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A Szeretni minden időbeni ajánlom múltamnak, 
jövőmnek és a pillanatnak, amelyben élek.

Snoggynak szeretettel, amíg viszont nem látjuk egymást.
Márpedig fogjuk.
És annak, aki örökre rá emlékeztet, fiunknak,
Thomas Smallnak.
És férjemnek, George-nak, aki megért és szeret minket.
Hiszen mivé lennénk szerelem nélkül?



ANGLIÁBAN

Aidan St. Michael - Pearroc Royal örökösnője
Payton St. Michael - Aidan atyja,a harmadik Lord Bliss
Conn O'Malley, a későbbiekben 
Conn St. Michael, Lord Bliss - Skye O'Malley legifjabb öccse, a királynő 
kegyence
Tudor Erzsébet - Anglia királynője 1558-1603
William Cecil, Lord Burghley - miniszter, a királynő legfőbb bizalmasa
Elizabeth Clinton - Aidan unokanővére, Lincoln grófnője
Edward Clinton - Elizabeth férje, a királynő tengerészeti minisztere
Robert Southwood                        - Southwood grófja, Lady de Marisco fia, a 

királynő         kedvenc apródja
Robert Dudley           - Leicester grófja, a királynő kegyence
Lettice Knollys           - a királynő unokatestvére
Skye O'Malley de Marisco          - Conn híres nővére
Adam de Marisco           - Skye férje
Sir Robert Small           - üzlettársuk kereskedőházukban
Cecily Small úrasszony           - Robert nővére
Mag Feeney és Cluny           - Aidan és Conn szolgálói
Brenda és Nan           - dajkák
Lady Glytha Holden            - udvarhölgy
Grace és Faith           - Lady Glytha ikerlányai
Norton mester                      - a királynő főhóhéra
Péter           - Norton segédje
Miguel de Guarras           - spanyol ügynök
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Brian, Shane és Shamus O'Malley - Conn bátyjai, kalózkapitányok
Rogan FitzGerald   - Aidán nagyatyja 
Cavan FitzGerald   - Rogan fattyú unokaöccse 
Eamon FitzGerald   - Rogan fia és örököse 
Henry Sturminster   - Lord Glin, Glinshannon grófja

KELETEN

III. Murád  - török szultán
Nur-U-Banu  - Murád anyja, a válide szultána
Szafije kadin  - Murád első felesége, a trónörökös anyja
Ilban bej  - kizlar aga
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Dzsindzsi - Aidan eunuchja
Marta - Aidan szolgálónője
Iris és Fern - Marta lányai
Zora - a szultán egyik ikbalja
Rosamund és Pipere - rabul ejtett angol nővérek
Tulipán - Aidan macskája



Előhang

1577 augusztusa

 Lord Bliss haldoklott. Lassan és fájdalommentesen szállt el belőle az élet, de 
most, hogy a nyár utolsó napjaiban őszirózsa és alma illata töltötte be a levegőt, 
tudta, hogy már nincs sok ideje hátra. Megbékélt sorsával, talán egy dolgot, ha 
bánt; mindössze egyetlen utód marad utána, lánya, Aidan. Derék, kötelességtudó 
lány, most is a hímzőtűvel szorgoskodva ül betegágya mellett. Lord Blissbe 
belehasított a bűntudat a lány láttán. Már rég férjhez kellett volna adnia. De 
egyszerűen nem volt képes megválni tóié.

Oly soká várt, hogy gyermeke szülessen. S oly könnyű volt egy ilyen tökéletes 
gyermeknek megbocsátani, hogy lánynak született. Nem volt kétséges előtte, hogy 
asszonya kisvártatva további gyermekeknek ad életet, erős fiúknak az egészséges 
kislány után. Nem így történt, de addigra Lord Bliss szívének szeretetével csüngött 
kislányán. Aki most egyedül marad.

Csak remélhette, hogy a királynő, akire rábízta, kincsét, valóban törődik majd 
Aidan boldogságával. Arra kérte Tudor Erzsébetet, hogy derék és rangban is 
megfelelő férjet találjon lányának. Mindössze nemrég kapta meg a választ, 
miszerint a királynő teljesíti a kívánságát. Személytelen hangú levél volt, de a 
haldoklónak mégis hatalmas megnyugvást jelentett.

Jókora vagyont hagy lányára, örökül, de mellé egy nem igazán jól csengő 
nemesi név stigmáját. A legtöbb jó partit már a bölcsőben megkötik, és a nagy 
nevek nagy neveket vonzanak. Aztán itt van maga a leányzó. Nem igazi szépség. 
Nem mintha nem volna bájos a maga módján, de haját fiúsán hordja, arca 
többnyire poros, mint egy kölyöké.

- Hogy járhatnám be azt a hatalmas birtokot, amit nagyapa és te, apám 
teremtettetek, másként, mint lóháton? - nevetett, amikor erről volt szó. - Márpedig 
a lovaglás poros mulatság, atyám.

Lord Bliss hiába győzködte, hogy hagyja a jószágigazgatóra a dolgot, lányának 
erre is volt válasza.

- Az emberek örülnek, ha látnak. Ismerem mind, tudom a nevüket, ismerem 
gondjaikat, fájdalmaikat és örömeiket. - Apjára mosolygott.

- Olyan úrhoz, akit nem ismernek, nem is lehetnek hűségesek, apám.
Amikor mosolygott, mintha a nap tört volna át a felhőkön. Aidan nem volt olyan 

tökéletes szépség, mint az anyja, de a szögletes, szutykos fiús modor ellenére is 
csinos volt. Lord Bliss második feleségére, Bevin FitzGeraldra gondolt, és ajka 
mosolyra húzódott.

Akkor látta először az asszonyt, amikor az, az esküvőjükre Írországba érkezett. 
Mindössze tizenhat éves volt, s egyetlen szolga, egy Mag nevezetű, gyanakvó 
nőszemély kísérte. Más lány rettegett volna nekivágni a vad tengernek, hogy 
hozzámenjen egy idegenhez, de ő nem. Bevin kíváncsi volt, akár egy kismacska, és 
bátor, mint a farkaskutyák, amiket nászajándékként hozott magával.



Bevin távoli rokonságban állt Elizabeth FitzGerald Clintonnal, Lincoln 
grófnőjével, és ugyanolyan magas, kecses jelenség volt, mint a grófnő. Sűrű, 
meleg vörösesbarna haja, világoskék szeme a férfit a hajnali égboltra 
emlékeztette. Arca édes, modora elragadó, s a férfi meglepetésére azon kapta 
magát, alig várja, hogy boldoggá tegye. Amikor nászéjszakájukon levetkőztette, 
csodálatosan tökéletes bőr tárult a lord tapasztalt szeme elé. A lány diadalmas ifjúi 
meztelenségével, remek testével minden szégyenkezés nélkül, büszkén állt előtte 
a libegő, arany gyertyafényben.

Lord Bliss gazdag és jó hírnévnek örvendő londoni kereskedőcsaládból 
származott. A St. Michaelek a nemesi címet és a hozzá tartozó birtokot akkor 
nyerték el, amikor Lord Bliss nagyapja kimentette VII. Henrik legidősebb fiát, 
Arthur herceget kínos anyagi helyzetéből bizonyos rossz hírű aranymíveseknél.

A király hálája nem maradt el. Annyira ugyan nem volt hálás, hogy a St. Michael 
kereskedőház megkapja a királyi oklevelet, melyben Cedric St. Michael 
reménykedett, de annyira azért igen, hogy egy kicsi és meglehetősen lerobbant 
királyi birtokot, és vele az örökletes bárói címet adományozza a kereskedőnek.

Évek során a St. Michael család fölvásárolta a Pearroc Royal birtok környéki 
földek közül mindet, amely haláleset vagy tulajdonosuk ostobasága miatt eladó 
lett. Mostanra az egykori kis birtok hatalmas uradalommá fejlődött, és egymást 
követő urainak nemesemberként is meg kellett tanulni atyáik mesterségét, mert a 
tunyaság távol állt a St. Michaelek-től.

Mindössze egy dologban szenvedtek hiányt; fiúgyermekben. Minden 
generációban csak egyetlen fiú vitte tovább a család nevét, és most mindössze 
egy lány maradt, akire az a sors vár, hogy vénlány marad, hacsak a királynő nem 
teljesíti ígéretét, és nem keres számára egy megfelelő férjet.

A haldokló Lord Bliss kétszer nősült. Első felesége, egy északi báró legifjabb 
lánya harmincnégy éven át volt a társa, s ebből huszonöt éven át hiába tett meg 
mindent, hogy örökössel ajándékozza meg türelmes és derék férjét. Háromszor 
elvetélt és halvaszült, és három gyermek, egy törékeny fiúcska és két kislány nem 
élte meg a második évét. Az első Lady Blisst melankóliájából kilenc év múlva 
szabadította meg a kegyes halál. Lord Bliss némi bűntudatot érzett, amiért 
megkönnyebbüléssel fogadta az asszony halálát és vele a lehetőséget, hogy újra 
megnősüljön és gyermekeket nemzzen.

Ötvenkét éves volt ekkor, és egy éven át kötelességtudóan gyászolta első 
feleségét. A gyászév lejártakor érte az a jó szerencse, hogy anyagi segítséget 
nyújthatott Lord Edward Clintonnak és feleségének, akiknek nem kevés pénzükbe 
került az udvari élet. Mint oly sok nemes hitele, az övéké is gyenge lábakon állt. 
Lord Bliss kölcsönadta nekik a kért ősszeget, és jóindulata jeléül a kamatra csak 
legyintett. Maga sem tudta volna megmondani, miért teszi, talán a gyász vette el 
az eszét.

Lord és Lady Clinton viszont meglepően hálásnak bizonyultak.
- Ha bármit is tehetek Önért, uram, ne habozzon tudatni velem - fordult hozzá 

Lady Clinton hirtelen nagylelkűségi rohamában.
Lord Bliss száján pedig a következő válasz csúszott ki.
- Özvegyember vagyok, asszonyom, és feleséget keresek. Ha tudna egy derék, 

egészséges fehérnépet, akit még nem ígértek oda másnak...?
- Nagyon is elképzelhető, hogy a segítségére lehetek, uram - szólt a felelet. - 

Néhány napon belül megkapja a választ - közölte Elizabeth FitzGerald Clinton 
kegyesen.

- Micsoda pofátlan alak - morogta Lord Clinton, miután Lord Bliss távozott. - 
Kiütközik belőle a kereskedővér. Örülök, hogy így a helyére tetted, Beth.

De az asszony nem így látta.



- Azt hiszem, valóban van valakim Lord Bliss számára, Ned. Munsteri 
unokatestvéremnek, Rogan FitzGeraldnak van egy fiatal lánya, akinek nincs 
hozománya. De bármibe lefogadom, hogy Lord Bliss boldogan elveszi a Lord 
Admirális unokatestvérének kuzinját hozomány nélkül is.

- És a családi kötelékekre tekintettel, a kölcsönnel sem nyaggathat minket - 
csapdosta térdét a férje örömében.

A hercegnő őszintén feltárta Lord Blissnek az igazat. Hozományra nem 
számíthat, mert a családnak ez az ága nem gazdag. Bevin FitzGerald mindössze a 
ruhát hozza a házasságba, amiben érkezik, de fiatal, egészséges és nemesi vérből 
való. 

Elég érthető volt a célzás, és Lord Bliss nem volt ostoba ember. Lady Clintonnak 
nem kellett hosszan ecsetelnie, milyen előnyökkel járhat számára egy ilyen 
házasság. A házassági szerződéssel együtt a férfi arannyal teli, súlyos erszényt is 
küldött Írországba, hogy menyasszonya megvásárolhassa a kellő finom 
öltözékeket. De Bevin FitzGerald mégis csekély ruhatárral érkezett, mert atyja 
bölcsen tudta, hogy ilyen gyönyörű arának úgyis örülni fog a vőlegény. Nekik pedig 
nagyobb szükségük volt a pénzre annál, semhogy ruhákra pazarolják.

Végül mégis szerelmi házasság lett a frigyből, mivel Bevin FitzGerald kedves, jó 
természetű fiatalasszony volt, Lord Bliss pedig finom, magányos férfi, aki képes 
volt szeretetet elfogadni és nyújtani. Aidan házasságuk első évében született. Apja 
ekkor ötvennégy éves volt, anyja tizenhét.

De Lady Bliss is hiába próbálta hátralévő, rövid életében fiúval megajándékozni 
urát. Mindössze két egészséges ikerlányuk született, akiket anyjukkal együtt elvitt 
a tavaszi járvány, alig hároméves korukban. Aidan ekkor tízéves volt. Atyja nem 
nősült többé. Belenyugodott az Úr akaratába, és Aidan lett az örököse.

S Aidan immár huszonhárom éves ifjú hölgy. A hímzőráma fölé hajolva nem 
vette észre apja aggódó pillantását. Milyen kár, hogy nem olyan gyönyörű, mint az 
anyja - gondolta a lord ismét. Bevin gesztenyebarna haja sűrű, göndör fürtökben 
zuhant a vállára. Aidan fura, vöröses haja is hosszú, de egyenes. Bevin szeme kék 
volt, akár az áprilisi hajnal, Aidané szürke. És miért nem örökölhette Aidan anyja 
tökéletes szív alakú arcát? Mindössze két dologban hasonlít az anyjára, sóhajtott a 
lord. Ugyanolyan tökéletes bőre van, és ő is magas, szép alakú.

Bevin és az ikrek halála után Lord Bliss vette kézbe gyermeke nevelését. 
Megdöbbenésére Aidan ragyogó tanítványnak bizonyult, olyannyira, hogy atyja 
magántanítót is fogadott mellé egy visszavonult oxfordi professzor személyében. 
Aidan ugyanolyan könnyedén társalgóit görögül vagy latinul, mint angolul vagy 
franciául. Jól számolt, tudott írni, olvasni, ismerte a történelmet. Játszott virginálon 
és fuvolán, és hetente
négyszer vett leckét a táncmestertói. A háziasszonyi tudományokat még 
édesanyjától tanulta annak halála előtt.

Lord Blisst mindössze egyetlen dolog zavarta; lánya nem élt rangjához illő 
társasági életet.

Lord Clintont 1569-ben kinevezték Lincoln grófjának, és Lord Bliss tisztában volt 
vele, hogy lánya érdekében ki kellene használnia a köztük lévő kapcsolatot. De 
önző módon nem akarta Aidant elveszíteni.

Most, halála közeledtével csak abban bízhatott, hogy a királynő udvarában 
Aidan megfelelő úriemberekkel ismerkedhet meg, olyanokkal, akiket nemcsak a 
vagyona, hanem jelleme is vonz. A Tudorok udvarában az övékénél alacsonyabb 
származású férfiak is magasra emelkedhettek a ranglétrán, és a régi nemesség 
befogadta őket.

- Apám, ennél egy kis levest? - riasztotta föl Aidan hangja gondolataiból. Lánya 
felállt a hímzőráma mellől, és kérdő pillantással nézett rá.

A lordot hirtelen fáradtság öntötte el, hetvenhat éve teljes súlyával nehezedett 
rá.



- Nem, drágám - felelte bágyadtan.
- Atyám?
Megismerte azt a pillantást lánya arcán. Aidan aggódik miatta, és mondani 

szeretne valamit.
Az öreg arc halvány mosolyra húzódott.
- Bökd csak ki, Aidan - mondta szeretettel, és gyengéd csúfondárosan. - Látom 

rajtad, hogy addig úgysem lesz nyugtod.
- Apám, szeretném, ha még egyszer meggondolnád velem kapcsolatos 

terveidet - szakadt ki a lányból. - Túl öreg vagyok már, hogy gyámkodjanak 
fölöttem. Boldogtalan volnék az udvarban. Nem vonz a társasági élet, a férfiak a 
vagyonom miatt udvarolnának nekem, és a királynő csak a saját érdekeit nézve 
adna férjhez. Kérlek, ne tedd ezt velem!

- Egy asszonynak férjre van szüksége - makacskodott az öreg. - Értelmes lány 
vagy, Aidan, de egy tisztességes, jó házból való asszonynak férj kell. El kell 
fogadnod a döntésemet.

Tudom, hogy nem szívesen hagyod el Pearroc Royalt. Egész életedben nem 
jártál távolabb Worcesternél. Én tehetek róla. Bíztál bennem, és én nem mindig azt 
tettem, ami leginkább a javadat szolgálja. Az udvar izgalmas világ, és a királynő 
gyámoltjaként megnyílik előtted.

A lány nagyot sóhajtott. Nincs most értelme folytatnia a vitát. Majd holnap 
ismét megpróbálja.

 
- Igenis, atyám - felelte engedelmesen. Lord Bliss pedig fáradtan elmosolyodott. 

Kimerítette ez a kis vita is, és tudta, hogy nem győzte meg a lányát.
Aidan felállt, és gyengéden homlokon csókolta, elrendezte rajta a takarót.
- Későre jár, atyám, és fáradt vagyok. A mosás után levendula- és 

rózsapotpour-rit csináltunk. A mosodában két új lány van, és még nem értik eléggé 
a dolgukat. - Mosolya apja szívéig hatolt... - Az Úr adjon neked nyugodalmas 
éjszakát.

- Neked is, lányom - hallatszott a szeretetteli válasz. Lord Bliss tekintetével 
követte Aidant, s maga sem értette, miért öntik el könnyek fáradt szemét.

Amikor Aidan másnap reggel benyitott apja szobájába, Payton St. Michael, Lord 
Bliss már megtért teremtőjéhez. Aidan pedig akarata ellenére is a korona 
gyámlánya lett.



Első rész

A KIRÁLYNŐ GYÁMLÁNYA

1577-1578

1.

- Agyalágyultak! - harsogta a királynő, és varrókosarát áthajította a szobán. - 
Agyalágyultakkal vagyok körülvéve! - Szeme sarkából mozgásra lett figyelmes. 
Kedvenc apródja, a tizenhárom éves Lynmouth grófja türelmesen várta, hogy elül-
jön a királyi vihar. - Mi van, Robin? - kérdezte a királynő élesen, de az ifjú Robin 
Southwood jól tudta, hogy úrnője nem rá haragszik, ezért vidáman rámosolygott.

- A legújabb királyi árva most érkezett meg vidékről, Felség.
- A teringettét! Már megint egy? Mit tudsz róla, fickó, fiú vagy lány az új púp a 

hátamon? Kinőtt-e már a bölcsőből? Tudod-e a nevét? Mondj már valamit, bármily 
apróság is, ki szaporítja királyi kötelességeim hosszú sorát? - Az asszony ajka 
megrándult a visszatartott nevetéstől, látván a vidám szikrát a fiú palaszürke 
szemében.

- Egy ifjú hölgy, Felség. Aidan St. Michael a neve, és Payton St. Michael, Bliss 
bárója egyetlen gyermeke és örököse. A birtoka anyáméval határos.

A királynő elgondolkodva bólintott.
- Családja mindig is támogatta az uralkodót, és nem keveredett az udvari 

intrikákba. Nos, Robin Southwood, vezesd elém ezt az árva örökösnőt!
A fiú meghajolt és távozott, a királynő pedig mosolyogva nézett utána. Napról 

napra jobban hasonlít az apjára, bár kedvesebb, mint Geoffrey volt ilyen idős 
korában. Az anyja vére teszi, azé az ír boszorkáé, Skye O’Malleyé. Skye-é, aki 
végül hozzáment Adam de Mariscóhoz, és férjével együtt visszavonult az udvartól 
a Queens Malvern királyi birtokra.

Hiányzik, gondolta a királynő. Nem volt felhőtlen a kapcsolatunk, mégis 
hiányzik az az izgalom, amely mindig is körülvette a drága Skye-t. Pillantása 



végigfutott a szobában lévő nőkön, és megvetően horkantott. Kevés kivétellel 
ostoba libák, akik egész nap vihorásznak, és más sem érdekli őket, mint hogy 
férjet fogjanak. Legtöbbjük teljesen műveletlen, és mindössze a férfiakról, a 
divatról és a legfrissebb pletykákról tud szót váltani. A királynő azzal is tisztában 
volt, hogy a háta mögött kigúnyolják és kinevetik. Nem szeretik, hanem félnek 
tőle, és szolgálják saját és a családjuk előmenetele érdekében.

Az ajtó ismét kinyílt, és az ifjú Robin két asszonyt vezetett be a szobába. 
Egyikük fiatal volt, a másikuk öregedő. A fiatalabb nő divatjamúlt, de kitűnő 
minőségű, magas nyakú, fekete selyemruhát viselt, fején csipkés szegélyű fehér 
vászonkalapot. Az udvarhölgyek hirtelen abbahagyták a fecsegést, kíváncsi 
pillantások meredtek a jövevényekre.

- St. Michael úrnő, Felség - szólalt meg Robin.
Aidan kecsesen pukedlizett, s társnője követte példáját. Ám az idősebb asszony 

ízületei már mereven mozogtak, és úrnőjének kellett segíteni, hogy fel tudjon állni. 
Az udvarhölgyek kuncogni kezdtek, és Aidan elvörösödött.

A királynő haragos pillantást vetett hölgyeire.
- Üdvözlöm udvaromban, St. Michael úrnő – köszöntötte a lányt. - Nem 

ismertem atyját, de családja jó híre megelőzte Önt.
- Felséged nagyon kegyes - felelte Aidan.
- Az hát a kérdés, mitévő legyek Önnel.
- Boldoggá tenne, ha szolgálhatnám Önt – válaszolta Aidan őszintén.
Hangos kuncogás hallatszott, és Aidan ismét elpirult. A királynő szemét 

összehúzva tekintett udvarhölgyei közül egy csinos termetű lányra, akinek szája 
akár a rózsabimbó piros-lőtt, haja pedig szőke volt, mint a napsugár.

- Szórakoztatónak találja St. Michael úrhölgy óhaját, hogy engem szolgáljon, 
Tailleboys úrnő? - dorombolta a királynő.
Lincoln grófnője a terem túlsó végében hirtelen felpillantott.

