nem történt semmi, ami aggodalomra adhatna okot.
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– Majd Dugaid a segítségemre lesz – felelte Velvet. – Légy
óvatos, jó uram!
Velvet a felvonóhídról nézte, amint a katonái élén Alex lassan
eltűnik a völgybe vezető úton. Indiából való visszatérése óta ez volt
az első alkalom, hogy el kellett válniuk egymástól. Ennek idestova
egy éve, tűnődött Velvet. A kislánya most kétesztendős. Vajon
milyen lehet? Talán már megtanult járni. És egyre szebben beszél.
Vajon milyen nyelven? Alighanem perzsául is és hindiül is
megtanul. Egy pillanatra éles fájdalmat érzett a szíve tájékán, de
legyőzte a kísértést, hogy átadja magát az önsajnálatnak. Jaszaman
elveszett a számára ám hamarosan új gyermeke születik. Alig telik
bele egy év; ~ már ismét lesz kit szeretnie és babusgatnia.
A falu népe az utcára tódult, hogy a saját szemével lássa Francis
Stewart–Hepburnt, mert bármily óvatos volt is Alex, Bothwell
látogatását nem sikerült titokban tartania. Az emberek hősnek
tekintették Francist, s tudván, hogy veszélyben van az élete, lakatot
tettek a szájukra az idegenek előtt. A világért sem árulták volna el
senkinek, hogy a gróf a várban tartózkodik. Mindazonáltal nagy
esemény volt ez a számukra, s ki akarták venni beló1e a részüket.
Az elporzó lovak után nézve Alanna Wythe így szólt a kapu
homályába húzódó szeretőjéhez: – Vérdíjat tűztek a fejére. Lucifer
szakállára mondom, bárcsak módunkban állna megszerezni azt a
pénzt!
– Ne bomolj, Alanna. Már hogy volna lehetséges, hogy elfogjuk
és Edinburgh–ba hurcoljuk Lord Bothwellt?
– Lenne egy javaslatom – mondta Alanna –, csak segítőtársak
kellenének hozzá. Mivel azonban nincsenek segítőtársaink, szót se
róla többet. Pedig kár, Ian. Milyen szép is lenne, ha
megszabadulhatnánk ebből a sárfészekbó1 mi ketten, együtt, ahogy
elterveztük.
Alanna ravaszul elejtett szavai felkeltették a férfi érdeklődését. –
Mégis, mi lenne az a javaslat? – kérdezte.
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– Bothwell és Broc Cairn unokatestvérek, ha nem tévedek?
– Igen, azok. És egyúttal a király unokafivérei is – felelte Ian.
– És mi a legdrágább ezen a világon Alexander Gordon számára,
Ian? A felesége! Az ő kedves, aranyos Velvet Gordonja! – Alanna
hangjában keserűség csengett. – Mi történne, ha elrabolnák
ó1adységét, Ian, és váltságdíjul azt követelnék a férjétó1 az elrablói,
hogy adja Lord Bothwellt a király kezére? Ha lenne néhány
segítőtársunk, könnyűszerrel véghezvihetnénk a tervet, és borsos árat
alkudhatnánk ki Maitlandtó1 az értékes portékáért. De ne
ábrándozzunk, Ian, úgysincsen senki, akiben megbízhatnánk.
– Talán van valaki – mondta lassan a férfi –, és ha megtalálnám
őt, nyélbe üthetnénk a dolgot.
– Megtalálnád, de kit? – kapta föl a fejét Alanna. – Tán csak nem
akarsz megosztozni valakivel a vérdíjon? Mi maradna ajkkor
nekünk?
– A pénz nem fogja érdekelni – felelte Ian. – Megelégszik Alex
marháival. A hatalmasra gyarapodott gulya jó pár csengő aranyat
megér. Ez az ajánlat majd gondolkodóba ejti.
– Kiró1 beszélsz? – Alanna nem tágított.
– Ranaid Shaw–ról. Más néven Ranald Torc, Ranaid, a Vadkan.
Disznó, zsivány ember, de elég kapzsi ahhoz, hogy érdekelje az
ötlet. Es ő az a fajta, aki állja a szavát.
– Mi tartja vissza attól, hogy egyszerűen elhajtsa Alex gulyáit,
miután neszét vette, hogy a Lord kitette a lábát Dun Brocból?
– Ranaid zsivány ugyan, de nem ostoba, Alanna. Tart Alex. tó1,
és meg is van rá az oka. Belátja majd, hogy a saját biztonsága
érdekében foglyul kell ejtenie Velvetet. Számíthatunk rá, ne aggódj.
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– Nincs sok időnk – intette Alanna. – Derítsd ki, hány napig lesz
távol Alex. Csak akkor szánhatjuk el magunkat. Jézusom, Ian!
Micsoda lehetőség ez a számunkra! A király aranyaival a
zsebünkben végre itt hagyhatjuk Annabellát meg ezt a penészes
kőhalmot, amit annyira gyűlölsz! Gazdagok leszünk, és nem kell
többé annak a pokolra való Alexnek a kegyelemkenyerét ennünk!
Gondold meg, Ian! – Megragadta a férfi karját, és mélyen a szemébe
nézett. – Gazdagok leszünk!
Ian Grant meggondolta, és ahogy meghányta–vetette magában a
dolgot, arra a következtetésre jutott, hogy ezúttal talán csakugyan
rámosolyog a szerencse. Az is felmerült benne, hogy egyáltalán nem
akar osztozni Alannával. Legjobb lesz, ha egy füst alatt mindkét
zsémbes hárpiától, a feleségéétó1 meg a szeretőjétó1 is
megszabadul. Alannára azonban egyelőre még szüksége van.
Még aznap reggel a kastélyba lovagolt. – Igaz, hogy Alex
Huntleyba ment Bothwell– lel? – szegezte a kertben serénykedő
Velvetnek a kérdést anélkül, hogy köszönt volna.
– Igaz – morogta Velvet dühös volt, hogy így látja a sógora:
térden csúszkálva a rózsatövek közt.
Ian viszont annál inkább élvezte a helyzetet. Ahogy Velvet fölé
magasodott, elfogta a gerjedelem, erősnek és hatalmasnak érezte
magát. – Mennyi ideig lesz távol?
Velvet fölegyenesedett, és a szoknyájába törölte a kezét. Nem
mindegy az neked, Ian? – kérdezte ingerülten.
– Nekem ugyan mindegy, de Bella tudni szeretné, alig varrja
már, hogy meghívhasson Grantholmba, csak előbb meg kell tennie a
szükséges előkészületeket. Engem bízott meg, hogy átadj am a
meghívást.
– Alex hosszabb időre ment, azt mondta, öt vagy hat nap múlva
tér vissza. – Velvet vidáman Ianra mosolygott. ¨Mondd meg
Bellának, hogy készítsen valami nyalánkságot. Az utóbbi időben
élek–halok az édességért.
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Ian úgy nézett Velvetre, mintha a sógornőjének elment volna az
esze.
Velvet felkacagott. – De Ian, mint kétgyermekes apa, igazán
sejthetnéd, miért kívánom úgy az édességet. Nem ígéretük meg tán,
hogy te leszel az első, akivel tudatjuk, hogy áldott állapotba
kerültem?
– Terhes vagy? – hüledezett Ian. Képtelen volt elhinni, hogy
ekkora szerencse érte. Már a markában érezte az aranyakat, amiket
majd Lord Bothwellért zsebel be, hiszen Alex, aki eddig is szerette a
feleségét, most, az örökösével a szíve alatt, alighanem még jobban
imádja.
– Igen, terhes vagyok – jelentette ki büszkén Velvet –, de ne
áruld el Bellának. Szeretném meglepni.
Iannak fülig ért a szája. – Rendben, tubicám, egy szót se szólok
Bellának. Nem rontom el az örömödet. – Azzal sarkon fordult, és
amilyen hirtelen jött, olyan sietősen távozott. Dun Brocból egyenest
a nyugatra elterülő erdőségbe nyargalt – itt már Ranald Torc volt az
úr.
Ranald Torc birodalma a Gordon és a Grant család, valamint a
Shaw–klán birtokainak határán feküdt. Bár Ranald a Shaw család
egyik elfajzott fia volt, rokonai nem háborgatták, túlságosan
veszedelmes lett volna kikezdeni vele, és Ranald mindent el is
követett, hogy atyafiai féljenek tó1e. Ő örökölte volna a család
valamennyi birtokát, ha a tisztességes ember babérjaira pályázik.
Mivel azonban esze ágában sem volt, hogy így tegyen, a Shaw•k
békén hagyták, és szemet hunytak, ha elkötötte a gulyáikat vagy a
nyájaikat, vagy megint elrabolt egy lányt a faluból.
Ranald Torc anyja Ian Grant édesatyjának a nővére volt. A két
fiú együtt töltötte a gyerekkorát, s jóllehet a család udvariasan
keresztülnézett Ranaldon, Ian tartotta vele a kapcsolatot, maga sem
tudta, miért. Ian Grant, akit mindenki gyáva \ megalkuvónak ismert,
titokban talán csodálta rebellis unokabátyja vakmerő életvitelét.
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Ranald Torc egy düledező kőviskóban lakott az erdő mélyén. Ian
tudta, hogy minden lépését figyelik, mióta az unokafivére földjére
tette a lábát. Éppen ezért nem nézett se jobbra, se balra, se a háta
mögé. Fejét előreszegve eltökélten ült a lován, és meg sem állt, míg
Ranald házához nem ért.
– Hahó, van itt valaki? – kiáltotta, lepattanva a lováról. _ Ranald
Tore! Ian Grant érkezett hozzád.
Az ajtó lassan kinyílt, és a homályból egy alak lépett ki a ház
előtti tisztásra. Ian, mint mindig, amikor hosszú idő után először
találkozott az unokabátyjával, lenyűgözve bámulta az égre
tornyosuló óriást. Ranald Torc kis híján két méter magas volt, és
hozzá széles vállú. Vastag nyakán e roppant testhez méltó behemót
koponya ült. Világosbarna haja a vállát verdeste, csak a homloka
előtt vágta egyenesre, hogy ne zavarja a látásban. Közel ülő,
égszínkék disznószemével– ezért hívták Vadkannak – óvatos,
gyanakvó pillantással nézett a világba. E fogyatékosságától
eltekintve Ranald egészen csinos férfi lett volna.
– Üdvöz légy, Egérke! – dörgött mély hangján Ianra. – Mi szél
hozott erre?
Ian elvörösödött, utoljára gyerekkorában becézte az unokabátyja
Egérkének. Színeváltozása nem kerülte el Ranald figyelmét, aki jót
mulatott magában Ian zavarán.
– Egy ajánlatot szeretnék tenni neked, Ranald. Ha érdekel,
tekintélyes summa ütheti a markod.
– Kerülj beljebb, Egérke. – Az óriás bebújt az ajtón, a nyomában
Iannal. A vendég szeme hamar hozzászokott a félhomályhoz, a szoba
tágas volt, egy jókora tűzhely állt benne, mellette néhány szék és egy
asztal. Ranald whiskyt töltött, az egyik ónkupát az unokaöccse
kezébe nyomta, majd intett, hogy üljön le.
– Ki vele, Egérke! Hogyan juthatok hozzá az aranyakhoz,
amikről az imént fecsegtél?
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– Előbb add a szavad, hogy segítesz a vállalkozásomban, Ranald!
Sok pénzt fogok besöpörni vele, de az így szerzett aranyakat nem
osztom meg veled. Hosszú, fáradságos vállalkozás lesz, nem olyan
könnyű, mint az, amit neked tartogatok.
Ranald Torc vállat vont. – Mindig te voltál az okosabb kettőnk
közül, Egérke. Ha azt mondod, jól járok, én elhiszem, mert rokonok
vagyunk, és meggyőződésem, hogy sohasem szednél rá, mert tudod,
ha megtennéd, búcsút mondhatnál az életednek. Számíthatsz rám a
vállalkozásodban, öcsém. És most beszélj.
– Lord BothweIl ebben a pillanatban Huntley felé tart Broc
Cairnnel az oldalán. Jókora vérdíjat tűztek a fejére, de senki sem
képes kézre keríteni. Én azonban ismerem a mód• ját, hogyan
lehetne a nyakába vetni a hurkot. Ő és Broc Cairn unokafivérek.
BothweIl szívből szereti Alexet és Alex feleségét, aki jelenleg áldott
állapotban van. Segíts nekem elrabolni Velvet Gordont, Ranald.
BothweIl nem tűrné, hogy az unokaöccse hitvesének és Broc Cairn
örökösének bármi baja essék. Amilyen úriember, önszántából adná
fel magát, én meg bezsebelhetném érte a királytól a kilátásba
helyezett jutalmat. Te fizetségül megkapnád Broc Cairn gulyáit,
melyeket a feleségével együtt elrabolnánk. Hatalmas gulyái vannak,
Ranald! És most, hogy békeidő van, és az emberek zöme Huntleyba
ment Broc Cairnnal, a marhák őrizetlenül maradtak.
– Nem lesz könnyű kihozni Lady Gordont abból az erődből, Ian.
– Ne aggódj, mindenre gondoltam. Lady Gordont látogatóba
hívtam Grantholmba. Ismered azt a hosszú, elhagyatott útszakaszt
Broc Arain és a házam között. Ott kell lecsapnod rá! – És mi tartja
majd vissza Broc Cairnt attól, hogy utánunk eredjen és
valamennyinket lekaszaboljon? – akadékoskodott Ranald. – Jó
feleséget nem mindennap talál az ember. – Alextől nem kell
tartanod, Ranald. Imádja Velvetet, és a gyermek, akivel viselős az
asszony, Broc Cairn elsőszülöttje lesz. Alex félteni fogja őket,
éppúgy, mint Bothwell. Azt teszik majd, amit mondunk, ránk pedig
fényes gazdagság vár – Mit gondol a feleséged erró1 az egészró1,
Egérke? Egyetért a tervvel?
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– Annabella nem tud semmiró1, Ranald. Ha már minden
elrendeződött, búcsút mondok Grantholmnak.
– ó! – Az óriás elmosolyodott. – Másik asszonyt találtál, öcskös?
Ian felnevetett. – Őt is itt hagyom – felelte. – Nem vagyok olyan
bolond, hogy az egyik siránkozó némber helyett egy másikat vegyek
a nyakamba. A legjobb a dologban az, hogy a nőcske Alex szeretője
volt! Angliából hozta magával, mielőtt a felesége hazaérkezett, de
aztán megelégelte. Egy kislányuk is született. Senki sem tudja, még a
feleségem se, hogy van köztünk valami.
– Csinos? – érdeklődött Ranaid Torc.
– Meglehetősen. Hosszú szőke haja az ülepét verdesi. És akkora
dudái vannak, amilyet még nem pipáltál. A bőre is szép, nem verte ki
a ragya, mint annyi fehércselédnek. – Hirtelen egy ötlete támadt. –
Kéne neked, Ranald? Szívesen átengedem! Alex marhái és Alex
szajhája! Nem rossz üzlet, mi?
– Hát – Ranald Torc elbizonytalanodott –, még nem maradt meg
mellettem hosszabb ideig egyetlen asszonyszemély sem. Ismered a
bajom.
Ian csakugyan ismerte unokafivére baját. Bár maga is tekintélyes
férfiúi ékességgel volt megáldva, cousinja e téren kifejezetten
torznak volt mondható, miután nemzőszerve egy csődörével
vetekedhetett. Suttyó gyerekként sihederszokás szerint egyszer
összemérték a fütykösüket, és Ian legnagyobb megdöbbenésére
Ranaldé csaknem kétszer akkorára ágaskodott, mint az övé.
Megrendült önbizalmát csak akkor sikerült helyreállítania, amikor
felserdülvén kitapasztalta, hogy jómaga milyen helyet foglal el
méreteivel a férfiak rangsorában. Ranald Torc egyszerűen túl
hatalmas volt a legtöbb asszony számára, s még a fizetett lotyók is
visszariadtak tó1e, attól fél. vén, hogy a torkukon akad a jókora falat.
Mindazonáltal Ranaldnak hiányzott az asszonyi melegség, és Ian
ajánlata csábítóan hangzott.
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– Ha csakugyan meguntad már a némbert, Egérke, akkor ide
vele! Ha megölöm, az se baj, kinek hiányozna egy angol cemende?
De mit szól majd, ha kiderül, hogy ott akarod hagyni?
– Bízd rám Alannát. Azt mondom majd, hogy csak akkor állsz
mellénk, ha szétveti neked a lábát. Meg fogja tenni. Pénzért mindent.
– Hány napunk van Broc Cairn visszatértéig? – Ranald
agytekervényei mozgásba lendültek.
– Öt vagy hat, de minél előbb végrehajtjuk a tervünket, annál
jobb.
– Ebben egyetértünk, Egérke.
– Itt akarod fogva tartani Alex feleségét? – tudakolta Ian.
– Nem, öcskös. Itt egybó1 ránk találnának. Délre hajtjuk a gulyát,
hogy túladjunk rajta. Aztán Edinburgh–ba megyünk, ott várjuk ki,
míg megkapod a díj ad. Így a zsebemben tudhatom az aranyakat, és a
városban a gróf is nehezebben jut a nyomunkra. Szeretném kiélvezni
szolgálataim jutalmát.
– Lady Gordon állapotos, Ranald. Nem kockáztathatod az életét,
a gyermekéró1 nem is beszélve. Alex eltaposna, ha megtennéd.
Rühellem a fickót, de gyilkos nem vagyok – jelentette ki Ian.
– Nem félsz, hogy Alex bosszút áll majd, amiért faképnél
hagytad a nővérét?
– Bella nem engedné. Ismerem az asszonyt, reménykedni fog,
hogy visszatérek hozzá.
– És visszatérsz? – kíváncsiskodott Ranald.
– Szó sem lehet róla. Franciaországba megyek, ahol, az a hír
járja, jól ki lehet jönni egy zsák aranyból. Nem gondoltam volna,
hogy valaha az életben ilyen lehetőségem adódik. De Alanna
agyafúrt nőszemély, ő főzte ki ezt az egészet.
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– Akkor viszont, Egérke, oktalanul cselekszel, hogy kiengedsz a
markodból egy ilyen remek culát.
– Az asszony csak asszony, Ranald, akár feleség, akár szerető.
Amint átmelegszik melletted a pucája, máris egy nótát fúj
valamennyi, te meg csak hallgathatod a szüntelen kárálást és
siránkozást. Ezen túl hetente más asszonyt viszek az ágyamba.
Akkor nem lesz időm rájuk unni!
– Kiadom az embereimnek a parancsot, Egérke, és máris
indulhatunk Broc Ailienbe. Egek a vágytól, hogy találkozhassam
végre ezzel a bizonyos Alannával.
Már leszállt az éj, mire Alanna Wythe kunyhójához értek.
A tűz alig pislákolt a szobában, Alanna éppen lefekvéshez
készülődött. Sybilla édesdeden aludt a bölcsőjében.
– Ki ez az óriás? – förmedt rájuk mogorván Alanna. – Nem
megtiltottam, hogy idehordd a barátaidat?
– Bemutatom Ranald Torcot, Alanna. Segít végrehajtani a
tervünket. Holnap indulunk. Az éjjel még hazamegyek Grantholmba,
és rábeszélem Annabellát, hogy hívja meg hol. nap délutánra
szeretett sógornőjét. A falu és a házam közti úton Ranald emberei
lecsapnak Lady Gordonra. Aztán elhajtjuk a marhákat, és illa berek,
nádak, erek.
– Mi lesz, Ian, ha a feleséged aggódni kezd Velvet késése miatt,
és riasztja Alexet? Inkább neked kell meghívást küldened Annabella
nevében, hogy a nejed ne is tudjon róla. Ezzel időt nyerünk. Később
aztán átüzenhetsz Dun Brocba hogy őladysége úgy döntött,
Grantholmban tölti az éjszakát. Így másnap reggelig senki sem fog
gyanakodni, s mire értesítik Alexet, mi már túl leszünk hetedhét
határon.
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– Ezt nevezem – nyugtázta a hallottakat Ranald Torc –, szeretem,
ha egy nő férfi módra gondolkodik. Egérke, közöld az asszonnyal a
feltételeimet.
– Egérke? – Alanna nevetve Ian felé fordult. – No lám! Mii féle
feltételekről van szó?
– Kefélni akar veled – közölte kertelés nélkül Ian. – Ha
megteszed, amit kér, mindenben a segítségünkre lesz.
Alanna alaposan végigmérte Ranaid Torcot. A szeme se rebbent.
– Előbb mosakodjon meg – vetette oda.
– Tessék? – hördültek fel mind a ketten.
– Bűzlik, akár a disznó. Kefélek vele, de csak akkor, ha
megmosakszik – szögezte le Alanna, egy pillanatnyi gondolkodási
időt sem hagyva elképedt vendégeinek. – Ian, hozd be a kamrából a
dézsát, felteszem melegedni a vizet.
Ranald Torcnak a földbe gyökerezett a lába. Azt várta, hogy az
angol szajha felháborodottan sikoltozni kezd, mire ő szépen maga
alá gyűri, és elvégzi a dolgát. Ehelyett azonban a nőszemély mosdani
küldi, és ő, te atyaisten, birka módra engedelmeskedik! Még soha
életében nem találkozott ilyen asszonnyal. Alig észrevehetően
biccentett Iannak, és a forró vízzel teli dézsa csakhamar ott gőzölgött
a tűzhely előtt, mely az egész szobát betöltötte éltető melegével.
Ranald átadta Alannának az ingét és a harisnyáját, amit az
asszony azonmód a mosódézsába dobott. Ian, miután lehúzta az
unokabátyja csizmáját, sietősen távozott. Nem akart szem előtt lenni,
amikor a szeretője megpillantja Ranald Torc nemzőszerszámát.
– Nyomás a vízbe! – rendelkezett Alanna. Lehúzta az óriásról a
szoknyáját, és kirázta a hátsó ajtón. – És most – szólt – légy
türelemmel néhány percig, amíg kimosom az inged és a harisnyád.
Tiszta testtel nem kellemes mocskos ruhába bújni.
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Egyértelmű volt, hogy Alanna még nem vette tüzetesebben
szemügyre a vendégét, különben már rég felverte volna a házat a
sikoltozásával. Ranald engedelmesen bemászott a dézsába, és azon
tűnődött, milyen ostobán festhet vízbó1 kikandikáló térdkalácsaival.
Inge és harisnyája néhány perc múlva már a tűz előtt száradt, és
Alanna ígéretéhez híven nekilátott, hogy róla is lecsutakolja a
mocskot. Amikor az asszony a gyökérkeféért nyúlt, Ranaid már
tudta, hogy nem számíthat irgalomra.
– Jesszusom – nyafogott, meglátva Alanna kezében a szappant –,
úgy fogok illatozni, mint egy frissen szedett virágcsokor.
– Úgy fogsz illatozni, mintha megmosdottál volna, te nyakigláb
fajankó! Ritkán esik meg veled az ilyesmi, ebben nem kételkedem.
Na, állj föl! Lássuk, ami még hátravan.
Ranaid felegyenesedett, és várta a falrengető sikolyt. Egy
végtelennek tűnő pillanatig Alanna némán meredt az elébe táruló
látványra, majd megszólalt: – Eddig azt hittem, hogy Ian Grantnak
van a leghatalmasabb farka ezen a földtekén, de úgy látszik,
tévedtem. – Leszappanozta Ranald ágyékát, kezével gyöngéden
elidőzve roppant hímtagján. – Te magasságos ég, egy bika is
megirigyelhetné a harci felszerelésed, Ranaid Tore! – Apró ujjaival
végigsimította a vesszejét, hosszú–hosszú utat téve meg, míg a
végére ért. Kéjesen felsóhajtott, mire Ranald szerszáma vadul
megrándult a kezében. – öblítsd le magadról a szappant! – reccsent
rá szigorú hangon Alanna. – Minél előbb végzel a mosakodással,
annál hamarább a lábam közé teheted ezt a szekérrudat!
Még soha egyetlen asszony sem szólt így Ranaldhoz. Rendszerint
sikítoztak és üvöltöttek a rémülettó1, amint megpillantották.
Alannára nézett. Olyan pöttöm volt hozzá képest. Hirtelen elfogta a
félelem, hogy megöli ormótlanra nőtt szerszámával, ettó1 pedig,
maga sem tudta, miért, visszariadt.
Alanna, mintha olvasott volna a gondolataiban, így szólt: –
Türelmesnek kell lenned, előbb kipróbáljuk, mennyi illeszkedik a
kulcsból a závárba.
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Ranald bólintott, és kiszállt a dézsából. Alanna elővett egy
kendőt, s mire szárazra törölte a férfi behemót testét, Ranaid
tanácstalansága tovatűnt. – Most már eleget láttál – vette át az
irányítást a tűzró1pattant menyecskétó1–, itt az ideje, hogy te is
megmutasd a portékádat!
Alanna szélesen elmosolyodott. Ledobta a hálóruháját, és várta a
hatást. Rettentően büszke volt az idomaira. Bár alacsony termetű
volt, karja, combja csábítóan gömbölyödött, hatalmas keblei telten
ringatóztak. Ranaldnak elállt a lélegzete. Óvatosan méricskélni
kezdte a tenyerén az egyik érett gyümölcsöt, és fülig szaladt a szája,
amikor Alanna mellbimbója megkeményedett az érintésétó1. Az
asszony, megragadva a férfi szekérrúdját, a padlásszobába irányította
Ranaldot, ahol letérdepeltek egymással szemben a derékaljra. Ranald
kíváncsi keze felderítőútra indult. Azt se tudta, hol kezdjen hozzá,
annyira lenyűgözte Alanna idomainak bősége. Hatalmas tenyerével
először megszorongatta az asszony feszes farát, miközben Alanna
Ranaid szőrös melléhez dörgölte a kebleit. A férfinak, fedezte föl, az
egész testét fekete bunda borította. Néhány percig így mustrálgatták
egymást, de aztán Alanna nem feszítette tovább a húrt. Látva Ranaid
roppant gerjedelmét, hanyatt feküdt, és szétvetette a lábait.
– Gyerünk – buzdította férfit –, fogd munkára bikányi lőcsödet,
Ranald Tore!
Ranald felhördült, Alannára borult, és lassan, de biztosan
megkezdte előrenyomulását. Alanna először úgy érezte, hogy
szétreped, aztán igyekezett minden ízében ellazulni. Végül,
mindkettejük legnagyobb megdöbbenésére, Ranald tövig az asszony
combjai között találta magát. A férfi boldogan elvigyorodott, és
lelkes csókot cuppantott Alanna ajkaira.
Alanna mindazonáltal elkapta a fejét, és rárivallt. – És most
kefélj meg, te vadbarom! Azt már tudjuk, hogy nem fogok belehalni.
Ranald Torc egyetértett Alanna kérésével, és készségesen
nekigyürkőzött. Alanna volt az első asszony; aki nem rokkant bele a
közeledésébe, sőt szenvedélye csúcsán még a kapottat is kevesellte.
Gyorsan elszállt az éj az angol menyecske ágyában. Ranaid, szó, ami
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szó, alaposan kifáradt, de szíve ettől csak még jobban örvendezett.
Amikor eljött a hajnal, Alanna fölkelt az óriás melló1, kását főzött,
tojást, sonkát és lepényt sütött reggelire.
A visszatérő Ian Grant halottnak hitt kedvese helyett egy
elégedetten falatozó asszonyt talált az asztalnál.
– Alanna mától az én szeretőm – jelentette ki Ranald Torc.
– Megkefélted? – kérdezte Ian elképedve.
– Meg én – felelte Ranald.
– És még él? – csodálkozott Ian.
– Kibírta.
– Hogy a csudába?
– Bár senki sem vonja kétségbe, hogy nekem van a legnagyobb
farkam ezen a földtekén – vigyorgott Ianra Ranaid –, úgy tűnik,
Alanna pucája még az én farkamnál is nagyobb! Tökéletesen illünk
egymáshoz, Egérke! Gyere, ülj le, és kapjál be valamit. Hosszú nap
áll előttünk.
Ian e váratlan fordulattói kábultan a székre rogyott.
Alanna egy tál zabkását lökött elé. – Első dolgom volt ma reggel
elküldeni a meghívást Velvetnek – kezdett a mondókájába Ian. – A
másik üzenetet majd akkor küldjük Dun Brocba, ha már foglyul
ejtettük a madárkát.
Ranald Torc helyeslően dörmögött.
– Mit szándékozol tenni Sybbivel? – érdeklődött Ian. – A
kislányt nem vihetjük magunkkal, ezzel, azt hiszem, te is
egyetértesz?
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– Megkérem Lawrie asszonyt, hogy viselje a gondját – felelte
Alanna. – Sybbi úgyis nála tölti az ideje nagy részét, és a boszorka a
jelek szerint kedveli, pedig éppen elég gondja van a saját
porontyaival is. Jean Lawrie biztosan befogadja a kislányt, ha
észreveszi, hogy eltűntem. Aztán ha nem akar még egy éhes szájat
etetni, a csetepaté végeztével legfeljebb odaadja az apjának.
Nevetnem kell, ha arra gondolok, hogy a gőgös némber visszatérve
az én fiókámat találja a fészkében. De amilyen lágyszívű, biztosan
nem fogja kitenni. Láttam a faluban, hogyan bánik a gyerekekkel.
– Itt hagyod a porontyodat? – kérdezte meglepődve Ranald.
– Magaddal vinnél, ha ragaszkodnék hozzá? – vágott vissza
Alanna.
– Nem, nem gyereknek való élet ez – ismerte el Ranald.
– És te mit tervezel, Ranaid Torc – tudakolta Alanna – búcsút
mondunk egymásnak, ha sikerre vittük a vállalkozásunkat?
Szerintem egészen jól érezted magad az ágyamban.
– Soha nem hagylak el, Alanna – lelkesedett Ranald. – A te
éhedet csak egy akkora falat csillapíthatja, mint az enyém, de
figyelmeztetlek: ha szemet mersz vetni más férfira, irgalmatlanul
eltángállak. Hagyd itt a gyereket. Majd csinálok én neked eleget,
most már úgyis Ranaid Torc asszonya vagy.
– Tudtommal még nem vettél feleségül! – csattant fel Alanna.
– Majd Edinburgh–ban kikérjük a papi áldást – ígérte a férfi –,
akik ismernek, tudják, hogy állom a szavam.
Ian Grant elhú1ten hallgatta a beszélgetést. Ezek ketten itt úgy
egyezkednek, mintha ő nem is lenne a szobában. Kissé neheztelt,
hogy Alanna, aki hónapokon át a szeretője volt, rezzenéstelen
szemmel, a legcsekélyebb szívfájdalom nélkül lép át rajta. Már el is
felejtette; hogy eredetileg ő akarta faképnél hagyni az asszonyt, és
gondolkodás nélkül átengedte őt az unokabátyjának, aki súlyosan
felsérthette, sőt meg is ölhette volna irdatlan gerjedelmével. Ian
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káprázatos szeretőnek képzelte magát, de Alanna Wythe szemmel
láthatólag mit sem törődött a képességeivel. Ebbó1 az angol
ribancból hiányzik a jó ízlés, gondolta Ian, nem tudja, mit dob el
magáétól azért, hogy feleségül mehessen ehhez a hústoronyhoz, az ő
drágalátos unokafivéréhez. De kit érdekel, sok szerencsét
mindkettőjüknek. Szükségük is lesz rá, ha Broc Cairn a nyomukba
ered. O mindenesetre biztonságban meghúzza magát francia földön,
ahol végre úgy élhet, ahogy mindig is akart.
Mire a nap a völgybe küldte első gyöngéden aranyló sugarait, Ian
Grant és Ranald Torc már messze jártak. Még a kis Sybilla sem vette
észre, hogy az anyja látogatókat fogadott. Mielőtt felébresztette
volna legédesebb álmából, Alanna tisztára mosva és szárazra törölve
visszarakta az edényeket a pohárszékbe. Lemosdatta a kicsit, majd
megetette kihűlt kásával meg lepénnyel, amire rámaszatolt egy csipet
mézet. Az• tán tiszta ruhát adott a gyerekre, és befonta vörösesbarna
haját. Miután elkészült, átballagott vele Jean Lawrie házához, mely
alig néhány lépésnyire állt az övétó1.
Alanna kopogás nélkül benyitott az ajtón; Angus Lawrie, aki
éppen az asztalnál ült, alig tudta elrejteni csodálkozását. – Jó reggelt,
Angus – köszöntötte a házigazdát kedvesen Alanna. – Jeant keresem.
– Ha le tudnád venni a szemedet a férjemró1 – csattant fel Jean
Lawrie –, akkor láthatnád, hogy itt ülök a tűzhely mellett. Mi kéne,
ha vóna, szomszédasszony? – Jean Lawrie a kisfiát szoptatta, a baba
akkortájt töltötte be az első életévét.
– Az erdőbe indulok gyökereket keresni – válaszolt Alanna."–
Nem akarom magammal vinni Sybbit, mert sose fogad szót, és nem
hajlandó nyugton maradni. Félek, hogy egyszer még valami baja
esik. Vigyáznál rá, amíg hazajövök? Cserébe készítek majd neked
gyógy főzetet köhögés ellen, jól jön az, ha beköszönt a tél.
– Vigyázok a lánykára, menj csak – mondta megenyhülve Jean. –
Ne aggódj, nálam jó helyen van.
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Alanna letérdelt, és a gyermeke szemébe nézett. – Légy jó
kislány, Sybbi, és fogadj szót Lawrie asszonynak – mondta, majd
felállt, és kisietett az ajtón.
Abban a percben, hogy Alanna Wythe Jean Lawrie gondjaira
bízta a gyermekét, Velvet üzenetet kapott a sógornőjétől. Annabella
szeretettel meghívja, hogy látogasson el Grantholmba még aznap
délelőtt. Ian vadászni ment, és most, hogy Alex távol van
Huntleyban, Velvet talán el tud szabadulni. Muszáj eljönnie.
Annabella rettenetesen unatkozik. Lady Grant, úgy látszik, sokkal
jobb hangulatban van, mint amikor legutóbb találkoztak, és Velvet
égett a vágytól, hogy összebarátkozzon a férje nővérével. Bellán és a
szolgálókon kívül nem akadt más asszony, akihez Velvet szólhatott
volna. Magányosnak érezte magát. Annak idején Jodh Baihoz és
Rugáija Begumhoz is meghitt barátság fűzte, és így, kivált most,
amikor gyermeket várt, nagyon hiányzott neki a nő társaság. Pansy,
áldja meg az isten, annyira el volt foglalva a férjével és a kisfiával,
hogy Velvet nem akart a nyakába akaszkodni.
– Pansy! – kiáltott a komornája után Velvet; még az ágyában
feküdt a hálószobában.
– Jó reggelt, úrnőm – üdvözölte Pansy, azonmód bedugva a fejét
az ajtón.
– Grantholmba megyünk. Képesnek érzed magad arra, hogy lóra
szállj, vagy valaki mást vigyek magammal?
Pansy, aki öt hónapos terhes volt a második gyermekével,
megsimogatta gömbölyödő pocakját. – Hát hogyne érezném magam
képesnek rá, úrnőm? Természetesen veled tartok. Baba ide vagy oda,
jobban megülöm a lovat, mint akármelyik nyafka nőszemély.
Velvet elfojtotta a mosolyát. Pansy ádázul védelmezte úrnője
életében elfoglalt előkelő helyét. A világért sem engedte volna, hogy
valamelyik skót leányzó elorozza tó1e. Pansy Broc Cairn
grófnőjének a komornája, ezt vésse mindenki jól az eszébe.
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– Ruhát veszel, úrnőm, vagy a szokásos lovaglóöltözeted
készítsem ki?
– Felejtsd el a ruhát, Pansy. Poros az út. Bella kénytelen lesz
lovaglónadrágban fogadni.
Pansy helyeslően bólintott, és néhány pillanat alatt egy kupacba
rakta Velvet nadrágját, ingét, övét, zekéjét és csizmáját. Aztán
előkészítette a gránátszegfű–olajjal illatosított fürdőt. Miután Velvet
megmosdott, átöltözött, és bőségesen megreggelizett, Pansy elsietett,
hogy maga is lovaglóruhába bújjon.
Dugaid megtudván, hogy a neje lovon kíséri el az úrnőjét,
nyugtalankodni kezdett. – Nem szeretném, ha elvetélnél, asszony!
– Hagyjad, hadd menjen – mordult rá Morag Geddes, aki a
vitákban rendszerint a menye pártjára állt. – Pansy derék, jókötésű
leány, nem lesz semmi baja a gyereknek. Dugie–t is ép bőrrel
hazahozta a pogányok földjéró1, vagy már nem emlékszel? No, eridj
– intett az asszony Pansynek, aki már szaladt is, hogy csat1akozzon
az úrnőjéhez.
Dugald aggódva nézett a felesége után, az anyja kárálása
riasztotta fel. – Rosszabb vagy egy vénasszonynál, fiam. Grantholm
mindössze két mérföldre van innét.
Velvet már éjszínű paripája, Sable hátán feszített, amikor Pansy
felmászott izmos, fekete–fehér foltos pónija nyergébe. A lovacskát
Bessnek becézte, mint mondta, "őfelsége tiszteletére". A két nőt fél
tucat fegyveres kísérte, mintegy jelképesen, hiszen Broc Cairn
birtokain jártak, és Skócia földjén béke honolt.
Ahogy lovaik patája keresztüldobogott a leeresztett
felvonóhídon, arcukat meglegyintette a csípős kora őszi levegő.
Fürge szellő kergette a fényes fehér felhőket, melyek mögül vidáman
ki–kikukucskált a nap. Áthaladván Broc Ailienen, a falu lakói
hangosan üdvözölték úrnőjüket, Velvet pedig férje szokását követve
néven szólította őket, és egy–két kedves szót váltott velük. A falu
népe hálás volt ezért, és Alexhez hasonlóan már Broc Cairn úrnőjét
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is a szívébe zárta. Velvet észrevette Sybbit, amint Jean Lawrie háza
előtt játszik. Egy pillanatra eszébe jutott Jaszaman, aztán kitörölve
egy könnycseppet a szemébó1 arra gondolt, hogy tenni kéne valamit
Alex kislányáért, hiszen olyan kedves jószág, bármilyen utálatos
némber is az anyja.
Maguk mögött hagyták már az utolsó házakat is. Mindössze úgy
egy mérföld volt hátra Grantholmig, ahol Annabella és Ian lakott a
fiaival, Jamesszel és Henryvel. Az út a sűrű fák közt kanyargott. Már
jó mélyen bent jártak az erdőben, amiikor egyik pillanatról a másikra
fegyveresek vették őket körül abban a kék–zöld kockás, keskeny
piros sávval díszített tartánban, ami rögtön elárulta, hogy a Shaw–
klán csatlósaival állnak szemben. Kísérőik oltalmazón vették körül a
két nőt, ám ekkora túlerővel szemben semmit sem tehettek.
Hamarosan ott feküdtek vérükbe fagyva a porban.
– Pansy, gyerünk! – próbálta túlkiabálni a csatazajt Velvet, Sable
oldalába mélyesztve a sarkát. Szökési kísérletük azonban csakhamar
kudarcba fulladt, miután egy égimeszelő óriás megragadta a két ló
kantárszárát. Velvet ráhúzott az ostorával drabális támadójára, de
hiába. – Takarodj az utamból!
– rivallt rá. – Én Broc Cairn grófnője vagyok! Hogy merészelsz
megtámadni a tulajdon földemen? I
Ranaid Torc harsány hahotára fakadt. – A Broc Cairn–i
menyecske egy tűzokádó sárkány! Egérke, nem mondtad, hogy a
grófnőt ilyen keményfából faragták. Istenemre, imádni való! –
Miután a csetepaté véget ért, és a hölgyek védelmére kelő
fegyvereseket egytől egyig lekaszabolták, Ranaid Torc Velvethez
fordult. – Ranaid Shaw vagyok, asszonyom, de a környéken csak
Ranald Torc néven ismernek. A foglyom vagy. Elismered, hogy
legyőztelek, és a szavadat adod, hogy nem próbálsz megszökni?
– Eridj, a pokolba! – kiáltott Velvet. – Honnét veszed a
bátorságot, te iromba ökör!
Ranald Torcnak ismét nevethetnékje támadt. – Tévedsz,
asszonyom, nem ökör, hanem vadkan, Torc annyit tesz, vad• kan.
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– Értettem, Ranald, a Disznó, magyarázatot követelek! A
Gordonok és a Shaw–k között nincs semmiféle nézeteltérés.
Ranaid arca elsötétült a "disznó" szó hallatán. Korántsem lesz
olyan könnyű dolguk, mint hitték, nem kellett volna bedőlnie Iannak.
A grófnőnek most éppen a rémülettó1 félholtan kéne könyörögnie az
életéért és a becsületéért. Ehelyett azonban ez a lobogó hajú amazon
úgy fúj rá, akár egy vadmacska, és rázós kérdéseket tesz fel.
Zavartan pillantott körül. – Ian – hívta az unokaöccsét –, vedd át a
helyem, a magyarázkodás már a te dolgod.
Velvet ekkor vette észre a sógorát. – Az ördögbe, mi folyik itt,
Ian?
Ian Grant Velvet elé ugratott a lovával. Elemében érezte magát, a
jelenet minden percét kiélvezte. – Jó reggelt, sógorasszony! –
üdvözölte vidáman Velvetet. – Tudni szeretnéd, mi történik itt?
Rendben, galambom. Elegem lett a szegény rokon szerepéből,
elhatároztam, hogy torkon ragadom a szerencsét. A király tekintélyes
jutalmat ígért annak, aki kézre keríti BothweIl grófját, és ez a
jutalom az én zsebembe fog vándorolni. A gróf jelenleg a férjeddel
együtt Hundeyban tartózkodik. Meggyőződésem, hogy egyikük sem
szeretné, ha bajod esnék, sem neked, sem Broc Cairn örökösének,
akivel viselős vagy. Üzletet ajánlok tehát. Szabadon engedik Lord
Bothwellért cserébe. Nem hiszem, hogy visszautasítanak, vagy
tévednék? Neked pedig nincs más dolgod, mint hogy jól viseld
magad az elkövetkezendő néhány hétben, amíg nyélbe ütjük ezt a
remek üzletet.
– Megölnélek, ha tehetném, te átkozott fattyú – őrjöngött
Velvet. – Ne merészelj a közelembe kerülni, mert elvágom a
torkod!
– Hohó! – kuncogott Ranald. – Azt hiszem, ó1adysége nem fog
tétovázni, ha kés kerül a kezébe. Jó lesz vigyáznod, Egérke.
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– Nem, bátyám – mondta hűvösen Ian. – Velvet nem tesz semmi
meggondolatlanságot. Tudja, hogy Alex a többi a tiszteletre méltó
férfiúhoz hasonlóan felségárulást követett el, és együtt fog velünk
működni, ha nem akarja a vesztőhelyen viszontlátni a férjét, igazam
van, kedvesem?
– Miféle felségárulásról beszélsz? – kérdezte megrökönyödve
Velvet.
– BothweIl fejére vérdíjat tűztek – felelte Ian. – Az uralkodó
felségárulás miatt fő– és jószágvesztésre ítélte.
– Nevetséges vád – vágott vissza Velvet –, egész Skócia tudja.
– Lehetséges, de Stuart Jakab szava akkor is törvény, és imádott
férjed vétkezik a király ellen, ha a jogfosztott BothweIl oldalára áll.
De most már elég, úrnőm, tartsd a szád! Hosszú út áll még előttünk.
– Alex haragja elől úgysem menekülsz, te patkány! – fújt
Velvet. – És Bella, vele mi lesz?
– Szegény, hiányozni fogok neki – mondta könnyedén Ian.
Velvet szeme szikrázott a dühtől, az Annabella elleni árulás még
jobban felháborította. – Remélem, a saját szememmel fogom látni,
amint Alex kitekeri a nyakad – fortyogott.
Ranald Torc rezzenéstelen tekintetével végig Velvetet figyelte.
Ismerte Alexander Gordont, és arra gondolt, hogy ez az éles eszű,
szép és bátor asszony tökéletes párja Broc Cairnnak. – Elég a
marakodásból – szólt határozottan. – Indulnunk kell. A feladat
második része még hátravan. Ian, vidd biztonságos helyre a grófnőt
Alannával együtt, míg az embereimmel elhajtjuk a marhákat. Később
találkozunk.
Velvet ekkor Ranald Torchoz fordult, nem kerülte el a figyelmét,
hogy itt valójában ő parancsol. – Engedd meg, hogy a komornám
visszatérjen Dun Brocba – kérlelte az óriást. – Öt hónapos terhes.
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– Riasztaná a katonákat – felelte Ranald Torc. – Bár nincs
vesztegetni való időnk, óvatosan haladunk majd, asszonyom, nem
szeretném, ha bármi bajotok esnék.
Ian lehajolt, és Velvet kantárszárával a kezében elindult az úton,
Pansy a nyomukban. Ismerős vidéken jártak, ugyanezen az úton
jöttek, amikor Velvet Dun Brocba érkezett – idestova egy éve.
Velvet azóta nem hagyta el a völgyet. Ahogy a hegygerincre értek,
megpillantotta Alanna Wythe–ot.
– A szeretőd? – tudakolta Iantói Velvet.
– Egy darabig az volt – felelte könnyedén Ian –, de a jelek szerit
az unokafivérem, Ranaid jobban megfelel az ízlésének.
Összeházasodnak Edinburgh–ban. Jelen voltam, amikor bejelentették
a szándékukat.
Velvet fürkészőn vizslatta a hegytetőn várakozó Alannát. – Hol
hagytad Sybillát? – ugrott neki a kérdéssel amint a közelébe értek.
– Jean Lawrie–ra bíztam, de mi közöd hozzá?
– Csak nem akarsz megválni tó1e?
– Jean majd a gondját viseli – válaszolt Alanna. – Jobb dolga
lesz, mint mellettem. A férjem útonálló, ha nem tudnád. Broc Cairn
grófjának a leánya jobb sorsot érdemel.
– Te kőszívű kurva – mondta hidegen Velvet. – Ha visszatérek
Broc Cairnba, magamhoz veszem a kislányt, és felnevelem. Azt se
fogja tudni, hogy a világon vagy!
Alanna kezdte kényelmetlenül érezni magát, hátravetette a fejét,
és így szólt: – Akkor látogatom meg Sybbit, amikor kedvem tartja,
asszonyom.
– Ha még egyszer megpillantlak Dun Broc közelében rád
uszítom a kutyáimat, Alanna Wythe!
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– Elég a civakodásból – förmedt rájuk Ian Grant. – Még sok
mérföldet kell megtennünk, mielőtt ismét találkozunk Ranaid
Torckal. Nem szeretném arra vesztegetni az időmet, hogy a
kotkodácsolásotokat hallgatom.
Még be sem fejezte a mondatot, amikor éles fájdalmat érzett,
Velvet az arcára húzott a lovaglóostorával. – Ne merészelj így
beszélni rólam, te féreg! – kiáltotta magából kikelve.
Ian Grant döbbenten tapogatta bal szeme alatt az ostorcsapás
helyét; ujjait pirosra festette a vér. Elöntötte a méreg. A ringyó
megsebezte!
Haragját látva Velvet elégedetten elmosolyodott. Halkan, de
határozottan így szólt: – Ha kezet mersz emelni rám, Ian, halott
ember vagy. Alex irgalmatlanul elbánik veled.
A foglyokat Ranaid Torc emberei kísérték. A csapat élén haladó
fegyveres most Ian Granthoz hajolt. – A gróf nem fog fizetni sérült
áruért, Ian. Hagyd a fenébe az egészet!
Az őrjöngő és tehetetlen Ian ügetésre fogta a lovát, némán
haladtak tovább. Estére járt már, mire Ranaid Torc beérte őket a
banditáival. A marhákat egy elhagyatott ösvényen a hegyek mögé
hajtották, jó messze Broc Cairntól. Az a néhány férfi, aki a várban
maradt, nem vállalkozott rá, hogy a tolvajok nyomába eredjen,
úgysem szállhattak volna szembe ekkora túlerővel.
A mezőn vertek tábort, ahol kicsaphatták legelni a gulyát.
Itt Ranald Torcnak sem kellett attól tartania, hogy valaki
meglátja. Tüzet gyújtottak, az egyik tehenet a zsiványok levágták és
nyársra húzták. A zabpogácsával elköltött pecsenyét aztán a közeli
folyóból, mert vízzel és a kulacsokban magukkal hozott whiskyvel
öblítették le. Ranaid Torc igyekezett gondoskodni foglyai
kényelméró1. Iant, akit még mindig emésztett a méreg, távol tartotta
Velvettő1.
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Alanna elmesélte a szeretőjének, mi történt kettejük között.
Ranaid féktelen jókedvvel hallgatta a történetet. – A teremtésit,
micsoda veszedelmes ribanc! Ez aztán olyan fiúkat és lányokat szül
majd Broc Cairnnak, akik a pokoltól sem rettennek vissza.
– Úgy hangzik, mintha kedvelnéd Alexet – vetette közbe Alanna
kissé zavartan.
– Kedvelem is – vágta rá a banditavezér. – Kiváló harcos, és
nemes lelkű földesúr. Sohasem volt vitám vele.
– De elhajtottad a marháit! – csodálkozott Alanna.
– Attól még kedvelhetünk valakit, hogy elhajtjuk a marháit –
felelte Ranaid. – A marhalopás ősi skót hagyomány, Alanna. Még
sokat kell tanulnod, tubicám, de én jó mestered leszek. – Az óriás
felegyenesedett. – Utánanézek, hogy Lady Gordon és a szolgálója
nem szenved–e valamiben hiányt. – Ranald Torc otthagyta Alannát,
és átballagott a foglyok tábor. helyéhez, ahol Velvet mellé
kuporodva így szólt: – Parancsot adtam az embereimnek, hogy ne
háborgassanak, asszonyom, és hidd el, senki sem venné a bátorságot,
hogy ellenszegül. jön a szavamnak. Sajnálom, hogy
kényelmetlenséget okoztam. Ma éjjel kissé csípős a levegő. Nem
fogsz fázni, Lady Gordon?
– Majd betakarózunk – felelte Velvet. Nem félt ettó1 a behemót
haramiától, aki valójában alig volt magasabb az apjánál.