A lányka vérvörös lett, s dadogva próbált magyarázatot találni 
faragatlanságára.

- Ne... nem, Felség. Csak ez a ruha olyan ódivatú...
- El kell ismernem, hogy a divathoz ért, hölgyem – szólt rá a királynő 

gunyorosan. - Meg a divathoz és az erkölcstelen viselkedéshez!
A hölgy immár elsápadt. Lehet, hogy a királynő tudomást szerzett titkos 

viszonyáról Lord Boltonnal? Honnan juthatott a fülébe? Lehetetlen, mégis, olykor 
úgy tűnik, mintha a királynő mindent tudna. A lány zavarában az ajkába harapott.

A királynő jól látta a tizennégy éves udvarhölgy zavarát, s rögtön tudta, hogy 
ráhibázott. Szóval a kis ribanc a hátam mögött a szoknyáját emelgeti, gondolta 
haragosan. Erzsébet gyűlölte, ha udvarhölgyei erkölcstelenül viselkednek.

- Ön a felelős a varrókosaramért, Tailleboys úrnő? - kérdezte vészjóslón.
- Iiiigen, fenség - hangzott az ideges válasz.
- Percekkel ezelőtt meg akartam keresni valamit abban a kosárban, de csak 

rendetlenséget találtam. Semmi nem volt a helyén. Úgy tűnik, nem királynője 
szolgálatán jár az esze, hölgyem. És ha így áll a helyzet, elbocsátom 
szolgálatomból. Még a mai nap hazatér otthonába.

Althea Tailleboys felsikoltott, s a termen átrohanva királynője lábai elé vetette 
magát.

- Ó, Felség, ne küldjön szégyenszemre haza - kiáltotta. - Mit szólnának a 
szüleim? Hogyan magyarázhatnám meg?

- Nem kell magyarázkodnia - hangzott a rémisztő válasz.
- Levelet küldök, s magam indoklom meg, miért bocsátottam el. Azért, mert 

modortalan, mert szívtelen, és mert titkos viszonyt folytat egy úriemberrel, kit nem 
nevezek meg.

Tailleboys úrnő nyöszörögve fetrengett a királynő lábai előtt.



- Vigyék innen! - csattant föl Erzsébet, és az udvarhölgyek, akik boldogok 
voltak, hogy nem rájuk csapott le a királynő haragja, siettek engedelmeskedni. 
Felemelték a szép ifjú lány ájult testét, és kicipelték a teremből.

- St. Michael úrnő - szólalt meg a királynő immár szívélyesebb hangon. - Maga 
veszi át Tailleboys úrnő helyét. Varrókosaram mostantól az Ön felelőssége.

- Ezzel nem lopom még jobban a szívükbe magam - bukott ki Aidan száján.
- Nem - kuncogott a királynő. - Ez igaz, de nem bántják, mivel a kegyeimbe 

fogadtam.
Lincoln grófnő lépett közelebb.
- Bocsásson meg, Felség, de rokonságban állok St. Michael úrnővel. Anyja az 

unokatestvérem volt, Felség, és éppen az én közreműködésemmel lett Lord Bliss 
felesége sok-sok éve már.

- Aidanra pillantott. - Mindkét szülőd meghalt, lányom?
- Igen, asszonyom. Anyám és ikertestvéreim tízéves koromban. Atyám 

mindössze egy hónapja.
- Elszegényedtetek? - szólt a következő kérdés, mivel Lincoln grófnő már attól 

tartott, hogy a királynő a Clinton családot teszi felelőssé a lány jólétéért. 
Megkönnyebbült Aidan válaszától.

- Nem, asszonyom. Nem szegényedtem el.
Különös, gondolta a királynő. A lány nem óhajtja megbeszélni anyagi helyzetét 

rokonával.
- Mindenki távozzon, csak St. Michael úrnő és Robin maradjon itt - parancsolta, 

és Lincoln grófnő a többi udvarhölgyei együtt meghajolt és magukra hagyta őket. - 
Hozzál bort és süteményt, Robin - utasította a királynő apródját. - Ön pedig 
foglaljon helyet, St. Michael úrnő. Mindent tudni akarok Önről. Először is, ki az a 
hölgy a kíséretében?

- Mag, a komornám. Írországból jött anyámmal, és holtáig őt szolgálta.
- És miért vonakodott ennyire elmondani Lady Clintonnak anyagi helyzetét? - 

Aidan Robinra pillantott, ám a királynő megnyugtatta. - Ez az ifjú sokkal 
bizalmasabb információkat is hallott már, mint amit Ön mondhat most, drágám, és 
mindig is diszkrét maradt.

- Lady Clinton nem sokat tud a családomról, leszámítva, hogy ő rendezte el 
szüleim házasságát, asszonyom. Hálából tette, amiért atyám kölcsönt nyújtott a 
férjének. Kamat nélküli kölcsönt, Felség. Lady Clinton tudta, hogy apám boldogan 
lépne rokonságra a családjával, még ha anyámnak nincs is hozománya. Attól fogva 
egyikünk sem látta őt. Meglehetősen gazdag vagyok, Felség, de nem szeretném, 
ha ennek híre menne az udvarban. Apám azzal a kéréssel fordult Önhöz, hogy 
találjon férjet nekem, és remélem, előbb-utóbb így is lesz. Bevallom, próbáltam 
lebeszélni atyámat döntéséről, de igaza volt, amikor azt mondta, élvezni fogom az 
utazást és az új élményeket. Ám még soha nem udvarolt nekem férfi. Nem értek a 
szívbéli ügyekhez, és félek attól, hogy könnyű zsákmánya lehetek egy tapasztalt 
udvaroncnak. Ha vagyonom kitudódik, nem kétséges, hogy körülzsongnak olyan 
kérők, akiket csak a pénzem érdekel. Én pedig tudatlanságomban a csapdájukba 
esem. Ha azonban titokban marad a gazdagságom, tudhatom, hogy aki a 
társaságomat keresi, azt valóban én érdeklem, és nem a pénztárcám. De egyelőre 
kielégít, ha legjobb tudásom szerint szolgálhatom, királynőm.

Tudor Erzsébet lassan bólintott. Nem ostoba leányzó. Ez alkalommal nem 
valami széllelbélelt fehérszemélyt sóztak a nyakába. Talán még művelt is, futott át 
Erzsébet agyán. Bár ezt már remélni sem merte. De azért föltette a kérdést:

- Tanult valamit, St. Michael úmő?
- Igen, Felség. Beszélek görögül, latinul, valamint franciául és egy keveset 

németül, spanyolul és olaszul is. írok és olvasok ezeken a nyelveken, akárcsak 
anyanyelvemen.

- Matematika?



- Tudok számolni, Felség - szólt a válasz.
- Tanult netán történelmet is?
- Mindazt, amire az öreg oxfordi professzor, akit atyám felfogadott, 

megtaníthatott. Ezenkívül verseket írok, tanultam táncolni, énekelni és fuvolán, 
valamint virginálon játszani, Felség.

- Hála istennek! - tört ki a királynőből. - Végre egy művelt nőszemély, akivel 
nemcsak a ruhákról és a férfiakról lehet szót váltani. Ám atyja arra kért, hogy 
találjak férjet Önnek. Ön is így óhajtja? - mosolygott rá a királynő.

- Jobb szeretnék, akárcsak Felséged, a magam ura lenni, de tudom, hogy nem 
lehetséges. Csak arra kérem, adjon egy kis időt, asszonyom. Amellett, mivel atyám 
volt az utolsó férfi a családunkban, végakaratában azt kérte, férjem vegye föl a 
nevünket, hogy a báróság ne haljon ki vele.

- Nem szokatlan az ilyes kérés, és tekintve családja hűségét irántunk, 
tiszteletben fogom tartani. Robin Southwood a szállására vezeti. Mihelyt 
berendezkedett, térjen vissza. A munkakosaram használhatatlan, és immár az Ön 
felelőssége, Aidan St. Michael úrnő.

Aidan fölállt, és mély pukedlivel Mag kíséretében távozott a teremből. Odakinn 
Lincoln grófnő várta.

- Hová viszi ifjú kuzinomat, uram?
- Még nem tudom, hölgyem. Meg kell keresnem a palotamestert, hogy szorítson 

egy kis helyet St. Michael úrhölgynek. Nem lesz könnyű, Ön is tudja, hogy a palota 
dugig tele van.

- Van egy üres szoba a rendelkezésünkre álló szárny padlásán - mondta a 
grófnő. - Tudja, melyikről beszélek.

Robin, akinek többek között az is dolga volt, hogy minden ilyesmit tudjon, 
bólintott.

- Hol vannak a csomagjai, kuzin? - kérdezte a grófnő.
- Az udvaron, a hintóban. A színünk kék és zöld, és a családi címer rajta egy 

hajó és egy fa vörös andráskereszttel.
Az ifjú rámosolygott.
- Megtalálom, úrnőm, és gondom lesz rá. - Egy gyors meghajlás, és az ifjú már 

el is tűnt.
- Jöjjön, megmutatom a helyet, amely otthona lesz - mondta Lincoln grófnő a 

rokonának. - Először idegennek fogja érezni, drágám. Én is féltem, amikor 
kilencévesen, árván az udvarhoz kerültem, de mint látja, túléltem. Ahogyan majd 
Ön is.

- Nem is volt időm megijedni - mondta Aidan őszintén. - Minden olyan izgalmas, 
és olyan más, mint Pearroc Royalban.

- Meghiszem azt, drága Aidanom. Ugye nem bánod, ha Aidannak szólítalak? Te 
pedig nyugodtan hívjál csak Bethnek.

- A grófnő anélkül, hogy válaszra várt volna, folytatta. - Az udvar mindig teli van 
azokkal, akik ide tartoznak, akik látogatóba jöttek, és akik csak szeretnének ide 
tartozni. És hozzá mindezek szolgálói! Nednek, a férjemnek mint Lord Admirálisnak 
önálló lakosztály jár, bárhová menjen is a királynő, de az udvarhölgyek közös 
hálóteremben alszanak, hacsak nincs családjuk, vagy barátaik nem tudnak helyet 
szorítani nekik. Rettenetes, mennyire nem tud elvonulni itt az ember, ha egyedül 
akar maradni. Boldog vagyok, hogy felajánlhatom neked azt a kis szobát, Aidan. 
De figyelmeztetlek, valóban pici. Neked és a szolgádnak azonban elég lesz. Aztán 
nem szabad engednünk, hogy úrnőnk megfeledkezzen atyádnak tett ígéretéről, 
hogy férjet talál a számodra. A királynő, talán mert maga pártában maradt, 
nemigen szereti, ha udvarhölgyei férjhez mennek és otthagyják. Hány éves vagy?

- Huszonhárom leszek idén augusztus tizenkilencedikén.
- Az ég áldjon, kuzin! Lassacskán megsavanyodsz. Jól tesszük, ha nem húzzuk 

soká az időt. Beszélek a férjemmel, hátha tud valami partiképes úriembert. 



Valószínű, hogy özvegy lesz az illető, de hisz özvegyember volt az első férjem és a 
mostani is.

Beszélgetés közben a grófnő lépcsők és folyosók olyan útvesztőjén vezette 
őket, hogy Aidan attól tartott, soha nem fogja megtalálni a visszafelé vezető utat. 
Végül megállt egy egyszerű kis tölgyfa ajtó előtt.

- Megérkeztünk, drágám. Erezd magad otthon itt. Az ifjú Robin nemsokára itt 
lesz a holmiddal, és visszavezet Őfelségéhez. - Elizabeth Clinton kedvesen 
megcsókolta, és mire a lány egy szót is kinyöghetett volna, már el is tűnt a sarok 
mögött.

A gyakorlatias Mag rögvest be is nyitott, és döbbenten hőkölt vissza.
- Az Úr irgalmazzon, Aidan kisasszony, hát ez olyan pici, hogy ha ketten benn 

vagyunk, egyikünknek ki kell menni, hogy a másik elférjen.
Aidan idegesen bekukucskált. Mag nem túlzott. Egyetlen pici ablak volt a 

szobában, a sarokban apró tűzhely, s a kis tér javát a hálóhely foglalta el.
- Ha a rokonom azt mondja, nincs jobb, el kell higgyem, és hálás kell legyek 

ezért is, Mag - mondta végül a fejét csóválva. - Az ágy elég lesz kettőnknek. 
Amúgy is jobb lesz, ha melegítjük egymást éjszakánként, mert gyanítom, 
Greenwich nyirkos és hideg.

Beléptek a szobába, és míg csomagjaikat várták, Mag fintorogva körülnézett.
- Ez a hely koszos. Szerintem itt hónapok óta nem takarítottak, Aidan 

kisasszony. És ennek a matracnak el kell tűnnie innét. Egy csepp kétségem sincs, 
hogy teli van tervekkel, bolhákkal, és mindenféle egyéb veszélyes bogarakkal.

Aidan bólintott. Tökéletesen egyetértett szolgálójával. Aztán hirtelen Robin 
Southwood bukkant fel az ajtóban, jóképű, fiatal arcán széles mosoly játszott.

- Íme a holmija, St. Michael úrnő.
Mag előbbre nyomult.
- Mondja meg az embereinek, hogy várjanak, uram. Nem engedem meg, hogy 

az úrnőm ezeken a tetves matracokon aludjon. Azonnal vigyék el, és hozzanak 
vizet, hogy fel lehessen sikálni ezt a szobát. Aszondom, ez az egész hely teli van 
férgekkel.

Robin elvigyorodott. Mag Daisyre, anyja komornájára emlékeztette. Anyjának is 
mániája volt a tisztaság, és belé is sikerült beléoltania, bár kortársainak többsége 
nem adott a maga és környezete tisztaságára. Utasította a szolgákat, hogy tegyék 
le a csomagokat, emeljék ki a régi matracot, és szedjék szét a faragott ágykeretet, 
majd hozzanak vizet, hogy Mag kitakaríthassa a kamrát.

- Hagyja itt a köpönyegét - fordult Aidanhoz. – Elvezetem a hölgyek szállására. 
Ott lemoshatja magáról az út porát, aztán visszakísérem a királynőhöz. Komornája 
biztonságban lesz itt, és gondom lesz rá, hogy egy szolgálólány feljöjjön segíteni 
neki. - Az egyik izmos szolgához fordult. - Te pedig hozzál jó adag tűzifát St. 
Michael úrnő szobájába, és te is maradj itt segíteni.

- Igenis, uram - felelte a férfi, és sietett engedelmeskedni az ifjú lordnak.
- Megtanult parancsot osztani - jegyezte meg Aidan.
- Lord Southwood vagyok, Lynmouth grófja - mondta az ifjú büszkén, s mintha 

ezzel mindent megmagyarázna. Aidan kezdett rádöbbenni, mi mindent meg kell 
még tanulnia az udvarban. - Hatéves korom óta az udvarban élek – magyarázta 
Robin, látva a csodálkozást Aidan arcán.

Aidan kábán követte a fiút a folyosók és lépcsők során át.
- Biztos nagyon idegen itt minden az otthona után, de ne aggódjon, St. Michael 

úrnő, hamarosan úgy kiismeri magát Greenwichben, mintha itt született volna - 
jegyezte meg Robin.

- A fordulókban még nem vagyok biztos, de annyit legalább tudok, hogy három 
lépcsőn is föl kell menni.

- Majd én segítek. Emlékszem, milyen volt, amikor én idekerültem. Ha az egyik 
apród nem olyan szíves velem, elveszek.



 
Beterelte Aidant az udvarhölgyek termébe, és utasította az egyik szolgálót, 

hogy hozzon meleg vizet, mert St. Michael úrnő fürödni óhajt. Aidan zavarba jött, 
amikor megpillantotta Althea Tailleboyst és egy másik lányt is, de a kegyvesztett 
udvarhölgy nem haragudott rá.

- Nemsokára irigyelni fog, St. Michael úrnő, amiért bizton otthon lehetek - 
mondta a lány. - Nem olyan könnyű ezt a királyi némbert szolgálni, mint hiszi.

- Althea, ne beszélj így királynőnkről - korholta a másik lány.
Tailleboys vállat vont.
- Csak ne adjátok tovább, amit mondtam. Különben meg mit tehet velem? Már 

így is tönkretett. Egyedül az udvarban volt esélyem rá, hogy jó férjet találjak. Most 
már nem kétséges, hogy apám hozzáad Lord Charltonhoz. Az a vén kéjenc 
legalább öt éve csorgatja a nyálát utánam. - Vállat vont. - Mindig a szoknyám alá 
nyúlkált, amikor azt hitte, nem látják. De legalább nem ez a kéjvágyó vén szatír 
vette el a szüzességemet. Az már Henry Boltoné - fejezte be diadalmasan.

- Althea!
Tailleboys úrnő harsányan felnevetett.
- Jaj, ne vágj már olyan felháborodott arcot, Linnét Talbot! Te is emelgetted már 

a szoknyád alkalmasint.
- Én ugyan nem - tiltakozott Talbot úrnő, de Althea Tailleboys megvetően 

horkantott.
- Sajnálom, hogy elveszítetted a helyed - szólalt meg Aidan csöndesen. - De 

nem én tehetek róla.
- Tudom. Ha megfogadod a tanácsom, vigyázol a vén sárkánnyal. Hiú és 

hajlamos a kegyetlenségre is, de erre magad is hamar rájössz.
Aidan tudta, nincs már mit mondaniuk egymásnak. Gyorsan megmosta kezét és 

arcát az illatos vízben, amelyet a szolgáló hozott, aztán megnézte magát a 
tükörben, amelyet az asszony eléje tartott. Aidan sóhajtott. Rémes a haja. 
Gondosan elrendezte a fürtjeit fejfedője alá, és újra csak a fejét csóválta. Annak 
alapján, amit eddig az udvarban látott, fájdalmasan nyilvánvaló volt, hogy 
Tailleboys úrhölgy megjegyzése telibe talált. Ruhája nemcsak hogy divatjamúlt, de 
jellegtelen is. A fekete bársony nem emeli ki a bőrét, és zárt nyaka sokkal 
szigorúbb, mint a többiek viseletéé.

- Sietnünk kell - noszogatta Robin finoman. - Ne aggódjon a kinézete miatt. 
Majd megadom anyám varrónőjének a nevét.

 
A lány kedvesen rámosolygott, és Robin meglepődött. Elég egy mosoly, és St. 

Michael úrnő máris nem az a csúf kis béka, akinek gondolta. Megfelelő ruhában, 
frizurával, ékszerekkel igencsak feltűnő jelenség lesz. Jókedvűen vezette vissza a 
királynő elé.

- Á, visszatért vidéki egérkénk - fogadta az immár újra jókedvű Erzsébet 
királynő Aidant.

Aidan kinyitotta a királynő elegáns varrókosarát, s homlokát ráncolva 
nézegette.

- Micsoda rendetlenség, Felség! Ezt a kosarat hetek óta nem rakták rendbe. 
Több napomba telik, mire mindent elrendezek benne.

- Délután hímezni akarok - szólalt meg a királynő ingerlékenyen.
- Mutassa meg, min dolgozik, Felség, és összeszedem a szükséges fonalakat - 

felelte Aidan nyugodtan.
Elizabeth Clinton a terem másik felében elmosolyodott. Rokona nem hoz 

szégyent a családra. Mihamarább beszél a férjével, hogy találjanak megfelelő kérőt 
a számára. Olyat, aki tovább növeli a család hatalmát. Mit is tud a St. Michaelekról, 
tűnődött magában. Gazdag kereskedők voltak, pénzük feltehetőleg van. 
Valószínűleg birtokuk is, mert mind a néhai Lord Bliss, mind az apja mániákusán 



vásárolta a földeket. Nem lehetett biztos a dologban, elvégre huszonnégy éve nem 
találkozott velük, de igencsak fennállt a lehetősége, hogy Aidan komoly vagyon 
örököse.

Amikor eljött az esti étkezés ideje, Robin diszkréten intett Aidannak, hogy 
kövesse. Elvezette az ebédlőbe, és megmutatta, hová üljön.

- Addig marad a királynő mellett, amíg el nem bocsátják - oktatta. - Ne 
aggódjon, majd jövök és visszavezetem a szobájába.

- Köszönöm, Robin. Ugye megengeded, hogy így szólítsalak?
- Hát persze. Minden barátom így szólít, és máris tudom, hogy a barátaim közé 

számíthatlak, Aidan St. Michael.
Hangos perpatvarra figyeltek fel. A terem másik végében két fiatalember 

veszekedett zajosan, és egyikük a kardjához kapott.
- Ne a királynő jelenlétében - sziszegte a másik. – Inkább bocsánatot kérek, 

mintsem hogy hagyjam, így tedd tönkre magad!
Aidan egyszerűen nem volt képes elszakítani tekintetét erről a férfiról. Soha 

életében nem látott még ilyen csodálatos külsejű férfit. Sötét haj, magas, tökéletes 
alak. Széles arccsont és mosolygós arc. Vajon milyen lehet a szeme színe? Aidan 
mit meg nem adott volna, ha látja, de a férfi túl távol volt ahhoz, hogy kivehesse.

- Ki ez a férfi? - fordult Robinhoz.
- Ki? 
Az ifjú nemigen törődött egy ilyen csip-csup perpatvarral.
- Ott ni - próbálta Aidan nem túl feltűnően mutatni. – A magasabbik, aki inkább 

bocsánatot kér, de nem párbajozik a királynő előtt.
Robin vetett egy pillantást feléjük, aztán felnevetett.
- Ja, az a nagybátyám, Conn O’Malley.
- A nagybátyád? Hiszen nem is hasonlítotok!
- Ő anyám legifjabb féltestvére, én pedig apámra, Geoffrey Southwoodra 

hasonlítok - hangzott a felelet.
- Soha életemben nem láttam ilyen vonzó férfit - suttogta a lány.
- Azt mondják, ő a legjóképűbb férfi az udvarban - jegyezte meg Robin 

szárazon. - A hölgyek mind bolondot csinálnak magukból miatta. A királynő 
Adonisznak becézi.