Hozzászokott az óriások társaságához.
– Szolgálhatok még valamivel, mielőtt aludni térsz? – kérdezte
Ranald.
– A férjemmel – mosolygott Velvet, és Ranaid visszamosolygott.
– Nincs mitó1 tartanod – nyugtatta meg az asszonyt. – Isten a
tanúm, sohasem emelnénk kezet Broc Cairn úrnőjére. – Hová
megyünk? – faggatózott Velvet.
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– Délre, hogy túladjunk a marhákon. Aztán meg Edinburgh–ba.
Ian nem említette?
– Tartsd távol tó1em azt az alávalót! – csattant föl Velvet. –
Szavamra mondom, a tulajdon tőrével metszem át a torkát, ha a
közelembe kerül! Nem beszélek vele. Add át neki.
Ranald bólintott, tudta, mit érez Velvet. Ian Grant elárulta a
Gordonokat, méghozzá a legbecstelenebb módon: meglopta a
sógorát, a fiaival mit sem törődve faképnél hagyta a feleségét, egy
Gordon lányt, s most ráadásul arra készül, hogy Júdás módjára
elárulja Skócia leghatalmasabb nemes urát. Ranald tisztában volt
vele, hogy az unokaöccse leszerepelt. Igen, megértette, hogy
Velvetben forr a düh, és a szíve bosszúra szomjazik. – Holnap –
kezdte – két emberem elviszi Ian üzenetét Huntleyba, és tudatja
Alexszel, hogy a foglyunk vagy. A váltságdíj BothweIl grófja. Lord
BothweIl Ian Grant kezére adja magát Edinburgh–ban, egy előre
megbeszélt helyen. Te és a komornád akkor térhettek haza Dun
Brocba, ha Ian már átadta a királynak az értékes portékát, és
megkapta érte megérdemelt jutalmát.
– És mennyi a te részed ebbó1 a zsákmányból? – kérdezte
megvetően Velvet.
– Sohasem árulnám el Francis Stewart Hepburnt – felelte Ranald
Torc. – Nem vétett nekem, sem az embereimnek.
– Akkor miért veszel részt ebben a gazemberségben?
– A szavamat adtam Iannak, még mielőtt tudtam volna, miben
sántikál. Ha pedig a szavamat adtam, akkor állom is, bármi történjék.
A magam részéró1 beérem Alex marháival. Hamarosan gazdag
ember leszek, ha már a férjed olyan oktalan volt, hogy őrizetlenül
hagyta a gulyáit. Arról persze szó sem lehet, hogy utánunk eredjen,
hiszen félteni fogja tőlem az életed. Ám azzal senki sem vádolhat,
hogy elárultam Bothwellt. A dolognak ehhez a részéhez semmi
közöm.
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– Nélküled Ian nem tudná megvalósítani a célját, Ranald Torc. A
királya kancellárja tanácsára igaztalanul perbe fogta Lord Bothwellt.
Tán azt szeretnéd, hogy Stuart Jakabon keresztül Maitland
uralkodjon Skócia fölött? Engedj szabadon holnap. Elhajthatod a
gulyákat, s ha igazat beszélsz, ennyivel megelégszel.
– A szavamat adtam – szögezte le Ranaid. – A becsületemet,
legbecsesebb jószágomat pedig nem teszem kockára, Lady Gordon.
– Akkor figyelmeztetlek, Ranaid Torc, hogy az első adandó
alkalommal meg fogok szökni. Nem szeretnék eszközül szolgálni
Lord BothweIl elveszejtéséhez. – Azzal Velvet a takarójába
burkolózva lefeküdt, és hátat fordított a haramiavezérnek.
Szökésró1 azonban szó sem lehetett. Másnap Velvet és Pansy
lovát is két–két fegyveres kísérte, kezükben a kantárszárral. Velvet
dühöngött, de nem tudott mit tenni, kénytelen volt együtt ügetni a
banditákkal.
– Majd Edinburgh–ban megpróbáljuk – suttogta Pansy
Velvetnek, amikor éjjel aludni tértek. – A városban egérutat
nyerünk, ott nem akadnak a nyomunkra.
– De ha meg is szökünk, mihelyt Maitland tudomást szerez Ian
tervéró1, többé nem leszünk biztonságban – aggodalmaskodott
Velvet. – A király nem fog visszariadni attól, hogy az én bőrömön
vásárolj a meg Francist. Egy pillanatig sem habozik majd. Sőt kapva
kap az alkalmon, ha meghallja, Ian mi• ként tervezi foglyul ejteni
Bothwellt. Még azelőtt kell tehát megszöknünk, hogy a sógorom
Edinburgh–ba érne. Ha kikerülök a kezük közül, BothweIl talán
biztonságban lesz. Ian, nem olyan ostoba, hogy nélkülem járuljon
Jakab színe elé. Túsz nélkül úgy fogják kihajítani őket a palotából,
hogy a lábuk sem éri a földet.
Néhány nappal később Ranaid Torcnak sikerült pénzzé tennie a
gulyát egy vásáron, ahol a pompás állatok láttán nem tettek föl
kényelmetlen kérdéseket. Az ügylet lebonyolítása után Edinburgh
felé vették az útjukat: Ranaid Torc, Alanna, Ian, Velvet, Pansy s még
vagy fél tucat haramia. A többi kenyérpusztítót hazaküldték. Alanna
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ragaszkodott hozzá, hogy Ranald beváltsa az ígéretét, s így a város
mellett egy kis kápolnában a díszes párocska megtartotta esküvőjét.
Ezután azonban Velvetre mosolygott a szerencse: Ian, akit egyre
jobban nyomasztott elkövetett s még végrehajtásra váró tettének a
súlya, úgy döntött, nagyobb biztonságban lesz Edinburgh
kikötővárosában, Leithben, ahol Alex bosszúja eló1 menekülve
bármikor hajóra szállhat Franciaország felé. Elhatározta, hogy
BothweIl kedvenc kocsmájában, az Arany Horgonyban kerít sort a
cserére, s el is küldte Ranald Torc egyik emberét, hogy keresse meg
a grófot és ismertesse vele a helyzetet.
Ranald és Ian a foglyaikkal együtt egy roskatag kalyibában
rejtőztek el közel a kikötőhöz, azt hazudva a háziasszonynak, hogy
Velvet Ian felesége, Pansy pedig a szolgálójuk. Ranaid ragaszkodott
hozzá, hogy földszinti szobákat vegyenek ki, innen ugyanis
könnyebben egérutat tudnak nyerni, ha szökésre kerül a sor. Ian
őrjöngött, mivel a padlásszobák feleannyiiba kerültek volna.
A házban mindössze két kiadó szoba állt üresen; a nagyobbikban
húzta meg magát Ian Velvettel és Pansyvel, a kisebbikbe pedig az
újdonsült házasok költöztek. Ezek ketten min. den este magukra
zárták az ajtót, mely mögül csaknem egész éjjel különös hangok
szűrődtek ki. Az utca rettentően lármás volt, és a vendégek a házat
elárasztó patkányoktól és bolháktól is szenvedtek. Ian éjszakánként
egy székben aludt hangosan horkolva, így őrizte a foglyait, akiknek
viszont alig jött álom a szemére. Velvet már attól tartott, hogy
egyáltalán nem adódik lehetőségük a szökésre, mivel sem őt, sem
Pansyt nem engedték ki a lakásból.
Csekély vigaszt jelentett számukra, hogy a helyszűke miatt nem
kellett megosztaniuk a szállásukat Ranald Torc embereivel. Öt
kísérőjük kénytelen volt magáról gondoskodni; ezek, ha nem fogadta
őket a kegyeibe egy–egy vendégszerető szajha, az utcán vagy
kapualjakban töltötték az éjszakát. Napközben Alanna és a hites ura
a városban kószáltak, magukra hagyván Velvetet és Pansyt Ian
tikkasztó társaságában. Olykor Ranald egyik–másik fegyverese is
velük lopta a napot. Velvet szívesen beszélgetett ezekkel az egyszerű
emberekkel, akik jóllehet rablásból és gyilkolásból éltek, szeretettel
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és tisztelettel közeledtek Broc Cairn úrnőjéhez. Sejtelmük sem volt,
mihez segédkeznek, csak engedelmeskedtek a parancsnokuknak,
követve őt Leithbe.
Ebédet egy közeli kifőzésbó1 hoztak; rendszerint Ian ment el
érte, vagy ha részeg volt, ami egyre gyakrabban esett meg, Ranaid
Torc egyik emberét küldte maga helyett. Ian nyugtalansága és
ingerültsége óráról órára fokozódott. Bár tíz napja már, hogy
elrabolta a sógorasszonyát, és közreműködött Alex gulyáinak az
elhajtásában, még mindig nem kapott hírt Broc Cairn feló1, sőt két,
Huntleyba menesztett futárja közül egyik sem tért vissza. Így pedig,
mielőtt kapcsolatba lépne Alexszel, nem meri zaklatni Maitland
kancellárt.
Velvet nyugodtsága kezdte mérhetetlenül idegesíteni lant. – Broc
Cairn talán nem is akar visszakapni téged – üvöltötte egy nap
magából kikelve. – Egy ilyen ócska ribancot, aki összeadta magát
egy hitetlennel!
Velvet egykedvűen hallgatta a szidalmazást. Ismerte a fértjét,
nem kételkedett a szerelmében. – Én inkább azt hiszem – sziszegte –,
hogy Alex már a nyomodban van, Ian. Ez itt Lord BothweIl földje.
Ne feledd, hogy egykor ő volt Skócia Lord admirálisa. Űzőbe vettek,
Ian, s figyelmeztetlek, ha rád találnak, véged!
– Te ringyó! – rikácsolta Ian; felugrott, de kissé bizonytalanul állt
a lábán, mivel reggel óta egyfolytában ivott. – Az aranyaimat nem
vehetitek el tó1em! Megyek Maitlandhez, most azonnal! Átadlak
neki, legalább nem kell bámulnom többé a képed. Maitlandtó1 majd
megkapom a jutalmam. Nem engedem, hogy mindenembó1
kiforgassanak! Azt már nem! – Azzal kibotorkált a szobából az
utcára.
Velvet és Pansy csodálkozva egymásra nézett. Egyedül
maradtak, az őrök a rakparti kifőzésbe mentek a vacsoráért. Fel.
kapták a köpenyüket, és némán kisurrantak az ajtón, mielőtt még Ian
rádöbben, hogy mit tett, vagy az őrök, esetleg Ranaid és Alanna
visszatérnek. Komornája kezét fogva Velvet végigsietett az utcán;
nem tudta, hová megy, de homályosan emlékezett rá, hogy a kikötő
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közelében járnak. Sötétedett, és Velvet rettegett a gondolattól, hogy a
sikátorokban tekergő részeg tengerészek szajhának nézhetik.
– Hová megyünk, úrnőm? – lihegett futás közben Pansy.
– A kikötőbe!
– De miért? Nem mehetnénk egyenesen haza Dun Brocba?
Egyszer csak megcsapta az orrukat a tenger sós illata, és Velvet,
maga után vonszolva Pansyt, befordult a legközelebbi utcasarkon.
Legnagyobb megkönnyebbülésére a házak közt előtűnt a csillogó
víztükör, a közelben pedig észrevettek egy viszonylag tisztes
kinézetű fogadót, melynek kapuja fölött egy horgonyt ábrázoló
aranyszínű cégér hirdette az intézmény nevét. – Húzd a fejedre a
csuklyát! – rendelkezett Velvet, és Pansy engedelmesen teljesítette a
parancsot. Beléptek az ajtón. A zsúfolt, lármás helyiségben egy férfi
lépett elébük, a kocsmáros. – Francia földre készülök a
szolgálómmal, uram. Tudna ajánlani egy hajót, mely a fedélzetére
venne egy magas rangú hölgyet?
– Mindegy, hogy melyik kikötőbe?
– Nantes–ben szeretnék partra szállni, de bármely más francia
kikötő is megteszi, ha tudsz olyan hajót, melynek fedélzetén a
szolgálómmal együtt odajuthatok. Megfizetném az árát.
– A dagállyal ma éjszaka több bárka is kifut a tengerre, de
közülük, ha jól tudom, mindössze egyetlen készül Nantes ki.
kötőjébe. Egy O'Malley–Small kereskedőhajóról van szó, mely a
rakományával együtt Levantébe tart. A kapitánya egy fiatal legény,
az egyik tulajdonos pártfogoltja. Michael Smallnak hívják, de nem
rokona a tulajdonosnak, csupán a nevét kapta tó1e, még akkor,
amikor Small úr gyermekként magához vette, ha jól értem.
Megbízható ember, s ha megfelel, elintézem, hogy fölengedje önöket
a fedélzetre.
– Hálás köszönetünk, jó uram – felelte Velvet, és a tárcájáért
nyúlt. A kocsmáros azonban óvatosságra intette.
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– Ne mutassa az aranyait, asszonyom, amíg nem tudjuk, hogy az
igyekezetem sikerrel jár. Még szemet vet a tárcájára valaki.
Velvet megfogadta a tanácsot, és leengedte a kezét. – Volna egy
félreeső szobája, ahol én és a szolgálóm elkölthetnénk a vacsoránkat,
és megvárhatnánk, míg visszatér?
A kocsmáros betessékelte őket egy üres helyiségbe, ahol végre
kényelembe helyezhették magukat. Hamarosan egy pirospozsgás
szolgálólány is megjelent; először egy tál mosdóvizet hozott, majd
egy tálcán gőzölgő sült csirkét, húspástétomot és egyéb
finomságokat tett elébük az asztalra. A szökevények pompásan
belaktak. Az étel, amit Ian hordott át a kifőzésbó1, korántsem volt
ilyen ínycsiklandó, s a foglyok csak ímmel–ámmal csipegettek
beló1e, épphogy éhen ne vesszenek.
– Istenem, bárcsak megfürödhetnék! – sóhajtott Velvet. Kezdek
bűzleni, de tiszta ruha nélkül úgyse mennék semmire.
Pansy gyászosam meredt maga elé. – Talán ha már a fedélzeten
leszünk, és elmondjuk Michael Small kapitánynak, hogy kik
vagyunk.
Velvet közbevágott: – Nem! Nem mondunk semmit, Pansy!
Senkinek sem szabad tudnia, hogy kik vagyunk, a legkevésbé
Small kapitánynak. Robbie bátyám sok–sok évvel ezelőtt egy
sikátorban talált rá Michaelre összeverve – mesélte Velvet. – Még
kisfiú volt. Robbie bácsi felvitte a hajója fedélzetére, ellátta a sebeit,
majd később hajósinasként maga mellé vette. Ez még a születésem
előtt történt. Michael nem emlékezett a családnevére, ezért adta neki
Robbie bátyám az övét. Az O'Malley–Small hajón biztonságban
érezhetjük magunkat, de Small kapitánynak nem szabad megtudnia,
kit szállít a fedélzetén, mert még kikotyogná valakinek.
– De miért megyünk Franciaországba, úrnőm? – kérdezte Pansy.
– Megszöktünk Ranald Torc és Grant uraság elől. Miért nem térünk
hát haza? Dugaldot kiveri majd a frász. – Elnevette magát. – Dugaid
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nem akarta, hogy lóra szálljak – magyarázta Velvetnek –, de Morag
letorkolta, mondván, hogy az a kétmérföldes út nem fog megártani.
– Pansy – mondta komolyan Velvet –, ha haza akarsz menni,
csak menjél. Minél többet gondolkodom a dolgon, annál inkább
meggyőződésem, hogy jobb helyen lennél Dun Brocban. Én azonban
nem tarthatok veled. Ian Maitlandhez készül, s bár nem kételkedem,
hogy a kancellár kihajítja majd az ajtón, annak a senkiházinak a terve
kapóra jön neki. Tűvé teszik majd értem a vidéket, hogy a
segítségemmel kézre keríthessék Francist. Ez nem történhet meg!
Még az anyámmal se tudathatom a helyzetemet, mert mi történik, ha
a futárt feltartóztatják? És egyáltalán, ugyan kire bízhatnék egy ilyen
fontos üzenetet? Nem – néhány héten belül a király majd rájön, hogy
úgysem akad a nyomomra, és előbb–utóbb megfeledkezik rólam.
Akkor végre titokban hazatérhetek. Ám addig is ott kell elrejtőznöm,
ahol Jakab nem találhat rám. Először nyilván Dun Brocban, esetleg
Quen’s Malvernbe keresnek, szerencsére hiába. Mert én ott húzom
meg magam, ahol senki sem sejti. De neked, drága Pansy, haza kell
térned.
– Haza? – Pansy szemei elkerekedtek az iszonyattól. Hogy
mindenféle rettentő kalandokba keveredj nélkülem? Nem, úrnőm,
soha! Az anyám megölne, de előtte Skye asszony, az uraság, a férjed
meg az én hites uram még jól ellátnák a bajom. Nem, bárhová vessen
a sors, együtt maradunk. Szeretném tudni, ugyan ki gondoskodna
rólad, ha én nem lennék melletted?
– Ó, Pansy, komolyan gondolod, amit mondtál? Nem szeretném
veszélybe sodorni az életed, sem a gyermekedét.
– Te is gyermeket vársz, úrnőm. Szükséged van rám – jelentette
ki ellentmondást nem tűrően Velvet hűséges komornája.
– Igazad van, Pansy – ismerte el Velvet –, szükségem van rád.
– Akkor szót se róla többet – felelte a szolgálólány. – Hol
szándékozol elrejtőzni francia földön? Feltételezem, hogy nem a
nagyszüleidnél? Megeshetne, hogy kapcsolatba lépnek a szüleiddel,
ők pedig továbbadnák a hírt a grófnak, és akkor végünk.
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– Belle Fleurs–be megyünk, a szüleim házába. Ritkán
tartózkodnak ott, úgyhogy biztonságban leszünk. S ha Jakab végre
rájön, hogy nem érdemes törődni velem, akkor visszatérünk Dun
Brocba, a szeretteinkhez.
– Így legyen – helyeselt kenetteljes hangon Pansy.
Ian Grant mindazonáltal nem jutott túl a legközelebbi
italmérésen, ahol is nekiállt, hogy leigya magát a sárga földig.
Amikor Ranald Torc emberei visszatértek a vacsorával, a szállást
üresen találták. Engedelmes szolgákhoz illően le teleepedtek, hogy
megvárják, míg vezérük a feleségével együtt hazaérkezik. Bár a
visszatérő Ranaldnak sejtelme sem volt, hogy a két asszony hol
lehet, abban egy percig sem kételkedett, merre keresse lant. Egyik
emberét azonmód a kocsmáéba szalajtotta, hogy hazavonszolja az
unokaöccsét. Ianból azonban semmi értelmeset nem tudott kihúzni; a
szerencsétlen motyogott valamit arról, hogy fogalma sincs, mi
történt, aztán részeg álomba merült.
– Megszöktek, hogy vinné el a rosseb azt a részeg disznót!–
szitkozódott Ranaid. – Csak tudnám, hogyan.
– Lehetséges, hogy Broc Cairn rájuk talált? – kérdezte Alanna.
– Nem, Ian akkor már nem lenne az élők sorában.
– Mitévők legyünk, Ranald? – Alanna hangja megremegett. – Ha
bármi történik Velvettel, Alex minket tesz majd felelőssé.
– Az egyetlen, aki tudhat valamit a szökevényekró1, az én
drágalátos, holtrészeg unokaöcsém – morogta Ranaid, aki
csodálkozva látta, hogy felesége a megismerkedésük óta először fél.
– De ne aggódj, nem fogom bevárni, míg Alexander Gordon lecsap
ránk. A marhákat elkötöttem, ezt elismerem, de semmi mást.
– Akkor hát mitévők legyünk? – ismételte Alanna.
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– Álltam a szavam, amíg lehetett, de most már az életünk forog
kockán – felelte a banditavezér. – Nem köt többé az Iannak tett
ígéretem. A disznó egészen holnap reggelig húzza majd a lóbőrt, erre
mérget veszek. Elvisszük Edinburghba, és letesszük Huntley háza
elé egy üzenettel, hogy ő az az ember, akit Broc Cairn grófja keres.
Ez megteszi majd a hatását. Aztán szépen hazaballagunk, Alanna. És
többé ki se teszem a lábam az erdeimbó1. Annyi aranyunk van,
amennyi. bó1 jó darabig megélhetünk. Hazamegyünk, és egész télen
zabálunk, iszunk és kefélünk. Na, hogy tetszik az ötlet?
Alanna elvigyorodott. – Remek!
Szerencsére sem Francis Stewart–Hepburn, sem Alexander
Gordon nem veszítette el a hidegvérét. Alex fegyvereseinek a
védelme alatt délnek vették az útjukat, ahol csakhamar rá. találtak
arra helyre, ahol a rablók pénzzé tették az elkötött gulyát. Innen
Edinburgh–ba indultak, ám a városban megszakadt a nyom. Egy
napon azonban néhány tagbaszakadt skót férfiú a Huntley–ház
lépcsőjére fektette Ian Grantot. Bár a skótok a Shaw–klán színeit
viselték, a Ian Grant mellére tűűzött üzenet azt tudatta a ház lakóival,
hogy ő Broc Cairn embere. Bothwell és Alex egyaránt arra a
következtetésre jutott, hogy Ian Grant minden valószínűség szerint
nem lépett kapcsolatba Maitlanddel.
Október tizennyolcadikán Maitland Ian tói és Ranaldtól
függetlenül csapdát készített elő Lord Bothwell számára a leithi
Arany Horgony fogadóban, ám amikor oda akarta csalni Francist,
egy szót sem ejtett Lady Gordonról, amibó1 a két barát rögtön tudta,
hogy az emberrablóknak nem sikerült a kancellár színe elé
kerülniük. Bothwell mindazonáltal jobbnak látta eltűnni a városból
és visszatérni a birtokára. A Huntleyba összehívott nemesi találkozó
már korábban kudarcba fulladt, mivel a különböző klánok
képtelenek voltak egyezségre jutni afeló1, hogy a királlyal szembeni
ellenállás melyik módját válasszák; valamennyien attól tartottak
ugyanis, hogy felségárulást követnének el. Ian Grant tehát valóban
nagyon közel állt az áhított gazdagsághoz.
Ian Grant azonban ekkor már halott volt. Dicstelenül végezte.
Amikor részeg álmából ocsúdva lustán elnyújtózott, észrevette, hogy
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nem a leithi szállásán megszokott mocskos, penészes falak veszik
körül. Szörnyű ízt érzett a szájában, és elviselhetetlenül fájt a feje.
Lassan a hátára fordult, ám a tekintete ekkor összetalálkozott Broc
Cairn grófjának, Alexander Gordonnak a tekintetével. Ian Grant
szája tátva maradt a rémülettó1, s mindössze egyet hördült, mielőtt
szörnyethalt volna az iszonyattói, mely elfogta a gróf fenyegető
pillantása láttán.
Ha Ian szíve nem mondja fel a szolgálatot, Alex tőre végzett
volna vele, de csak az után, hogy Broc Cairn grófja kiszedte beló1e,
mi történt a feleségével. Így azonban Alex nem tudott meg semmit.
Kénytelen–kelletlen észak felé vette az útját, hogy a skót felföld
erdeiben megkeresse Ranald Torcot. A haramia bizonyosan
felvilágosítással szolgál majd, hogy merre keresse állapotos hitvesét
és a szintúgy terhes Pansyt. Alex egy pillanatig sem hitte, hogy a
felesége halott. A szíve megsúgta volna, ő azonban a tátongó
ürességen kívül semmi mást nem érzett. Velvet él! Erró1 meg volt
győződve.
Ranaid Torc tanyája a házat körülvevő sűrű erdőségnek
köszönhetően bevehetetlen volt. Alex nem akarta elveszíteni az
utolsó lehetőséget, hogy megtudja, mi történt a feleségével, így –
kivált Ian váratlan halála után – nem állt szándékában fegyveres
támadást intézni a rablófészek ellen. Békelobogó alatt vonult Ranald
Torc háza elé.
– Ian halott – kezdte kertelés nélkül a beszélgetést Alex, majd
beszámolt róla, hogyan történt az eset. – Semmit se tudtam kihúzni a
gyáva disznóból, egyedül te mondhatod meg nekem, hol találom a
hitvesem és a szolgálóját.
– Én ugyan nem – felelte Ranaid. – Ian eszelte ki a felesé éged
elrablásának tervét. Az én lelkemen egyedül a marhák ellopása
szárad. Ian rávett bennünket, hogy Leithben próbáljunk elrejtőzni,
innen ugyanis gyorsan eliszkolhatott volna a csere lebonyolítása
után.
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– Sikerült a kancellár elé jutnia? – tudakolta Alex, aki a Velvet
sorsa felett érzett aggodalmában teljesen megfeledkezett arról, hogy
a gulyák miatt felelősségre vonja a banditát.
– Nem, úgy tudom, nem. Alanna meg én még Edinburgh
határában összeházasodtunk, a nejed volt a tanú. Aztán naphosszat
Leithben csavarogtunk, ennyi az egész. Egy este arra értünk haza,
hogy Ian holtrészegre itta magát, a feleségednek meg a
komornájának pedig nyoma veszett. Rögtön arra gyanakodtunk,
hogy megszöktek, így aztán összenyaláboltuk Iant, és Huntley háza
elé vittük. Többet nem mondhatok. De most, hogy a páromra leltem,
együtt érzek veled kettős gyászodban. Kivált azok után, hogy ma
reggel megtudtam, magam is apai örömök elé nézek.
Alex le volt sújtva. Ranald Torcba vetette utolsó reményét.
Vajon mi történhetett Velvettel? Ha csakugyan megszökött, miért
nem tér haza Dun Brocba? Talán annyira megrémült, hogy a
szüleihez menekült Angliába. A hallottak után ez érthető lenne, ám
ha így van, miért nem kapott eddig üzenetet Queen's Malvernbó1?
Alex néhány napig Dun Broeban maradt; gondoskodott
megözvegyült nővéréró1 és árván maradt unokaöccseiró1, majd
Ougald és egy csapat fegyveres kíséretében délre indult, angol
földre.
Hosszú, aranyló vénasszonyok nyara köszöntött a Loire völgyére
Franciaországban. Velvet és Pansy sértetlenül megérkezett Belle
Fleurs–be, Velvet szüleinek a kastélyába, melynek Guillaume és a
hitvese, Mignon viselte a gondját. Guillaume eredetileg az
archambault–i nagybirtok intézőjeként Velvet nagyszüleinek, de
Sher grófnak és grófnőnek az alkalmazásában állt. Ugyancsak
Guillaume és Mignon szolgált Skye és Adam de Marisco mellett
azokban az években, melyeket a házaspár francia földön töltött. A
kastélyt tehát jó kezekre bízz ták. Az immár korosodó Guillaume és
Mignon mély együttérzéssel hallgatta a történetet az elvetemült
gazfickókról, akik Velvetnek s még meg nem született gyermekének
az elrablásával a szerető férj, Alex vesztére törtek. Megértették, hogy
még a Ser grand–mere–nek és grand–pere–nek sem szabad tudomást
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szereznie az érkezésükró1, s égre–földre esküdöztek, hogy a hölgyek
ottlétét szigorúan titokban tartják.
Velvet most, hogy biztonságban érezte magát, igyekezett miinél
többet megtudni a Skóciában történtekró1, ami nem volt könnyű
feladat ezen a távoli, elhagyatott vidéken. Matthieunek, Mignon és
Guillaume tizennégy éves unokájának a segítségével azonban
sikerült egyfajta hírláncot kiépítenie, csakhogy a Skóciából érkező
tudósítás nem volt túl reménykeltő. A fülébe jutott például, miféle
csapdát állított Maitland Bothwellnek, amit Velvet természetesen az
alávaló Ian Grant számlájára rótt. Egyértelmű volt számára, hogy a
grófot a foglyok szabadon bocsátásának ígéretével próbálták lépre
csalni, s Bothwell persze elhitte, hogy Velvet még a kezükben van.
Bárcsak tudathatná Alexszel, hogy nem fenyegeti veszély! Ó,
mennyire aggódhat Sóvárgott a szíve a férje után, de nem vállalhatta
a kockázatot, hogy elárulja a hollétét.
Mivel a hírek igen lassan értek el hozzá, már a november is
beköszöntött, mire tudomást szerzett a Francis ellen szőtt ármányról.
Pansynek ekkor már alig egy hónapja volt hátra a szülésig, Velvet
azonban csak tavaszra várta a gyermekét, s termetén egyáltalán nem
látszott, hogy anyai örömöknek néz elébe. Egy meleg, késő őszi
napon Velvet az aprócska konyhakertben szorgoskodott, hagymát
szedett a Mignon konyhájában fortyogó aprópecsenyéhez. Egyszer
csak egy gyönyörű szarvasbika szökellt át az alacsony kertfalon,
majd körbeszáguldva a kastélyt, a Belle Fleurs–t három oldalról
körülvevő tóba vetette magát, átúszott, és a túlparton eltűnt a sűrű
fák között.
Velvet a sarkára kuporodva nézett utána, és elnevette magát.
Örömét azonban hamarosan megzavarta egy csapat vadász, akik a
pompás állatot űzve megtorpantak a kertfal előtt. – Nem láttál erre
szaladni egy szarvasbikát, asszony? – kérdezte az egyikük.
– Szebben is üdvözölhetnél egy hölgyet, jó uram – kapta fel a
fejét Velvet. – S különben is, ki adott engedélyt, hogy vadássz a
földemen?
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– Egész Franciaország a király birtoka – hangzott a pökhendi
válasz.
– Kivéve Párizst – riposztozott Velvet –, s ugyan mit ér egy
király főváros nélkül? Egyébként pedig nem éppen úgy festesz, mint
egy felkent uralkodó.
– Ő nem is – vetette közbe egy hang, és egy karcsú, daliás alak
léptetett előre a lovával a kertfalhoz. – Mivel személyében la
Victoire márkit üdvözölheted. Én azonban Navarrai Henrik vagyok,
a szolgálatodra.
Velvet felegyenesedett, és udvariasan meghajolt. – Bocsáss meg
elhamarkodott szavaim ért, fenség – szólt az uralkodóhoz.
– Jobban állt neked, amikor összeszidtál, ma belle – válaszolt
mosolyogva Navarrai Henrik. – De előnyt élvezel velem szemben.
Te tudod, ki vagyok, én viszont nem. – Tekintetével gátlástalanul
végigmérte Velvetet.
– Velvet Gordon a nevem, fenség.
– Angol vagy netán?
– Atyám angol és francia szülőktó1 származik. Az anyám ír, én
pedig, uram, egy skótnak esküdtem örök hűséget.
– Túl szép vagy ahhoz, chérie, hogy egy nyakas skót felesége
légy. Jobban illenél egy francia férfiúhoz! Áruld el, hol van a férjed?
– Skóciában, fenség. – Velvet leporolta bársonyszoknyájáról a
rátapadt földet. Milyen kínos, hogy ennyire megrémült. De talán
jobb is, hogy így látják, Navarrai Henrik ugyanis megrögzött
szoknyavadász hírében áll. Ilyen izzadtan és piszkosan biztosan nem
kelti föl a figyelmét.
A királyt azonban nem lehetett megtéveszteni. Gyakorlott
szemével a porban is észrevette a drágakövet. – Forduljatok vissza a
kastélyba – mondta társainak. – A zsákmánynak sikerült
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elmenekülnie. – Aztán a szája sarkában mosollyal, valamivel
halkabban így szólt: – Más játékon jár már az eszem, mesamis!
A király kíséretében lévő nemes urak ellenvetés nélkül távoztak.
Bár Franciaországban trónviszály dúlt, tudták, hogy itt a Loire
völgyében Navarrai Henriknek semmitó1 sem kell tartania.
A király leszállt a lováról. – Hogy hívják ezt a kastélyt? –
kérdezte.
– Belle Fleurs, fenség – felelte Velvet.
–A tiéd?
– Nem, aszüleimé.
– Ah – mondta Henrik –, szóval a szüleidhez jöttél látogatóba.
– Nem, uram, atyám és jó anyám Angliában él.
– A férjed Skóciában, a szüleid Angliában, te pedig, nemes
hölgy, itt francia földön. Nem értem.
Velvet nevetett a király zavarán. – Feltétlenül értened kell, jó
uram? Nem is ismersz.
– A szeretőd! – kiáltott fel Henrik. – A szeretődhöz jöttél!
– Nincs szeretőm, fenség. Biztosíthatlak róla, hogy tisztességes
asszony vagyok. – Kezdett kényelmetlenné válni a dolog. Csak nem
árulhatta el Navarrai Henriknek, aki a skót király szövetségese, hogy
miért érkezett Franciaországba. A francia uralkodó kezdett az agyára
menni. Micsoda egy alak! Miért tesz föl ilyen tapintatlan kérdéseket?
Valamit azonban mondania kell, különben Henrik nem tágít. –
Gyógyulni jöttem francia földre, uram – magyarázkodott. – A zord
skóciai időjárás megviselte tavaly az egészségemet, ezért
ragaszkodott hozzá aggódó férjuram, hogy az idei telet itt, Belle
Fleurs–ben töltsem. Amint teheti, ő is utánam jön.
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– Akkor tehát egyedül vagy, chérie?
– A szolgálóimmal, sire, de a nagyszüleim is itt élnek a közelben
– válaszolta tartózkodóan Velvet. Abban reménykedett, hogy a
családja említése visszarettenti Henriket.
– Szemed zöldje az erdők sűrűjét juttatja eszembe – válaszolta a
király oda se figyelve.
Velvet elvörösödött.
– És aranyszálakat vélek felfedezni gesztenyebarna hajadban,
úgy fénylik, akár a selyem. – Kinyúlt, hogy megérintse a kezével. –
Lágy is, akár a selyem, Chéire.
Velvet azon kapta magát, hogy Henrik erőteljes, búgó hangja és
sötéten csillogó, olajbarna szeme valósággal megbabonázza.
Lenyűgözve állt, s csak óriási erőfeszítéssel tudta lerázni magáról a
varázslatot. – Arra kérem, fenség, adja át tiszteletteljes üdvözletemet
a keresztanyámnak, Margit királynénak.
A kérés egy pillanatra elterelte a király figyelmét. – A hitvesem a
keresztanyád?
– Igen, sire. Margit királyné az egyik keresztszülém, a mááik
pedig Erzsébet, akitó1 családom angliai birtokait kapta.
– Nem találkozom gyakran a feleségemmel – válaszolta Henrik,
aztán Velvetre mosolygott. – Ajkad csókra termett, Madame Gordon.
– Azzal kinyúlt, hogy magához ölelje Velvetet. – De uram! – Velvet
megpróbálta eltolni magától a tenyerével. – Én hűséges asszony
vagyok!
– A hűség fölöttébb becses asszonyi erény – felelte a király.
Lehajolt, és egy gyakorlott mozdulattal szájon csókolta Lady
Gordont.
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Egy hosszú pillanatig Velvet nem tudta, mitévő legyen:
felháborodjon, megsértődjön vagy elolvadjon a gyönyörűségtő1.
Nem akadt olyan asszony Európában, aki ne hallotta volna hírét a
francia király buja természetének. Az asszonyok bolondultak érte. S
csakugyan, Velvet nem találta kellemet• lennek az ölelését, de
Alexander Gordon felesége volt, és szerette a férjét. Mégis, volt
benne valami izgató, hogy egy másik férfi tartja a karjaiban.
Henrik, aki beleegyezésnek vélte Velvet tanácstalanságát,
nyelvével gyöngéden szétnyitotta az asszony ajkait, miközben
bontogatni kezdte a ruháját, hogy hozzáférjen telt, rugalmas
kebléhez. Ám ezt a pimaszságot Velvet már nem tűrhette. Minden
erejét összeszedve kitépte magát a király öle• lésébó1, és óriási
lendülettel arcul csapta Navarrai Henriket.
– Síre! Halálosan megsért a viselkedésével! – kiáltott ma agából
kikelve. – Mondtam, hogy hűséges kívánok maradni a férjemhez, és
ön mégis megcsókol, és szemérmetlenül összevissza tapogat!
Szégyen, fenség, szégyen! Hallottam hírét, hogy nagy kujon, de nem
hinném, hogy erőszakkal cipeli ágyba az asszonyokat. A Mindenható
gyermekkel áldott meg. Azért jöttem Belle Fleurs–be, hogy
nyugalmas körülmények között töltsem a terhességem idejét. Azt
kívánja tán, hogy elmeneküljek az otthonomból, és kitegyem magam
a zord északi télnek, veszélyeztetve a férjem örökösét? És mindezt
csupán azért, mert ön nem hajlandó tudomásul venni, hogy
elutasítom a közeledését?
A király szólni sem tudott. Soha nem találkozott még olyan
asszonnyal, aki ellenszegült volna a rohamának. Vagy mégis? Igen,
egyszer, egyetlenegyszer. És most, ki tudja, miért, ez a gyönyörű ifjú
hölgy azokra a réges–régi időkre emlékezteti. Pedig jobb volna
elfeledni, elfelejteni Szent Bertalan éjszakáját és a temérdek kiontott
vért. Ekkor történt, hogy az anyósa, Medici Katalin – Isten
nyugosztalja a gonosz szipirtyót – az ágyába csalt egy asszonyt, akit
már régóta kívánt, pusztán azért, Katalin legalábbis így mondta,
hogy megóvja őt a Szent Berta1an–éj veszedelmeitó1. Henriknek
azóta is meggyőződése, hogy az anyósa azért hozta össze számára
ezt a kis mulatságot, mert így akarta távol tartani őt és a katonáit a
csetepatétói.

303

Éppen akkor ülték a menyegzőjüket a francia hercegnővel,
Valois Margittal. A házasság azért köttetett, hogy egyesítse a Valois•
és a Bourbon–házat, ez utóbbinak Henrik volt az örököse. Az
esküvői szertartás alatt Henrik megpillantott egy mesés szépségű ír
asszonyt; zafírkék szeme szinte világított, dús, éjfekete haja
elefántcsont bőrére omlott. Minden porcikájával kívánta a nőt, s
mivel a hitvese túlságosan el volt foglalva a saját szeretőjével ahhoz,
hogy bármit is észrevegyen, ádáz vadászatot indított, hogy
megkaparintsa. Hogy ki volt a nő? A nevét már képtelen felidézni,
csak azt, hogy hallani sem akart róla. Medici Katalin előtt persze
nem maradhatott titok, miféle vágy emészti a vejét, s addig
mesterkedett, míg• nem sikerült valamiféle fondorlattal találkára
csalnia az asszonyt. Amikor Henrik belépett a szobába, ott találta
vágyának tárgyát tehetetlenül, megkötözve. Egy pillanatig sem
habozott, magáévá tette az ír szépséget, bármily bőszen is tiltakozott,
éppen úgy, ahogy az agyafúrt vénasszony kieszelte.
S miközben ő a rúgkapáló nemes hölgy lábai közt a kedvét
töltötte, a Katolikus Liga kardélre hányt minden hugenottát, aki
Párizsba gyűlt a fejedelmi menyegzőre. Hittestvérei ugyancsak
fájlalták, hogy azon az éjszakán nem volt közöttük, hogy az élükre
álljon és megvédje őket.
Henrik megrázta a fejét, hogy elhessegesse magától a kellemetlen
emléket. A vallási megosztottság véres háborúhoz vezetett
Franciaországban, melynek lángjai még ma is fellobbannak itt–ott,
dacára, hogy a király katolikus hitre tért.
Milyen különös, hogy ez a gyönyörű asszony, aki maradék
méltóságát védelmezve a keblét takargatja, és dühös pillán. tás okat
lövell rá, egyszeriben eszébe juttatta ezeket a szerenncsétlen
eseményeket. Ritkán furdalta a lelkiismeret, de most, ki tudja, miért,
bűntudatot érzett.
– Asszonyom – szólt komolyan –, a bocsánatáért esedezem. –
Egy pillanatra mosoly villant a szája szögletében. – A szépsége
elbűvölt, és hozzá vagyok szokva, hogy elvegyem, amit akarok.
Mióta az eszemet tudom, egyetlenegyszer fordult velem elő, hogy
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valaki visszautasított. Meg tud nekem bocsátani? A közeli
Chenonceaux–ban tartózkodom, szeretném, ha barátok lennénk.
Olyan unalmas itt vidéken mondta gyászosan.
– Megbocsátok, uram, ha ígéretet tesz, hogy ilyen többé nem
fordul elő.
– Királyi szavamat adom.
– És miért olyan unalmas itt vidéken? – kíváncsiskodott Velvet
azon töprengve, hogy egy király szava bizony nem sokat ér. – Úgy
hallottam, hogy Chenonceaux az egyik leggyönyörűbb kastély
francia földön.
– Így igaz – felelte a király. – Gyönyörű kívül–belül. A Cher
folyó éke, s csakugyan volt idő, amikor az ideérkező vendégeket vízi
tündérnek öltözött szép leányok fogadták, akik a falakat körülölelő
folyóban fürödtek. A kastély azonban ma már az elődöm, Ill. Henrik
özvegyének, Louise de Lorrainenek a birtokában van. Louise pedig
minden szolgálót gyászba öltöztetett, és a falakra meg a
mennyezetekre sok helyütt koponyákat, csontokat és sírásó
szerszámokat festetett. – A király színpadiasan megborzongott. –
Szentségtörés így tönkretenni ezt a meseszép kastélyt.
Velvet elmosolyodott. – Tréfál, uram. Louise de Lorraine nem
festetett koponyákat és csontokat a mennyezetre, igaz? – De igen –
bólintott komoran a király –, higgyen nekem. Ekkor Pansy döcögött
ki az udvarra, maga előtt tolva óriási pocakját. – Úrnőm – kiáltotta –,
elég lesz már az a hagyma! Az öreg Mignon azt üzeni, hogy szeretné
a tűzre rakni a pecsenyét. Jaj, bocsánat, nem tudtam, hogy vendéged
van.
– A komornám – fordult a királyhoz Velvet. – Hithű angol
asszony, nem beszél franciául. Pansy, hajolj meg. A francia király
előtt állsz.
Pansynek torkán akadt a lélegzete, majd nehézkesen meghajolt.
– A komornája áldott állapotban van?
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– Igen, fenség. A férje a férjem szolgálatában áll. Második
gyermeküket várják.
– Egy viselős nemes hölgy és egy viselős szolgáló.
Félreismertem a skótokat, vérbő egy népség, annyi szent – nevetett a
király.
– Nem tudtam, jó uram, hogy a szenvedély a franciák kii váltsága
– vágott vissza Velvet.
– Bárcsak megmutathatnám, mi az igazi különbség, Chéire
– sóhajtott huncut mosollyal Henrik.
– Felség! – kiáltott Velvet tettetett felháborodással, de a királyt
nem tévesztette meg. Mindketten elnevették magukat.
– Ez a bizonyos Mignon nem tán marhapecsenyét készít zsenge
póréhagymával? Imádom a póréhagymás marhapecsenyét!
– Ő fensége szeretné meghívatni magát vacsorára? – tréfált
Velvet.
– Igen, a leghatározottabban. – Henrik arckifejezése egészen
kisfiússá vált. – Louise királyné vízben főtt pontyot és párolt
zöldségeket szolgál fel ma este a vendégeinek, akárcsak tegnap,
tegnapelőtt és azelőtt. Művészien gyászol, és a kíséretének is illik
vele szenvednie!
– Minek köszönheti hát a szerencsét, hogy meglátogatta, felség?
– kérdezte a gyakorlatias gondolkodású Velvet.
– Mert kötelességem, és mert Chenonceaux szépségének, na meg
a vadászat örömének nem tudok ellenállni.
– A kíséretét sajnos nem láthatom vendégül – mondta Velvet. –
Szívesen tenném, de a kastély éléstára és személyzete sajnos nem
elegendő ekkora sereghez.
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– Nem kértem, hogy vendégül lássa az embereimet. Én csupán
egy il deux elköltött vacsorára áhítozom.
– Kizárólag vacsorával szolgálhatok, fenség – mondta nagy
komolyan Velvet. – Értse meg, jó uram, különben nem áll
módomban meghívni felségedet. Hűséges asszony vagyok. Szeretem
a férjemet, és nem keverem rossz hírbe sem őt, sem magam.
– A szerelem mindig barátsággal kezdődik – válaszolt a ki irály.
– Megbocsáthatatlan, ahogy viselkedtem. Az egyetlen, amit
felhozhatok mentségemül, hogy szépsége elvette a józóan eszem. De
a társasága kedvéért, Chéire, megígérem, hogy türtőztetni fogom
magam.
– Szó sincs szerelemró1. – Velvet kezdett dühbe gurulni, de a
király elbűvölő mosolya meglágyította a szívét. – Hozok egy
hordócska jóféle vörösbort a pecsenyéhez – mondta Henrik, s azzal
felpattant a lovára.
– Még nem hívtam meg! – tiltakozott Velvet.
– Megkérné a nevemben Mignont, hogy utolsó fogásként
gyümölcstortát készítsen? – érdeklődött Henrik.
Velvet elnevette magát. Milyen elviselhetetlen, bűbájos fickó! –
Szólok neki – nyugtatta meg Henriket. – És most, síre, isten önnel,
mennem kell. Ha nem adom oda Mignonnak most azonnal ezeket a
hagymákat, vacsora nélkül marad.
Navarrai Henrik csókot dobott Velvetnek, majd sarkon fordult, és
elviharzott a lovával. .
– Szóval így néz ki egy király – követte a tekintetével Pansy.
– Kissé hórihorgas, és meglehetősen rossz a modora. Miről
beszélgettetek?
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– Meghívatta magát vacsorára – mondta Velvet még mindig
nevetve.
– Van egy olyan érzésem, hogy nemcsak az asztal mellett
szeretné, ha vendégül látnád – jelentette ki rosszallóan Pansy.
– Jól sejted – felelte Velvet –, de őszinte voltam vele, és ő
megértett, bár egyelőre még nem nyugodott bele, hogy
visszautasítom a kérését. De ne aggódj, Pansy, Navarrai Henrik
részéró1 nem fenyeget veszély. Amúgy is csak látogatóba érkezett
Chenonceaux–ba, és néhány napon belül alighanem távozik. Francia
földön még mindig háború dúl, és a király nem érezheti magát
biztonságban, amíg kezébe nem veszi a hatalmat az egész ország
fölött.
– Nagy lesz a kavarodás a konyhán, úrnőm. Nem hiszem, hogy
Mignon főzött már valaha is királyra.
Velvet arca felderült a gondolattól. – Kíváncsi vagyok, mit szól
majd hozzá, hogy Henrik gyümölcstortát kért édességnek!
Mignon azonban csöppet sem jött zavarba a hírtől, hogy maga
Navarrai Henrik jön vendégségbe vacsorára. Amikor Velvet
elmesélte, amit Chenonceaux–ról hallott, az öreg hölgy így szólt: –
Szegény ember. Navarre–ban nőtt föl, távol az udvartól. Megszokta
az egészséges vidéki konyhát, és most hiányzik neki, elhihetitek.
Nagy megtiszteltetés, hogy a király asztalára főzhetek! Csak azt
sajnálom, hogy nem mondhatom el mindenkinek Archambault–ban.
Az a dagadt Celine, a nagyanyád szakácsnője, megpukkadna az
irigységtó1! Mióta maga Katalin királyné és Margit hercegnő
kóstolta a főztjét a keresztelőd alkalmából rendezett lakomán, nem
lehet bírni vele! Mit nem adnék érte, ha tudná!
– Türelem, Mignon – csitította Velvet az idős asszonyt. 8Miután
visszatértem a férjemhez, elárulom a nagyszüleimnek, hogy itt
jártam, te pedig kedvedre elhenceghetsz Celine–nek meg a többi
archambault–i szolgálónak a dicsőségeddel.
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– Celine meg fog pukkadni az irigységtó1 – hajtogatta
vigyorogva Mignon, miközben beleszórta a megtisztított
póréhagymát a gőzölgő serpenyőbe. – Ribizkét és körtét rakok majd
a tortába – töprengett félhangosan. – Fejedelmi sütemény lesz.
Velvet mosolyogva visszavonult Pansyvel, hogy megterítsen
abban a barátságos teremben, ahol annak idején, amikor még
kisgyermek volt, a családi étkezéseket költötték el a szüleivel. Belle
Fleurs nem volt nagy. A tizenötödik században emelt épület egy kert
közepén állt, melyet három oldalról tóvá szélesedő vizesárok vett
körül. Négymérföldnyire, északra, az erdőn túl magasodott
Archambault, Velvet nagyszüleinek a kastélya, ez már a
szomszédjával, Chenonceaux–val együtt a Cher folyó partján épült.
Belle Fleurs olyan volt, akár egy tündérkastély. Vöröses–szürke
kőből emelték, négy tornyán boszorkánysüvegre emlékeztető
palatető ült. Mivel csak a cour d'honneurön keresztül lehetett
megközelíteni, lakóinak nem kellett az ellenségtől tartaniuk. Belle
Fleurs a kertjeiről kapta nevét. Ezekben a kertekben tavasztól
egészen késő őszig virult a temérdek, különböző fajtájú és színű
virág, mely mind–mind Guillaume, a kertész keze munkáját dicsérte.
Guillaume hajnaltól napestig a virágágyások közt szorgoskodott,
hogy ápolja és gondozza a kastély ékességét.
Belle Fleurs–t Velvet atyja, Adam de Marisco vásárolta. A
lakószobákban még ott díszlettek az előző tulajdonos gyönyörű
bútorai és a régi, meseszép drapériák. Velvet, bár tudta, hogy
kettesben lesznek, a nagy ebédlőasztalt terítette meg a király
számára. Az egész kastélyban egyetlen arany gyertyatartót talált, ezt
helyezte hát kifényesítve az abroszra. Pansy egy hatalmas, az ősz
sárga, barna és rőt színeiben tündöklő virágcsokrot is szedett, melyet
egy vázában a két ezüsttányér és zöld jáspissal kirakott ezüstserleg
közé állított. A kandallókban már lobogott a tűz, fénye meg–
megcsillant a tálalóra helyezett két borospalackon. Az egyikbe
archambault–i fehéret, a másikba a király által előreküldött
chenonceaux–i vöröset töltöttek.