- Illik rá.
Robin horkantott.
- Láttad volna, amikor Angliába érkezett. Valóságos vadember volt, vállig érő 

hajjal és hosszú, fekete szakállal. Kockás gyapjút viselt, és még beszélni sem 
tudott rendesen. Sűrűbb tájszólása volt, mint a devoni köd. Anyám megnyírta, akár 
egy birkát, jó modorra tanította, azután hozta csak az udvarba. Ő pedig az első 
pillanattól úgy viselkedett, mint aki itt nevelkedett, mint a legjobb születésű 
gentleman. A királynő egyik kedvence lett, Erzsébet testőrgárdájának tagja. Nem 
akármilyen karrier olyasvalakitől, aki apja legkisebb gyermekének született.

Aidan fölnevetett.
- Ha jól emlékszem, a királynő diszkrétnek nevezett. De nincs az a kofa, aki így 

pletykálna, mint te.
- Csak azért mondtam, hogy figyelmeztesselek – felelte Robin némi sértődött 

éllel a hangjában.
- Mire?
- Nagybátyám a legnagyobb kéjenc, akit ez az udvar fennállása óta látott. 

Mondtam már, hogy a nők bolondot csinálnak magukból miatta, és nem túloztam. 
Amióta csak ide érkezett, nem telt el éjszaka, hogy valamely csinos fehérszemély 
ne melegítse az ágyát - mondta Robin némi csodálattal.

- Milyen kedves, hogy így féltesz, de kétlem, hogy a nagybátyád valaha is 
észrevenne, Robin - mondta Aidan az ifjú grófnak. - Nem tartozom az udvar 



szépségei közé, és soha nem is fogok. De azt mondják, a macska is felnézhet a 
királyra, és ez a férfi igazán pompás példány.

Szavaival és kedvességével megengesztelte Robint. Az ifjú Lynmouth gróf a 
lány arcába nézett, és elnevette magát.

- Hogy lehet így beszélni egy férfiról? - vigyorodott el. - Majd visszajövök érted, 
ha a királynő elbocsátotta udvarát. - Ezzel otthagyta Aidant, és elfoglalta helyét a 
királynő széke mögött.

Aidan néhány pillanatig azt sem tudta, mit tegyen, de aztán az a lány, akit 
korábban már látott, Linnét Talbot helyet szorított neki maga mellett a padon.

- Köszönöm - ült le mellé Aidan. - Sajnálom a barátnődet.
- Nem te tehetsz róla - felelte Linnét. - Előbb vagy utóbb mindenképpen 

hazaküldtek volna a viselkedése miatt. De hadd mutassam be a többieket. Mary 
Warburton, Dorothy Saxon, Jane Anne Bowen és Catherine Baldwin. A többi lány 
nem ennél az asztalnál ül, igaz, ők többnyire igen előkelő családból valók, mi pedig 
nem. Mi a családi kapcsolatok révén jutottunk ide, hogy szolgáljuk a királynőt, és 
persze saját magunkat. Itt minden lány férjet szeretne fogni. Hát te?

- Én királyi gyámlány vagyok, és a királynő megígérte apámnak, hogy férjhez 
ad valami derék emberhez, vagyis azt hiszem, egy cipőben járunk.

- Idősebb vagy nálunk - jegyezte meg Linnét.
- Huszonhárom éves vagyok - felelte Aidan őszintén.
- Huszonhárom? - ismételte Linnét olyan döbbenten, mintha Aidan legalábbis 

százhuszonhármat mondott volna. - Mi mind tizenhat évesek vagyunk, Kathy 
kivételével, aki tizennégy. Miért vagy még pártában? Meghalt a jegyesed? Vagy 
nincs semmi hozományod?

Aidan a kenyér után nyúlt, és letört egy darabot.
- Anyám meghalt tízéves koromban. Apám már idős volt, amikor születtem, és 

szüksége volt rám. Hogy is mehettem volna férjhez és hagyhattam volna magára? 
- Elvett egy kappanszárnyat a tálról, amit egy szolgáló kínált felé.

A lányok együtt érzőén bólogattak. Rendes lány nem hagyja el az idős szüleit. 
Most, hogy kielégítették kíváncsiságukat, Aidan megkönnyebbülésére falatozni 
kezdtek. Aidan reggel óta nem evett, és már igen éhes volt. Eszébe jutott, hogy 
Mag talán nem is tudja, hol egyen, és elhatározta, hogy szalvétájába dug egy 
kappanlábat, kenyeret és egy körtét. Miután így megnyugtatta lelkiismeretét, jól 
megrakta a tányérját.

Ifjú társnői csak nézték, mint fogyaszt el egymás után háromtányérnyi 
válogatott finomságot néhány perc alatt. Mindig is arra tanították őket, hogy 
úrihölgy keveset vesz a tányérjára, és abból is hagy.

- Nem félsz, hogy elhízol? - bukott ki végül a kérdés Kathy Baldwinból.
- Ugyan - legyintett Aidan. - Magas vagyok, nem olyan pici, mint ti. Szükségem 

van táplálékra.
A többiek bólintottak. Aidan csakugyan olyan magas, mint akármelyik férfi. 

Ugyanaz a gondolat ötlött a fejükbe. Szegény St. Michael! Melyik férfi venne el egy 
ekkora nőt? De legalább nem vetélytárs.

A vacsora után, amely papírvékony cukros ostyával és kis pohárnyi édes borral 
fejeződött be, tánc volt. A királynő szerette a táncot, és ha valamely úriember el 
akarta nyerni kegyeit, igyekeznie kellett jól mozogni. Aidan félrehúzódva, 
szégyenlősen figyelte a mulatságot. Feltűnt neki, hogy Conn O’Malley egészen 
addig senkivel nem táncolt, amíg a királynő nem tisztelte meg egy tánccal, de attól 
fogva egyetlen hölggyel sem járt két táncot. Egy ízben két gyönyörű hölgy 
rikácsolva, tíz körömmel esett egymásnak, hogy ki legyen a következő. Aidan 
elképzelni sem tudta, ugyan mit mondhatott Conn, amitől mindketten csupa bűbáj 
lettek, és egyikük türelmesen várakozott, amíg másikuk táncolt a magas írrel.

Aidant senki sem kérte föl, bár bájos asztaltársai igencsak kapósak voltak. Nem 
mintha bánta volna, mert kimerítette az út. Szívesebben nézelődött, mert kezdett 



rájönni, milyen izgalmas világ is az udvar, és sejtette, hogy mihelyt tudja a 
legfrissebb pletykákat, és megismeri az arcokat, még izgalmasabb lesz. Mégis 
megkönnyebbült, amikor a királynő véget vetett az estének, és udvarhölgyeivel 
egyetemben lakosztályához vonult. Alighogy elbocsátotta őket, Aidan Robint 
pillantotta meg maga mellett.

- A királynőnek nem maradt ideje a hímzésére – jegyezte meg az ifjú 
gonoszkodva.

- Csakugyan, de ha maradt volna, kéznél lettek volna a szükséges fonalak, 
Southwood uram - vágott vissza Aidan.

- Meg fogod állni a helyed itt, Aidan - nevetett föl a fiú. - A nővérem, Willow, 
Alcester grófnője a karácsonyi mulatságokra visszatér az udvarba, majd 
bemutatlak neki. Fiatalabb nálad, de nagyon hasonlítotok egymásra. Szerintem jó 
barátra lelsz benne.

- Lehet, hogy egy ilyen magas rangú hölgy nem örülne a barátságomnak.
- Willow beházasodott a főnemességbe, igaz, egész életében úgy viselkedett, 

mintha királyi felség volna. Pedig csak egyszerűen Willow Small kisasszony volt, 
amíg nem hozta úgy a szerencséje, hogy hálójába akadt Alcester. Tavasszal lesz 
tizenhét éves, és udvarhölgyként ismerte meg Alcestert.

- Hogy lehet, hogy míg téged Southwoodnak hívnak, őt Smallnak. Anyátok 
kétszer házasodott? - kíváncsiskodott Aidan.

- Anyámnak hat férje volt - felelte Robin nyugodtan -, és az ötödik kivételével 
mindegyiktől született gyermeke.

Aidant lenyűgözték a hallottak.
- Hány gyermeke van?
- Nyolc született, és heten élünk. Apám és John öcsém meghalt egy járványban. 

Van két ŐFlaherty nevű bátyám, egyikük Írországban él a birtokán, a másikuk a 
tengert járja, s egy nap saját hajójának kapitánya lesz. Van két húgom is, Lady 
Deirdre Bürke és Velvet de Marisco, s egy öcsém, Lord Padraic Bürke, aki Lincoln 
gróf házában apródoskodik.

- És hol él az édesanyád? Írországban?
- A Queens Malvern birtokon, amely éppen a te Pearroc Royaloddal határos.
- Ők hát az a család, amely a múlt évben odaköltözött?
- Igen.
- Sajnos nem volt időm meglátogatni és kellőképp üdvözölni őket. Apám súlyos 

beteg volt, nem élhettem társasági életet.
- Biztos vagyok benne, hogy anyám megértette a helyzetet - nyugtatta meg 

Robin.
Időközben visszaérkeztek Aidan kamrájához, s Robin udvariasan meghajolt.
- Holnap a királynő kíséretében a helyed a kápolnában. Majd érted jövök. Jó éjt, 

Aidan.
- Jó éjszakát, lordom. - Aidan kinyitotta az ajtót, és belépett. Szinte a földbe 

gyökerezett a lába a meglepetéstől, akkora változáson ment át a kis szoba. A 
sarokban lévő tűzhelyen vidáman lobogtak a lángok, és mellette egy magas hátú 
székben Mag bóbiskolt. A kályha előtti kőpárkányon az otthonról hozott ezüst 
gyertyatartó díszelgett, és mellette megnyugtatóan tiktakolt drágaköves kis órája.. 
A padlót süppedős, török szőnyegük fedte, és mind az egyetlen ablakot, mind az 
ágyat sötét bársony. De azért látszott, hogy a régi matrac helyét saját duci 
matraca foglalta el, rajta pedig a saját levendulaillatú, finom ágyneműje van. Az 
ablak alatt állt az egyik útiládája, de
hogy a többi holmija hol lehet, el nem tudta képzelni.

- Mag - rázta föl Aidan a komornáját. - Hoztam valami harapnivalót.
- Köszönöm, drágám, de az a szolgálólány, akit a kis lordocska küldött segíteni, 

elvezetett a szolgálók étkezdéjébe, és megvacsoráztam.



- Akkor megeszem én - határozott Aidan. - Újra megéheztem, pedig rendesen 
lakmároztam. Ó, Mag! Csodákat műveltél ezzel a kis fészekkel! El sem tudom 
hinni, hogy ez ugyanaz a szoba.

- Nem volt könnyű, drágám, de mihelyt az ágyat kihajítottuk, és üres lett a 
szoba, tudtam, mit tegyek. Jól felsúroltuk a padlót, mielőtt engedtem volna rátenni 
ezt az értékes szőnyeget. A ruháit a faliszekrénybe tettem, a cipői ott vannak, az 
egyéb
holmik pedig az útiládában. Minden mást visszaküldtem a hintóval Pearroc 
Royalba. Egyszerűen nem fértek volna el, drágám.

- Tudom - bólintott Aidan. - De valószínűleg új ruhákat kell varrassak, Mag, mert 
amiket hoztam, nagyon divatjamúltak.

- Csak nem akar Ön is ilyen szégyentelen ruhákat viselni, szinte az egész cicijét 
mutogatni? Mit szólna hozzá az apja?

- Ha be akarok illeszkedni, nem öltözködhetek másként, mint ők, Mag. De ne 
aggódj. Lehetek divatos és szemérmes egyszerre.

Aidan meglepetésére meleg víz is volt, egy egész lavórnyi, amiben 
megmosakodhatott. Amikor végzett, Mag kinyitotta az ablakot, és akár korábban a 
csirkecsontot, amit asszonya meghagyott, ezt is kizúdította.

- Remélem, nem sokáig maradunk ebben a lyukban - morogta közben az 
asszony. Felsegítette úrnőjére fehér selyem hálóruháját a hozzáillő, csinos, 
rózsaszín szalagos hálófejfedővel.

Aidan a finom meleg, levendulaszagú ágyból álmosan figyelte, amint Mag 
elrakja a ruháit. Túl fáradt volt hozzá, hogy most magyarázza el szolgájának, 
micsoda megtiszteltetés, hogy a királynő udvarhölgye lehet. Nem valószínű, hogy 
hamarosan hazatérnének. Mag is jobban érzi majd magát, ha talál barátokat a 
szolgák között. Mindenkinek szüksége van valakire. Aidan ásított, és a szeme 
lecsukódott. Vajon kit juttat nekem a sors? Ezzel a gondolattal aludt el.

2.

A hatalmas kandalló arany-vörös lángjai vad árnyékokat vetettek a Greenwood-
ház pazar hálószobájában. A jókora ágyon két meztelen alak fonódott össze heves 
ölelésben. Izmos férfitest hullámzott a kéjtől nyögő nő fölött, izmos combjával az 
ágyhoz szorította, egyre gyorsabb, erősebb döféseivel az eksztázis csúcsára 
juttatta. Aztán éles, gyönyörteli kiáltás hagyta el a férfi ajkát is.

Egy kis ideig mindössze a tűz pattogása hallatszott, majd végül fátyolos női 
hang törte meg a csöndet.

- Uram isten, Conn! Életemben nem volt még ilyen szeretőm, mint te. Meg 
merném kockáztatni, az egész világon nincs nálad jobb. Milyen kár, hogy többet 
nem lehetünk együtt.

Conn O’Malley meghökkent. Általában ő vetett véget viszonyainak. Ráadásul 
Lettice Knollys nem is a szeretője. Nem a szó állandó partner értelmében. Igaz, 
mindig is vonzódtak egymáshoz, amióta ő két évvel ezelőtt az udvarba érkezett. 
Nemegyszer élvezték is az egymás által nyújtott örömöket, igaz, mindig a 
legnagyobb titokban, hiszen egyikük sem akarta kockáztatni nehezen kivívott 
pozícióját Tudor Erzsébet udvarában. Lettice a királynő kuzinja volt, s hasonlított is 
uralkodójára, de sokkal csinosabb volt nála. Ez megmagyarázta a királynő 
féltékenységét. Ami Connt illeti, Őfelsége kegyének köszönhette helyét a 
testőrgárdában. Erzsébet nemcsak szépségéért kedvelte Adoniszát, hanem gyors 
észjárásáért és jól pergő nyelvéért is.

- Tönkreteszel, Lettice - felelte most a férfi. - Talán megbántottalak valamivel, 
édesem?



Lettice Knollys felkönyökölt, és aranyos ámbraszín szemét összehúzva nézett 
szeretőjére. - Ne mondd, hogy összetörlek vele, Conn - dorombolta.

- Megöl a kíváncsiság - nevetett föl a férfi. - Azt mondod, én vagyok a legjobb 
szerető, aztán egy szuszra közlöd, hogy nem látsz többé. Ugye beismered, hogy 
érthetetlen, édesem.

- Tehát mindössze a kíváncsiságod keltettem föl, nem a hiúságod, Conn. 
Micsoda férfi! Irigylem azt az asszonyt, aki egy nap a feleséged lesz.

- Nem áll szándékomban egyhamar nősülni, Lettice - kacagott rá Conn. - A nők 
akár az édesség, és én bevallom, igencsak édesszájú vagyok. És addig nem 
nyugszom, míg a lehető legtöbb ízt ki nem próbáltam. És most mondd el szépen, 
miért nem találkozunk újra?

- Mert férjhez megyek. Titok, és esküdj meg, hogy nem mondod el senkinek. 
Még a királynőnek sem.

- Nem kell engedélyt kérned tőle? Vagy a családodtól?
- Özvegy vagyok, Conn, nem most bimbózó hölgyecske. Sem én, sem a 

gyermekeim nem jelenthetünk veszélyt Erzsébet trónjára. De te is ismered, Conn. 
Megtagadná az engedélyt, csak hogy bántson.

- Így igaz - felelte Conn, akinek nem voltak illúziói úrnőjével kapcsolatban, még 
ha kedvelte is.

- Ígérd meg, hogy nem mondod el – makacskodott, Lettice, s közelebb hajolva a 
férfi fülébe harapott.

Conn pedig erős kezébe kapta az egyik fehér keblet.
- Előbb mondd el, ki a szerencsés vőlegény.
- Addig nem, míg meg nem ígéred, hogy hallgatsz róla.
- Lettice, miben mesterkedsz? - Conn O’Malleyt hirtelen rossz előérzet fogta el.
- Esküdj előbb!
- Azt hiszem, már nem is akarom tudni.
Az asszony bájos arca fölé hajolt, vörös haja a vállára hullott.
- Conn, kérlek! Te nemcsak egy jó dugás vagy a számomra, hanem barát, az 

egyetlen olyan barátom, akiben megbízom. És el kell mondanom valakinek - bukott 
ki belőle.

Conn sóhajtott.
- Hát jó, Lettice. Esküszöm, nem árulom el sem terveidet, sem a vőlegény 

kilétét. De figyelmeztetlek, ha a királynő megtudja, nekem sejtelmem sem volt 
róla.

- Így fair, Conn. - Az asszony kis szünetet tartott. – Robert Dudley felesége 
leszek - jelentette be végül színpadiasan.

- Uram isten! - A férfi ellökte magától, és felült az ágyban.
- Nem is hallottalak! Megértetted? Meg sem hallottalak! Istenem az égben! 

Lettice, neked teljesen elment az eszed! Leicester grófjához akarsz menni, a 
királynő szerelméhez? Meguntad az életed? Böske nem is ad hóhér kezére, maga 
fogja levágni a fejed.

- Szeretem őt! - kiáltott föl színpadiasán az asszony.
- Akkor mit keresel az ágyamban? Különben is, hogy szerethetnéd Dudleyt? 

Csak Böske látja szeretetre méltónak azt a kígyót. Anglia szerencséjére akkora 
botrány kavart a felesége halála, hogy még Böske sem mert dacolni a világgal, és 
hozzámenni.

- Soha nem bizonyították, hogy Robert ölte meg az első feleségét! - csattant föl 
Lettice Knollys haragosan. - Még csak otthon sem volt aznap! Hetek óta nem látta 
az asszonyt! A feleségének daganata volt, és haldoklott. Megölte magát, mintsem 
hogy tovább szenvedjen.

- Bárhogy legyen is, Robert Dudley Tudor Erzsébet magántulajdona, Lettice! 
Mindkettőtök életét kockáztatod, ha hozzámész! Attól még, hogy Böske nem 
mehet hozzá, nem akarja, hogy mást vegyen el.



- Márpedig holnap esküszünk, Conn! Robert örököst akar! Egy örököst, akivel én 
máris áldott vagyok!

- Két örököse is van Lady Dougles Sheffleldtől, csak éppen nem hajlandó 
elismerni a házasságukat!

- Robert nem szereti Dougles Sheffieldet - vágott vissza Lettice Knollys 
önelégülten. - Engem szeret! Annyira szeret, hogy hajlandó dacolni értem azzal a 
trónon ülő sárkánnyal!

- Nem éppen dacol Böskével, ha a királynő nem tud az egészről - jegyezte meg 
Conn szárazon. - Igaz, Dudleyra soha nem volt jellemző, hogy bármit is nyíltan 
csináljon.

- A nővéred, Skye fordított ellene. Soha nem bocsátotta meg Robertnek, hogy 
elvetette magától.

- Lettice, ha ezt elhiszed, ostobább vagy, mint amilyennek gondollak azért, 
hogy egyáltalán megfordul a fejedben a Leicester grófjával kötendő házasság. 
Jövendőbelid megerőszakolta a nővéremet, miközben az a harmadik férjét 
gyászolta. Dudley csak azért úszta meg szárazon, mert Erzsébet akkor még 
reménykedett abban, hogy hozzámehet.

- Nem maradok itt! Nem hallgatom tovább, hogy a jövendőbelimet sértegesd, 
te felfuvalkodott ír! - kiáltott fel Lettice sértődötten.

- Ugyan már! - szólalt meg Conn, és gonoszkás mosoly játszott arcán. - Nem 
mész te sehová, mert senki nem tud úgy kielégíteni, ahogyan én, te vöröses hajú 
boszorkány! De azért igazad van, ez az utolsó éjszaka, amelyet együtt töltünk. 
Nem bújok egyetlen lyukba sem Dudley után, de örömmel tölt el a gondolat, hogy 
én viszont megelőztem őt!

- Te szarházi! -visított fel Lettice, és tiszta erejéből képen törölte a férfit.
Conn azonnal viszonozta a pofont, majd elkapta az asszony két karját. Vad 

birkózás kezdődött a hatalmas ágyon.
- Te szuka! - sziszegte Conn. - Nem vagy más, mint egy tüzelő szuka, Lettice!
- Hát te mi vagy, Conn O’Malley? Egy kis senki, akinek mindig azon jár az esze! 

Remélem, soha nem találod meg a nőt, aki ki tudna elégíteni! - Körme 
végigszántott a férfi széles hátán.

Igaza van, a fenébe is - gondolta Conn. Imádta a nőket, imádta szeretni őket, 
imádott gyönyört nyújtani nekik. De annak ellenére, hogy fizikailag 
megkönnyebbült a szeretkezés után, még egyetlen nővel sem találkozott, aki 
igazán kielégítette volna. Akit szerethetne. Dühödten feszítette szét térdével az 
asszony puha, fehér combját. Durván hatolt belé, amilyen mélyen csak tudott. Újra 
és újra bántani akarta. Fájdalmat okozni, mint Lettice a szavaival.

De Lettice-ból kéjes hörgés tört elő.
- Ó, Conn, még! Igen, igen! Igennn! - kéjesen vonaglott a férfi alatt. - Tölts meg 

teljesen, vad ír szeretőm! Tömj, amíg ki nem pukkadok, ó! Úristen, Conn! Ez nem 
elég! Ne hagyd abba, ne! - Csípője vadul emelkedett, és közben ajkáról ömlött a 
buja monológ. - Csináld velem, Conn, használj, ó, ó! Igen, igen, igen, igen! - Az 
utolsó szó inkább nyögés volt,amely vad sikolyban folytatódott. Conn vad, heves 
lökésekkel öntötte magvát az asszony forró testébe.