Miután a terítéssel elkészültek, Velvet visszavonult a szobájába,
hogy illatos fürdőt vegyen, és felöltözzék abba a sötétzöld
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bársonyruhába, melyet még az anyja felejtett itt valamikor. Kész
szerencse, hogy az anyja egész ruhatárat hagyott Archambault–ban,
máskülönben Pansyvel együtt nagy bajban lettek volna. Elrablása
napjától Belle Fleurs–be való megérkezéséig a két nő egy s
ugyanazon öltözéket viselte, s Velvet meg is halt volna szégyenében,
ha a köpönyegükkel nem tudják eltakarni szakadt és szennyes
ruhájukat.
Mindössze két hétig tartott, míg Leithbó1 Nantes–ba értek.
Pansy állapotára hivatkozva nagyrészt a kabinjukba húzódtak, s
csak az esti félhomályban merészkedtek elő, amikor már senki sem
járt a fedélzeten.
Michael Small kapitány rendszerint nem vitt magával a hajóján
utasokat, ám ezúttal úgy alakult, hogy a rakomány egy része nem
futott be időben a kikötőbe, s a kapitány úgy döntött, hogy
kihasználandó a fölöslegesen maradt helyet, felvesz néhány embert a
fedélzetre. Hőseink szerencsésnek mondhatták magukat, mivel már
csak egy szűk kabin állt üresen, s kizárólag a kocsmáros
közbenjárásának köszönhették, hogy feljuthattak a hajóra.
– Tisztességes hölgyekró1 van szó, kapitány – mondta Michael
Smallnak. – És nincs másik hajó, melyet jó szívvel ajánlhatnék
nekik. Ja, és ami nem utolsó szempont, arannyal fizetnek.
– Rendben – adta végül beleegyezését a kapitány –, de maguknak
kell gondoskodni az élelmezésükró1. Mindössze napi három bögre
vízzel és egy bögre rummal szolgálhatok. Fekhely van a kabinban,
de takarót nekik kell hozniuk.
Velvet elfogadta a kapitány feltételeit; a kocsmáros kialkudta
számukra az árat, majd segített beszerezni az útravalót. Velvet
ragaszkodott hozzá, hogy a kétszersült és sózott hús mellé egy kosár
almát és körtét is vigyenek magukkal. Arra azonban már nem maradt
idejük, hogy az indulás előtt megmosakodjanak és tiszta ruhát
vásároljanak, így amikor Belle Fleurs–be érkeztek, már hónapok óta
ugyanazt az öltözéket viselték.
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– Hirtelen szöktünk meg – magyarázta Mignonnak Velvet.
– Nem hozhattunk mást magunkkal, csak ami rajtunk volt.
De mérget vennék rá, hogy az anyám hagyott néhány ruhát a
kastélyban.
– Hát persze, asszonyom – válaszolt Mignon. – Én csak tudom,
hiszen évekig a komornája voltam. Magam csomagoltam össze
mindent pár cédrusfa ládába. Még ma is a padláson vannak. Holnap
majd szólok Matthieu–nek, hogy hozza le őket.
A rákövetkező napot Velvet azzal töltötte, hogy kirámolta az
anyja ládáit. Hogy mi mindent talált bennük! Gyönyörű ruhákat,
szoknyákat
és
ujjasokat;
fátyolkönnyű
hálóköntösöket,
alsószoknyákat, ingeket, harisnyákat és cipőket. Még egy
elefántcsont szelence is a kezébe akadt, benne néhány káprázatos
ékszerrel; igazgyönggyel és drágakövekkel kirakott arany
nyakékekkel, fülönfüggőkkel, karperecekkel, gyűrűkkel és
diadémokkal.
– Ez mind az anyámé volt? – hüledezett.
– Igen, asszonyom – válaszolta Mignon. – Akkor hozta magával
őket, amikor Archambault–ba költözött.
Velvet oldalát furdalta a kíváncsiság.• Kivált akkor vált egészen
izgatottá, amikor az elefántcsont ládika alján egy pergamendarabot
talált, rajta egy titokzatos üzenettel, melyet már–már olvashatatlanná
fakított az idő.
Doucette, ezeket még akkor készíttettem a számodra, amikor azt
hittem, hogy visszatérsz hozzám. Nem kedveskedhetek olyan
ékszerekkel a feleségemnek, melyeket egy másik asszonynak
szántam, fogadd el hát ezt a szerény ajándékot a te Nicolas–dtól.
– Ki volt ez a Nicolas, Mignon? – tudakolta Velvet.
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– Nicolas? Nocsak, sejtelmem sincs – felelte az öreg szolgáló. –
De miért kérded?
– Semmi, semmi – rázta meg a fejét Velvet. – Csak
kíváncsiskodtam.
A rejtélyt végül Pansynek sikerült megoldania. – Nicolas ... –
tűnődött, mintha az emlékei közt kutatna. Egyszer csak felderült az
arca. – Megvan, asszonyom! Anyám mesélt még annak idején az
úrnője kalandjairól, némelyikben maga is részt vett. Emlékszem,
egyszer említést tett egy bizonyos Nicolas hercegró1, úgy volt, hogy
összeházasodnak a nagyságával. Aztán kútba esett a dolog, de hogy
miért, azt nem tudom. A férfi itt lakott valahol Franciaországban.
Lefogadom, hogy tó1e származnak az ékszerek meg az üzenet.
Velvet csak ámult. Soha fel sem merült benne, hogy az édesanyja
mástól is elfogadhatott ékszereket, mint az apjától. Persze hallott már
egyet, s mást Skye kalandjairól, kivált a királyi udvarban, ahol a
rossz nyelvek égtek a vágytól, hogy továbbadhassák az anyjáról
keringő pletykákat. Maga Skye ritkán beszélt a múltjáról. A
pillanatnak élt, lánya legalábbis így látta. Ám most egyszerre csak
más színben tűnt fel; egy asszony, akit férfiak imádtak és szerettek,
akinek ékszereket ajándékoztak, egy asszony, akinek múltja van.
Vajon miért hagyta Skye Franciaországban a drágaköveket? Talán a
férfi, akitó1 kapta őket, olyan keveset jelentett a számára, hogy
egyszerien itt felejtette az ajándékát? Különös, feltétlenül meg kell
kérdeznie Skye–tól, amint találkozik vele.
Velvet kivette a ládikából a gyémánt nyakéket, és felpróbálta.
Csakugyan gyönyörű volt, és remekül illett a zöld bársonyruhához.
Bekapcsolta az apró csatot, és egy percig elbűvölten nézte magát a
tükörben, majd felvette a nyakékhez illő fülbevalót. Bár a ruhája
kissé ódivatú volt, magabiztosan várta a király érkezését.
A királynak nem tűnt fel, hogy Velvet öltözéke nem a legújabb
ízlés szerint készült, vagy ha fel is tűnt, a vacsora közben nem tett
említést róla. Mignon, bár kevés ideje maradt il felkészülésre, igazán
kitett magáért. Velvet el volt ragadtatva az asztalon egymás után
felsorakozó fogásoktól. A burgundi bortól, erdei gombától és

312

póréhagymától illatozó aprópecsenye után arany barnára sült töltött
kappan következett, majd borban párolt pisztráng, a halat Matthieu
fogta a várat körülölelő tóban. A zöldségek és saláták mellé frissen
sült, még meleg kenyeret szolgáltak fel vajjal.
A király jó étvággyal evett, háromszor is megrakta a tányérját.
Amikor pedig elé tették a gyümölcs tortát meg a mézben, sült almát
egy nagy tál piros szó1ő és egy tányér normandi Cie kíséretében, a
szeme felragyogott. Miközben a király alaposan megtizedelte
Mignon konyhaművészetének remekeit, Velvet gondoskodott róla,
hogy a serlege egy pillanatra se maradjon üresen. Henrik ugyanis
éppoly nagy kedvelője volt a bornak, mint az ínyenc ételeknek.
A vacsora végeztével Velvet így fordult a királyhoz: –
Megengedi, hogy a háziasszonyom köszöntse őfelségét? Amikor
megtud ta, hogy ma este a király asztalára kell főznie, öröme nem
ismert határokat. Alig várja már, hogy szétkürtölhesse a hírt a
környéken, s ha maga dicsérné meg kiváló képességeit, bizony lenne
miró1 beszélnie.
Henrik bólintott, mire Velvet Mignonért küldetett. Néhány perc
múlva belépett a terembe az idős hölgy, arca kipirult az izgalomtól és
a konyha melegétó1. Frissen mosott és keményített fehér főkötőt
viselt, mely alól kikandikáltak ősz fürtjei. Pecsétes köténye helyett
tisztát kötött. Térdre ereszkedett, és kezet csókolt a királynak,
szemében könnycseppek csillogtak.
Henrik meghatottan felállt, és felemelte az idős asszonyt. – Nem
emlékszem, hogy ettem valaha finomabb vacsorát, madame Mignon.
Fogadja királya hálás köszönetét.
Mignonnak végül megoldódott a nyelve, habár, mesélte később,
maga is meglepődött, hogy képes volt egyáltalán kinyögni valamit
elragadó, daliás uralkodójának a színe előtt. – Amikor megtudtam az
úrnőmtó1, hogy milyen ételekkel kínozzák őfelségét Chenonceaux–
ban, rögtön sejtettem, hogy a királynak hiányzik az a jó vidéki
konyha, melyhez még ifjú emberként Navarre–ban hozzászokott. Én
nem értek azoknak a különleges ételeknek az elkészítéséhez,
melyeket a királyi palotában szolgálnak fel, viszont tudom, hogy
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mire van szüksége egy férfinak, s ha igaz a pletyka, őfelsége a
legbelevalóbb férfi egész Európában! – kuncogott Mignon.
– De Mignon! – kiáltotta Velvet, meglepődve szolgálója
merészségén.
Henrik azonban harsány hahotára fakadt. – Mi tagadás, igaz a
szóbeszéd, madame Mignon – mondta csillogó szemmel. – Ha egy
kicsit idősebb volnék, most a konyhaasztal körül kergetnélek egy
csókért. Szegény ifjú háziasszonyom csak bámulhatna utánam.
– Sén, ha egy kicsit fiatalabb volnék – vihogott Mignon –, bizony
hagynám, hogy őfelsége mihamarább elkapjon! De sajnos már eljárt
fölöttem az idő.
– Madame Mignon – felelte a király –, az olyan lélek, mint az
öné, mindig ifjú marad! – Azzal Henrik gáláns csókot nyomott
Mignon kacsójára.
Mignon büszkén kihúzta magát. – Felség, boldog vagyok, hogy a
szolgálatára lehettem, még ha egy ilyen csekélységben is. – Az idős
szolgáló kecsesen meghajolt, majd így folytatta: – Előkészítettem az
ön számára a vendégszobát, ha nyugovóra kíván térni, a férjem,
Guillaume a szolgálatára lesz. Ért hozzá, valaha Cher gróf inasa volt.
– A király nem marad itt éjszakára! – tiltakozott Velvet.
– Őfelsége nem tud visszatérni Chenonceaux–ba – felelte
Mignon. – Künn vihar tombol, vagy két órája ömlik az eső.
Guillaume szerint egész éjszaka esni fog, és ő csak tudja. A király itt
marad, s reggel majd tejszínnel és marsalával kevert rántottát
szolgálok fel neki reggelire! – Azzal még egyszer biccentett a király,
majd az úrnője felé, és távozott a terembó1.
– Úgy tűnik, Chéire, hogy a sors is az én ügyemet támogatja –
mondta gyöngéden a király.
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– Nem küldhetem ki a viharba – válaszolt Velvet –, de
emlékeztetem az ígéretére, hogy úgy fog viselkedni, ahogy egy
nemesemberhez illik.
Henrik nevetett. – Ez nem volt tisztességes, Chéire.
– Figyelmeztettem, hogy hűséges kívánok maradni a férjemhez –
vetette ellen az asszony.
A király hatalmasat sóhajtott. – Becsületesen elismerem, hogy
csakugyan figyelmeztetett. De nem volnék Navarrai Henrik, ha nem
remélném, hogy megváltoztatja a véleményét.
Velvet önkéntelenül is elmosolyodott. A király egészen
elbűvölte. – Monseigneur, nem tagadom, hogy ön rendkívül vonzó, a
Gordonok becsületét azonban még a király figyelménél is többre
tartom. Ám meggyőződésem, hogy egy olyan nagy tekintélyű férfiú,
mint ön, megérti az érzéseimet.
– Megértem, Chéire – ismerte el Henrik –, de nem kívánhatja,
hogy örüljek is nekik. Szívtépően gyönyörű, és én átkozottul
kívánom. Azonban halomra dönti legkedvesebb reményeimet,
méghozzá oly ártatlan őszinteséggel, hogy képtelen vagyok
haragudni. Csalódottnak érzem magam, de nem haragszom.
– Nem akartam megbántani, uram. Sőt leghőbb vágyam, hogy
barátok legyünk. Soha nem volt még királya barátaim között. –
Velvet elszégyellte magát a hazugság miatt, hiszen Akbár igenis a
barátja volt, mielőtt a férje és a szeretője lett. Ám tudta, hogy meg
kell édesítenie Henrik számára a visszautasítást, elvégre egy nap
még szüksége lehet a segítségére.
A király tekintete ellágyult. – Ó, Chéire, milyen elbűvölő
teremtés is önt Hát persze hogy barátok leszünk. A szívembó1
beszél.
Velvet felemelkedett az asztaltól, és meghajolt. – Megengedi,
hogy visszavonuljak, jó uram? Az állapotom miatt mostanában több
alvásra van szükségem.
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– Megmutatná a szobáimat, Chéire?
– Amennyiben nyugovóra kíván térni, uram, hívatom Guillaume–
ot, ő majd felkíséri – válaszolt kedvesen Velvet, s mielőtt még a
király tiltakozhatott volna, távozott a terembó1.
A király mosolyogva nézte, amint a szoknyája eltűnik az ajtó
mögött. Milyen bölcs önmegtartóztatás! A könnyű zsákmány elejtése
semmi örömet nem okozna, és halálosan untatná. Mennyivel
izgalmasabb így a vadászat! Ma este még megpróbálja megtörni
Velvet ellenállását, de ha ma éjjel nem is, máskor biztosan sikerülni
fog. Van valami titokzatos az asszony szépségében, és ő ég a
vágytól, hogy megfejtse ezt a titkot. Kik ezek a bizonyos
nagyszülők, akikró1 beszélt? És hol van a nemes hölgy férje? Ugyan
hogy engedhette meg, hogy világszép hitvese egyedül éljen egy ilyen
isten háta mögötti helyen, mindössze négy szolgáló kíséretében? Egy
pillanatig sem hitte el ezt a mesét. Nyilvánvaló volt Henrik számára,
hogy Velvet titkol valamit, de hogy mit, arra nem tudott rájönni.
Hamarosan megjelent az idős Guillaume, és a szobájába kísérte a
királyt. Udvarias és szolgálatkész volt, de Henrik nem tudott kihúzni
beló1e semmit. Az öregnek még nem ment el az esze, és a szépséges
madame Gordon szemmel láthatólag kedves a szívének.
– Igen, síre – mondta –, valaha Cher gróf inasa voltam.
Nem a jelenlegi grófról, hanem az édesatyjáról beszélek, aki igen
magas kort ért meg. Ifjú legény voltam, amikor a szolgálatában
álltam. Még a királyi udvarba is elkísértem a gróf urat, ahol
láthattam magát II. Henriket. Ott voltunk azon a végzetes napon,
amikor a királyt halálra sebezték a lovagi tornán. Micsoda tragédia!
A királynét meg Madame Lady Diane–t, a király szeretőjét
borzasztóan feldúlták az események. – Guillaume tekintete a
messzibe révedt. – Hanem az a Diane de Poitiers gyönyörű egy
teremtés volt. Tudja, Henrik nekiajándékozta Chenonceaux•t, de a
király halála után Katalin visszavette tó1e. Adott ugyan egy másik
kastélyt helyette, de Madame Diane inkább visszavonult a saját
otthonába, Anetba. – Így fecsegett az öreg, s a király azon vette észre
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ma• gát, hogy ámulva hallgatja, mint látja egy szolgáló
Franciaország közelmúltjának e darabkáját.
Henrik meglepve vette észre, hogy Guillaume egy férfihálóinget
készít ki a számára. – Honnét való ez? – kíváncsiskodott.
– A gazdámé, madame Velvet édesatyjáé volt. Egy egész ládával
őrzünk itt az efféle holmiból. Nemcsak férfira valót, ha• nem női
ruhákat is, melyek az asszonyom édesanyjától maradtak ránk.
Úgy; gondolta a király, tehát innen vette elő Velvet azt a ruhát,
melyet a vacsorához viselt. Nem említette ugyan, de az öltözék
valahogy divatjamúltnak tűnt, és enyhe cédrusillatot árasztott. –
Mióta tartózkodik Lady Velvet a kastélyban? – tudakolta
Guillaume–tól.
– Néhány hete – felelte az öreg inas, majd egy ügyes
csavarintással ismét a régi időkre terelte a szót, amikor oly
hűségesen szolgálta néhai gazdáját, Cher grófot.
Guillaume hamut szórt a tűzre, majd betakargatta a királyt.
Amikor dolga végeztével ki akart lépni az ajtón, Henrik megszólalt.
– Előfordul, hogy rosszul alszom, Guillaume, és álmomban kiabálok.
Nem szeretném megrémíteni madame Gordont, veszélyes lenne az ő
állapotában. Itt van a szobája a közelben?
– A madame lakosztálya a folyosó másik végébó1 nyílik, síre –
válaszolt Guillaume. – Ilyen üvöltő szélben úgysem fog meghallani.
De kívánom, felség, hogy nyugodtan aludj, és szép álmok
örvendeztessék a szívedet!
– Merci, Guillaume – mosolygott a király, és lehunyta a szemét.
Hallotta, amint becsukódik az ajtó, aztán minden elcsendesült, csak
az eső verte az ablakot, és a feltámadó szél nyöszörgött a
kéményben. Csaknem egy óráig feküdt így a király, és pihent. Majd
kikelt az ágyából, és a folyosón át egyenesen Velvet szobájához
ment. A lába egészen átfagyott a folyosó hideg kövén, ám ahogy
kinyitotta az ajtót, talpa puha szőnyegre lépett.
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A szobában megpillantotta a legnagyobb ágyat, melyet valaha
látott. Valóságos aréna, gondolta a király. Milyen csodálatos
küzdelmek
színtere
lehetett
valamikor!
Az
ablakokat
bársonyfüggönyök takarták, letompítva a vihar zajait. A pislákoló
tűz kísérteties árnyékokat vetett a falra. És akkor meg• hallotta azt a
csendes zokogást. Még soha életében nem hallott ennél
szomorúbbat, és a rátörő szánalom hirtelen kisöpörte az agyából a
vágynak még a gondolatát is. Az ágy szélére ült, és a karjaiba vonta
Velvetet.
Velvet kővé dermedt. – Mit keres a szobámban, uram? – kiáltott
felháborodva.
– Miért sír, chérie? – kérdezte Henrik. – Megszakad a szívem, ha
ilyen szomorúnak látom. Miért ilyen boldogtalan?
Velvet felemelte könnyáztatta arcát. – Hiányzik a férjem,
hiányzik az otthonom.
– Akkor miért nem tér haza?
– Mert ö ... mert nem vagyok elég egészséges – dadogta
Velvet.
– Bocsásson meg, Chéire, de nem hihetem – felelte a király. –
Még soha életemben nem láttam egészségesebb ifjú hölgyet. Ön
menekül valami eló1, Chéire, engedje meg, hogy segítsek. Nem
bízik bennem?
Velvet hallgatott, ám a király nem tágított.
– Legalább azt árulja el, hogy kik a nagyszülei. Akik a közelben
élnek.
– Nem mondhatom meg.
– Miért nem?
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– Mert nem tudják, hogy itt vagyok. Ha tudnák, a szüleimhez
küldenének, a szüleim pedig haza, a férjemhez, és ennek nem szabad
megtörténnie.
– Miért nem? – faggatózott a király. Aztán hirtelen egy gondolata
támadt. – A gyermek! A gyermeknek, akit vár, nem a férje az apja!
– A gyerek igenis a férjemé! – kiáltott Velvet. – Hogy
feltételezhet rólam ilyesmit?
– Akkor miért nem akarja, hogy a férje tudomást szerezzen az
ittlétérő1? Mert, akármit mond, a fejemet teszem rá, hogy a férje
nem tudja, hogy itt van, igaz? – A király Velvet arcába nézett, és
átkarolta a vállát. – Igaz, Chéire?
– Igen – nyögte ki Velvet, és zokogásban tört ki.
Henrik magához szorította Velvetet, és türelmesen várt, míg az
asszony kizokogja bánatát, eláztatva selyem hálóingét. Amikor a
sírása csitulni kezdett, Henrik megszólalt: – És most, madame
Gordon, azt akarom, hogy rántsa le a leplet a titokról. Ha nemet
mond, magammal viszem Chenonceaux–ba, és addig őrzöm ott, míg
el nem árulja az igazat. Ez eltökélt szándékom.
Velvet egy darabig hallgatott, majd nagyot sóhajtva így szólt: –
Arra kényszerültem, hogy megszökjem Skóciából, a férjem
ellenségei ugyanis fel akartak használni a férjem unokafivére ellen,
akit a király felségárulással vádol. De higgye el, uram, nem történt
felségárulás! A férjem unokabátyja Jakab leghűségesebb szolgálója,
bárcsak bízna benne a király! De Maitland kancellár a grófok ellen
uszítja Jakabot. így tör még nagyobb hatalomra!
– Francois Stewart–Hepburn! – kiáltott fel Henrik. – Ez csak az
én régi barátom, Francois Stewart–Hepburn lehet!
– Őfelsége ismeri Francist? – csodálkozott Velvet.
– Évek óta, Chéire. Mert őróla van szó, igaz? Francois az
egyetlen ember a földkerekségen, aki ennyire ki tudja hozni a
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sodrából Stuart Jakabot, a skót király valósággal retteg tőle. Nagy
múltja van a kapcsolatuknak, mely sohasem volt felhőtlen. Stuart
Jakab mindig is féltékenykedett az unokafivérére.
– Fővesztésre ítélte, és elkobozta a birtokait – vetette közbe
Velvet. – S mindezt kicsinyes bosszúból, mivel az asszony, akiért
eped, Francist szereti.
– Ó – szólalt meg Navarrai Henrik mélységes megértéssel a
hangjában. – Szóval egy asszony! Nem feltételeztem volna ilyesmit
Stuart Jakabról. Nem az a fajta. És sohasem hallottam tó1e, hogy
gyöngéd érzelmekkel viseltetne a szépnem iránt.
– Úgy tesz, mintha hűséges lenne Anna királynéhoz – válaszolt
Velvet –, miközben ez után az asszony után sóvárog A Lady
azonban Francishez szökött tó1e, ő pedig nőül kíván ja venni.
– Ahhhhh – tűnődött Navarrai Henrik –, nem elég, hogy az
asszony visszautasította a királyt, ráadásul a legnagyobb vetélytársát
választotta helyette. A sértés megbocsáthatatlan. Nem csoda, hogy a
király dühöng, de hogy kerül ön, chérie ebbe a történetbe?
Velvet mély lélegzetet vett. – Monseigneur, semmit sem
árulhatok el, csak ha megesküszik, hogy nem árul el Stuar Jakabnak.
Jól tudom, hogy Franciaország és Skócia szövetségesek.
Henrik elmosolyodott. – Szövetségesek vagyunk, mert az
diktálják az érdekeink, hogy olykor támogassuk a skótokat az
angolok ellen. Ugyanezt teszik a spanyolok. Ők az íreket segítik a
szigetlakók rovására. Csak hogy borsot törjünk az orruk alá, nincs
komolyabb jelentősége. Királyi szavunkat adjuk, chérie, hogy nem
áruljuk el önt.
– Szívesebben venném, ha Navarrai Henrik nevében beszélne,
uram – akadékoskodott Velvet. – Egy király szavában nem mindig
lehet megbízni. Bocsásson meg, nem akartam megsérteni, de anyám
tanított erre, és ő a legbölcsebb ember, akit ismerek.

320

A király lemondóan mosolygott. – Az édesanyja csakugyan bölcs
asszony, chérie. Én, Navarrai Henrik szavamat adom te hát, hogy
bármit is mond, Lady Gordon, megőrzöm a titkát. Soha nem árulom
el, mint ahogy soha nem árulnám el rég barátomat, Francois
Stewart–Hepburnt. Kérhetek azonban egy szívességet?
– Bármit, monseigneur! – jelentette ki Velvet. A király
felnevetett. – Bármit? – kérdezte.
– Az ésszeruség határain belül.
– Bebújnánk a takaró alá, chérie? Rettenetesen fázom, egészen
átáztatta a könnyeivel a hálóingem. Át kell melegednem kissé,
különben reggelre kitör rajtam a láz.
– Szent Isten! Le kell vennie ezt a nedves ruhát monseigneur! –
Velvet hangjában aggodalom csengett. Ki bontakozott a király
karjaiból, és az ágy végében álló ládához szaladt. Felnyitotta a
fedelét, és elővett egy tiszta selyem hálóinget. – Ez az apám
hálóruhája – magyarázta –, valamikor itt laktak a szüleim. –
Átnyújtotta a királynak az inget, majd így szólt: – Nem fogok
leselkedni. Szóljon, amikor elkészült.
Henrik hálásan ruhát cserélt, majd a takaró alá bújt. – Jöjjön,
Chéire, nehogy megfázzon. Egy hölgynek az ön állapotáéban
vigyáznia kell magára.
Velvetnek ezúttal eszébe sem jutott, hogy a király kihasználhatja
az alkalmat. Bízott benne. Kényelembe helyezte magát Henrik
mellett, és belefogott a történetébe. – A nyár végén Francis titokban
északra jött, hogy találkozzon Huntley grófjával. A kastélyunkban
töltötte az éjszakát, mielőtt a férjemnek és fegyvereseinek a védelme
alatt Huntleyba indult volna. A férjem Francis unokaöccse, de
Huntleyval és magáéval a királlyal is rokonságban áll.
– Hogy hívják a férjét? – vágott közbe Navarrai Henrik.
– Alexander Gordon, Broc Cairn grófja – válaszolta
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Velvet, majd így folytatta: – A sógorom, Ian Grant, Alex
egyetlen nővérének, Annabellának a férje kitervelte, hogy elrabol,
így kényszerítve Francist, hogy adja fel magát. Ian arra számított,
hogy Maitland börtönébe juttatva Francist, zsebre teheti a vérdíjat,
melyet a király tűzött ki a fejére. Velvet elbeszélte, mint tartották
fogva nyomorúságos körülmények között Leithben, s mint sikerült
később Pansyvel együtt megszöknie. – El kellett rejtőznöm valahol,
míg a király rá nem un a keresésemre – fejezte be a történetét Velvet.
– Vagy míg ő és Francis békét nem kötnek egymással, bár attól
tartok, ezúttal hiába reménykednék ebben. Miivel Skóciában angol
nemes hölgynek ismernek, tudom, hogy senki sem keresne
Franciaországban. Sem a férjem, sem az ellenségei nem tudnak Belle
Fleurs–ró1, ezért ide menekültem.
– Kik a nagyszülei, Chéire?
– Cher gróf és Cher grófnő. A kastélyuk, Archambault mindössze
néhány mérföldre van innen.
– Azt állítja, Lady Gordon, hogy mind ez ideig még nem hozta a
férje tudomására, hol tartózkodik?
– Hogyan tehettem volna? – sóhajtott Velvet. – Nem mertem
felvenni a kapcsolatot sem vele, sem a családtagjaimmal, attól
féltem, hogy Stuart Jakab rám találhat, és felhasználhat Francisszel
vívott háborújában.
– Tudja Alexander Gordon, hogy atya lesz?
– Ó, igen! – felelte Velvet. – Ez lesz az első gyermekünk, éppen
akkor közöltem vele az örömhírt, amikor el kellett válnunk.
– Mon Dieu! – kiáltott fel Navarrai Henrik. – Micsoda
kalamajka! Ki kell derítenem, hogy Jakab még mindig a nyomáéban
van–e, elvégre, ha a férje lennék, bájos Velvet, őrülten aggódnék
önért és a gyermekünkért.
– Nem fog elárulni, felség? – kérdezte Velvet remegő hangon.
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– A szavamat adtam, Chéire. De nem rejtőzhet itt az idők
végezetéig. Holnap, amint visszatérek Chenonceaux–ba, óvatosan
érdeklődni kezdek, hogyan alakult a viszály a skót király és Francois
Stewart–Hepburn között. Ha Jakab keresteti, Lady Gordon, arról
tudni fogok. Aztán majd megoldjuk együtt ezt a nehéz helyzetet,
ígérem.
– Csakugyan segít nekem, felség?
Henrik elmosolyodott a sötétben. Ez a Lady Gordon igazán
elbűvölő. – Hát persze – mondta. – Hát persze hogy segítek, Chéire.
Hogyne tenném? – Lehajolt, és arcon csókolta Velvetet.
Az asszony elhúzódott, hirtelen rádöbbent, hogy a király
segítségének ára van. – A szavát adta, uram – emlékeztette
gyöngéden.
– A szavamat adtam, hogy nem kényszerítem, Chéire, és be is
tartom az ígéretemet. De ha teljesítem a kérését, nem úgy
tisztességes–e, hogy cserébe ön is teljesíti az én kérésemet?
Szeretkezni szerelem nélkül is lehet. A szeretkezés játék, melyben
két összeillő ember örömet szerez egymásnak.
– Kissé nyakatekert a gondolkodása, monseigneur. Én,
földhözragadt asszonyi lélek, nem tudok mást az ágyamba képzelni,
mint a férjemet.
– Kiváló nevelést kapott, hölgyem, s csak dicsérni tudom a
szüleit, akik elültették önben a legnemesebb keresztényi erényeket.
Mindazonáltal vannak helyzetek, amikor a legderekabb asszonynak
is szembesülnie kell efféle nehéz döntésekkel. Ön a segítségemet
kéri, én meg a kegyeiért esedezem. Választhat, Chéire. Az angol
követ felvilágosítással szolgálhat arról, amit tudni szeretnénk. Ha
Stuart Jakab még keresteti, elintézem, hogy titokban ideutazzon a
férje. Aztán boldogan élhetnek együtt Belle Fleurs–ben, míg el nem
csitul a vihar. Mikorra várja a gyermeket?
– Kora tavaszra – mondta Velvet. – Április körül érkezik.
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– Elintézhetem, hogy addigra ideérjen a férje. Ön is ezt szeretné,
nem igaz? Ha pedig Jakab már megfeledkezett önről, kapcsolatba
léphet a hitvesével a mielőbbi találkozás érdekében. Ennyiért talán
már érdemes rászánni a magát egy kis szerelmi csatározásra?
Velvet az ajkába harapott. Eszébe jutott Cat Leslie, akit Stuart
Jakab az ágyába kényszerített. Vajon vele is ez történik majd? Nem
tudta elhinni. A francia király sosem titkolta az asszonyok iránti
vonzódását, és mindig volt legalább egy kegyencnője. Áldott
állapotban lévén, nem fenyegeti a veszély, hogy terhes lesz
Henriktől, s ha Alex nem szerez tudomást róla ... Ó, milyen
elviselhetetlen, hogy távol kell lenniük egymástól! Összeszorult a
szíve.
– Ígérje meg, hogy a férjem sosem szerez tudomást erről a
szégyenletes közjátékról – kérte Velvet.
– Asszonyom, mit képzel rólam? Gondolja, hogy elcsábítok egy
nemes hölgyet, s másnap szaladok, hogy világgá kürtöljem? –
Henrik hangjában megbántás érződött.
– Mivel nem tért vissza ma este Chenonceaux–ba, a kísérete
tagjai nyilván feltételezik, hogy az ágyamban tölti az éjszakát.
– Ez akkor is így lenne, Chéire, ha nem bújnánk össze. És én
bizonyára nem kérném számon rajtuk, hogy mit gondolnak. Ne
aggódjon, drága Velvet, az uraknak sejtelmük sincs, ki ön, s még a
nevét sem ismerik ennek az elbűvölő kastélynak. Ha valaha az
udvaromba látogatna a férjével, egy sem lenne köztük, aki elárulná,
ennél azért többre tartják a becsületüket ezek a büszke nemes urak.
– Egyszóval, ha a segítségét kérem, monseigneur, nincs más
választásom, mint hogy megadjam magam – mondta panaszosan
Velvet.
– Ó, Chéire – kiáltott Henrik, nem is próbálván leplezni az
örömét –, én vagyok a legboldogabb férfi ezen a földkerekségen!
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Lehet, hogy te boldog vagy, gondolta Velvet, én viszont annál
kevésbé. Miután azonban elszánta magát a végsőkre, valami bántani
kezdte. Sosem hált még olyan férfival, akit nem szeretett. Vajon
milyennek tartja majd Navarrai Henrik? Meglehet, hogy csalódni
fog, s mivel úgy érzi, rossz üzletet csinált, nem tartja majd
kötelezőnek magára nézve az ígéretét. – Monseigneur – kezdte –,
nekem nincsenek más tapasztalataim a szerelem terén, csak
amelyeket a férjem mellett szereztem. – Fölösleges lenne Akbártól
beszélni. Túlságosan megkavarná a dolgokat.
– Nekem viszont, Chéire, rengeteg tapasztalatom van. Bízd rá
magad a mesteredre. Először is arra kérlek, hogy vesd le a
hálóruhád. – Kikelt az ágyból, a kandallóhoz lépett, és friss fát tett a
tűzre. A szoba csakhamar rózsaszín fényben ragyogott. Aztán
meggyújtotta az ágy két oldalán álló gyertyákat. ŘA szerelmet nem
szabad, mint valami szégyenletes dolgot, a sötétség leple alá rejteni –
mondta. – Az asszonyi test a Mindenható leggyönyörűbb alkotása, és
én értője és tisztelője vagyok a szépségnek. Mindig imádtam•
szeretkezés közben a nők arcát nézni. Ez a gyöngém.
Velvet némileg vonakodva szintén kiszállt a takaró alól.
Egyszerű, fehér selyemből varrt hálóinget viselt, melyet derékban
és szorosan záródó nyakkivágásánál rózsaszín szalag díszített.
Hirtelen elszégyellte magát. Akbár és Alex is látta már meztelenül,
ám a király voltaképpen idegen, mind a mai napig csupán hírből
ismerte. Remegni kezdett, és Henrik, aki már levetette a hálóruháját,
észrevette a remegését.
Velvet mögé lépett, hosszú karjaival átkarolta a derekát, és a
nyakába csókolt, gyöngéden cirógatva a bőrét. – Ne félj tőlem,
kedves. Nem bántalak sem téged, sem a gyermekedet, és ígérem,
boldoggá teszlek, még ha szigorú erényed ebben a pillanatban nem is
engedi, hogy ezt elhiggyed. – Karcsú ujjaival óvatosan kigombolta a
hálóinget, és derékig szétnyitotta. A ruha lehullt Velvet válláról,
majd lecsusszant a csípőjéről a földre.
Velvet hallotta, ahogy a király felhorkant, szíve hevesen
kalapálni kezdett. Gépiesen kilépett a selyem halomból.
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– Ahhhhh, Chéire – sóhajtott áhítatosan Henrik –, a szépséged
páratlan, ezt legmerészebb álmaimban sem képzeltem! Márványba
kéne faragni az alakod, bár nem hiszem, hogy él vagy valaha is élt
olyan művész a földön, akinek ez sikerülne. Jer! – Megfogta a kezét,
és a falitükör elé húzta Velvetet. – Nézd! Hát nem csodálatos? S még
csodálatosabbak vagyunk mi ketten, együtt. Én meglehetősen magas
férfi vagyok, s ritkán fordul elő, hogy a termetemhez illő asszonyra
találjak. Mon Dieu! Hadd hódoljak tested temploma előtt, mennyei
istennőm!
Így szólván a király térdre ereszkedett, s csókolni kezdte Velvetet
a bokájától fölfelé haladva; két kezével erősen átkarolta a csípőjét.
Velvet megremegett Henrik érintésétó1.
A király meleg ajkával végigcsókolta a lábszárát, először a jobb
térdét, majd a balt. Lassan megfordította Velvetet, simogató ajkaival
végigsiklott kikerekedő csípőjén, feszes tomporán, majd
megállapodott a gerince tövén. Ekkor ismét maga felé fordította
Velvetet, és elölró1 is apró csókokat nyomott a combjára, miután a
hátsó fertálya előtt már kellőképp kimutatta hódolatát.
Velvet térde megremegett, amikor pedig a férfi ajka a
vénuszdomb hasadékához érkezett, és a nyelve lassan végigcsúszott
e hasadékon, kis híján felsikoltott. Ám egy pillanat, s a király már a
köldökét csókolta. Henrik ez után maga mellé húzta Velvetet, hogy
keblét, vállát, nyakát, száját és szemét is köszönthesse. Velvetnek el
kellett ismernie, hogy soha nem csókolták még ilyen aprólékos
gonddal a testét, s hogy Navarrai Henrik érintése korántsem
kellemetlen.
A király felegyenesedett, és Velvetet is talpra segítette. Magához
szorította az asszonyt, aki egyszerre csak rádöbbent, hogy nem a
királlyal, hanem egy férfival áll szemben. Ez a férfi pedig
kétségkívül feszül a vágytól, bár Velvet nem vette a bátorságot, hogy
az ágyékára pillantson. Ájulás környékezte, alig kapott levegőt.
Henrik észrevette, milyen állapotban van; felnyalábolta, és a
hatalmas ágyra fektette, majd mellé ereszkedett, és a karjaiba vette
az asszonyt.
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– Te még mindig félsz, Chéire – mondta a király –, egészen
elszomorítasz. – Széles tenyerével Velvet haját cirógatta.
– Milyen selymes fürtök – mormolta, tovább simogatva az
asszonyt, mintha egy vadat akarna megszelídíteni. Hirtelen Velvet
hajába fúrta az arcát, és mélyen beszívta az illatát.
– Gránátszegfű – állapította meg Henrik –, tökéletesen illik
hozzád: üde, átható és ártatlan illat. Ezen túl, ha violát szagolok,
mindig rád fogok gondolni, kedvesem. – Egy gyakorlott mozdulattal
hanyatt fordította Velvetet, és az ajkaira tapadt.
Maga sem értette, hogy miért, Velvet készségesen szétnyitotta az
ajkait, utat engedve a férfi nyelvének, mely kígyóként siklott az
üregébe, hogy ott játékosan körülölelje az övét. E mozdulat végképp
felszította Velvet szenvedélyének tüzét, mely mélyen a hamu alatt
szunnyadva csak arra várt, hogy a szerelmi művészetek e
nagymestere végre lángra lobbantsa. Testét magával ragadta az
örvénylő vágy, és hirtelen arra gondolt, hogy Henrik igazat beszélt,
amikor azt mondta, hogy két összeillő ember érzelmek nélkül is
örömet szerezhet egymásnak. Határozottan van benne valami. A
gerjedelem szerelem nélkül is létezik, s bármennyire tagadja is
lényének egyik fele, a gerjedelem gyönyörrel ajándékozza meg
érzékeit.
Nem tudván tovább türtőztetni magát, Velvet égő ajakkal
visszacsókolt, engedve a férfi gyöngéd bátorításának. Henrik pedig
egyre hevesebben csókolt, már–már felsebezve Velvet gyönge bőrét.
– Álmodni sem lehetne finomabb virágot – mormogta az asszony
ajkain –, s én, akár egy hatalmas dongó, egész éjjel szürcsölném édes
nedűjét. Most azonban hadd szálljak más virágokra! – Henrik busa
fejével Velvet keblére hajolt, és nekifeszítve ajkát, beszippantotta az
egyik rózsaszín bimbót.
A hatás olyan elsöprő volt, hogy Velvet halkan felsikoltott.
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Mintha villám hasított volna végig a testén a feje búbjától a
lábujja hegyéig. Mivel a terhessége miatt mellbimbója különösen
érzékeny volt, keblének érintése mindennél jobban ingerelte.
Velvet kezdte elveszíteni az uralmat az érzékei fölött; Henrik
egyre lejjebb araszolt, hogy felderítse nőiségének legtitkosabb
zugait. Akár az édes nektár után kutató kolibri, nyelvével ide–oda
cikázott a bőrén, majd őrjítő táncba kezdett vénuszdombjának
hasadékában. Velvet úgy érezte, ezernyi szilánkra hullik a gyönyör
örvényében – egyszer, kétszer, háromszor, gyors egymásutánban.
Amikor magához tért, Henrik így suttogott: – Látod, Chéire,
képes vagyok rá, hogy örömet szerezzek neked. Hiába is tagadnád,
szépséges arcod mindent elárul. Ó, a gyönyörben égő asszonyi arc!
Nincs a világon ennél csodálatosabb!
– N ... nem tagadom, felség – nyögte halkan Velvet –, de
szerelem nélkül nem teljes az öröm.
– Ellenkezó1eg, olykor éppen így a teljes – ellenkezett Henrik –,
mivel érzékeinket nem homályosítják el az érzelmeink.
– Nem tudom elhinni, hogy komolyan gondolod, felség –
tiltakozott Velvet. – Képtelenség, hogy így gondolkozzon egy ilyen
tüneményes ... – elpirult, nem folytatta.
– Egy ilyen tüneményes mi? – firtatta a király. – Mondd ki,
kedvesem.
– Egy ilyen tüneményes szerető – bökte ki végül Velvet.
Hazudnék, ha tagadnám. Te ismered a szerelmet, uram, akár
bevallod, akár nem.
– Oly bölcs vagy – mondta Henrik –, s mégis oly ártatlan, Chéire.
De most engedtessék meg, hogy végrehajtsuk a megállapodásunkat.
– Még egyszer magához szorította az asszonyt, és ráhajolt csókoktól
felduzzadt ajkaira.
Velvet testében, akár egy érzékeny hangszer húrja, ismét
felcsendült a vágy. Legnagyobb meglepetésére Henrik az oldalára
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fordította, majd a lába közé csusszanva egy lágy, gyors mozdulattal a
testébe hatolt. Velvet felhördült, de a férfi már ismét az ajkát
csókolta, miközben a karjával szorosan tartotta a vállát és a
tomporát. Hosszú, egyenletes mozdulatokkal siklott ide–oda benne,
fegyelmezett, könnyed ritmusban. Tekintete egy pillanatra sem
engedte el Velvet tekintetét, s ahogy az asszony átlibbent a gyönyör
csúcsa fölött, látta, amint diadalmas láng villan a király pillái alatt –
vagy csak a tűz fénye tükröződött aranybarna szemében? Végső
megadása jeléül Velvet hangosan felsikoltott, s még hallotta, amint
hörgésével a király is csatlakozik hozzá.
– Kedvesem, te szerelemre születtél – szólalt meg valamiivel
később a király. – Sosem szabad szégyellned isten adta bűvös
tehetséged. Csak azt sajnálom, hogy boldog vagy a férjed mellett.
Az éjjel aztán még két szenvedélyes ütközetet vívtak, míg
Velvet, halálosan kimerülve az Erósszal folytatott vad küzdelemben,
mély álomba nem merült. Mire felébredt, a vihar már odébbállt, a
gyertyatartókból olvadt viaszcsapok csüngtek, a kandallóban kialudt
a tűz, csak az izzó zsarátnokot hagyta maga után; a nap már magasan
járt, fényével betöltve a szobát. Velvet egy szál vörös rózsát talált a
párnáin – az utolsó idei rózsa, gondolta –, mellette egy
összehajtogatott pergamendarabbal. Remegő ujjakkal bontott ki az
üzenetet.
Vendégszeretetednek, madame la comtesse, nincsen párja a
világon. Nem felejtem el, mivel tartozom érte. Isten veled, Chéire!
Navarre. Velvetet egy pillanatra elfogta a szomorúság, úgy
érezte, elvesztett valamit. A király felháborítóan viselkedett,
kihasználta kétségbeejtő helyzetét, hogy segítségre szorul. Aztán
azon vette észre magát, hogy képtelen haragudni. Ő betartotta a
megállapodásukat, és valahol érezte, hogy a király is megtartja majd,
amit ígért. Így most már két titkot őrzök, amit nem árulhatok el
neked, drága férjem, gondolta. Bár egy napon talán képes leszek
beszélni a kislányomról. Egy napon, amikor szívedet már teljesen
betölti az irántam érzett szerelem, és nyüzsgő gyerekhad vesz körül,
gyermekek, akiket én ajándékoztam neked, ha Isten is úgy akarja. A
tegnap éjjeli kalandomról azonban örökké hallgatni fogok, Alex.
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Úgysem értenéd meg, hogy érted bocsátottam áruba a lelkemet és a
testemet, érted, hogy ismét együtt lehessünk. Most már tudom, hogy
vannak dolgok, amiket egy asszony sohasem árul el a férfinak, akit
szeret, ha őszintén szereti. A szerelem képessé tesz arra, hogy
csendben viseljük a fájdalmat, így kímélve meg a másikat a még
nagyobb kínoktól. Édes Istenem, add, hogy mielőbb
találkozhassunk! – imádkozott némán Velvet.
Ugyanígy imádkozott Alex is, ki tudja, hányszor, mióta
megtudta, hogy a feleségét elrabolták. Miután képtelen volt bármi
használhatót kihúzni Ranaid Torcból, visszatért Broc Ailienbe, és
felkereste Jean Lawrie házát. Angus Lawrie ugyanis egyike volt
annak a hat fegyveresnek, akik azon a végzetes napon Velvetet
Grantholm felé kísérték. Ranaid Torc haramiái társaival együtt
Angus Lawrie–t is kíméletlenül lekaszabolták. A másik öt csatlós
nőtlen fiatalember volt; Broc Cairn éppen a fegyverforgatásban való
járatlanságuk miatt nem vitte őket magával, mivel a huntleyi kaland
veszélyesebbnek ígérkezett, mint elkísérni a Ladyt, amikor
kilovagol. Alex előbb a másik öt családot látogatta végig, s persze
sehová sem ment üres kézzel. A gyászoló anyák közt szerencsére
nem volt özvegyasszony, sem olyan, aki egyetlen gyermekét
vesztette volna el. Alex az utolsó látogatást érezte a legnehezebbnek,
Jean Lawrie ugyanis a gyerekkori játszópajtása volt. Jean szívbó1
szerette Angust, sohasem szeretett mást, és az az áldott jó ember,
gondolta búsan Alex, ki is érdemelte a szeretetét.
A két gyerekkori barát hosszú–hosszú pillanatokig csak egymást
átölelve állt, aztán Alex megszólalt: – Most nincs időnk, Jeanie, de
megígérem, hogy Ranaid Torc még drágán megfizet Angus haláláért.
Mindkettőnknek sokkal tartozik.
Jean bólintott, szemei dagadtak voltak a sírástól és a gyötrő
aggodalomtól, hogy milyen sors vár árván maradt három
gyermekére. – Mi történt az úrnővel, Alex? – kérdezte.
– Nyoma veszett, Jeanie. Holnap indulok Angliába a szüleihez.
Elképzelhető, hogy Pansyvel együtt odaszökött. Dugaid őrjöng,
akárcsak én, még Morag is aggódik.
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– Igen – tunődött Jean –, nagyon is lehetséges, hogy a Lady az
édesanyja házába szökött. Nem csoda, ha egy terhes fiatalasszony az
anyjára gondol először. Ott biztosan megtalálod őt, Alex.
– Remélem Jeanie – mondta nyugtalanul a férfi –, de most
beszéljünk rólad és a gyermekeidró1, hogyan tovább? A ház a tietek
marad, bárhogy is döntesz. Szeretném, ha felköltöznél a kastélyba
dajkának Sybbi és Velvet születendő kisbabája mellé. A sajátjaid
együtt nevelkedhetnének az én gyermekeimmel, még taníttathatnánk
is őket, ha jó eszűnek mutatkoznak. Képes lennél gondját viselni
Sybbinek, tudván, hogy az anyja Ranald Torc felesége?
– Ó – mondta Jean Lawrie –, a kislány nem tehet róla, hogy ilyen
anyja van. De az úrnő, ő beengedné a kastélyba a gyermeket?
– Igen – felelte Alex –, Ranald Torctól tudom, hogy Velvet már
össze is veszett a dolgon Alannával. Azt mondta, hogy a sajátjaként
fogja felnevelni Sybbit, Alannára pedig ráuszítja a kutyákat, ha még
egyszer odatolja a képét Dun Brocba. Harapós menyecske, igaz,
Jeanie?
– Menj Angliába, Alex, és hozd haza a feleséged – ismételte Jean
Lawrie, vigasztalón megveregetve Alex karját.
És Broc Cairn grófja így is tett. Még utoljára megölelték
egymást, majd Alex Dugalddal és tizenkét fegyveresével délre
indult. Olyan gyorsan tették meg az utat, mint még soha. Az első
ember, akit Queen's Malvernben megpillantottak, Skye de Marisco
volt.
Skye arcáról lerítt a döbbenet, látván, hogy Alex kis csapata élén
a kastély felé vágtatott. Éppen akkor tértek vissza a délelőtti
lovaglásból, Adam az állatokat kötötte be az istállóba. – Alex! Hol
hagytad Velvetet? Őt nem hoztad magaddal?
Alexnek összeszorult a szíve, lecsúszott a nyeregbó1, és
megfogta Skye kezét. – Asszonyom, azt reméltem, hogy te fogod
nekem elárulni, hol találom a feleségemet.
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– Tessék? – Skye ereiben meghú1t a vér.
– Velvetet néhány héttel ezelőtt elrabolták, és Leithbe hurcolták.
Ő azonban megszökött az elrablóitól, és most képtelenek vagyunk a
nyomára lelni. Köddé vált. Azt reméltem, hogy idemenekült.
– Ki az isten rabolta el? – Adam de Marisco még éppen idejében
lépett ki az istállóból, hogy hallja a történetet.
– Adam, kérlek! – Skye dühöngő férje karjára tette a kezét, hogy
megnyugtassa. – Menjünk be a házba, és hallgassuk meg, mit mond
Alex. Nem látod, mennyire aggódik? – Bevezette Adamet, Alexet és
Dugaldot a könyvtárszobába, ahol asztalhoz ültette és borral kínálta
őket. Úgy tett–vett a vörösboros palackok és serlegek között, mintha
holdkóros lenne, de ezt senki sem vette észre. Velvet, legkedvesebb
gyermeke! Ha egy asszony; aki nyolc embernek adott életet,
mondhat egyáltalán ilyesmit. A férfiak szorongva várták, míg
közéjük telepedik, majd Alex belefogott az elbeszélésébe.