Ernyedten feküdtek néhány pillanatig, aztán Lettice megszólalt.
- Uram isten, mennyire fogsz hiányozni, te kanos csirkefogó! Dudley nagy 

szeretőnek hiszi magát! - Felnevetett, és a férfi a fejét csóválva csatlakozott hozzá.
- Micsoda egy ribanc vagy, Lettice! Hála istennek, hogy Tudor Erzsébet a 

királynő és nem te! - Legördült róla, leszállt az ágyról, a szekreterhez lépett, és 
mindkettőjüknek töltött egy serleg sötét, édes vörösbort.

- Mikor lesz az esküvő? - kérdezte.
- Még hajnal előtt, a családi kápolnában.
Conn ismét felnevetett.



- Egyenesen az ágyamból mész az esküvődre? Hát semmi lelkiismereted, 
asszony?

- Hogyne lenne! - szólt a sértődött válasz. - De amit a házasságom előtt 
művelek, nem tartozik a férjemre, Conn!

- Mindig megkapod, amit akarsz, ugye? - kérdezte a férfi.
- Márpedig most azt akarom, Conn drágám, hogy még vagy fél tucatszor tegyél 

magadévá ma éjjel! - Lettice csábos mozdulattal az éjjeliszekrényre tette a 
serleget, és hátrahanyatlott a párnára.

- Lettice, drágám! Tudom, mindig is mohón habzsoltad az élet örömeit, de nem 
vagyok biztos benne, hogy maradt elég időnk, és nem szívesen ábrándítanék ki 
egy hölgyet. – Conn ujja finom kört írt le Lettice egyik mellbimbója körül.

- Alig múlt éjfél! És elég, ha ötkor indulok. - Lettice magához húzta Conn fejét, 
hogy a férfi megcsókolhassa.

- Hát, megpróbálom! - Conn fölnevetett. - Igencsak bántana, ha csalódást 
okoznék! - De aztán elhallgatott, átadta magát Lettice mohó ajkának.

Múltak a percek, telt az éjszaka. Conn maga sem emlékezett rá, mikor aludt el, 
de egyszer csak arra riadt, hogy egyedül van. Mellette meleg volt még az ágy, 
Lettice nemrég mehetett el. A férfi feljebb húzta izmos testére a takarót, és 
kényelmesen elhelyezkedett a finom melegben. Sok szerencsét, Lettice! - gondolta 
álmosan. - Szükséged lesz rá, főleg amikor Böske megtudja, mit tettél!

Legközelebb csak akkor nyitotta ki a szemét, mikor Cluny, az inasa elhúzta a 
függönyt.

- Jó reggelt, mylord! Ahogy elnézem, az Űr ismét kellemes éjszakával 
ajándékozta meg! - Cluny barna szeme huncutul csillogott.

- Hányszor mondjam még, hogy nem vagyok mylord, Cluny!
- De idővel az lesz, biztos vagyok benne!
Cluny általában készen állt a válasszal, és rendre megnevettette gazdáját.
Ám Conn-nak reggel nem volt nevethetnékje. Száraz volt a szája, s mohó 

partnere mintha egész testét szárazra facsarta volna.
- Adj egy kis bort! - nyögött föl. - Az a boszorka majd megölt!
Cluny sokat sejtetőn ciccentett, de miközben átnyújtotta a serleget urának, 

gyengéden megfeddte.
- Nem élhet így örökké! Elpazarolja az ifjúságát! Kimerül a fehér angol combok 

közt, mylord! Már régen meg kellett volna nősülnie! Nézze csak a testvéreit!
- Cluny! - Conn arca megrándult saját éles hangjától. – A fenébe is, ember! 

Nehogy már Briant, Shane-t és Shamust hozd föl példaként! Láttad már azokat a 
nőket? Alig múltak el húszévesek, és máris elnyűttek! Unalmasak! Hát köszönöm, 
ebből nem kérek!

- Innisfanán nem könnyű az élet! - emlékeztette Cluny.
- Nem, csakugyan! Ezért is jöttem Angliába! Eszemben sem volt kalózkodni, 

mint a bátyáimnak, és mi mást kezdhettem volna, ha otthon maradok? De itt 
Angliában komoly rangom van. A királynő személyes testőrségének megbecsült 
tagja vagyok, és hála a nővérem kereskedelmi vállalkozásának, gazdag ember!

- És egy gazdag embernek feleségre van szüksége, hogy fiai legyenek. Hiába 
van aranya, ha nincs földje, amit a magáénak tudhat. Még ez a ház, amiben él, ez 
is a nővéréé, és ha Skye úrnőt nem száműzték volna a királynő udvarából, nem 
ebben az ágyban heverészne, mylord!

- Mintha csak az anyámat hallanám! - morogta Conn.
- Anyja derék asszony, apja pedig, Dubhdara O’Malley - az Úr irgalmazzon 

lelkének - nagyon fiatalon nősült, hogy bőven legyen ideje fiúkat nemzeni.
- És abba sem hagyta, amíg első feleségét meg nem ölte a telhetetlenségével, 

anyám pedig négy fiút szült az évek során. Ha apám nem hal meg, feltehetőleg 
anyám se élne már. A fenébe is, Cluny!  A három bátyám, akiket anyám szült az 
O’Malley családnak, nem biztosít elég örököst, hogy fennmaradjon a nevünk? - 



Váratlanul fölnevetett. - Néha azt kívánom, bárcsak élne az apám, és látná öt fiát! 
Egyik pap, hárman nem különbek, mint ő volt, kalózok. Aztán ott vagyok én! A 
legjobb képű férfi az udvarban! - a fejét csóválta nevettében.

Cluny ez alkalommal nem nevetett urával.
- Ön egyáltalán nem olyan, mint a bátyái, uram! Inkább a nővérére, Lady Skye-

ra emlékeztet. Magában és a nővérében, Lady de Mariscóban van ambíció. 
Láthatja, hogy nő létére mire vitte.

Cluny hangjában szinte imádat cseng - gondolta Conn. Nem mintha hibáztatta 
volna érte inasát, hiszen maga is imádta nővérét. Skye intelligens, bölcs és csupa 
szeretet. Nála megátalkodottabb és hihetetlenebb asszonyt nem teremtett még az 
úr. És Conn-nak be kellett vallania magában, hogy vele ellentétben, Skye vállalta 
az élet kihívásait. Ő óvatosabb volt, csak várta a lehetőséget, hogy aztán gyorsan 
lecsapjon rá. Nem volt ostoba, és tisztában volt vele, mennyire megjelenésére és 
kedvességére támaszkodik. Talán túlságosan is - gondolta hirtelen. Aztán gyorsan 
lerázta magáról bűntudatát.

- Igyekszem megváltozni Cluny, de nem ma! - mondta végül. - Ma inkább 
kialszom az elmúlt néhány éjszaka kicsapongásait. Holnapig nem kell 
megjelennem az udvarban, de akkor a lehető legjobb formámban akarok 
mutatkozni királynőnk előtt.

Cluny bólintott. Ő sem volt bolond. Tisztában volt vele, hogy urának igaza van. 
De azért remélte, hogy Conn megházasodik és letelepszik. Ha így folytatja, teljesen 
tönkreteszi magát. Cluny rajongott Conn O’Malleyért. Ács volt és egy hajó 
fedélzetén dolgozott egy szárazdokkban, amikor rázuhant egy árboc. Karját 
annyira megnyomorította a baleset, hogy nem folytathatta mesterségét. Anyjával 
együtt éhen halt volna, ha Conn nem veszi magához.

Cluny Innisfana szigetén nőtt föl, az O’Malley család fellegvárában, és akárcsak 
Conn, ő is képes volt megragadni a lehetőséget. Eljutott az udvarba gazdájával, 
megismerte a híres neveket és a hozzájuk tartozó arcokat. Anglia legrégibb és 
legnagyobb nemesi családjainak szolgáival volt köszönő viszonyban, 
némelyikükkel jó cimboraságban. Legfeljebb azt bánta, hogy nem képes mindazt a 
csodát megírni barátainak odahaza, de ha meg is írná, nem tudnák elolvasni a 
leveleit. Pedig milyen jó lett volna elmesélni nekik, hogy ez évben Őfelsége az ő 
gazdáját nevezte ki a Mulatságok Királyává az egész ünnepi szezonra, ami október 
31. éjszakáján kezdődött, és egészen február 2-ig tartott.

És az udvar soha nem látott még olyan ünnepkedvelő mulatságkirályt, mint 
Conn O’Malley. Egyre újabb leleményes, csodálatos, mulatságos játékokat és 
büntetéseket talált ki az udvar számára.

Egy vasárnap reggel Conn, s fűzöld és vörös ruhába öltözött nemes urakból álló 
kísérete dobosok és fuvolások társaságában berontott a kápolnába mise alatt. A 
bádogkoronával megkoronázott Connt hordszéken hozták karjukon aranyszalagot 
viselő nemesei, a többiek fel-alá táncoltak mellettük. És nemcsak a királyi káplánt, 
de magát Őfenségét is felszólították, hogy illő tiszteletet tanúsítson a Mulatságok 
Királyával szemben.

- Conn O’Malley! Hogy merészeled kigúnyolni urunkat! - tört ki Tudor Erzsébet 
haragosan.

Conn felállt hordszékéról, és a királynő fölé tornyosult.
- Ugyan már, Felség, mindössze örömteli zajokat keltek, ahogy a biblia is 

mondja!
A gyülekezet sutyorogni kezdett köröttük. A mise ünnepélyessége odalett. 

Erzsébet akarata ellenére is elmosolyodott. Aztán nagyot csapott a férfi karjára a 
gyémántokkal kirakott kis tükörrel, amely aranyláncon lógott a derekáról.

- Tiszteletlen gazfickó vagy, Conn!
- Ugyan, Felség! Ez alkalommal Ön tiszteletlen a Mulatságok Királyával 

szemben, és ezt a bűnt egy csókkal torolom meg!



Mielőtt a királynő tiltakozhatott volna, Conn lehajolt, és a királynő ajkára 
tapasztotta a száját.

Erzsébet lába a földbe gyökeredzett, körötte mindenkinek elállt a lélegzete. De 
Erzsébet nem húzódott el, és amikor a csók véget ért, arca vérvörös volt. De még 
vörösebb lett, amikor Conn halkan, hogy csak ő hallja, a fülébe súgta:

- Jó érezni, hogy élsz, ugye, Böske?
A királynő nevetésben tört ki, de Robert Dudley, Leicester grófja felcsattant.
- Ez alkalommal túl messzire ment, O’Malley! Talán egy kis vendégeskedés a 

Towerban segítene lehűteni!
- Minthogy nem maga a király, Dudley, és soha nem is lesz, nem a maga 

kezében a döntés! És az én személyemben Böske legalább őszinte férfit talál!
- Elég, uraim! - csattant élesen a királynő hangja. Haragudott, amiért Leicester 

megtörte a varázst. Conn O’Malley igazán jóképű fiatalember, és Erzsébetnek 
igenis jólesett a vakmerő csók. Az a csók, amelyet nem engedélyezett volna a 
férfinak, ha azt nem védi a Mulatságok Királya tisztje. - Az öröm és mulatság 
évszaka van, uraim! Nem tűröm a civakodást!

Conn tervezte, irányította és szervezte az ünnepek mulatságait, a maszkokat, a 
játékokat és a táncokat, mindenki megelégedésére. Erzsébet meg sem tudta volna 
mondani, mikor érezte magát ilyen jól utoljára. Egymást követték a bálok, jelmezes 
mulatságok, s újév napján Conn O’Malley olyan remek-mívű brossal lepte meg 
királynőjét, hogy napokig arról beszélt az udvar. Jókora rubinkő kukorékoló kakas 
volt, szárnyai, melle arannyal bevonva. Szeme fénylő gyémánt, és gyémántokkal 
kivert aranytaréj koronázta. Kerek arany napkelte vette körül a kakast, és a nap 
sugarait aprócska gyémántok ékesítették. Ezüstkelmébe csomagolt, faragott 
elefántcsont doboz rejtette az ajándékot.

Erzsébetet láthatóan elkápráztatta az ajándék nagyszerűsége. Amúgy is jó 
kedvében volt aznap. Hónapok óta gyötörte a fájdalom a lábát, ám az amilyen 
hirtelen jött, ugyanúgy el is múlt.

- Gazfickó vagy, Conn, de remek az ízlésed! – mondta végül.
- A rubin egy portugál gályáról való, amit a bátyáim zsákmányoltak - mondta a 

férfi. - Úgy gondolták, tetszene nekem, így hát elküldték. De az ékszert én 
terveztem, és az ékszerészem keze munkáját dicséri. Én vagyok a kakas, de Ön, 
Felség, a nap, amely nélkül nem tudnék kukorékolni. Gondoljon hát rám, Felség, 
ahányszor csak viseli ezt a brosst.

Az egyik esti mulatságnál bekötött szemmel fogócskáztak. Conn O’Malley karját 
kinyújtva, botladozva, vakon kergette a királynő udvarhölgyeit, azok pedig 
sikoltozva szaladgáltak körülötte. Conn egy pillanatra megállt, hallgatózott, 
próbálta kiválasztani következő áldozatát. Aztán hirtelen megperdült, és keze egy 
karcsú derékra tapadt. Le sem vette a kötést szeméről, közelebb húzta magához a 
lányt, és ajka a lányéra tapadt. Meglepően tapasztalatlannak bizonyult az a finom 
száj, de foglya meg sem kísérelte, hogy meneküljön. Az egyik legfiatalabb lány 
lehet a királynő szolgálatában - gondolta a férfi. - De akkor hogy lehetne ilyen 
magas? - A leányzó elernyedt a férfi ölelésében, ugyanakkor megremegett, amitől 
Connt valami védelmező ösztön fogta el.

- Ki lehet ez a fehérszemély? - Egy kicsit lazított szorításán.
- Ne félj annyira, édesem! - suttogta. Aztán felnyúlt, levette szeméről a kötést, 

hogy szemügyre vegye a zsákmányt. Egyáltalán nem találta ismerősnek. Szürke 
szempár állta az ő zöld szeme pillantását, aztán a lány hirtelen elpirult, és egy kis 
kiáltással a királynő mellé szaladt. A többi lány kuncogásban tört ki.

- Ki volt ez? - kérdezte egyiküktől Conn.
- St. Michael úrnő, a királynő legújabb árvája. A királynő udvarhölgyei közé 

fogadta, amikor Althea Tailleboys kiesett a kegyeiből.



Conn alaposabban szemügyre vette a lányt. Most már egy ülőkén kuporgott a 
királynő széke mellett, s karcsú ujjaival szorgosan - talán túlságosan is szorgosan - 
bogozgatta a királynő hímzőkosarában összekuszálódott fonalakat. Conn nem 
emlékezett rá, hogy látta volna már ezelőtt, igaz, nem volt rajta semmi különleges. 
Conn biztos volt benne, hogy ezt a lányt még nem csókolta meg senki. Pedig nem 
olyan fiatal, mint a királynő udvarhölgyeinek java. Hogy lehetséges, hogy még nem 
csókoltak azok a hihetetlenül édes ajkak? Conn vállat vont, ismét fölkötötte 
szemére a kendőt, és folytatódott az édes játék a királynő benső udvarának 
kuncogó hölgyei közt. Jó ideig nem is jutott eszébe St. Michael úrnő, akkor is rövid 
időre, amikor Lady Glytha Holdén megcsókolta, s hozzá oly gyakorlott 
szenvedéllyel, hogy Conn-nak a lélegzete is elakadt. Micsoda különbség! - futott át 
Conn agyán, miközben kioldozta a hölgy csipke fehérneműjét, és keblét 
dédelgette. - Mennyire másképp csókol Glytha, mint az a fehérszemély! - Glytha 
mocorogni kezdett a karjai közt.

- Mire gondolsz?
- Arra, hogy neked van a leggyönyörűbb cicid! - felelte Conn, majd a 

mellbimbók fölé hajolt. Glytha valóban elbűvö¬ő volt. Vékony csontú, nem túl 
magas asszony, bőre szép fehér, aranyhaja épphogy egy kicsit vöröses. A szeme 
pedig kék, akár egy tó. Kegyes, puritán férjét egy fiú örökössel és két ikerlánnyal 
ajándékozta meg, attól fogva a férfi szívesebben töltötte idejét térden állva, 
imádkozva, mint a feleségével. És bár a lányok házasulandó korba kerültek, és 
Glytha maga is elmúlt már harminc, még mindig égett benne a vágy tüze. Conn 
nem az első szeretője volt, és feltehetőleg nem is az utolsó. Igaz, mostanra 
kezdtek ráunni egymásra, és Conn-nak nemrégiben elkezdett feltűnni, milyen érett 
és édes kis másolatai anyjuknak Grace és Faith Holdén.

- Hazudsz! Egy másik nőre gondolsz, ugye? – duzzogott Glytha.
- Milyen nőre? - védekezett Conn.
- Azt nem tudom, de nem rám, Conn. Az udvarban minden szuka a nyomodban 

van, hogy is reméljem, hogy megőrizlek, amikor a többiek úgy zümmögnek 
körülötted, mint a méhek egy különösen édes virág körül!

Itt volt a tökéletes lehetőség, és Conn lecsapott rá.
- Azt akarod ezzel mondani, hogy otthagysz, Glytha?
- Azt hiszem, az lesz a legjobb, Conn.
Aznap éjjel még szeretkeztek, és másnap reggel barátságban elváltak. Az 

ikerlányok pedig mihelyt megtudták, hogy anyjuk szakított szeretőjével, kezdték 
becserkészni a jóképű írt. Angyalkáknak látszottak ugyan, ám mindketten 
elvesztették már szüzességüket tizenhárom éves korukban, unokatestvéreik 
boldogan avatták be a szenvedély titkaiba Grace és Faith úrhölgyeket.

Grace és Faith jól érezték magukat az udvarban, elvégre egész 
gyermekkorukban az itteni életre tanították őket. Az udvarbeli ifjú úriemberek 
remek játszótársakra leltek bennük pajzán játékaikhoz. Ám a két lány, okosan, 
nem adott túl sokat, nehogy elrontsák házassági esélyeiket. Conn O’Malley 
azonban egészen más ügy volt. Apjuk úgysem engedné, hogy hozzámenjenek, 
hiszen ír, és azonkívül katolikus is. A hölgyek rengeteget beszéltek róla, de még 
senki nem hallotta, hogy Conn a győzelmeivel dicsekedett volna. Nyugodtan 
kezdhetnek viszonyt vele anélkül, hogy bárki tudomást szerezne róla. És két egész 
év telt el azóta, hogy unokabátyáikkal huncutkodtak. Az ikrek nagy tapasztalattal 
és ügyességgel nyújtottak gyönyört egymásnak, de mindketten egyetértettek 
abban, hogy ez azért mégsem olyan, mintha egy férfi hatolna beléjük. Úgy 
döntöttek, kár kertelniük, így esett, hogy Conn, miután háromnapos szolgálata 
után hazatért, két pucér nimfát talált az ágyában.

Fáradtsága hirtelen tovaröppent.



- Grace úrhölgy és Faith úrhölgy! - mosolygott. – Milyen kedves Önöktől, hogy 
meglátogatnak! Csak arra volnék kíváncsi, hogy kedves anyukájuk és apukájuk 
tudja-e, merre járnak.

A lányok kuncogni kezdtek. Aztán Grace szólalt meg.
- Egyikünk sem szűz már, de amióta az udvarba jöttünk, nem dugtunk még!
- Nem merünk, mert attól félünk, hogy ha kiderül, nem jutunk jó férjhez - 

kotyogott Faith. - De te nem árulkodsz, ugye?
- Én ugyan nem, édeském! - Conn lekapta magáról a ruháit, és beugrott 

melléjük az ágyba. - És milyen hízelgő, hogy úgy gondoljátok, mindkettőtöket ki 
foglak tudni elégíteni!

- Ó, tudjuk, hogyan állítsuk fel egy férfi farkát, és tudunk vigyázni, hogy merev 
is maradjon - mondta Grace tárgyilagosan. - Kuzinjaink megtanítottak rá, és eleget 
gyakoroltunk rajtuk, mielőtt az udvarba jöttünk volna!

Conn némiképp megdöbbent, de aztán elhelyezkedett a két lány között, 
magához húzta Faitht, s szenvedélyesen megcsókolta, Grace eközben meleg 
szájába vette férfiasságát, és úgy játszadozott vele, hogy heves vágy töltötte el a 
férfi egész testét. Mindkét keze puha, meleg húst tapintott. Aztán Faith elhúzódott 
tőle, és rózsaszín bimbójú mellecskéivel végigsímította arcát. Conn felnyögött, és a 
szájába kapta az egyik bimbót. Grace közben fölémászott, és forró hüvelyébe 
fogadta, Faith pedig a fejét lovagolta meg.

Az ikrek nem hazudtak, amikor azt állították, hogy mesterei a szerelem 
művészetének. Ahányszor csak Conn úgy érezte, nem tudja tovább tartani magát, 
rögtön visszahúzódtak, helyet cseréltek, és elölről kezdték, míg végül a férfi úgy 
érezte, rögtön szétrobban. Kezdett rádöbbenni, hogy egyáltalán nem ura a 
helyzetnek, a lányok kedvükre játszanak vele. Conn eleinte áldotta jó szerencséjét, 
de az éjszaka múltával kezdett rádöbbenni arra, hogy megöli a lányok szerelme, 
amennyiben nem veszi át az irányítást. Gyengéden eltolta magától Grace-t, amikor 
a lány ismét meg akarta lovagolni.

- Nem! Most én duglak, kicsikém! - szólt rá, és amikor a lány tiltakozni kezdett, 
felült, ölébe fektette, és nagyot csapott kerek popsijára, majd lelökte a padlóra. 
Grace meglepetten pityeregni kezdett. De Conn nem sokat törődött vele, inkább a 
szófogadóbb Faitht húzta magához. Fölémászott, meglovagolta, és vadul kefélte, 
amíg végül diadalmas, vad kitörésben, löketben engedte ki magvát.

- Adj egy kis bort, Grace! - mondta kimerültén, a lány pedig sietett 
engedelmeskedni. Conn néhány perc alatt visszanyerte erejét, és Grace is 
megkapta ugyanazt, amit az előbb ikertestvére. Conn végül mindkét lányt 
hazaküldte, és álomba merült.

Reggel pedig megfogadta, hogy soha nem kezd Grace és Faith úrhölgyekkel. 
Minden porcikája fájt, magas, karcsú testét harapás- és karmolás-nyomok 
borították. Érdekes, közben nem is érezte. Jóképű arca pedig sértetlen maradt. „A 
legjobb képű férfi az udvarban" - gondolta a tükörbe nézve. Arcát simára 
borotválta, hogy ne takarja el kissé szögletes állat és az arcán lévő gödröcskét. 
Hosszú, egyenes orra tökéletesen arányban állt termetével. Márpedig majdnem 
190 centi magas volt mezítláb.

Arccsontja magas volt, akárcsak a homloka, amelytől szinte sebezhetőnek tűnt. 
Szája pedig túlságosan is finom volt egy ilyen agydarab férfihoz mérten. Bőre 
szinte meghökkentően fehér, még jobban kiemelve sötét haját, s főleg azt a 
makacs tincset, mely homlokára hullva szinte kisfiússá tette arcát. Hosszú Iábával, 
izmos testével, széles mellkasával és vállával lenyűgözően nézett ki udvari 
viseletben. Neki ugyan nem volt szüksége válltömésre. Sógora, Adam de Marisco, 
mikor először meglátta csillogó udvari öltözékben, felkiáltott: - Uram isten, a nők 
mind a lábad elé vetik majd magukat! És igaza lett. Igaz, azt is jósolta, hogy része 
lesz jó pár csetepatéban.



Conn azonban olyan diszkréten kezelte szívügyeit, hogy sikerült elkerülnie a 
féltékeny férjekkel és atyákkal való párviadalokat. Volt annyi esze, hogy tudja, 
elvesztené vele a királynő kegyét. Márpedig anélkül semmije nincs. Rangját Tudor 
Erzsébetnek köszönheti, és Böske, amilyen könnyedén adta, ugyanúgy el is veheti. 
Conn, mint jó néhány ír előtte is, azért jött Angliába, hogy szerencsét próbáljon. 
Legkisebb fiúként nem sok keresnivalója volt Írországban, főleg nem az angolok 
uralta Írországban. Nagyon is tisztában volt vele, hogy sorsa ideköti, és eszében 
sem volt veszélyeztetni jövőjét. Következésképp jobb, ha kiveri fejéből a Holdén 
ikreket, mert a szenvedélyes pár veszélyt jelenthet a számára. Nem lesz nehéz 
kevésbé viharos szeretőket találni. Az udvar tele van bájos és adakozó hölgyekkel.

Múlt éjjel amúgy is elment a kedve a vakmerő és rámenős nöktől. Sokkal 
inkább kedvére való volt az édes megadás és hajlékony báj.

Biztos volt benne, hogy ilyet is talál Erzsébet udvarhölgyei között.

3.

- Nincs mit tenni - közölte Lord Burghley, s a királynő rosszkedvűen hallgatta. - 
A botrány kitört, és ha Felséged elmulasztja megbüntetni O’Malley uraságot, úgy 
tűnne, mintha jóváhagyná, amit művel! Önre is fröccsenne a sárból! Emlékezzen 
csak a Dudley-botrányra! Nem engedhetjük meg, Felség! 

- Tudom, hogy igaza van, drága barátom! - sóhajtott a királynő. - Mindig is a 
szívén viselte az érdekeimet. De hiába, mégis elszomorít a dolog. Kedvelem 
O’Malley uraságot.

- Tudom, Felség, és mondhatom, én is a szívembe fogadtam. Híján van minden 
rosszindulatnak, és már csak azért is szerencsétlen ez a helyzet, hisz akadnak itt 
az udvarban, akik naponta rosszabbat művelnek nála, csak épp nem kerül 
napvilágra. Conn O’Malley jószívű fiatalember. Bocsásson meg, Felség, hogy ilyen 
nyíltan beszélek, de a farka után megy. A San Lorenzo-i nagykövet fel van 
háborodva. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy haragosan hazautazzon, és 
kapcsolataink megszakadjanak ezzel a kicsi, de számunkra fontos országgal.

- Mit tegyek hát? - tépelődött Tudor Erzsébet. - A Towerba zárattam Connt, de 
nem tarthatom ott örökké csak azért, mert megcsókolta a nagykövet feleségét egy 
sötét sarokban!

Ami azt illeti, ennél azért több is történt, a királynőnek is tudnia kell! - futott át 
William Cecil agyán. Amikor rajtakapták, Conn javában ölelte Eudora Maria di 
Carlót. A hölgy pucér fenekét simogatta, sőt ami azt illeti, a nagykövet feleségének 
elragadtatott kis sikolyai vonták rá a figyelmet a sötét sarokba húzódó párocskára.

Kopogtattak, majd a királynő egyik titkára lépett Erzsébet magánlakosztályába.
- Lord Holden van itt, Felség! Azt mondja, sürgősen beszélnie kell Önnel! 

Ragaszkodik hozzá. Azt mondja, a Conn O’Malley-ügyben jár.
Lord Burghley szemöldöke felemelkedett. Csak nem terheli még valami az ifjú 

O’Malley lelkét?
Erzsébet utasította titkárát, majd Cecilhez fordult.
- Nem hiszem, hogy ez jót jelent, barátom! - helyet foglalt egy kényelmes 

karosszékben, mivel köztudomású volt, hogy Lord Holdn bőbeszédű. Fehér 
bársonyruhájában a széles, aranycsipkés gallérral, gyémántokkal kivert 
ingmellével Erzsébet csakugyan királyi jelenség volt. Fején vörös-arany parókát 
viselt, hiszen saját haja ritkult, és egyre kopottabb volt. De még így is mutatós 
asszony volt. Karcsú nyakán aranyláncon a Conntól kapott függő lógott.

Lord Holden úgy száguldott be a szobába, mintha a pokol tüzei loholnának a 
sarkában. Pedig mindössze a felesége követte és bájos ikerlányai. Az asszony arca 
mogorva volt, a lányokén látszott, hogy csak nemrég fejezték be a sírást. 
Mindhárman egyszerű, fekete bársonyruhát viseltek, kis, fehér csipkekézelővel, 



szokásos cifra öltözetük helyett. A duci lord szintén feketébe öltözött. Mind a 
négyen meghajoltak a királynő előtt.

Erzsébet biccentett.
- Mondja, lordom! Azt mondta, az O’Malley-ügyben szeretne beszélni velem.
- Mélyen elszomorít, Felség, hogy fájdalmat kell okozzak Önnek. Tudom, hogy 

kedveli azt az írt. Mégis jelentenem kell Önnek, mi történt, még akkor is, ha ezzel 
árnyékot vetek saját becsületemre.

Egy pillanatra elhallgatott, és haragos pillantást vetett feleségére és lányaira is.
- Amikor kitört a botrány di Carlo nagykövet felesége kapcsán, saját feleségem 

sem tudta tovább leplezni szégyenét. Bevallotta nekem, hogy O’Malley úr 
elcsábította. Hogy példát mutasson nekik, becsületből, drága, ártatlan lánykáink 
előtt vallotta be bűnét. Képzelje meglepetésünket, amikor megtudtuk, hogy 
O’Malley úr megbecstelenítette ezeket az ártatlan lánykákat is! Követelem, hogy 
büntesse meg, Felség, az erkölcsös feleségek és fehércselédek eme 
megszégyenítőjét, ezt a liliomtiprót! Jobb szeretném nem nagydobra verni ezt a 
megaláztatást, de ha másképp nem kapok elégtételt, megteszem. Tudom, hogy 
saját feleségem nevetség tárgya lesz, és drága lányaimra a vénlánysors vár, de 
akkor is ragaszkodom Conn O’Malley megbüntetéséhez!

- A teringettét! - mélységes harag tükröződött a királynő arcán, de hogy Conn 
viselkedése vagy Lord Holden hangszíne miatt, ebben Lord Burghley már nem volt 
olyan biztos. 

- Száműzöm udvaromból! - csattant föl Erzsébet. - Nem tűrök meg ilyen embert 
a környezetemben! Ami Önt illeti, lordom, az volna a legjobb, ha a tél hátralévő 
részére hazavinné Kent-be a feleségét és a lányait. Később szívesen látjuk őket, de 
egyelőre elvárom, hogy vidéki magányukban elmélkedjenek az asszonyi 
gyengeségekről. Segítségére leszünk, hogy megfelelő férjet találjon az ikrek 
számára, és azt hiszem, minél hamarabb, annál jobb.

Lord Holden térdre rogyott, és áhítattal megcsókolta a királynő ruhájának 
szegélyét.

- Ön ugyanolyan bölcs, mint amilyen jó, Felség! Szívemből köszönöm bölcs 
ítéletét! Már ma elindulunk Marston Manorba. De amilyen gyorsan csak lehet, 
visszatérek, hogy segítségére legyek!

- Maradjon csak hölgyeivel, lordom, március hónapig - mosolygott Erzsébet. - 
Azt hiszem, nekik nagyobb szükségük lesz a segítségére, hogy kellő bűnbánatot 
tanúsítsanak. Az sem árt, ha kezdetnek jól elveri őket, és így tereli a helyes 
ősvényre, mielőtt visszatérnek hozzám. - Kezét nyújtotta, hogy a lord 
megcsókolhassa a gyűrűjét.

Miután mind a négyen távoztak, egy pillanatra csend telepedett a szobába, 
majd a királynőből kitört a harag.

- A fenébe vele! A fenébe! A fenébe! Legalább egy évig nem engedhetem 
vissza az udvarba, William! Elviselhetetlenül unalmas lesz az élet nélküle! Hogy 
tehetett ilyet? Lady Holden és a lányai is, ez egyszerűen megbocsáthatatlan!

- Lady Holdenról az a hír járja, hogy rendszeresen tart szeretőt - csitította Lord 
Burghley úrnőjét. - Diszkréten, de nem hinném, hogy a férje semmit sem sejtett 
volna. Ami pedig a lányokat illeti, tudtommal kacér jószágok. Apjukat lóvá tehetik, 
de én biztos vagyok benne, hogy egyikük sem volt már ártatlan! Conn O’Malley 
huncut csirkefogó, de nem szélhámos, Felség!

- Hozd ide a hímzőrámám, Aidan! - szólt oda a királynő udvarhölgyének, aki 
szótlanul, feltűnés nélkül ült a sarokban, a tűz mellett.

Aidan St. Michael sietve engedelmeskedett, majd közelebb húzta Tudor 
Erzsébethez ülőkéjét. Felkészült rá, hogy munka közben a királynő kezébe 
adogassa a szükséges fonalakat.

- Ki tudja, miféle ördög szállta meg Lady Holdent és csemetéit, hogy bevallják 
viselkedésüket? Talán a féltékenység. Persze, Conn nyakába varrnak mindent! 



Lord Holdennek természetesen nem volt más választása, mint panaszt tenni nálam 
- elmélkedett a királynő. - Úgy terveztem, hogy néhány hétig kitiltom Connt az 
udvarból, de most jó ideig nélkülöznünk kell. És hova küldjem? Írországba nem 
küldhetem. Az túl messze van, és különben is, mihez kezdene ott szegény.

- Házasítsa meg, Felség! - szólalt meg William Cecil halkan.
- Megnősülni?! Conn-nak? Nem, lehetetlen!
- Pedig nincs más megoldás, Madame! - magyarázta Lord Burghley türelmesen. 

- Különben büntetése lejártával még huncutabbul, vágyaktól eltelve fog visszatérni 
az udvarba! Ki tudja, milyen botrányokat kavar majd! Még mielőtt száműzné, 
Felség, hozzá kell adni egy tisztességes asszonyt. Vonuljon el vele a birtokára 
legalább egy évig! Nemzzen törvényes örököst! Lefogadom, mire visszatér, lehűl 
kissé a vére.

- Nincs birtoka, amelyre száműzhetném! - tépelődött a királynő.
- O’Malley uraság vagyonos és jó családból való, Felség! Az Ön testőrségének 

tagja! Igencsak partiképes fiatalember! Találjon neki olyan feleséget, akinek van 
birtoka!

- Nem olyan könnyű, mint amilyennek hangzik, William! Az a lány nem 
származhat egyik nagycsaládból sem, mert Conn ahhoz nem elég kékvérű. De 
hogy egy kis senki legyen, ahhoz Conn túl nagy falat. Nem lehet protestáns, mert 
Conn római katolikusnak nevelkedett, bár nem tudok róla, hogy egyszer is 
felkeresett volna katolikus papot Angliában. Egyetlen lányt sem tudok, aki 
megfelelő lenne Conn O’Malleynek. 

- Én igen!
Egy pillanatig mind a királynő, mind Lord Burghley azt hitte, csak képzelte, 

hogy valaki megszólalt mellettük, aztán tekintetük a királynő térde mellett ülő alak 
felé tévedt.

- Te szóltál, Aidan St. Michael? - kérdezte Erzsébet.
- Igen, Felség!
- Ki ez az ifjú hölgy, Felség? - kérdezte Lord Burghley. Érdeklődéssel nézte a 

lányt.
- A néhai Lord Bliss lánya. Királyi árváim egyike. - Erzsébet haragos pillantást 

vetett Aidanra.
Aidan elvörösödött. Szíve hevesen vert, de nem sütötte le szemét.
- Mondja hát, St. Michael úrnő, véleménye szerint ki lenne a megfelelő feleség 

Conn O’Malley számára?
- Én, Felség! - Hát megtörtént, kimondta! Bármi is történek ezután, nem 

szívhatja vissza.
- Te?! - nézett rá döbbenten a királynő.
- Mondja hát, St. Michael úrnő, miből gondolja, hogy megfelelő parti lenne 

O’Malley úr számára? - kérdezte Lord Burghley kedvesen. - Ismeri őt egyáltalán? 
Netán szerelmes belé?

- Jó családból származom, uram, de nem a nagy családokból. Anyám ír volt, így 
én is félig ír vagyok, és bár a szent anyaszentegyház megkeresztelt, anyám halála 
után atyámmal együtt az új egyházat választottuk. Tekintélyes vagyon örököse 
vagyok, földem határos O’Malley úr nővére, Lady de Marisco birtokával és 
bármennyire is jól érzem magam az udvarban, hazavágyom. 

Lord Burghley a királynőre nézett.
- A lánynak igaza van, Felség! Tökéletes választás!
- Nem is tudom - habozott a királynő. - Csakugyan elhagynál, Aidan St. Michael? 

Azt hittem, jól érzed magad itt.
- Hogy is ne lennék boldog az Ön társaságában, Felség! Mindig is úgy bánt 

velem, mint egy bölcs nővér!
Lord Burghley igyekezett leplezni mosolyát. Tudor Erzsébet inkább a lány anyja 

lehetett volna.



- Mindazonáltal nem nekem való a finom udvar - folytatta Aidan. - Egyszerű lány 
vagyok, Felség, és az embereimnek szükségük van rám! Egy jószágigazgató nem 
helyettesítheti a gazda személyét. És ne feledje, azt ígérte atyámnak, hogy férjet 
talál nekem. Vagy valaki mást gondol férjemül, Madame? Igaz, nem ismerem 
O’Malley urat, de ha Felséged így kedveli, csakis derék ember lehet.

- Ezt nem tagadhatom - mondta Erzsébet.
- Akkor elégedett lehetek vele, talán még boldog is. Ó, Felség, bocsássa meg 

vakmerőségem, de nyilván rengeteg elrendezett házasságot látott már. 
Némelyikük boldog lett, némelyikük nem. Azt hiszem, O’Malley úrral boldog 
lehetek. De ha úgy véli, egy másik férfival boldogabb lennék, elfogadom az 
ítéletét.

Okos! - gondolta magában Lord Burghley.
A királynő néhány hosszú percen át hallgatott. Aidan szinte visszafojtotta 

lélegzetét. Fülig beleszeretett Conn O’Malleybe, aznap este, amikor a férfi 
megcsókolta. Pedig tisztában volt vele, hogy a férfinak semmit nem jelentett az a 
csók. Bizonyos értelemben ráerőszakolja magát a férfira. De amikor Lord Burghley 
a füle hallatára jelentette ki, hogy Conn O’Malleynek nősülnie kell, Aidan úgy 
érezte, nem bírná elviselni, ha Conn más nőt venne el. A királynő hangjára riadt 
föl.

- Hát legyen, Aidan St. Michael! Megtartom atyádnak tett ígéretem. De ugye 
tisztában vagy vele, hogy nem csaphatunk fényes menyegzőt? Tekintve O’Malley 
uraság csínytevéseit, az lesz a legjobb, ha gyorsan összeadnak titeket, aztán 
távoztok az udvarból. A magánkápolnámban esküdtök, s mindössze magam és 
Lord Burghley lesz jelen. Rendben van?

- Szeretném, ha ott lehetne a komornám és az ifjú Southwood is, Felség. Nem 
ellenzem a szűk körű esküvőt, de több tanút szeretnék!

- Ön nagyon bölcs, St. Michael úrnő - bólintott William Cecil -, különösen, hogy 
az ifjú grófot választotta. - A királynőhöz fordult. - O’Malley uraság unokaöccse, 
ideális tanú, Madame! Természetesen tudatja majd a hírt anyjával és 
mostohaapjával is. Sőt remélem, megengedi neki, Felség, hogy Queens Malvernig 
elkísérje az ifjú házasokat. Magával viheti Felséged személyes üzenetét a de 
Marisco családnak, amelyben elmagyarázza nekik a helyzetet. Lady de Mariscónak 
feltehetőleg megnyeri majd a tetszését, ahogyan öccsével elbánt.

- Kitűnő! - lelkendezett Tudor Erzsébet -, majd ismét Aidanhoz fordult. - Rajta, 
gyermekem, csomagolj! Kora reggel esküsztök, Szent Valentin napján! Így 
előttetek lesz az egész nap az utazásra. Hosszú napokon át utazhattok majd így is, 
míg hazaértek! Mondd azt a társnőidnek, megengedtem, hogy hazalátogass 
Pearroc Royalra. Egyelőre nem szükséges más magyarázatot adni.

- Titokban tartjuk a házasságomat, Felség?
- O’Malley uraság családja előtt nem, de bölcs lenne, ha egyelőre az udvar nem 

sejtené. Elég nehéz lenne megmagyarázni Lord Holdennek és San Lorenzo 
nagykövetének, hogy Conn O’Malleyt azzal büntetem, hozzáadok egy gazdag 
örökösnőt, és Lord Blissé teszem! - A királynő kuncogni kezdett, és még Lord 
Burghley is elmosolyodott.

- Kérhetek még egy kegyet, Felség? - kérdezte Aidan.
- Hát persze, gyermekem!
- Kérem, Felség, ne mondja el O’Malley uraságnak, hogy én javasoltam az 

egészet! Mindössze látásból ismerem, és ő azt sem tudja, ki vagyok. A föld alá 
süllyednék szégyenemben, ha azt hinné rólam, ugyanolyan vagyok, mint azok az 
ostoba nők, akik a sarkában lihegnek! Biztosan megérti a kérésem, Felség!

A királynő bólintott.
- Ne aggódj! Ami most elhangzott, a hármunk titka marad! Szavamat adom!
Aidan pukedlizett, aztán csaknem futva távozott a királynő 

magánlakosztályából. Még mindig alig tudta elhinni. Nem egész két napon belül 



férjes asszony lesz! Conn O’Malley felesége! Aki a legjobb képű férfi az udvarban! 
És hazamegy Pearroc Royalra! Aztán hirtelen megtorpant, és a szájához kapott. 
Úristen, mit is tett! Hiszen botrányos hírnevét leszámítva nem is ismeri Conn 
O’Malleyt! Mi lesz, ha a férfi nem kedveli őt? Hogy is dönthetett jövőjéről egyetlen 
csók alapján? Hát a maradék eszét is elvesztette? Hát mennyivel különb azoknál az 
ostoba nőszemélyeknél, akik mindent elkövettek, logy magukra vonják O’Malley 
uraság figyelmét?

- Aidan! Aidan St. Michael! Jól vagy? - Az ifjú Southwood gróf fogta meg a karját.
A lány felé fordult.
- Férjhez megyek, Robin, a királynő hozzáad Conn nagyatyádhoz! - suttogta. - 

De titok a dolog!
- Micsoda?! - döbbent meg a fiú.
- Siess a királynőhöz, mindent elmagyaráz! - Aidan otthagyta a fiút, és 

továbbfutott a folyosón.
Robin pedig megfogadta tanácsát, és kisvártatva a királynő elé bocsátották. 

Meghajolt, aztán gyorsan a tárgyra tért.
- Épp az előbb futottam össze Aidan St. Michaellel a folyosón. Igaz, amit mond, 

asszonyom? Csakugyan a nagybátyám felesége lesz?
A királynő bólintott, majd gyorsan elmagyarázta az ifjúnak a helyzetet.
- Értem, Felség, de miért Aidan? Hiszen Aidan különleges lány! Teli van érzéssel 

és szeretettel! Nem hiszem, hogy a nagybátyám megérdemli őt!
Lord Burghley elfordult, hogy az ifjú Lord Southwood elől leplezze mosolyát. A 

fiú láthatóan beleszeretett St. Michael úrnőbe.
- Hát, talán igazad van, Robinom - bólintott Tudor Erzsébet. - Lehet, hogy 

Conn O’Malley jelenleg nem méltó Aidan St. Michaelhez, de egy nap az lesz. Aidan 
pedig segítségére lesz abban, hogy igazán derék emberré váljon. Én úgy hiszem, 
hogy ez a vidám gazfickószerep, amit oly szívesen játszik, valójában csak 
színjáték, a maszk derék embert rejt. Hidd el nekem, Aidan nem fog szenvedni 
ebben a házasságban.