Amikor a végére ért, Adam őrjöngve talpra ugrott. – A házadba
fogadtad Stuart Jakab esküdt ellenségét, te átkozott bolond? De hát
mi az ördög ütött beléd, hogy egy árulóval adtad össze magad? Ha
bármi baj történt a lányommal, rajtad fogom számon kérni!
– Lord Bothwell nem áruló, Adam! – ellenkezett Alex. Egyikünk
sem tehet róla, hogy a király mindig is féltékeny volt rá, és tartott
tőle. Igaz, hogy Francis olykor szántszándékkal bosszantotta, de ezt
Jakab már megszokhatta, és ha tovább látna az orra hegyénél, tudná,
hogy nincs hűségesebb alattvalója Francis Stewart–Hepburnnél!
– Hol kerested Leithben? – vágott közbe Skye, kezdve
visszanyerni a józanságát.
– Hol kereshettük volna? Megszökött a házból, ahol fogva
tartották. Az isten tudja, hová mehetett.
– Leith kikötőváros, Alex. Az nem jutott az eszedbe, hogy Velvet
esetleg hajóra szállt? – kérdezte az asszony.
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– Ugyan miért tette volna? – hökkent meg Alex.
– Azt nem tudom, Alex. Majd ha megtaláltuk Velvetet, ő el–
árulja. De biztos lehetsz benne, hogy jó oka volt rá, ha így tett,
feltéve, hogy mindent őszintén feltártál előttünk. Boldogok voltatok?
Igazán boldogok? Vagy még mindig nehezteltél rá, amiért el kellett
szakadnotok egymástól?
– Hogy feltételezhet ilyesmit, asszonyom! – kiáltott feldúlltan
Alex. – Már rég elsimítottuk magunk közt a nézeteltéréseket.
Boldogok voltunk. Velvet szerette Dun Brocot, s az emberek is
szerették őt.
– Így igaz – helyeselt Dugald. – A falu népe szereti a grófnőt,
olyan bájos, kedves teremtés. Nem voltak ellenségei, csak az az
angol ribanc.
– Az a ... – habozott Skye. – Az az asszony, az ezüstmíves lánya,
még mindig a kastélyban él? – Tekintete lángolt.
– Már három éve nincs viszonyom Alanna Wythe–zel– felellte
nyugodt hangon Alex. – Amikor hazahívtam Velvetet Indiából, még
a kastélyban tartózkodott, jóllehet már hónapok óta nem háltam vele.
Felajánlottam neki, hogy választhat: vagy visszakísértetem Angliába,
vagy adok neki egy házat Broc Ailienben. Nem gondoltam volna,
hogy az utóbbit választja, mivel minduntalan arról kárált, hogy
gyűlöli Skóciát. Amikor a ház mellett döntött, már nem vonhattam
vissza a szavam. Előfordult, hogy kellemetlenséget okozott
Velvetnek, de semmi egyéb nem történt. Esküszöm!
– Gyermeket szült neked – mondta hidegen Skye.
– Ja, igaz, s én mindig gondját fogom viselni a kislánynak
– válaszolta őszintén Alex –, de Sybilla a fattyam, az a gyermek
pedig, akit Velvet hord a szíve alatt, az örökösöm.
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– Velvet áldott állapotban van? – kiáltott fel egyszerre Skye és
Adam.
– A gyermek kora tavasszal érkezik, már amennyire ezt tudni
lehet. De Velvet nem írta meg az örömhírt? Ah, persze! Nem volt rá
ideje, igaz?
– Ha a lányom csakugyan boldog volt veled – morfondírozott
Skye –, akkor nem tudom, mi vihette rá, hogy megszökjön tőled. A
választ azonban csak akkor tudhatjuk biztosan, ha megtaláljuk. A
saját emberemet küldöm Leithbe. Ő tudni fogja, milyen kérdéseket
tegyen fel és kinek. Velünk maradsz, Alex, míg ki nem derítünk
valamit? Ha Velvet időközben hazatérne Dun Brocba, a szolgáid
érted küldenek.
– Maradok – felelte hálásan Alex. – És köszönöm a segítségedet,
asszonyom.
– Szegény kislányom – motyogta Adam –, egyedül, barátok
nélkül.
– Ki mondta, hogy egyedül van? – csattant fel Dugald. – Vele
ment a feleségem, és az én Pansym szintén terhes. A lányuk
átkozottul rosszul tudja időzíteni a dolgokat, már megbocsásson, jó
uram, de valahányszor a feleségem áldott állapotba kerül, az úrnő
odébbáll, és viszi magával!
Skye elnevette magát, még Adam és Alex sem bírta ki mosolygás
nélkül. – Meggyőződésem, hogy Velvet nem szándékosan rendezte
így – próbálta megnyugtatni az asszony Dugaldot.
A férfi fintorgott, Skye–nak szemmel láthatólag nem sikerült
meggyőznie.
– Benéznél Daisyhez, hogy elmeséld neki, mi történt? – tudakolta
Dugaldtói a háziasszony. – Egykettőre tudomást szerez róla, hogy
megérkeztél, és feltehetően hírt szeretne kapni a lánya felől.
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– Máris megyek, úrnőm – Dugaid felkászálódott a lócáról, amin
ült, és kisietett a szobából.
– Már túl későre jár ahhoz, hogy útnak indítsam a küldöncömet –
fordult a férfiakhoz Skye –, de még az este kiadom beszélgetésben
néhány, a királyt érdeklő kérdést. Az ügyet a legnagyobb titokban
kell tartani. A követ nem tudhatja, miiért kérdezősködik Navarrai
Henrik Broc Cairn grófnője felől, sőt egyáltalán nem sejtheti, hogy a
király érintett az ügyben. És nagyon fontos, hogy a márki mielőbb
kiszedje a követből, amit Henrik tudni akar.
Robert de la Victoire, Navarrai Henrik régi barátja nem kérdezett
semmit, tette, amit a király parancsolt, s Henrik legnagyobb
meglepetésére hamarosan beállított a keresett válaszokkal.
– Broc Cairn grófja a király unokafivére – kezdte mondókáját az
őrgróf. – Birtokai a skót felföldeken találhatók. A Gordon család
leszármazottja, de a hatalma csekély. Az a hír járja, hogy a felesége
egy fiatal angol nemes hölgy, de a nagykövet egyiküket sem ismeri
személyesen.
– Ennyi az egész? – kérdezte a király.
– Igen, monseigneur.
– És mit derítettél ki régi barátomról, Francois Stewart–
Hepburnról, Robert?
– Ez már egy másik történet. Francois, akit Jakab fő– és
jószágvesztésre ítélt, határvidéki kastélyában húzta meg magát a
szeretőjével, egy gyönyörű skót nemes asszonnyal. A király dühöng,
de nem tud Lord Bothwell ellen vonulni, mivel egyetlen gróf sem
támogatja e törekvését, az egyszerű nép pedig Francois mellett áll.
Az ügy holtpontra jutott. Jakab nem tudja kézre keríteni Bothwellt,
de békét sem akar kötni vele, annak ellenére, hogy a gróf, ezt még a
nagykövet úr is elismeri, egyik leghűségesebb alattvalója, és
mindenáron rendezni szeretné a kettejük közti nézeteltéréseket.
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– És hol szerepel ebben a történetben Broc Cairn grófnője? –
kérdezte e király. – Teljesen biztos vagy benne, hogy nem érintett a
viszályban?
– Monseigneur, bár nem kérdeztem rá nyíltan, erről szilárdan
meg vagyok győződve. A nagykövet úr szókimondó ember és a
barátom. Ráadásul nemrégiben segítséget nyújtottam neki egy igen
kényes ügyben. Felkeltette a figyelmét egy magas rangú hölgy,
mivel azonban nem beszél még oly tökéletesen franciául, hogy
sikerrel járjon a széptevésben, engem kért meg, hogy közvetítsek.
Ezt meg is tettem.
– Adok néhány fegyverest mellé – ajánlotta Alex. – A határon túl
akad néhány veszélyesebb útszakasz.
Adam de Marisco egy szót sem szólt, némán meredt maga elé
hatalmas karosszékében, erősen szorítva markában a boroskupát
szemében harag lángolt. Megbánta már, hogy drága leányát ennek a
skótnak adta, folyvást bajba keveredik, mióta Alexander Gordon az
életébe lépett. Adam semmi másra nem vágyott, csak hogy a lánya
boldog legyen. Miért van az, töprengett, hogy a szülők hiába
tanulnak a saját tévedéseikből, mégsem tudnak tökéletes életet
teremteni a gyermekeiknek? Már lehullottak az utolsó őszi levelek is.
Közeleg a tél. Vajon Velvet biztonságos helyen húzta meg magát?
Vajon van rendes, meleg ruhája? Nem éhes, nem szomjazik? Ezernyi
megválaszolatlan kérdés, és egyelőre legalábbis egyikre sincs válasz.
Chenonceaux–ba visszatérve Navarrai Henrik titokzatosan
mosolygott a kíséretében lévő urak vidám kötekedésére. Sikeres volt
a vadászat? – érdeklődtek. Sikerült még az éjjel leteríteni a kecses,
aranybarna sörényű vadat? Henrik hallgatott, de a nemes urak –
sokan közülük már ifjúkoruk óta ismerték – kiolvashatták elégedett
arckifejezéséből, hogy megkapta, amit akart. Ezek a férfiak őszintén
csodálták a királynak az asszonyi fejek e1csavarása terén tanúsított
jártasságát, s fölöttébb irigyelték elsöprő sikereit, melyeket – bármily
különös – korántsem a rangjának köszönhetett. Amiikor Navarre–
ban még ifjú legényként mezítláb rohangált a domboldalakon, nem
akadt olyan asszony, aki ellenállt vollna a kis bakkecske rohamának.
Így hát kedélyesen ingerkedtek vele, s bár nem válaszolt a
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kérdéseikre, tudták, hogy az éjszakáját jóval kellemesebben töltötte,
mint bárki közülük.
Megérkezése után nem sokkal Henrik magához hívatta az egyik
legközelebbi barátját, de la Victoire márkit, és utasította, hogy
találkozzon a skót követtel, kiderítendő egy óvatos hölgy látva, hogy
a nagykövet úr csakugyan botladozva beszéli a nyelvünket,
vállalkozott rá, hogy maga finomítsa a nyelvtudását. Mindazonáltal
megkérdeztem, hogy Broc Cairn grófja és Lord Bothwell
szövetségesek–e, arra hivatkozván, hogy tudomásom szerint
unokafivérek. A nagykövet úr nevetett, és azt mondta, hogy V.
Jakabnak köszönhetően a nemesség nagy része ilyen–olyan fokon
rokonságban áll egymással. Úgy tudja azonban, Broc Cairn a király
híve, méghozzá olyannyira, hogy Angliából hozott feleséget
magának, azzal a szándékkal, hogy egy napon kövesse majd Stuart
Jakabot Londonba, amikor az Erzsébet örökébe lép.
Henrik elégedetten bólintott, azzal útjára engedte az őrgrófot. A
bájos Velvet félelmei tehát alaptalanok. Még ha meg is fordult
valaha Stuart Jakab fejében, hogy felhasználja a személyét Lord
Bothwell ellen, mostanra nyilván letett a tervéró1. A grófnő tehát
biztonságban van. Henrik egy pillanatig azt latolgatta, hogy visszatér
Belle Fleurs–be, és maga viszi meg az örömhírt, de aztán hamar
elvetette az ötletet. Elfoglaltságai úgysem engednék, s ha
viszontlátná Velvetet, csak megint elfogná a vágy ez iránt a
csodálatos teremtés iránt. Velvet nem titkolta, hogy elismeri a király
képességeit a szerelem terén, s hogy örömét lelte az együttlétükben.
Henrik azonban tudta, hogy az asszonyt, bár zokszó nélkül átadta
magát, furdalja a lelkiismeret. Tehát betartja a szavát, Broc Cairn
grófjáért küldet, jóllehet a férfinak sohasem szabad megtudnia, kitó1
érkezett az üzenet.
Az éjjel, azon a mennyei éjszakán, melyet Henrik Broc Cairn
grófnőjének bársonyos karjaiban töltött, az asszony beszélt neki
angliai otthonáról, ahol felnőtt, a Queen's Malvern–i birtokról,
Worcester közelében. Skóciai kastélyukról is mesélt, olyan
lehetetlenül hívták: Dun Broc. Küldöttei majd üzenetet visznek
mindkét helyre. S ha a gróf egyik kastélyban sem található, Henrik
felkutat ja a hollétét. Elvégre a király szava szent. Elmosolyodott.
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Nem a király, hanem Navarrai Henrik adta a szavát. A titkáráért
küldetett, kiadta utasításait, és megszövegezett egy rövid üzenetet,
melynek értelmét a grófon kívül senki más nem fejtheti meg.
Számítani kell rá ugyanis, hogy a nagykövet esetleg becsapta, és az
üzenet rossz kezekbe kerülhet.
Queen's Malvernben balul sikerült a karácsony. Bár Skye
legszívesebben egyedül maradt volna, a népes család ismét
összesereglett az ünnepre.
– Nem kéne annyira kétségbeesned Velvet balszerencséje miatt,
mama! – korholta az édesanyját Willow, Alcester grófnője.
– Willow nem úgy értette ... – próbálta enyhíteni nővére
tapintatlanságát a nyájas természetű Deirdre.
– Nagyon jól tudom, hogy értette Willow! – tört ki Skye. – Ne
beszélj velem olyan magas lóról– korholta idősebb lányát. –
Egyelőre még nem szenvedek aggkori elmegyengeségben. Csak
nemrégiben ünnepeltem az ötvenegyedik születésnapomat. Nem
vagyok fogatlan, nem hullott ki a hajam, és virgoncabb vagyok
bármelyi kőtöknél az ágyban, kérdezd csak meg a mostoha pádat!
– De mama! – sikoltott Willow céklavörösre válva. Deirdre nem
bírta ki kuncogás nélkül, Angel pedig, aki mindig is sokkal
merészebb volt, harsány nevetésre fakadt, látva Willow feszengését.
Adam halványan elmosolyodott, a férfiak azonban kajánul
vigyorogtak.
– Légy szíves, Willow – folytatta Skye –, ne játszd itt nekem a
ház úrnőjét. Queen's Malvern egyelőre az én otthonom, még nem jött
el a te időd. Az idei karácsonyt magányosan szerettem volna
ünnepelni, mert egészen kimerít az aggodalom Velvet miatt. Ami
Adamet és Alexet illeti, az elmúlt két hónapban alig aludtak két–
három óránál többet éjszakánként. Lehet, hogy a jó szándék vezérel,
drága leányom, de a modorod csapnivaló. Ez az én házam, nem a
tiéd. Egyelőre még nekem van jogom ide vendégeket hívni, nem
neked.
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– Csak örömet akartam szerezni, anyám – nyögte ki Willow
bűnbánóan.
– Tudom – sóhajtott mélyet Skye. – De légy szíves, holnap menj
haza.
Willow bólintott. – Azt hittem, hogy jól fogod érezni magad az
unokáid körében.
– Jól éreztem magam – lágyult meg kissé Skye. – Mennyei
Atyám, tűnődött, mit gondolna ez a derék, tisztességtudó angol
nemes hölgy, ha tudná, hogy drága jó édesapját csak az "algíri
bordélyfejedelem" néven emlegették. Kis híján elnevette magát, de
aztán mégis inkább hallgatott; nem volt kedve magyarázkodni,
Willow, ez a gőgös, ám jószívű teremtés úgysem venné jó néven a
szavait.
Robin átkarolta az anyját. – Angelnek és nekem holnap vissza
kell térnünk Londonba, hogy felügyeljük a vízkeresztéji maszkabál
előkészületeit. Gyere velünk, mama. Örülsz majd, ha viszontláthatod
a királynőt, s meglásd, ő is szívesen fogad. Egymás után dőlnek ki a
régi barátai. Tavaly Walsingham, idén Hatton.
– Erzsébet mindenki túl fog élni – mondta Skye. – Még Ceecilt
is, azt az öreg mérges pókot.
– Meglehet – helyeselt Robin. – Nos, velünk tartasz?
– Nem, kedvesem. Ha Velvet kapcsolatba akar lépni velünk,
akkor Dun Brocba vagy ide üzen. Queen 's Malvernben kell
maradnunk. – Másnap szétszéledt a család: Alcester grófja és
grófnője hat gyermekükkel; Joan Southwod O'Flaherty meg öt
csemetéje; Lynmouth grófja és grófnője, valamint Lord és Lady
Blackthorn népes pereputtyával. Skye legidősebb gyermeke a
családjával együtt írországi birtokán tartózkodott. Botorság lett volna
otthagyni a kastélyát, hiszen annyi más ír nemes úrhoz hasonlóan –
még arra tért volna haza, hogy más telepedett a fészkébe. Ami
Padraicet illeti, ő most idősebb féltestvérével, Murrough O'Flaherty
kapitánnyal épp a tengeren hajózott, mivel Skye úgy vélte, ideje,

339

hogy Niall Burke egyetlen fia otthagyja a devoni nyugalmas életet,
és világot lásson. És Velvet? Vajon hol tölti az idei karácsonyát?
Mielőtt azonban túl mélyre merült volna sötét gondolataiba, Daisy
rontott a terembe, ahol Skye a tűz előtt ülve élvezte frissen
visszaszerzett nyugalmát.
– Üzenet érkezett Lord Gordon számára, úrnőm. Hol találom?
– Itt, Daisy – morogta Alex a karosszéke mélyéről, mely a
kandalló másik oldalán állt. – Kitől?
– Nem tudom, uram. Az egyik lovászfiú hozta be a konyhába.
Azt mondja, egy idegen nyomta a kezébe egy penny kíséretében.
Skye kiegyenesedett a székében. – Egy idegen?
– Egy lovas, olyan fura kiejtéssel beszélt, állítja a fiú, de tudod,
úrnőm, hogy ezeknek a vidéki suttyóknak minden kiejtés idegen, ami
más, mint a worcesteri. – Daisy átnyújtotta Alexnek a küldeményt.
– Mit ír? – Skye remegett az izgalomtól, ahogy Alex feltörte a
nehéz viaszpecsétet, és kigöngyölve a vastag pergament, gyorsan
átfutotta az üzenetet.
– Kicsit homályos, Skye, egyetlen mondat az egész.
– Mit ír? – Skye fölemelkedett a székéből.
– Azt írja – olvasta lassan Alex –, hogy "A kincs, ami után
kutatsz, Belle Fleurs–ben van". Nem tudom, mit jelenthet.
Alex legnagyobb megdöbbenésére Skye felsikoltott. – Hála a
Magasságosnak! Hála a Magasságosnak! Imáink meghallgattattak!
Velvet Belle Fleurs–ben van, Alex, Franciaországban! Ott nem
fenyegeti veszély. Belle Fleurs–nek hívják a Loire menti
kastélyunkat. Velvet a kincs! Kitől jött levél?
– Nem írták alá – felelte Alex megdöbbenve. – Biztos vagy
benne, hogy ezt jelenti az üzenet?
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– Persze! Persze! Semmi mást nem jelenthet, drága Alex!
Megnézted a pecsétet a levélen?
Alex megfordította a pergament, és szemügyre vette a vörös
viaszfoltot, melyen csupán egy N betűt tudott kivenni. Nem tudom,
kié lehet – mondta, és átnyújtotta a levelet Skye–nak.
Az N betű Skye–nak sem mondott semmit. Összegöngyölte az
üzenetet, és így szólt: – Franciaországba megyünk, Alex!
Megkeresem Adamet. Franciaországba megyünk!
Négy nappal kés óbb egy hajó futott ki Dover kikötőjéből Calais
felé. A januári viharok miatt sem Skye, sem Adam nem vállalkozott
rá, hogy egyenesen Nantes–be vitorlázzanak. A hajón magukkal
vitték a hintójukat, mely minden kényelmemmel fel volt szerelve,
lovat pedig Calais–ban bérelnek, és a tengerparttói a Loire–ig a
postaállomásokon többször is váltják majd az állatokat. Párizst
megkerülték, mivel a városban még mindig dúlt a testvérharc.
– Nem lesz hosszú az út – ígérte Skye. – Még néhány nap, és ott
vagyunk, Alex!
Adam megszorította a felesége a kezét. – Vízkereszt előestéjére
ott leszünk, ha Isten is megsegít, és nem havazik!
Alex nem szólt. A szíve hevesen dobogott. Miért menekült
Velvet francia földre, ahelyett hogy hazajött volna Dun Brocba?
Aggódni kezdett. Vajon Velvet még mindig szereti, vagy a fogság
magányában töprengve rádöbbent, hogy nem kívánja Skócia zord
hegyei közt felnevelni a gyermekét? Ám Alex, aki tudta, milyen
buzgó törődéssel gondoskodott Skye a családja jólétéről, bízott
benne, hogy Velvet is hasonló buzgalomról tesz tanúbizonyságot.
Nem rótta tán fel a felesége Alannának, hogy milyen rossz anya?
Nem mondta tán, hogy inkább a sajátjaként neveli fel Sybbit, mint
hogy visszadja annak a cemendének? Ez azonban még a szökése
előtt történt. Mi ijeszthette meg annyira Velvetet? A legszebb
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vízkeresztéji ajándék az lesz, ha viszontláthatja elveszett hitvesét,
gondolta.
A termet virágokkal díszítették fel, vidáman ropogott a tűz, és a
kis társaság éppen arra készült, hogy vacsorához üljön, amikor
kintről lódobogás hallatszott. Az öreg Guillaume odabicegett az
ajtóhoz, melyen nem más lépett be, mint maga a király.
– Ah, chérie, vacsorához készül, miközben én éhezem! Lelkesen
arcon csókolta Velvetet, majd eltartotta magától, hogy tüzetesebben
szemügyre vegye. – Ah – mosolygott kedvesen. – Már gömbölyödik
a pocakja! Jól van?
– Igen, monseigneur, jól vagyok. – Tanácstalanul nézett a
szolgálóira, de a király hamar észrevette a zavarát.
– Üljetek le, mes am is! – rendelkezett. – Az úrnőtök ma együtt
akarja elkölteni veletek a vacsoráját, én pedig, engedelmetekkel,
csatlakozom hozzátok. Madame Mignon! Ma ismét remekelt. Bár
szépséges úrnőd azt hiszi, hogy hozzá jöttem látogatóba, te rögtön
észrevetted, hogy vacsoraidőben érkeztem! Mit gondolsz, valójában
mi csalogatott ide, he? A király harsányan elnevette magát.
Henrik kedélyes modorának köszönhetően feszélyezettségük
csakhamar szertefoszlott, csak Matthieu meresztett továbbra is nagy
szemeket a királyra. Mindazonáltal nagyszülei örömére a fiú igen
önérzetesen viselkedett, olyannyira, hogy Guillaume később
megígérte, szót emel Cher grófjánál annak érdekében, hogy
felfogadják Matthieu–t a kastélyba inasnak.
– Mi járatban van errefelé? – tudakolta a királytól Velvet,
miközben éppen a kacsa combjával próbált megbirkózni.
– Azért jöttem, hogy boldog újesztendőt kívánja Louise
királynőnek – felelte Henrik. – Csupán egy éjszakát töltök
Chenonceaux–ban, de azt akartam, hogy tudja, vizsgálódásaim
sikerrel jártak, kiderült, hogy immár nincs mitől tartania. Nem
hiszem, hogy az elrablója valaha is kapcsolatba lépett Maitland
kancellárral. Üzenetet küldtem Skóciába, s arra az esetre, ha netán a
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férje ott tartózkodna, a szülei angliai otthonába is, hírül adván, hogy
Belle Fleurs–ben tartózkodik. Még nem kaptam értesítést, hogy a
futárjaim átadták–e az üzenetet, de arról sem, hogy meghiúsult volna
a küldetésük. Gyanítom, hogy előbb kap hírt a férjéről, mint én a
futárjaimról, chérie!
Velvet úgy tervezte, hogy vízkereszt előestéjén kisebbfajta
ünnepséggel örvendezteti meg szerény háza népét. Az egész kastélyt
felkutatta, hogy ajándékot találjon valamennyiüknek. Az öreg
Mignon egy ezüst melltűt kap, melyet Velvet személyesen tisztított
meg a sok év alatt rárakódott fekete patinától A melltű lapjába
virágokat véstek, a szirmok közepén egy–egy apró rubinnal.
Guillaume számára Velvet levágott az apja régi csizmájáról egy
ezüstcsatot, szépen kifényesítette, s szinte maga előtt látta, mint
örvendezik majd szolgája az ajándéknak. Az ifjú Matthieu–nek egy
kölyökkutyát szánt, a kastély öreg szukája ugyanis, mindenki
meglepetésére, november közepén két apróságnak adott életet. A
fajtiszta kutyák tartása rendszerint a nemesség kiváltsága volt, a fiú
azonban annyira vágyott a kis állatra, hogy Velvet – mivel az apát
egyébként sem ismerték – úgy döntött, nekiadja a kölyköt. Pansyre
várt a legértékesebb ajándék. Velvet egy igazgyönggyel ékesített
gyűrűt viselt, amikor elrabolták. Elhatározta, hogy ezzel az ékszerrel
lepi meg hűséges komornáját.