Robin Southwood, a tizennégy esztendős Southwood gróf elég gyakorlott 
udvaronc volt már ahhoz, hogy ne vitatkozzon úrnőjével. Elegánsan meghajolt.

- Felséged minden döntése bölcs, én pedig örömmel üdvözlöm Aidant 
családunkban nagynénémként.

Mennyire olyan, mint az apja! - gondolta a királynő. - Az Angyalgróf. Egy 
pillanatra elfutották az emlékek.

- Nos, Robin, sürgős üzenettel küldelek a Towerba. A lehető legsürgősebben 
engedjék ki O’Malleyt. Úgy tisztességes, ha felkészülhet a sorsára! - Felnevetett. - 
Alig várom, hogy meghalljam, mit szól a javaslatomhoz!

Nem kellett csalódnia.
- Nem! - jelentette ki Conn O’Malley, határozottan. - Nem és újra csak nem! 

Hogy vegyek el valami fehérszemélyt, akit nem is ismerek?
- Nem kérdeztem, hogy óhajt-e megnősülni, O’Malley uraság! - csattant fel a 

királynő. - Pusztán közlöm, hogy tizennegyedikén elveszi Aidan St. Michael úrnőt, 
aztán hitvesével együtt távozik birtokukra! Iszonyú botrányt kavartál, Conn! - tette 
hozzá enyhébb hangon.

- Az ég szerelmére! Mindössze megcsókoltam, meg egy kicsit  megtapogattam 
azt  az  asszonyt. Nem kaptak el in flagrante de licto helyzetben!

- Pusztán azért, mert nem volt elég időd hozzá! - kiáltott rá a királynő. - De 
beszélhetünk Lady Glytha Holdenről és az ikerlányairól is. Grace és Faith, ha jól 
emlékszem, így hívják őket. Egyszerre bújtál ágyba a nővérekkel, te kéjsóvár 
gazfickó! Mindent tudok! Marston báró itt járt ma, és bepanaszolt, hogy 
elcsábítottad a feleségét, és megrontottad a lányait!

- Még hogy megrontottam őket? Ugyan már, szó sem volt ott megrontásról!
- De azt nem tagadhatod, hogy lefeküdtél velük, Conn.



A férfi elpirult.
- Nem - bólintott.
- A Towerban is hagyhatnálak, Conn, ott maradhatnál, míg meg nem rohadsz! 

Ehelyett egy gazdag örökösnőt kapsz feleségül, nagy hozománnyal, szép birtokkal 
és hozzá járó ranggal! Sokan fogják azt mondani, ők is szeretnének ilyesfajta 
királynői büntetést!

- Ranggal? - hüledezett Conn, Lord Burghley pedig kuncogni kezdett a 
megtermett ír döbbent arca láttán.

- Payton St. Michaellel kihalt a család férfi ága. A haldokló Lord Blissnek az volt 
a kívánsága, hogy az a férfi, akit a lánya számára kiválasztok, vegye fel a család 
nevét és azzal együtt a címet is.

- Hogy változtassak nevet? Hiszen én O’Malley vagyok! - kelt ki magából Conn.
- Négy bátyád van, és közülük háromnak fiai születtek, ha jól tudom. Hányan is 

vannak, Conn?
- Tizenegyen - felelte a férfi őszintén.
- Hát ennek alapján nekem úgy tűnik, Adoniszom, hogy nélküled is bőven elég 

O’Malley van. Gondold csak meg, Conn! A legifjabb gyermeke vagy atyádnak, aki - 
valljuk be - kalóz volt. Egyik bátyád pap, de a többiek szintén kalózok, És 
feltehetőleg nem érik meg az öregkort. Ugyan, miért jöttél volna Angliába, ha nem 
azért, hogy megtaláld a szerencséd? Gazdaggá tett a nővéred kereskedelmi 
vállalkozása, bírod a barátságom és kegyem. Most pedig itt a lehetőség előtted, 
hogy magasabbra hágj a ranglétrán. Miért vitatkozol hát?

- A csudába is! Mihez kezdjek én vidéken? Mit sem tudok arról, hogyan kell egy 
birtokot igazgatni. És jobb szeretnék magam feleséget választani.

Keményen védekezik - gondolta Lord Burghley. - Ugyanolyan kemény dió, mint 
gyönyörű nővére volt, de a királynő akarata előtt végül neki is ugyanúgy meg kell 
hajolnia, mint annak idején Skye-nak.

- Ez a lány gazdag, művelt, ráadásul értelmes és jól vág a nyelve, Adoniszom - 
vitatkozott Conn-nal a királynő. - Sokkal jobb feleség lesz, mint amilyet te 
választanál. Hosszú távon érdekesebb is. Mint látom, a te ízlésed inkább a 
közönséges vagy a könnyű préda felé hajlik.

Conn akarata ellenére is felnevetett. Sajnos, a királynőnek igaza van. Mindig 
csak az érdekelte a nőkben, milyen gyorsan tudja lefektetni őket. Nem a legjobb 
hozzáállás, ha az ember feleséget keres. Felsóhajtott.

- Hát eltökélte, hogy elveszem ezt a lányt?
- Igen - felelte a királynő szigorúan, de azért enyhe mosoly futott át arcán. - Az 

az óhajom, hogy holnap, 1578. február 14-én reggel vedd feleségül Aidan St. 
Michaelt. Most pedig tölts egy kis bort nekünk, Adoniszom, koccintsunk a 
boldogságodra és a hitvesedre!

Conn a pohárszékhez lépett, amelyen a metszett kristályserlegek és palackok 
álltak. Töltött három serlegbe az aranyszínű italból.

- A jövődre, Adoniszom! - emelte serlegét a királynő.
- Boldogságot és sok fiút! - mondta Lord Burghley.
- A hitvesemre! - szólt Conn köszöntője. - Az úr segítsen meg mindkettőnket! - 

mondta, aztán három kortyra kiitta italát. - Most pedig, engedelmével, szeretném 
kimenteni magam társaságából, Felség, hogy megismerkedhessek 
jövendőbelimmel. Egyáltalán, merre találom?

- Robin odakint vár. Majd ő elvezet Aidanhoz. És engedélyezem, hogy 
visszavonulj.

Conn visszatette a pohárszékre serlegét, meghajolt a királynő felé, és egy 
halálraítélt bánatos arckifejezésével távozott a szobából. William Cecil és a királynő 
összemosolyogtak a háta mögött.

Odakint Robin Southwood Talbot kisasszonnyal beszélgetett, de nagybátyja 
láttán gyorsan kimentette magát.



- Böske azt mondja, hogy elvezetsz St. Michael úrnőhöz - mondta Conn.
- Halkabban, bátyám! - feddte meg Robin. - Ez nem tartozik másra! Gyere 

velem!
- Nem tűnsz valami vidámnak, Robin! - szólalt meg Conn O’Malley unokaöccsét 

követve. - Gondolom, egyetértesz velem. Ilyen ostoba ötletet!
Robin kis ideig hallgatott, de mihelyt kiértek a külső folyosóra és látta, hogy 

senki nincs a közelükben, nagybátyjához fordult.
- Nála csodálatosabb lánnyal, nem találkoztam még, Conn bátyám! - támadt 

neki haragosan. - Ha bántod, velem gyülik meg a bajod, megértetted?
Conn csaknem felnevetett, aztán látta, hogy unokaöccse milyen komolyan veszi 

a fenyegetést, s visszafojtotta jókedvét.
- Derék lány lehet, Robin, ha ennyire megkedvelted. Számítok rád, hogy 

segítesz nekünk úrrá lenni a kezdeti zavaron, feszültségen. Rendben?
- Rendben! - bólintott a fiú -, de figyelmeztetlek, hogy elsősorban Aidan lovagja 

vagyok, és nem a te pártodon állok! - mondta a fiú.
Conn bólintott. Időközben elérték Aidan ajtaját, és Robin kopogtatott. Szinte 

azon nyomban kitárult az ajtó.
- Jó napot, lordságod! - köszönt Mag.
- Jó napot, Mag! St. Michael úrnő itt van? Elhoztam a nagybátyámat, Conn 

O’Malleyt, hogy bemutassam neki.
- Olyan is, mint egy O’Malley - mondta a komorna. - Szoknyapecér kalóz, egytől 

egyig!
Conn finoman félretolta Robint, és lenézett az ajtót eltorlaszoló duci asszonyra, 

aki csípőre tett kézzel, haragosan meredt rá.
- Na és honnan ismer ennyire bennünket, jóasszony? - kérdezte.
- Hát ez aztán köztudomású Ballycoille-ban, én pedig Mag Feeney vónék 

Ballycoille-ból!
Conn felnevetett.
- Nos, Mag Feeney Ballycoille-ból, nem mondom, hogy nagyot tévedsz, mert 

jó néhány O’Malley keresi megélhetését a tengeren, és legalább annyian vannak, 
akik szeretik a csinos lányokat. De egyik bátyám pap, és valószínűleg hamarosan 
püspök lesz. Egyik nővérem szent apáca, aki betegeket gyógyít. Négy másik 
nővérem pedig ugyanúgy helyteleníti az életvitelem, ahogyan láthatóan te is. És 
van egy csodálatos nővérem, aki az egyik leggazdagabb asszony egész Angliában. 
Nem átlagos família vagyunk. Most pedig légy oly jó, és közöld úrnőddel, hogy itt 
vagyok!

Mag szigorúan becsukta az ajtót az orruk előtt. Conn és Robin némán 
várakoztak, míg a kis szobácska ajtaja ismét ki nem nyílt.

- Bejöhet, O’Malley uraság! - közölte méltóságteljesen a komorna, de rögtön 
utána felvisított, amikor a férfi elhaladtában megpaskolta a hátsó felét. - Hogy 
merészeli! - korholta. - Gondolom, az édesanyja keserű könnyeket sír maga miatt!

 
- Anyám nagyon is szeret, és te is megszeretsz majd, Mag, ha megismersz! - 

vágott vissza a férfi.
- Majd meglátjuk, mit hoz a jövő, O’Malley uraság! - bosszankodott az asszony, 

s Robin úgy látta, ideje közbelépni.
- Gyere, Mag, igyunk egy korsó sört - szólt közbe, és mielőtt a komorna 

tiltakozhatott volna, kiterelte, és gyorsan be is csukta maguk mögött az ajtót, hogy 
a jegyespár kettesben maradhasson.

A lány a kisablak előtt állt. Magas volt, a legtöbb nőnél magasabb, és nem oly 
törékeny csontú, mint Conn nővére, Skye. Arca ovális, s ugyanolyan gödröcskés, 
mint a férfié. A szeme színe innét, az ajtóból nem látszott, haját pedig fejfedő 
rejtette el, de Conn annyit azért meg tudott állapítani, hogy kecses a keze, és hogy 



idegesen babrálja ámbraszín bársonyruháját. Hát a királynő nem valami szépséget 
választott a számára, de azért csinos lenne, ha elmosolyodna - gondolta Conn. 
Igazából nem is olyan rossz, mint amilyet várt. Lehetett volna himlőhelyes is! 
Alaposabban szemügyre vette a lányt. Volt benne valami ismerős. Hol is látta már?

- A fogócska! - Aidan olvasott a gondolataiban.
Conn meghökkent, de tetszett neki a lány hangja. Szerény és édes volt.
- Fogócska? - kérdezett vissza.
- Bekötött szemmel fogócskáztunk, és te elkaptál.
- Hát persze! - Most már emlékezett rá. - És meg is csókoltalak, te pedig 

remegtél. Nem tudsz még csókolni. Emlékszem, arra gondoltam, biztos még soha 
nem csókolt meg senki. Csodálkoztam is, hiszen nem vagy olyan fiatal jószág, mint 
a többiek.

Aidan kicsit bánatosan felnevetett.
- Nem, nem vagyok olyan fiatal, mint a többiek - bólintott. - Huszonnégy éves 

leszek jövő augusztusban.
- Én pedig huszonhárom, június huszonharmadikán - felelte a férfi.
Ismét csend telepedett rájuk. Egyikük sem tudta, hova vezet ez a kényelmetlen 

társalgás. Conn szólalt meg ismét.
- Csinos vagy, amikor elmosolyodsz, St. Michael úrnő!
- Azt hiszem, jobb lesz, ha Aidannak hívsz, O’Malley. Hisz nemsokára férj és 

feleség leszünk. - A lányt magát is meglepte a bátorsága.
- És azt tudod-e, mit jelent a neved gael nyelven? - kérdezte Conn.
- Nem tudok gaelül.
- Azt jelenti, tüzes. Csakugyan tüzes vagy, Aidan? – Ismét szemügyre vette a 

lányt, és hirtelen feltűnt neki, mily karcsú a dereka, telt a keble, szép a tartása.
- Nem hiszem, Conn O’Malley - felelte a lány elpirulva.
Connt hirtelen elöntötte a kíváncsiság, milyen színű lehet a haja.
- Vedd le a fejfedőd, Aidan! - szólalt meg, majd amikor látta a lány habozását, 

előrelépett, és gyengéden lehúzta a kis vászon fejfedőt. Az akkoriban divatos 
fejfedő elöl szív alakú volt, hátul pedig táskaszerűen rejtette el a nők haját. Conn 
keze gyakorlottan siklott az arany és teknős hajcsatokhoz. Aztán meglepetésére 
selymes zuhatag hullott alá, egészen a lány csípőjéig.

- Az úr szakállárai - morogta halkan. - Hiszen neked olyan a hajad, mint a 
halovány, megolvadt réz, te lány! Gyönyörű! Hogy rejthetsz ilyet az alá a 
nyavalyás sipka alá! - Ujjaival beletúrt a finom illatú tincsekbe.

- Ap... apám azt mondta, hogy fura színe van a hajamnak. Neki jobban tetszett 
anyám haja, így aztán anyám halála után elrejtettem az enyémet, hogy ne is 
bosszantsam vele. - Aidan úgy érezte, a földbe gyökerezett a lába a férfi 
érintésére.

Életemben nem láttam még ilyen fantasztikus hajat! - gondolta közben Conn. 
Egyszerűen gyönyörű volt a színe, és csodálatosan puha az érintése. Valami 
számára is érthetetlen okból fölkeltette vágyát. Amikor megszólalt, szokatlanul 
rekedtesnek érezte saját hangját.

- Azt hiszem, itt az idő, Aidan St. Michael, hogy megpecsételjük egy csókkal a 
jegyességünket! - mondta, aztán anélkül, hogy a lány válaszára várt volna, 
közelebb húzta magához Aidant, és megtalálta ajkát.

Aidan pedig úgy érezte, mintha minden vér kifutott volna az ereiből, és édes, 
sűrű, forró méz lüktetne testében. Meg sem bírt mozdulni. Nem is akart. A férfi 
ajkának érintésére a legbujább gondolatok cikáztak agyában. Legszívesebben 
letépte volna a ruhát magáról és a férfiról is. Le akart feküdni vele, érinteni és 
hagyni, hogy Conn érintse őt. Érezte, hogy Conn másik karja a derekára tapad, ő 
pedig szégyentelenül nekidőlt ennek a karnak, és hátrahajtotta a fejét, szabaddá 
téve nyakát az égető csókok számára. Aztán a férfi keze a mellére csúszott, és 
Conn szenvedélytől rekedten nyögte a nevét:



- Ó, Aidan!
És ebben a pillanatban visszatért a lány józan esze. Hiszen ugyanolyan 

helytelenül viselkedik, mint azok az ostoba nőszemélyek, akik szerelmükkel 
üldözték Connt. Ugyanolyan romlott, mint azok az erkölcstelen perszónák, akik oly 
könnyedén emelgetik szoknyájukat itt az udvarban. Hiszen nem is ismeri ezt az 
embert, és mégis szenvedélyesen öleli, és miket meg nem enged neki! Hisz alig 
választotta el valami, hogy ágyba bújjon vele, és elveszítse a maradék erényét is! 
Conn ráunna már az esküvő előtt!

Komor eltökéltséggel, minden akaraterejét összeszedve, keményen rátaposott 
Conn csizmás lábára, majd kiszakította magát az édes ölelésből.

- O’Malley uraság! - Igyekezett erőt venni a hangján is, hogy szigorú és 
megbotránkozott legyen. - Még nem vagyunk házasok, uram!

Conn O’Malley kóválygott. Úgy érezte magát, mint egy kisfiú. Miféle varázslat 
volt ez? Mi történt vele? Elég volt egy pillantás Aidan bronzszínű hajára, és máris 
megkívánta a lányt. Hihetetlen volt, őt magát is meglepte. És még rosszabb, hogy 
nem vallhatja be.

Aidan feje is kezdett kitisztulni. Néhány gyors mozdulattal feltűzte a haját, még 
ha kicsit rendetlenül is, majd ismét felvette a vászon fejfedőt. Mély lélegzetet vett, 
és igyekezett ellentmondást nem tűrő hangon megszólalni.

- O’Malley uraság, azt hiszem, az lesz a legjobb, ha az esküvőig nem látjuk 
egymást!  Ilyen módon elkerülhetjük a pletykákat! A királynő is jobb szeretné, ha 
nem hívnánk fel a figyelmet esküvőnkre.

Conn végre képes volt megszólalni, és csaknem dadogva helyeselt. Sietve 
vonult vissza a kis szobából.

Mi a csoda történt velem? - tűnődött kétségbeesetten. Soha életemben nem 
viselkedtem ilyen fajankó módjára egy csinos nőszemély társaságában. Hát még 
egy ilyen egyszerű lánnyal!

Mihelyt az ajtó becsukódott a férfi mögött, Aidan lerogyott az ágyra, egész 
testében remegett. Mi történt velem? Aidan hirtelen rádöbbent, milyen keveset is 
tud a férj és feleség közötti intim kapcsolatról. Még rosszabb, hogy nincs kit 
megkérdezhessen. Ó akarta így, hogy Conn felesége legyen, de most fogta csak 
föl, hogy amíg jobban meg nem ismerik egymást, házasságuk nem lesz az igazi. 
Hogyan merje magához engedni a férfit, amikor Conn közelsége további bujaságra 
kísérti? A férfi csókja, a férfi ölelése akár az édes bor. Egyre többet inna belőle, míg 
végül teljesen lerészegedne. Már ez is rémisztő volt, de még meglepőbb az, hogy 
egyszer csak azt kívánta, hogy a férje, Conn O’Malley szeresse! Igazából szeresse!

 
Tisztában volt vele, hogy a férfira nem gyakorolhat mély benyomást az ő 

anyagi helyzete, hisz Conn maga is gazdag. Igaz, a házasság révén birtokhoz és 
címhez jut, de ennek ellenére nem ő kívánt házasodni. Aidan remélte, Conn sokkal 
őszintébb annál, hogy udvaroljon neki, ha nem kedveli igazán. Vajon mi történne, 
ha Conn megtudná, hogy igazából ő javasolta a házasságot? Jobb nem is gondolni 
rá!

Aidan felállt, és a tűzhely felett lógó kis tükörbe nézett. Nehéz volt elhinni, hogy 
nem látszik rajta, mi történt vele. Elmosolyodott a gondolatra, mit szólna Linnét 
Talbot, ha tudná.

Szent Ágnes éjszakája ebben az évben január 20-21-ére esett. Hűvös, havas 
éjszaka volt. Ez az az éjszaka, amikor a babona szerint egy lány megálmodhatja, ki 
lesz a férje. Kis társaságukból egyikük sem volt szolgálatban a királynőnél aznap 
éjszaka. Linnéinek ez adta az ötletet, hogy próbálják ki a hagyományt. Egyenként 
mentek a kápolnába. Először Kathy, a legfiatalabb, majd Dorothy, Jane Ann, Linnét, 
Mary és végül Aidan. Aidan biztos volt benne, hogy egyik lány sem imádkozik olyan 
elmélyülten, mint ő. Elvégre oly fiatalok még! Ő viszont már a huszonnegyedik 
születésnapját várja. A kápolnát elhagyva a lányoknak nem volt szabad se jobbra, 



se balra és főleg a hátuk mögé nézni. Vacsora nélkül, anélkül hogy bárkivel egy 
szót is váltottak volna, le kellett feküdniük. Aidan számára ez volt az egész 
vállalkozás legkönnyebb része, hiszen a kis kamrát egyedül Maggel osztotta meg, 
őt pedig előre figyelmeztette. A babona szerint így álmodhatják meg, ki lesz a 
férjük. Aidan pedig Conn O’Malleyről álmodott, ami elég kényelmetlenül érintette, 
hiszen mindig is praktikus lánynak tartotta magát. Férjnek Conn O’Malley pedig 
mindennek tűnt, csak nem megvalósítható álomnak.

- Kiről álmodtál? Kiről? - kérdezgették másnap a lányok izgatottan, Aidan pedig 
hazudott. Azt mondta, senkiről. Tehát a vénlánysors vár rá. A többiek együtt 
éreztek vele, Aidan jól látta, milyen pillantásokat vetnek egymásra a háta mögött. 
Szegény Aidan! - mondta a pillantásuk. Ha a sors azt akarta volna, hogy férjhez 
menjen, már rég megtette volna.

Aidan még vígabban mosolygott. Mit szólnak majd, ha megtudják, hogy az 
udvar legjobb képű férfija lett a férjem! Hirtelen felnevetett. Remek tréfa, milyen 
kár, hogy nincs olyan barátja, akivel megoszthatná. Milyen csodálatos lenne, ha a 
férjéből válna ez a barát!

Másnap a királynő felmentette kötelességei alól, és Mag társaságában egész 
nap csomagolt. Az ifjú Lynmouth gróf útihintóján teszik majd meg az utat, s Robin 
libériás szolgáival délután meg is jelent, hogy elszállíttassa ládáikat. A lányok 
pedig felkeresték, hogy búcsút mondjanak.

- Olyan hirtelen utazol, hogy ha másról lenne szó, azt hinném, gyermeket vársz! 
- tréfálkozott Linnét Talbot.

- De Linnét! Nem szégyelled magad? - korholta Kathy. De a többiek felnevettek.
- Nem is úgy terveztük, hogy az udvarban maradok, csak azért jöttem, hogy a 

királynő megismerhessen - magyarázta
Aidan. - Nagy kiváltság és öröm volt számomra, de nem maradhatok olyan 

sokáig távol a birtokomtól.
- Ugye férfi van a dologban? Vár valaki Pearroc Royalban? - kíváncsiskodott 

Linnét.
Aidan felnevetett.
- Ha várna, már rég hazamentem volna, Linnét! Gyere, te ostoba lány, csókolj 

meg búcsúzóul.
Különös szomorúság öntötte el Aidant, amikor az ajtó becsukódott mögöttük. 

Túl fiatalok voltak ezek a lányok ahhoz, hogy igazából a barátai lehettek volna, és 
túlságosan szeleburdiak is. De mégis a társai voltak, kedvesek és jóindulatúak. 
Tavasszal mindegyiküknek küld majd egy szép ruhát. Egyikük sem jött gazdag 
családból, biztos örülnek neki.

- Megfürdenék! - fordult Maghez. - Menj és kend meg valamelyik szolgát, hogy 
hozzon elég forró vizet, mielőtt eltennénk a kádamat! Milyen jó lesz újra otthon 
lenni, ahol naponta fürödhetek!

A szolgák enyhén különcnek tartották St. Michael úrnőt, amiért ennyit 
tisztálkodik. Viszont semmi kifogásuk nem volt az ezüst ellen, amit komornájától 
kaptak minden alkalommal azért, hogy forró vizet hozzanak. Miután a kád megtelt, 
Mag kiterelte őket, és bőségesen öntött fürdőolajat a gőzölgő vízbe. 
Levendulaillattal telt meg a szoba, s Aidan elmosolyodott. Lehet, hogy nem olyan 
elegáns ez az illat, mint némely, amit itt szagolok, de akkor is az otthonra 
emlékeztet.

Megfürdött, hajat mosott, és a tűz mellett szárogatta. Mag ezalatt elsietett a 
konyhába, hogy hozzon némi vacsorát, de a lány szokásos jó étvágyának nyoma 
sem volt. Lefeküdt inkább, nem tudott elaludni, pedig Mag vígan hortyogott 
mellette. És amikor végül elszenderedett, Mag már fel is rázta. A tűz már vidáman 
lobogott a rostélyon, de a szoba még hűvös volt. Aidan a takaró alatt húzta 
magára alsóneműjét és harisnyáját. Mag gondosan felmelegítette őket a tűznél, de 
ez sem sokat segített.



- Brrr! - didergett a lány, mihelyt felkelt az ágyból.
- Mindjárt nem fázik, ha felveszi a ruháját! - ígérte a komorna, és gyorsan 

belesegítette a ruhába úrnőjét. – Mindig t reméltem, hogy édesanyja szatén 
esküvői ruhájában esküdik. De nincs idő érte küldeni. Nem is tudom, hogy 
képzelhette a királynő ezt a kapkodó esküvőt!

- Conn O’Malley uraságnak el kell hagynia az udvart, ág! Ne tagadd, hogy 
hallottál te is a botrányról!

- Micsoda egy ördögfióka ez az ember, Aidan kisasszony! - kuncogott Mag. - Az 
anya és a lányai, mindhárman, aztán a nagykövet felesége, hihihihi!

- Azt hittem,   hogy megbotránkozol!  - döbbent meg Aidan.
- Ha már akkor a felesége lett volna, kisasszonykám, megbotránkoznék, de egy 

agglegénynek joga van egy kis kalandhoz. És az idők kezdete óta mindig akadnak 
asszonyok, akikben megvan a hajlandóság! Különben is, az ilyesmi a férfiaság 
próbája, milady! Nemsokára gyereksírástól lesz hangos Pearroc Royal!

De Aidan alig hallott egy szót is mindebből. Döbbenten eredt magára a 
tükörben. Csinos vagyok! - gondolta. Ebben ruhában tényleg csinos vagyok! Robin 
anyjának szabómestere készítette a ruhát, s ilyen szépet Aidan még sosem látott. 
Már korábban elkészült, és Aidan felvehette volna az ünnepekre is, de túl 
szégyenlős volt ahhoz, hogy ilyen drága viseletben pompázzon. Nem akarta 
felhívni magára a figyelmet ruhája gazdagságával, így hát azóta is a szekrényében 
lógott, de most remekül jött, mint esküvői ruha.

Aidan szinte levegőt sem mert venni. A ruha dekoltázsa szemtelenül mély volt. 
Eszébe jutott, hogy tiltakozott, amikor a ruhát próbálta, de a szabómester 
félresöpörte ellenállását.

- Ez a divat, kisasszony!
De most, hogy Aidan szemügyre vette magát a kész ruhában, elfogta az 

aggodalom. Mindössze az ingmell csipkés széle gátolta meg mellbimbóit, hogy 
kibukjanak a dekoltázs fölött.

- És most az édesanyja gyöngysora! - mondta Mag.
Aidan engedelmesen felcsatolta a rózsaszín gyöngysort, és elrendezte keble 

fölött. A komorna közben Aidan fülébe tette a hozzá illő hatalmas fülbevalókat.
Aidan sápadt volt az álmatlanságtól és a rátörő félelemtől.
- Mit csináljak a hajammal? - kérdezte.
- Természetesen leengedjük, ahogy egy menyasszonyhoz illik, milady. Majd 

gyöngyökkel kidíszítem. Üljön csak le!

A kandallópárkányon lévő óra ötöt ütött, amikor Mag felállt.
- Itt az idő! - szólalt meg Aidan, és abban a pillanatban odakint kopogtattak.
- Jó reggelt, Aidan! - köszönt Robin, a lány pedig rámosolygott. Az ifjú remekül 

nézett ki elegáns csipkékkel díszített, vörös bársonyruhájában.
Hármasban végigsiettek a greenwichi palota sötét, hideg folyosóin a királyi 

kápolnába, ahol a királynő, káplánja és Conn O’Malley már várta őket.
A kápolna bejáratánál egy szolga lépett Aidan elé.
- Őfelsége ajándéka, milady! - Aranyozott virágkoszorút nyújtott át. Mag átvette 

a koszorút, és úrnője fejére helyezte, de közben egy második szolga lépett előre, 
kezében egy kis csokor fehér violával.

- Ezeket pedig O Malley uraság küldi!
Milyen kedves Conntól! - gondolta Aidan. Milyen jóleső ez a kis figyelmesség!
- Kezdődjék a szertartás! - adta ki a királynő a parancsot.
Conn a pap kíséretében belépett a kápolna oldalajtaján, Aidant Robin kísérte az 

oltárhoz.
Aidan lesütött szempillái alól lopva szemügyre vette jegyesét. Csaknem elállt a 

lélegzete a férfi szépségétől.



De nem sok ideje volt álmodozni, a királynő káplánja felemelte imakönyvét, és 
rákezdett.

- Azért jöttünk ide, hogy az úr színe előtt a házasság szent kötelékében 
egyesítsük ezt a férfit és ezt a nőt!

Szavai szinte égették Aidan agyát. Hiszen a házasság szentség! Nem 
szentségtörés-e a házasság egy olyan férfival, akit alig ismer? Mindössze ideges 
vagy! - szólalt meg benne gyakorlatiasabb énje. Sokan mennek olyan férfihoz 
feleségül, akit nem is ismernek, nincs ebben semmi szokatlan! Pillantása 
végigfutott az oltáron, a csipkés szélű vászon oltártakarón, a kecses arany 
gyertyatartókban égő, magas, szép formájú méhviasz gyertyákon. Csodálatos béke 
öntötte el a kápolnát. A láng fénye ragyogott az ólomüveg ablakokon. Odakint még 
sötét volt.

A káplán Connhoz fordult.
- Akarod-e ezt az asszonyt az úr rendeltetése szerint a házasság szent 

kötelékében, szeretettel, vigasszal, megbecsüléssel? Ápolod-e betegségében, 
kitartasz-e mellette jóban és rosszban, amíg a halál tőle el nem választ?

- Akarom! - mondta Conn O’Malley, s Aidan szíve kihagyott egy ütemet.
A pap azután Aidannak tette fel a kérdést.
- Akarod-e ezt a férfit az úr rendeltetése szerint a házasszent kötelékében, 

szolgálod és engedelmeskedsz, szereted, becsülöd, ápolod betegségében, jóban és 
rosszban kitartasz mellette, amíg a halál tőle el nem választ?

- Akarom! - suttogta Aidan.
Robin ezután a királynő káplánjához vezette, aki Aidan kesztyűtlen jobb kezét 

O’Malley tenyerébe tette.
- Hites feleségemül fogadlak, melletted vagyok a mai naptól jóban és rosszban, 

gazdagságban és szegénységben, betegégben és egészségben, szeretetben és 
bánatban, míg a halál az úr akarata szerint el nem választ - ismételte Conn a pap 
szavait.

Meleg és erős volt az érintése. Aidan szinte fájdalmat érzett, amikor el kellett 
engednie, hogy aztán fordítva is megismételhessék. Ő fogta meg a férfi kezét, és ő 
mondta el a fogadalmat. Ezt követte a gyűrűcsere, a káplán meghintette őket 
szentelt vízzel, és megáldotta őket, majd átvette a férjtől a jelképes arany-ezüst 
ajándékot.

A szertartás végén Conn megcsókolhatta feleségét, Aidan pedig fülig 
vörösödött. A néhány vendég elmosolyodott, majd királynő, serlegét felemelve, 
köszöntőt mondott.

- Boldogságot, hosszú életet és egészséges gyermekeket kívánok, Lord és Lady 
Bliss!

Conn megcsókolta a királynő kezét.
- Köszönöm! Kezdem sejteni, hogy nem is olyan kegyetlen a rám mért 

büntetés!
Kiitták italaikat, majd a királynő megszólalt:
- Most pedig ideje indulnotok, gyermekeim. Csaknem hajnal van már. - Majd 

Aidan legnagyobb meglepetésére Tudor Erzsébet arcon csókolta. - Hiányozni fogsz, 
vidéki egérkém! De tudom, hogy boldog leszel! Egy éven belül pedig visszavárunk 
bennetek az udvarban!

Aidan kecsesen pukedlizett, majd ő is kezet csókolt a királynőnek.
- Soha nem felejtem el a kedvességét, Felség!
- Bánj jól ezzel a lánnyal, Conn St. Michael, különben velem gyűlik meg a bajod! 

- mondta még a királynő, aztán sarkon fordult és elsietett.
Mag már belebújt köpenyébe, s most gyorsan úrnője vállára terítette a köpenyt, 

és fejére húzta a csuklyát, hogy elrejtse arcát. Végül pedig átadta a meleg szőrrel 
borított kesztyűket.

Robin pedig fekete bársony álarcokat húzott elő.



 
Így siettek ki a királyi kápolnából, majd ki a palotából és a kerten át a partra, 

ahol egy bárka várta őket. Apály volt, és a folyó szinte repítette öket a Greenwood-
házig, ahol kényelmesebb útiruhába öltözhettek, mielőtt megkezdenék a hosszú 
utat Pearroc Royal felé. Fagyos, párás hideg ülte meg a folyót, és Aidan 
megborzongott. Még mélyebbre húzódott köpenyébe. Kelet felé már világosodott 
az ég, de szürke volt a hajnal. Apró hullámok csapkodták a bárkát.

Végül kikötöttek Greenwoodnál, és Robin könnyedén kipattant a partra. 
Visszafordult, kisegítette Maget. A komornát Conn követte, ő pedig fölhúzta maga 
mellé Aidant.

- Jó reggelt, Lady Bliss! - mondta lágyan.
- Jó reggelt, lordom! - felelte Aidan. Komoly volt a tekintete.
- Látom, leeresztetted a hajad - mondta a férfi.
- Ez a hagyomány, lordom!
- Gyönyörű vagy, Aidan!
- Minden menyasszony gyönyörű!
- Ügy intéztem, hogy megpihenünk itt, mielőtt útnak indulnánk. Kényelmesebb 

útiruhába öltözöl, aztán kettesben megreggelizünk.
A férfi felkísérte a ház bejáratához.
- Kettesben? - nézett rá gyanakodva Aidan.
- Házasok vagyunk, Aidan, ne feledd! Nemigen ismerjük egymást. Akaratom 

ellenére vettelek el, mert jobb szerettem volna magam kiválasztani a feleségem, 
saját ízlésem szerint. Azonkívül nem a legjobb véleménnyel vagyok a házasságról. 
Apámra alig emlékszem, szinte még kisbaba voltam, amikor meghalt. Anyám nem 
ment újra férjhez. Hat féltestvér-nővérem van, egyikük apáca. Négyen savanyú 
képű nőszemélyek, akik helytelenítik az életvitelemet, és idő előtt megöregedtek a 
kemény ír viszonyok között. Talán azért is nem akartam ott maradni. Nem 
emlékszem, hogy valaha is láttam volna a nővéreimet együtt nevetni a férjeikkel, 
vagy hogy valamelyiküket is kedvesen megsimogatta volna a férjük. A bátyáim 
sem sokkal különbek asszonyaiknál. Mielőtt Angliába jöttem, el nem tudtam volna 
képzelni, hogy egy házasság jó is lehet. A nővérem, Skye ébresztett rá. Nemsokára 
megismered. Remélem, meg fogod szeretni, Aidan. Nincs nála csodálatosabb és 
szeretetreméltóbb nő.

- És olyan nőt akartál feleségül, mint amilyen ő – szólalt meg Aidan halkan.
- Nem tudom pontosan, mit is vártam egy feleségtől, Aidan. De biztos, hogy 

nem Skye és Adam az egyetlen házaspár kerek e világon, akik megosztanak 
egymással mindent, és tisztelik egymás személyiségét. Én pedig mindig is azt 
akartam, hogy ha eljön az idő és lehorgonyzók egy asszony mellett, így éljek vele. 
És most is ezt akarom.

- De mindez abból adódik, hogy két ember ismeri és szereti egymást - mondta 
Aidan. - Az én szüleim nagyon szerették egymást, törődtek egymással. Én pedig 
ezt várom a házasságtól, Conn. De nekem úgy tűnik, nem olyan különbözőek a 
céljaink.

Beléptek Greenwoodba, és Aidan érdeklődéssel nézett körül. Bájos ház volt, 
kicsi és mégis tágas. Egy inas lesegítette Aidan köpönyegét, Conn pedig fölvezette 
a lépcsőn, majd egy széles folyosón a meleg, barátságos lakásba.

- Greenwood a nővéremé, Skye-é. De száműzték az udvartól, és nem is jön 
Londonba.

- Úgy látom, ez nálatok családi hagyomány, Conn - kuncogott Aidan.
A férfi fölnevetett. Mosolygó szemmel nézte, hogy Aidan a hálószobában lévő 

ezüstlavórban megmossa kezét és arcát, de amikor látta, hogy a haját készül 
feltűzni, rászólt.

- Ne, Aidan. Hagyd csak így!



A szépen terített asztal közepén esküvői csokor díszelgett. Aidan a greenwichi 
palota termei után melegnek, otthonosnak érezte a szobát.

- Ha már az udvarban is ilyen ruhákat hordtál volna, biztos megakad rajtad a 
szemem, de nemcsak az enyém, Aidan - jegyezte meg Conn.

- Azt akartam, hogy ha valaki megkedvel, engem kedveljen, ne az arcom, a 
testem vagy a vagyonom vonzza csak. - Fölnevetett. - Igaz, így ügyet sem vetettek 
a királynő vidéki egérkéjére.

- Fura egy asszony vagy. De ha jövőre visszatérünk az udvarba, a legszebb 
ruhákban fogsz pompázni, én pedig élvezem az udvaroncok irigységét, akik mind 
átkozzák már, hogy nem vették észre a gyöngyszemet a kagylóhéjban.

- Nana, Conn St. Michael. Neked sem tűnt fel az a gyöngyszem, míg a királynő a 
zsebedbe nem dugta.

- Így igaz, Aidan - nevetett föl ismét a férfi, aztán elkomolyodott. - Conn St. 
Michael - mondta. - Conn St. Michael. Nem is hangzik rosszul.

A szolgák megkezdték feltálalni a pazar reggelit, és Connt megdöbbentette 
Aidan remek étvágya. - Nem ettem ilyen jót, amióta eljöttünk Pearroc Royalból - 
dőlt hátra végül Aidan elégedetten. - A királynő szakácsai nem rosszak, de mindent 
elsóznak, és nem is mindig a legfrissebb az étel. Remek volt ez a tojás. Mielőtt 
elindulunk, elkérem a szakácsodtól a receptet.

- Érdekel az ilyesmi?
- Minden érdekel, ami a ház vagy a birtok vezetésével kapcsolatos. Apám így 

nevelt. És téged mire neveltek, Conn? Olyan keveset tudok rólad.
- Hároméves voltam, amikor apám meghalt. Nemigen emlékszem rá, csak arra, 

hogy a szakálla fekete volt, a hangja akár a mennydörgés. Anyám kedves asszony, 
de nem tudott kordában tartani  minket,  hamar a fejére  nőttünk. Csak Michael 
féltestvérem bánt vele kellő tisztelettel, Skye nővérem pedig igyekezett 
megszelídíteni minket, amikor ráért. Két bátyámat a tengerre küldte, hogy 
folytassák apánk mesterségét, aztán a harmadik bátyám is követte őket, végül 
jómagam.

- Szeretted a tengert?
- Gyűlöltem. A legkisebb viharban is elfogott a tengeribetegség. Gondolhatod, 

mennyit gúnyolódtak rajtam a fivéreim. Amikor Skye megtudta, hazahozatott, és 
elküldött St. Brendanba iskolába. Nem azért, hogy pap legyek, mint Michael 
bátyám, hanem hogy kicsit kiműveljenek, és vezethessem az O’Malley 
kereskedelmi vállalatot. De az iskolát sem szerettem jobban, mint a tengert, a 
derék szerzetesek megkönnyebbültek, amikor megszabadultak tőlem.

- Robin azt mesélte, szakállad volt, ír ruhát hordtál, alig tudtál angolul.
- Valódi ír vadember voltam, amint azt a kifinomult lordocska rögtön észre is 

vette - nevetett Conn.
- Nagyon kedves velem - jegyezte meg Aidan gyorsan.
Nem akart haragot szítani kettejük között.
- Szerelmes beléd - felelte a férje huncutul.
Kopogtattak az ajtón. Walters, a Greenwood-ház majordómusza lépett be. - A 

hintó előállt, lordságod. Szabadna hozzátennem, hogy lordságod mindannyiunknak 
hiányozni fog.

- Köszönöm Walters, de egy éven belül visszatérünk. És mielőtt elindulnánk, a 
feleségem átöltözik.

- Szükségem lesz Magre és az egyik útilAdamra - állt föl Aidan.
- Egyikre sem lesz szükséged - nyugtatta meg Conn. - Majd én segítek az 

öltözésnél. Gyere, asszony, meglepetés vár a hálószobában. Kézen fogva vezetni 
kezdte.

Gyönyörű, magas nyakú, aranyszegélyű barna bársonyruha feküdt az ágyon, 
mellette flanel alsóneműk, kötött gyapjúharisnya. A ruha másik oldalán hozzá illő 
hosszú köpönyeg. Egyik sarka fel volt hajtva, hogy látszódjék szőrmebélése. A 



csuklya mellett firenzei bőrkesztyű, apró gyöngyök díszítették a puha, krémszínű 
bőrt.

Aidan szája, férje örömére, elkerekedett a csodálkozástól.
- Hol... hogyan... - nyögte.
- Robintói tudom, hogy a nővérem szabója készítette az esküvői ruhád. Miután 

megismertelek, felkerestem és megbíztam, hogy készítsen néhány rend öltözetet, 
amely kiemeli bronzszínű hajad szépségét. Apádnak ódivatú elképzelései lehettek 
a női divatról. Most pedig fordulj meg, Aidan, hadd oldjam ki a ruhád - s ezzel 
megperdítette.

- Óóó! - Aidan felháborodott. Már csaknem hevesen tiltakozott, aztán észbe 
kapott. Ez a férfi a férje, és minden jog szerint ura, aki azt tesz vele, amit akar. 
Mozdulatlanul tűrte hát, hogy Conn vetkőztesse.

- Most pedig magadra hagylak - szólalt meg a férfi, miután levette ruháját. - 
Szólj, ha újra szükséged lesz rám. - Rámosolygott és távozott.

Aidan alig várta, hogy felpróbálja a barna bársonyruhát. Ledobta magáról a 
selyem alsóneműt, és örömmel bújt bele a melegebb flanelba. Hosszú lábáról 
letekerte a selyemharisnyát, és fölvette a vékony, finom gyapjút. Honnan tudta 
Conn, milyen hosszú legyen? Aidan biztos volt benne, hogy a varrónő nem vette le 
ezt a méretet. De a harisnya tökéletesen illett rá. Ekkor pillantotta csak meg az 
ágy mellett a csodálatos, nyúlszőr béléses barna bőrcsizmát. Még fel sem próbálta, 
máris biztos volt benne, hogy tökéletesen jó lesz. Belebújt a bársonyruhába, és 
megperdült a magas tükör előtt. Még soha nem látta ilyen rózsásnak az arcát, 
ilyen csillogónak a haját. Döbbenetes! Honnan tudhatta Conn mindezt előre?

- Remek. Biztos voltam benne, hogy jól áll neked ez a szín. - Conn hangja 
riasztotta föl. Időközben a férfi is meleg útiruhát öltött, széles övén rövid tőr és 
kard lógott. Megkötötte Aidan ruháját. - Mehetünk?