Mignon valóságos lakomát készített elő az ünnepre. Szalonnával
tűzdelt kacsasültet, nyúlpástétomot és rózsaszín sonkát tálalt fel
fehér gyöngyhagymával, mustáros kagylóval és borban párolt
articsókával. Velvet ragaszkodott hozzá, hogy Mignon és Guillaume
is asztalhoz üljenek. Mignon elfogadta a meghívást, egy feltétellel:
Matthieu szolgáljon fel, a fiú modora ugyanis nem elég előkelő
ahhoz, hogy egy asztalnál ehessen a Ladyvel.
Velveten elsöprő boldogság ömlött végig. – Hazatérhetek! –
kiáltotta, és olyan elbűvölően mosolygott, amilyenhez hasonlót a
király még sohasem látott.
– Nem vállalkozhat ekkora útra ebben az állapotban, chérie. Meg
kell várnia a férjét. Nem örülne, ha veszélyeztetné a maga és a
gyermek életét.
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– Hogyan köszönjem meg? – tört fel az őszinte hála Velvetbó1.
– Már megköszönted – mondta gyöngéden Henrik, olyan halkan
suttogva, hogy csak Velvet hallhassa meg. – És nem is akárhogyan,
madame la comtesse. Sokáig nem fogom elfelejteni azt a novemberi
viharos éjszakát. Nem akartalak újból meglátogatni, mert féltem,
hogy megint elfog a vágy. De gyenge vagyok, ha nőkró1 van szó, és
képtelen voltam rászánni magam, hogy főtt répát és főtt halat egyek
Louise királyné asztalánál, amikor tudtam, hogy mindössze néhány
méter választ el tó1ed.
Mielőtt Velvet válaszolhatott volna a királynak, a kis társaság
arra lett figyelmes, hogy kocsizörgés hallatszik a feljáró feló1. – Ki
lehet az? – töprengett hangosan Velvet, miközben Guillaume
bicebóca lábával már ugrott is, hogy ajtót nyisson.
– Madame! – hallotta Guillaume hangját a bejárat feló1 Velvet. –
Isten hozta itthon!
Velvet talpra ugrott, és az anyja felé rohant, aki éppen akkorr
lépett be az ajtón. – Mama!
Hevesen átölelték egymást. – Ó, drága gyermekem. Rettenetesen
aggódtunk érted!
– Alex? – nézett körül Velvet. – Alex is veletek van?
A király az ajtó felé fordult, melyen két férfi lépett az ebédlőbe.
Az idősebb, gondolta Navarrai Henrik, nyilván Velvet édesapja, az
ifjabb pedig a férje. Skye elengedte a leányát, és oldalra lépett. Egy
hosszú pillanatig senki sem mozdult a teremben. Broc Cairn grófja
és grófnője csak egymást nézték, és szívbó1 jövő, szenvedélyes
pillantásuk elárulta a királynak, hogy a világ legszerencsésebb
házaspárját látja maga előtt, olyan férjet és feleséget, akik szeretik
egymást. Aztán megindultak egymás felé: Velvet kissé félszegen,
futva; Alex néhány hosszú lépéssel csökkentve a kettejük közti
távolságot. Végül Alex hevesen a karjaiba zárta a feleségét, és az
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ajkára tapadt olyan erővel, hogy csókja kis híján felsebezte Velvet
elnémult ajkát.
A férfi borostyánbarna szeme szinte izzott. – Miért hagytál el,
kedvesem? – fakadt fel beló1e a kérdés. – Miért nem tértél haza,
miután megszöktél Iantól?
– Nem mertem hazatérni Dun Brocba, mert attól féltem, hogy a
király rám talál, és felhasznál Bothwell ellen. Én pedig inkább
meghalnék, mint hogy Francis veszte az én lelkemen száradjon.
Éppen emiatt nem mentem a szüleim otthonába sem. Attól tartottam,
hogy Jakab esetleg Angliában kerestet. Az egyetlen hely, ahol Jakab
nem találhatott rám, Belle Fleurs volt, így hát idejöttem, Alex, s még
üzenetet sem mertem küldeni neked, hogy biztonságban vagyok,
attól félve, hogy a levél rossz kezekbe kerülhet, és Jakab rávenné
francia szövetségesét, küldjön vissza Skóciába. Nem tehettem mást:
vártam és reménykedtem, hogy Jakab és Francis végre békét kötnek,
én pedig visszatérhetek hozzád.
– Valaki mégiscsak tudta, hogy itt vagy, Velvet. És ez a valaki
üzenetet küldött az édesanyádnak, hogy hol talál mondta Alex.
– Én voltam az – lépett előre a király. – Navarrai Henrik,
szolgálatára. – Kecsesen meghajolt. – Megkönnyebbülve hallom,
hogy sikerült megfejteni rejtélyes üzenetem értelmét. Virágnyelven
kellett írnom arra az esetre, ha értesülésemmel ellentétben Stuart
Jakab mégis kerestetné a feleségét.
Skye és Adam de Marisco kővé meredve álltak, most ismerték
csak fel Navarrai Henriket, jóllehet az arca valamivel idősebbnek
tűnt, mint amikor utoljára látták.
Alex, aki személyesen sohasem találkozott a királlyal, némi
gyanakodással a hangjában így szólt: – Honnan ismeri a feleségemet,
monseigneur?
– Megmentette az életemet, uram. Néhány hónappal ezelőtt
látogatást
tettem
Louise
királynénál
Chenonceaux–ban.
Chenonceaux már nem a régi. Louise de Lorraine életének egyetlen
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célja, hogy gyászolja az elődömet, még a falakat is feketével vonatta
be. – Enyhén megborzongott. – Förtelem, mit művel! Mindazonáltal
kötelességem évente egyszer–kétszer meglátogatni. Valóságos
áldozat ez a részemró1, uram, annyit mondhatok, mivel a királyné
még az asztalnál is bűnbánatot gyakorol, napjai szüntelen böjtöléssel
telnek. Én azonban egy nap fogtam magam, és megszöktem a síri
hangulatot árasztó falak közül. Kíséretemmel együtt vadászni
indultam, s mint oly gyakran megesik – folytatta kissé önelégülten
Henrik –, a vad üldözése közben magam mögött hagytam a
társaimat. Mon Dieu! Pompás szarvasbika volt! Bárcsak sikerült
volna elkapnom! Hirtelen besötétedett, ősszel hamarább leszáll az éj,
a vad eltűnt, a társaim hangja a távolba enyészett, eltévedtem. Ahogy
ide–oda bolyongtam, egyszer csak belepottyantam a kastélyt
körülvevő tóba. Az ön hitvese meghallotta a segélykiáltásaimat, és
fáklyákat hozatott. Megtalált, és segített kihúzni a vízbó1, mielőtt
még kitört volna a vihar. Szurokfekete éj borult a vidékre, és vadul
tombolt a vihar. Madame la comtesse nagylelkűen felajánlotta
vendégszeretetét, madame Mignon pedig fölséges marhapecsenyével
kínált.
Másnap
reggel,
egész
Franciaország
nagy
megkönnyebbülésére, épségben visszatértem Chenonceaux–ba –
fejezte be a történetet Henrik. – Ugye nem vonja kétségbe, hogy
óriási hálával tartozom a feleségének, uram? Mielőtt visszatértem
volna Chenonceauxba, megkérdeztem, miként viszonozhatnám a
vendégszeretetét, arról nem beszélve, hogy megmentette az életemet.
Megesketett, hogy nem árulom el a titkát, majd elmesélte, milyen
szorongatott helyzetbe került, és a segítségemet kérte. Nem voltam
biztos benne, hogy tehetek érte valamit, de felajánlottam, hogy
megpróbálom. Francois Stewart–Hepburn ugyanis régi barátom, s
jóllehet Franciaország Skócia szövetségese, nem esküdtem örök
hűséget Stuart Jakabnak. Miután megtudtam, hol található a Broc
Cairnek skóciai kastélya és a szülők birtoka Angliában, hírnököt
küldtem mindkét helyre. Láthatták nevem kezdőbetűjét a pecséten,
nem vették észre?
– N mint Navarre! – kiáltott fel Alex.
– Mais oui! – Henrik szája széles mosolyra húzódott.
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– Hogyan köszönhetném meg? – hálálkodott Alex, miközben
Velvet lélegzetvisszafojtva figyelte.
A király elbűvölően mosolygott. – Azzal, hogy gyermeke
megszületéséig elfogadja Franciaország nagylelkű vendégszeretetét,
comte de Broc Cairn. Hitvese nem kelhet útra ilyen állapotban.
Alex a feleségéhez fordult, hogy megcsókolja, a király pedig
udvariasan Velvet szüleihez lépett, hogy üdvözölje őket; eddig még
nem vette tüzetesebben szemügyre a házaspárt.
Amikor tekintete Skye–ra esett, szemei tágra kerekedtek a
csodálkozástól. – Te! – kiáltott megdöbbenve. – Ön Velvet
édesanyja? – Emlékezete hirtelen visszaröppent húsz évet az időben,
addig az éjszakáig, melyen magáévá tette ezt a meseszép asszonyt.
Szenvedélyes és véres éjszaka volt, a Szent Bertalan–éji mészárlás
napja.
– Kilenc hónappal később született meg Velvet, monseigneur –
mondta halkan Skye, mintha olvasna a király gondolataiban.
Navarrai Henrik elsápadt a rémülettó1. Szent Isten! Lehetséges
lenne, hogy Velvet a leánya, és anélkül, hogy tudott volna róla,
vérfertőzést követett el? Jeges irtózat kúszott végig a tagjain,
hányinger kerülgette.
Skye pontosan leolvasta a király arcáról, mi megy végbe a
lelkében. Nem remélte, hogy valaha is bosszút állhat Henriken az őt
ért megaláztatásért és a hónapokig tartó gyötrelemért, míg azt hitte,
hogy a magzat, akit a szíve alatt hord, Navarrai Henrik gyermeke.
Most a sors elégtételt vett. Egyeden szót sem kell szólnia. A király e
nélkül is azt hiszi, amit kell.
Adam ekkor halkan a fülébe súgott: – Bocsáss meg neki, kicsim,
így kívánja a tisztesség. Úgyis sok minden szárad a lelkén. Ne
terheld ezzel a lelkiismereted.
Skye sóhajtott. – Velvet nem a te lányod, monseigneur mondta.
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– Biztos vagy benne? – A király arca még mindig felindultnak
látszott.
– Nem voltam biztos benne, míg meg nem született – ismerte el
őszintén Skye –, de egy olyan anyajeggyel van megjelölve, melyet
az atyja családjában évszázadok óta minden asszony magán visel.
– A kis szív alakú folt a bal csípője felett – suttogta a király
látható megkönnyebbüléssel.
– Gazember! – sziszegte Skye olyan halkan, hogy csak a király
hallhatta. Navarrai Henrik széttárta a tenyerét, és lemondóan
megvonta a vállát. – Mit vártál tó1em, chérie? – kérdezte.
Skye megrázta a fejét, és szomorúan elnevette magát. Semmi
jobbat – vallotta meg Őszintén.
– Nem változtál – mondta Henrik. – Még mindig te vagy a
leggyönyörűbb asszony akit valaha ismertem.
– Te pedig a legkomiszabb kölyök rizsporos királyi álorcában,
uram!
Henrik nevetett. – Mennem kell – mondta –, hamarosan
sötétedik, nem szeretnék még egyszer a várárokba esni. Hideg van,
és múlt éjjel hallottam a farkasok üvöltését.
– Valaha megfogadtam, hogy ha még egyszer találkozunk,
megöllek, uram – mondta ki kerek perec Adam de Marisco. – Ám
azzal, hogy visszaadtad a gyermekemet, kiegyenlítetted a számlát.
A király bólintott. – Adieu, Lord de Marisco, comte de Broc
Cairn – búcsúzott el a férfiaktól, majd a hölgyekhez fordult. –
Örülök, hogy ismét találkoztunk, chérie – az ajkaihoz emelte Skye
kezét, és lassan megcsókolta. – Isten vele, chérie – szólt gyöngéden
Velvethez. – Legyen boldog! – Azzal sarkon fordult, és kisietett a
terembó1.
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Velvet tágra kerekedett szemekkel állt, majd hirtelen rádöbbenve
az igazságra, az anyjára nézett. – Mama? – kérdezte.
Skye pajkosan elmosolyodott, ezzel is megválaszolva lánya
kimondatlan kérdését. – Igen, chérie – felelte.
– Mama! – ismételte Velvet, majd újonnan felfedezett
komaságukon derülve hirtelen kitört beló1ük a kacagás, melynek
csilingelő hangjai betöltötték a kastélytermet.
Epilógus
Szívem hű férfié, s övé enyém: szív a szívért igazságos csere.
Kell nekem ő és kellek neki én, ez így a világ legjobb üzlete.
Szíve bennem, így lényünk összeforrt, szívemé benne ész és
érzelem;
szereti szívem, mert a szíve volt, bennem dobog, szívét
dédelgetem.
Szíve látásomtói kapta sebét, Szívem sebzett szíve sértette meg;
mikor az ő szívében kárt tevék, úgy éreztem, tőle kaptam sebet:
egy seb, egy üdvre vágytunk ily cserén:
szívem hű férfié, s övé enyém.
Tandori Dezsőfordítása
– Nevezd meg a gyermeket – szólt az egybegyűltekhez Jean–Paul
atya.
– James Francis Henry Alexander – mondta Skócia királya,
óvatosan a karjában tartva keresztfiát.
Velvet büszkén a férjére mosolygott, és szerelmesen
megszorította a kezét. Szótlanul álltak népes családjuk körében Dun
Bme kápolnájának oltára előtt, ahol az úr 1593. esztendejében,
június harmadik napján elsőszülött fiukat megkeresztelték. A
gyermek Belle Fleurs–ben jött a világra április elsején.
Velvet és Alex második egymásra találásuk után Skye–jal és
Adammel együtt Franciaországban maradtak, csupán három hete
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tértek vissza Dun Brocba. Broc Ailien népe, kicsik és nagyok
egyaránt az utcára tódultak, hogy köszöntsék hazatérő urukat és
úrnőjüket, akik magukkal hozták újszülött fiukat, Broc Cairn
örökösét, a leendő grófot. Vidám, örömteli nap volt ez. A kastélyban
Jean Lawrie várta a házaspárt Sybillával kézen fogva. A gyermek
először szégyenkezve Jean szoknyája alá bújt, ám félelme hamar
szertefoszlott, amikor Velvet előhúzott a csomagok közül egy
selyembe és csipkébe öltöztetett meseszép francia babát. Ha
emlékezett is Alannára, bár ezt egyikük sem feltételezte a harmadik
életévét még be sem töltött kislányról, ettó1 a perctó1 fogva Velvetet
szólította anyámnak.
Jean boldogan kapta fel az új kisbabát, és büszkén vitte a
gyerekszobába, a sarkában Sybbivel. Sybilla rettentően élvezte a
nővér szerepét, és már az első pillanattól fogva rajongva szerette a
kis öccsét. A testvéreket látva Velvet csendben hálát adott a
Teremtőnek, aki az elveszett Jaszaman helyett egy másik leánykával
ajándékozta meg.
Jaszaman. Velvet szíve összeszorult, miközben első kislányára
gondolt. Milyen lehet most? Tud már beszélni? És boldog vajon?
Olyan gyönyörű, elégedett gyermek volt. Velvet tudta, hogy Rugáija
Begum úgy fogja szeretni Jaszamant, mintha csakugyan a saját
leánya lenne. Vajon mit mond majd neki róla, az édesanyjáról?
Sóhajtott. Már két gyöngyszem csillogott a láncon, amit Akbártól
kapott; Skye mutatta meg neki Franciaországban. Velvetnek tudnia
kellett, hogy a gyermeke él és egészséges, hogy aztán testben és
lélekben egyaránt Sybilla és a kisfiú, Sandy mellett lehessen.
Hamar elhatározták, hogy Skócia királya lesz a gyermek
keresztapja, a keresztanya szerepét pedig Velvet sógornőjére,
Angelre osztották.
– Dun Brocban szeretném tartani a keresztelőt – mondta Velvet.
– Sandynek ott kellett volna megszületnie, s ha nem lép közbe a sors,
ott is születik. A keresztelőt tehát Dun Brocban kell
megünnepelnünk, kihasználva az alkalmat – nézett Skye–ra –, hogy
egybehívjuk a családot! Padraic és Murrough már visszatért
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Angliába. Ewan és Gwyneth is el tud jönni Írországból. Annyi időre
talán otthagyhatják a birtokaikat, amíg a kis Jamest megkereszteljük.
– Majd elküldjük az egyik O'Malley nagybácsit, hogy felügyeljen
Ewan birtokaira, amíg távol van – mondta Skye. – Nem lesz baj. De
komolyan gondolod, hogy az egész családot vendégül kívánod látni
Dun Brocban, Velvet?
– Igen, anyám! Mindenkit! Willow, Murrough, Ewan, Deirdre,
Padraic és Robin, mindenki ott legyen! Az egész család! Conn bácsi,
Aidan néni és az unokatestvéreim! Annabella meg a fiai! Daisy és
Bran Kelly! Robbie bácsi és Cecily néni! Valamennyien!
A meghívásokat még Franciaországból való visszatérésük előtt
szétküldték, és a család tagjai – örültek, hogy ismét viszontláthatják
egymást – kivétel nélkül valamennyien egybegyűltek. Dun Brocban
csak úgy nyüzsögtek a rokonok, összesen negyvenöten; az öreg
falakat felverte a gyermekzsivaj.
– Tisztában vagy vele, hogy harminc unokánk van? – kérdezte a
feleségétó1 Adam de Marisco szent borzadállyal a hangjában.
– Igyekszem nem gondolni rá, különben menten megőszülnék –
felelte Skye.
Hamarosan megérkezett a király népes kíséretével, melynek
szintén szállást kellett adni a kastélyban; hogy miként sikerült helyet
szorítani ennyi embernek, arról Velvetnek sejtelme sem volt.
Mindenesetre hálát adott az Úrnak, hogy a királyné ismét
gyermekágyban fekszik, s így nem tudott a férjével tartani. Még a
gondolatától is borzadt, mi történt volna, ha Anna szolgahadáról is
gondoskodnia kell.
Amikor a király megtudta, hogy hívják a keresztfiát,
elkomorodott. – Francis, valahogy nem szeretem ezt a nevet
dünnyögte, és mogorván nézett Velvetre.
– Akkor hát köszönje a sorsnak, hogy nem az ön fiát nevezik
Francisnek, felség – mondta Velvet, és összeszorította a száját.
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– Muszáj Francisnek hívni? – a király nem tágított.
– Francis a második neve, mint ahogy Henry a harmadik és
Alexander a negyedik. Az első neve azonban James, azaz Jakab, s az
egész család így fogja hívni, önre emlékezve, felség. – Velvet
engesztelőn mosolygott a királyra.
– De miért éppen Francis? – akadékoskodott Jakab.
– Mert mindig igaz jó barátunk volt, miként önnek is – felelte
őszintén Velvet. – Mert Hermitage–ben kötöttünk házasságot, és
mert nekem, a gyermek anyjának, ez a kívánságom!
A király megadóan sóhajtott. – Nem vitatkozom egy ilyen
makacs nőszeméllyel – mondta némi sértettséggel a hangjában, de
többé nem hozta szóba a dolgot.
A gyermeket tehát megkeresztelték, s miután Jean–Paul atya
megáldotta az egybegyú1teket, a vendégsereg a nagyterembe tódult,
hogy megünnepelje az eseményt. A király ruhát cserélt – Broc Cairn
leendő grófja ugyanis meglehetősen tiszteletlenül bepiszkította
őfelsége zekéjét –, majd ünnepi köszöntőjében hosszú életet kívánt a
kisfiúnak.
Pansyt és Dugaldet is a család körébe invitálták. Velvet és Pansy
ugyanis kalandjaik során már annyira összenőttek, akár két testvér.
Amikor a délelőtti szertartás közben Velvet hűséges komornájára
pillantott, eszébe jutott, mi történt Belle FIreurs–ben Navarrai
Henrik távozása után, elmosolyodott.
Miután bevezette a lovakat az istállóba, Dugaid Belle Fleurs
nagytermébe sietett. Pansy rögtön felegyenesedett, és a széke mellett
álló bölcsóbó1 karjába emelte az újszülöttjét, aki december
harmadikán jött a világra. A férjéhez lépett, és így szólt: – Brannek
hívják.
– Csakugyan? – mordult rá harciasan Dugald. – Te nevezted el az
elsőt. Tán úgy lett volna rendjén, hogy a másodiknak én adjak nevet!

352

– Teutánad neveztem el az első fiunkat – vágott vissza harapósan
Pansy. – A második az apám után kapta a nevét. Brannek hívják és
kész!
– A következőt már mindenképp én nevezem el! Megtennéd,
hogy nem kóricálsz el, amikor megszülöd? Mintha örömödet lelnéd
benne, asszony, hogy nélkülem hozod világra a gyermekeidet. No de
ezt legalább nem kétéves korában látom először.
– Örülj neki, hogy egészséges – torkolta le a férjét Pansy.
– És most áruld el, Dugald Geddes, továbbra is itt akarsz állni,
hogy csip–csup apróságok miatt veszekedj velem, vagy hajlandó
lennél végre megcsókolni. Még annyit se gagyogtál, hogy örülsz a
viszontlátásnak.
– Minek. Úgyis tudod. Te mindent tudsz, Isten a megmondhatója.
– Igaz, úgyis tudom – mosolygott Pansy, miközben Dugald
átkarolta, és egy cuppanós csókot nyomott az ajkára. – És az is igaz,
hogy mindent tudok. Elvégre egy világot járt asszonnyal állsz
szemben.
A fölmerülő emlékek megmosolyogtatták Velvetet. Átkozott
szerencsénk volt, gondolta. Hálásnak érezte magát.
Félő volt, hogy a vendégek egész éjjel talpon maradnak, ám éjfél
után, amikor a gyermekek már egymás után aludtak el ültő
helyükben, hogy aztán a pesztonkák a padlásszobákban berendezett
hálóhelyekre cipeljék őket, a felnőtteken is kezdtek megmutatkozni a
fáradtság jelei. A király visszavonult a lakosztályába, engedélyt adva
a többieknek is a távozásra.
Velvet szintén lefekvéshez készülődött. Pansy illatos fürdőt
készített, és kifésülte úrnője hosszú, aranyló haját, mely lágy
hullámokban omlott a hátára. Velvet felöltötte tengerzöld selyem
hálóingét, és a tükör elé állt. Immár húszéves, s dacára, hogy
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második gyermekét szülte, karcsú alakja megőrizte szépségét.
Elégedetten elmosolyodott, és útjára engedte Pansyt.
– Holnap reggel ne zavarj, Pansy, majd érted küldetek. Neked is
kijár egy kis pihenés.
– Ez igaz, de a két apróság mellett nem hiszem, hogy részem lesz
benne. Morag sokat segít ugyan, de a kis Dugie még mindig
fanyalog a testvérkéje miatt.
– Talán egy kislánnyal könnyebben megbékélt volna mondta
Velvet.
– Meglehet – vont vállat Pansy –, de reméljük, hamar
megnyugszik. – Azzal meghajolt, és jó éjt kívánt.
Az ajtó becsukódott, Velvet pedig nagyot ásított, és kinyújtotta
elgémberedett tagjait. Elcsigázottnak érezte magát.
– Fáradt vagy? – kérdezte Alex, az imént lépett be a hálószobába.
Az ágyra telepedett, és átkarolta a feleségét. – Hosszú napunk volt,
de arra gondoltam, játszadozhatnánk egy kicsit elalvás előtt.
– Ugyan, ugyan – évődött Velvet. – És miféle játékot forgat a
fejében az én bősz hadvezérem?
Alex magához szorította az asszonyt. – Tudod, hogy milyen
nagyon–nagyon szeretlek, Velvet?
– Igen – suttogta Velvet. – És te tudod, milyen nagyon–nagyon
szeretlek, Alex?
– Soha többé nem engedlek el magam mellől, leányzó – felelte a
férfi. – Gyötrelmes volt az a néhány hónap, amíg nem tudtam, hol
vagy, ráadásul csupa olyan ember között kellett élnem, akik
halottnak hittek. Nem bírnám még egyszer elviselni.
– Te is halottnak hittél?
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– Soha! – kiáltott Alex. – Tudtam, hogy megérezném a halálodat,
de nem éreztem semmit. Egyszerűen elvesztél, kedvesem, én pedig
megtaláltalak. És soha többé nem engedlek el megint.
Velvet oltalmat keresve a férfihoz simult, és az arcára emelte a
tekintetét. Smaragdzöld szemébó1 szerelem sugárzott. Soha többé
nem hagylak el, Alex. Meghasadna a szívem, ha még egyszer el
kellene válnunk egymástól. Te vagy az életem!
– Összeforrtunk – mondta Alex. – A szerelmünk
szétszakíthatatlan, Velvet. – Azzal szenvedélyesen megcsókolta a
feleségét, és alámerültek a szerelem tengerében, mely immár az
örökkévalóságig ringatja őket lágy hullámain.
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