Aidan az ajkába harapott.
- Előbb van még egy kis dolgom, uram.
- Mi?
A lány elpirult.
- Az illemhelyre kell menjek, uram.
Most Conn lett vérvörös, aztán némi öngúnnyal fölnevetett.
- Látom, sok mindenhez hozzá, kell szoknia egy házasembernek. Mostanáig 

egyetlen nő sem beszélt illemhelyről nekem.
 
Aidan is kezdte látni a helyzet humorát.
- Feltételezem, nem ez lesz az utolsó alkalom a hosszú út során. Bármennyire is 

igyekszem úrinőhöz illőn viselkedni, nem tudom, miként mondhattam volna, hogy 
megértsd.

- Én pedig igyekszem úriemberként viselkedni, hölgyem. A nappaliban várlak. - 
Conn meghajolt, és huncutul rákacsintott.

Aidan néhány perc múlva követte. Haját addig két sűrű copfba fonta.
- Otthon szívesen kibontom, de út közben vagy nyilvános helyen nem 

viselhetem úgy.
- Mindig úgy viselkedsz, ahogyan előírják, Aidan?
- Igen, lordom.
Conn odalépett hozzá, mélyen a szemébe nézett, és lassan, eltökélten kihúzta a 

hajtűket.
- Hát én nem, asszony. - Ujjaival Aidan hajába túrt.
Aidant szinte megbabonázta az a zöld szempár. Akárcsak két napja, most is alig 

kapott levegőt. Egész teste kellemesen borzongott a férfi érintésétól. Miért van 
ilyen hatással rám? De zsibbadt agya nem talált választ.

Conn-nak mindez föl sem tűnt, vagy ha igen, szó nélkül hagyta. Fejére hajtotta 
a csuklyát, és egy békát ábrázoló arany-kapcsocskával rögzítette.



- Így senki nem látja, milyen feslett nőszemély vagy, aki kibontott hajjal jár 
férjes asszony létére, én viszont nyugodtan gyönyörködhetek útközben a 
látványban.

A Greenwood-ház egész személyzete felsorakozott, hogy elbúcsúztassa őket. 
Conn jó gazda volt, udvarias és figyelmes férfi. Miután elköszöntek tőlük, helyet 
foglaltak Robin tágas, kényelmes úti-hintójában. Flanelba csomagolt meleg téglák 
voltak a lábuknál, szőrmetakaróba burkolóztak, és még egy kis faszén kályha is 
volt a hintóban, amelynek üléseit és belsejét sötétzöld bársonykárpit borította. 
Ablakán még üveg is volt, és volt benne egy kis lámpás is.

- Az első ülés háta lehajtható, lordom - dugta be Walters a fejét, mielőtt 
elindultak. - Bekészítettünk némi útravalót.

Mivel rövidek voltak a napok, úgy határoztak, hogy egész nap utaznak, és csak 
annyi időre állnak meg, míg lovat cserélnek. A lovászok a váltólovakkal együtt már 
várták őket a postaállomásoknál. Februárban változékony az idő, és Londonból 
Pearroc Royal többnapi járásra van még jó úton is. Sivár volt a táj, csupasz fák ágai 
meredeztek a palaszürke égbolt felé. Hideg volt, és bár a Temze nem fagyott be, 
jégdarabok úszkáltak a vízen.

 
Csak késő délelőtt álltak meg lovakat váltani egy jókora fogadónál. Robin már 

várta őket, és forró bort rendelt. Aidan örömmel szállt ki a hintóból, jólesett 
kinyújtóznia. A szolgák gyorsan újramelegítették a téglákat, friss faszenet tettek a 
kályhába.

Csak amikor visszaszálltak a hintóba, érezte Aidan, mennyire elálmosította a 
bor, s a hintő mozgása álomba ringatta. Sötét volt már, mire felébredt. Connhoz 
simulva ült, fejük szinte összeért. Hideg volt már a hintóban, és fázott a lába, de 
fölül Conn karja finoman melegítette. És csodálatos volt hozzábújni. Inkább nem 
mozdult hát. Aztán egy falu vagy tán egy fogadó fényeit pillantotta meg maguk 
előtt, és a lovak lassítani kezdtek. Kár, gondolta magában Aidan.

Conn is ébren volt, de nem mozdult, nem akarta elriasztani az asszonyt. Tudta, 
hogy ha megszólalna, Aidan azonnal odébb húzódna. Míg Aidan aludt, bőven volt 
módja szemügyre venni. Gyönyörű a bőre, bájosak a vonásai, de a homloka kicsit 
magas, és az orra egy árnyalattal rövidebb a tökéletesnél - gondolta a férfi. Sűrű 
szempillája homokszínű, de a szeme színét még mindig nem tudta. Legjobban a 
szája tetszett, érzéki, telt ajak, határozottan csókolni való.

S ma este csókolni is fogom, gondolta. Elmosolyodott a gondolatra. Megtanítom 
csókolni, és élvezni fogom a tanár szerepét. Aidan eddig mindkétszer majd elolvadt 
a csókomtól. Aztán eszébe jutott valami. Lehet, hogy a lány nem is az ő csókját 
élvezte, hanem csak tapasztalatlan, s maga a csók esik jól neki.

Ma éjjel. Ma éjjel lesz a nászéjszakájuk. Most először életében teljes joggal bújik 
ágyba egy nővel. Ha ugyan megteszi. Mert még mindig nem tudta eldönteni. Eddig 
még egyszer sem zavarta, hogy nem ismeri a nőt, akivel lefekszik, de ez a nő más, 
mint a többi. A felesége. Vele kell élnie, amíg csak a halál el nem választja őket. 
Kijózanító gondolat volt. Ki tudja, mennyire tájékozott Aidan az ilyesmiben, hiszen 
anyja meghalt, amikor ő még kislány volt. Conn-nak még soha nem volt dolga szűz 
lánnyal, még akkor sem, amikor életében először egy üveg whiskytől részegen és 
kanosán ledöntött a sövény mögött egy cselédlányt. Meglepetésére a leányzó 
egyáltalán nem volt szégyenlős, inkább segített neki.

A szárazföldön, Innisfana szigetétől nem messze élt egy idősebb asszony, egy 
nemes özvegye, akire Conn szemet vetett. Peggy tanította meg arra, hogy 
türelmes legyen, s hogy a nő öröme csak fokozza a saját gyönyörét. Megtanította 
cirógatni és csókolni, vágyat kelteni és kielégíteni. Conn még soha nem érzett ilyen 
hálát mindezért, mint most. Bárki más azonnal élni akarna férji jogaival, de Conn 
úgy döntött, időt ad Aidannak, hogy jobban megismerje, megszokja, talán meg is 



szeresse egy kicsit. Ma este elmondom neki mindezt, megnyugtatom, hogy nem 
kell félnie - gondolta

A hintó időközben begördült a Kings Head fogadó udvarába, és még meg sem 
állt, elősietett a fogadós.

- Üdvözlöm, mylord, milady. Már várja Önöket a meleg szoba és a meleg 
vacsora.

Conn kipattant a hintóból, és lesegítette Aidant. Két kellemes szobát kaptak a 
fogadóban, mindkettőben égett a tűz a kályhában. Mag és Cluny utánuk sietett.

- Vegye már el a köpenyeket - csattant Mag Conn inasára.
- Mit képzel, ki maga, hogy parancsolgasson, Mag asszonyság?
- A köpönyeg a férfi dolga, ha van férfi a háznál – felelte a komorna. - Akárcsak 

a csizma. De látom már, hogy sejtelme sincs a kötelességeiről.
- Még hogy nekem nincs? - méltatlankodott Cluny. - Jobb, ha tőlem tudja, Mag 

asszonyság, hogy több mint hat éve szolgálom Őlordságát, és még egyszer sem 
talált hibát a munkámban.

- Hogy is talált volna? Hiszen nyilvánvaló, hogy semmivel sem tud többet, mint 
maga.

- Mag! - szólt rá Aidan. Maga is meglepődött, hiszen Mag nevelte, és soha nem 
kellett még megfeddnie. - Nem akarom, hogy veszekedjetek.  Nektek kettőtöknek 
kell jó példával elöljárni a Pearroc Royal egész személyzete előtt. – Aztán Clunyhoz 
fordult. - Még nem volt időnk megismerkedni, Cluny, de férjem elegáns ruháiból 
ítélve jól gondját viseli. Kérem, vegye el a köpenyeinket. Nehezek, és Mag aligha 
birkózna meg a súlyukkal.

Cluny jelentőségteljes pillantást vetett Magre, aztán mélyen meghajolt.
- Köszönöm, milady.
- Gondolod, hogy valaha is megkedvelik egymást? - kérdezte Conn, miután Mag 

is elsietett kipakolni Aidan holmiját.
- Ez a Mag igazi mérges kis terrier.
- Nem hiszem, hogy bántani akarná Clunyt. Csak féltékeny. De hamarosan 

megszokják egymást.
A vacsora már várta őket, s vele a fogadós felesége két szolgálólánnyal.
 

- Majd mi kiszolgáljuk magunkat - bocsátotta el Conn, és az asszony, miközben 
kihátrált, le sem vette róla a szemét.

- Teljesen elbűvölted - mosolygott Aidan.
- Különös hatással vagyok a nőkre - vallotta be Conn. - Megéheztél?
- Igen. Mindig éhes vagyok, Mag szerint annyit eszek, mint egy napszámos a 

mezőn, szerinte nem hölgyhöz való. Remélem, nem tartod visszataszítónak az 
étvágyam. 

- Nem szeretem, ha egy nő csak csipeget - felelte Conn.
- Egyél csak nyugodtan, kettesben leszünk.
- És Robin?
- Azt hiszem, diszkrét akar lenni. Elvégre ez a nászéjszakánk.
Kis ideig egyikük sem szólt, mindketten jóízűen falatoztak. Aidan fehérbort 

ivott, talán egy kicsit többet is a kelleténél, gondolta Conn, amikor harmadszor is 
teletöltötte a poharát.

Végül Aidan elégedetten dőlt hátra.
- Egy falat sem fér már belém.
- Van szedertorta a tálalóasztalon - jegyezte meg Conn.
A lány bánatosan rázta a fejét.
- Fáradt vagyok. Korán keltem, és nem sokat aludtam előtte sem. Szeretnék 

lefeküdni.



- Menjen hát és készülődjön, hölgyem - mondta a férfi. - Rögtön lesegítem a 
ruhát. – Mögé lépett, és kioldozta a hurkokat.

Aidan nem nézett hátra, gyorsan bement a hálószobájába, és becsukta az ajtót 
maga mögött. A kulcs ott volt a zárban. Halkan elfordította. Conn ma éjjel nem 
jöhet a szobájába.

Te választottad, motoszkált agyában egy kis hang. Miért választottad, ha nem 
akarod? De akarom, csak nem most. Majd ha jobban megismertük egymást, 
suttogta.

Levette a ruháját, és a székre terítette, majd levette alsóneműjét is. Mag fehér 
selyem hálóinget készített elő az ágyra, gyorsan belebújt. Gépiesen megmosta 
arcát, kezét és fogát a kályhán várakozó meleg vízben, megkefélte a haját, fölvette 
hálósipkáját, és bebújt a kényelmes ágyba. Már kezdett elbóbiskolni, amikor 
meghallotta a férfi hangját.

- Aidan, bejöhetek már? - Aidan megmerevedett, nem tudta eldönteni, 
válaszoljon vagy hallgasson inkább.

A férfi kopogtatni kezdett.
- Aidan! Jól vagy? Válaszolj már! - Aggodalom érződött a hangjából, és Aidant 

bűntudat öntötte el.
- Már lefeküdtem, lordom - szólalt meg bágyadtán.  
- Én is szeretnék már lefeküdni. Nyisd ki az ajtót!
- Ön ma a nappaliban alszik, lordom.
- Hol alszom? - Férje hangja fenyegetően megemelkedett.
- Nem várhatja, hogy egy idegent az ágyamba engedjek, lordom. Nem olyan 

vagyok, mint azok a nőcskék, akikkel az udvarban dolga volt.
- De nem idegen vagyok, hanem a férjed, Aidan.
- Igen, de még nem ismerlek - siránkozott a lány, aztán halkan felsikoltott. Conn 

berúgta a szoba ajtaját.
A férfi alakja fenyegetően rajzolódott ki az ajtó keretében, s olyan nagynak 

tűnt, hogy Aidan hirtelen megrémült.
- Köztünk nem lehetnek bezárt ajtók, hölgyem. Soha. Megértettél? - Conn 

közelebb lépett, és fölémagasodott. - Megértettél?
- Ha közelebb jössz, akkorát sikítok, hogy összecsődül a fogadó - fenyegetőzött 

Aidan. Álláig húzta magán a takarót, és olyan erővel szorította, hogy ujjai 
elfehéredtek.

- És mit mondasz az embereknek, Aidan?
A lány dacosan nézett farkasszemet vele.
- Sikítok - ismételte.
A férfi leült az ágy szélére.
- Ha sikítani mersz, elfenekellek! - közölte fenyegetőn.
Aidan becsukta a száját.
- Így már jobb. Hát jól figyelj rám, feleségem! Nem kell félned tőlem sem most, 

sem máskor. Már magamtól is rájöttem, hogy sokkal ártatlanabb vagy, mint a 
legtöbb tizenhat éves lány, nemhogy a huszonhárom évesek! Soha senkit nem 
erőszakoltam meg, és attól, hogy jogilag az enyém vagy, nem változott meg a 
véleményem. Levetkőzöm, és idefekszem az ágyba., de semmi nem lesz köztünk, 
Aidan, amíg úgy nem érzed, hogy készen állsz rá. Megértetted?

Aidan bólintott, de nem adta föl.
- Akkor miért kell itt aludnod? Ebben az ágyban?
- Mert ez az egyetlen ágy, és átkozottul hideg van.
Conn felállt, és nekilátott a vetkőzésnek.
Aidan még nem látott férfitestet, kíváncsiságtól és félelemtől eltelve kukucskált 

pillái alól. A ruhák sokszor kiemelik egy férfi alakját, de Conn esetében nem erről 
volt szó. Hosszú, izmos lába feszes fenékben végződött, dereka karcsú volt, háta 
és válla széles. Amikor megfordult, hogy megmosakodjon az előkészített lavórban, 



Aidan összeszorította a szemét. Mindent azért nem akar még tudni. Aztán 
megérezte a férfi súlyát maga mellett az ágyon, és izmai azonnal megfeszültek.

 

- Alszol már? - kérdezte Conn gyöngéden.
- Nem.
- Akkor gyere ide, közelebb.
Magához húzta, karja fészkébe, és a lány feje megpihent a vállán.
- Hát nem kényelmesebb így, Aidan? Ugye jó éjszakát kívánsz egy csókkal?
- Ha ez... az... óhaja, lordom. - A fenébe, dühöngött magában Aidan. Hogy 

viselkedhet ilyen nevetségesen? Conn pedig olyan gyengéd és olyan figyelmes.
Conn felkönyökölt, és az arcába nézett.
- Mondd el az igazat, Aidan! Csókoltak-e már valaha is, az előtt a fogócska előtt, 

amikor a markomba akadtál?
- Nem - felelte a lány halkan.
- Soha nem is udvaroltak neked?
- Nem.
- Akkor bizony udvarolnom kell, édesem, mert nem akarlak megfosztani attól a 

gyönyörtől, amit minden lánynak meg kéne tapasztalnia. - Conn lehajolt, és 
megérintette ajkával Aidan ajkát.

Aidan megborzongott. Ajka lágyan szétnyílt. Kezdte még jobban érteni Conn 
sikereit a hölgyeknél.

- Ez az, édesem - suttogta a férfi. - Hadd szeresselek egy kicsit. Nem bántalak.

Édes csókok borították a nyakát, majd a füle mögött, ahol olyan hihetetlenül 
érzékeny volt. Aidan megremegett a gyönyörtől, és kéjes nyögés hagyta el az 
ajkát. Elpirult. Röstellte, hogy így kimutatta gyönyörét. De a férfinak láthatóan 
tetszett a dolog. Ujjaival hosszú hajába túrt, és megcsókolta a fülét. Aidan pedig 
úgy érezte, kezdi elveszíteni minden ellenállását. - Ha tudtam volna, mit tervez, 
nem tiltakozom - gondolta. - Kívánok valamit, csak nem tudom, hogy mi az. Lehet 
egy feleség ennyire vakmerő? Uram isten, bárcsak tudnám mindezt! És nem 
akarom, hogy Conn úgy érezze, ismét egy könnyű győzelem. Akkor hamar rám un, 
akárcsak a többiekre.

Milyen édes ez a lány! Uram isten, mennyire édes ez a bűbájosán ártatlan 
feleség! Ezek a gondolatok cikáztak a férfi agyában eközben.

Conn hirtelen rádöbbent, hogy Aidan az a nő, akit egész életén át keresett. 
Maga sem értette, mitől ilyen biztos benne, de az volt, és egyre kínzóbb vágyat 
érzett, hogy birtokolja. Szeretni akarta ezt a lányt, akit mindössze két nappal 
ez¬előtt ismert meg. Majd megőrült a vágytól, hogy letépje róla ezt a szűzies 
hálóinget, és beléhatoljon. Majd megőrjítette Aidan testének meleg, édes illata. De 
neki, aki tapasztaltabb kettőjük közül, neki kell észnél lennie. Egész házasságukat 
meg fogja határozni az, ami ma éjjel történik közöttük.

- Hogy ízlett a csók, édesem? - kérdezte gyengéden.
Aidan kinyitotta szemét, és a férfi végre meg tudta határozni a színét. Szürke, 

ezüstös-szürke, pici aranypöttyökkel. Akár a falevelek ősszel egy tóban. 
Szégyenlős volt a pillantása, de nem remegett.

- Igen, lordom - mondta halkan -, élveztem a csókjait! - Aztán hirtelen 
huncutság csillant a szürke szempárban. – De nem tudom mihez hasonlítani, 
úgyhogy talán nem a legmegbízhatóbb az ítéletem.

Conn halkan felnevetett, de kicsit zavarba is jött.
- Mivel nem áll szándékomban, hogy más férfihoz hasonlíts, édesem, légy 

elégedett azzal, hogy ezt élvezed. Most pedig aludj, Aidan, hitvesem. Holnap korán 
kell indulnunk. Hosszú út áll még előttünk. Attól félek, téli vihar közeledik, és 
nagyon remélem, hogy még elérjük időben Pearroc Royalt.



Aidan rámosolygott, aztán oldalára fordult. Conn pedig utána fordult, és 
átkarolta. Aidan szíve kihagyott egy ütemet, amikor a férfi könnyedén megcsókolta 
a tarkóját. De csak ennyi történt, Conn kisvártatva békésen szuszogott. Lehelete 
finoman csiklandozta Aidan nyakát. Aidan pedig megnyugodva élvezte a férfi 
közelségét. Biztonságban érezte magát. Elernyedt. Boldog kis mosollyal arcán 
aludt el.

4.

Másnap reggel Conn már felöltözött, és a tűz égett a rostélyon, mire Aidan 
felébredt.

- Jó reggelt, édesem! Olyan békésen és elbűvölően aludtál, hogy igazán nem 
szívesen ébresztettelek föl. De elmúlt már négy óra, és legkésőbb ötkor úton kell 
lennünk. A nappaliban vár egy kis reggeli. Semmi különös, csak egy kis zabkása, 
kenyér, méz és bor. De a fogadós jól megpakolta úti-kosarainkat.

Aidan meglepődött. Nem hitte volna Connról, hogy ilyen gyakorlatias és 
hatékony. Aztán rádöbbent, hogy azt a keveset, amit tud róla, unokaöccsétől és az 
udvari pletykákból tudja. És a legendák mögött most kezdi felfedezni magát az 
embert.

Nem sokkal hajnali öt óra előtt távoztak a fogadóból. Még két óra volt 
napkeltéig, de a felhők mögül elő-előbukkant a halvány hold. A vihar fenyegetően 
lógott a fejük fölött az egész út során, de a hó csak akkor kezdett el hullani, amikor 
a távolban már feltűntek Pearroc Royal kéményei.

Connt első látásra elbűvölte a ház. A régi, szürke kőfalakat sötétzöld borostyán 
borította. 1460-ban építette egy nemes, egyszerű vadászháznak a király számára. 
Hogy elnyerte-e vele a király kegyét, nem tudni, mindenesetre a feljegyzések 
szerint Őfelsége mindössze kétszer látogatta meg Pearroc Royalt.

Az első Lord Bliss alaposan átépíttette Pearroc Royalt. Nagy ablakokat vágatott, 
és több kéményt építtetett. A földszintet nagyjából érintetlenül hagyta, de az 
emeletet alaposan átépíttette.

Miközben Aidan mindezt elmesélte, hintójuk végiggördült a felhajtón, és 
megállt a bejárat előtt. Azonnal felpattant a boltíves tölgyfa ajtó, és szolgák siettek 
elő. A hintóajtó kinyílt, lépcsője leereszkedett, és egy kéz nyúlt Aidan felé, hogy 
lesegítse.

- Üdvözlöm idehaza, Aidan kisasszony! - köszöntötte az ősz hajú inas.
- Köszönöm, Beal! De mostantól Lady Bliss vagyok, és ez az úriember itt 

mellettem Lord Bliss.
A fedett verandán át besiettek a hosszú előcsarnokba. Aidan előresietett a 

nagyterembe, amelyet két gyönyörűen faragott spanyolfal választott el a 
folyosótól.

Vagy húszan várakoztak, s ahogy megpillantották Aidant, elült a hangzavar, és 
mosolygós arcok fordultak feléjük.

- Üdvözöljük idehaza, Aidan kisasszony! - kiáltották kórusban.
Aidan vidáman mosolygott személyzetére.
- Köszönöm. Mindannyian nagyon hiányoztatok. De kellemes meglepetéssel 

tértem haza. Amikor atyám a királynő gondjaira bízott, két dolgot kért Őfelségétől. 
Az egyik, hogy derék férjet találjon nekem, s hogy férjem vegye fel a családunk 
nevét, ne haljon ki a St. Michael nemzetség. Ez az úriember a férjem, Conn St. 
Michael, Lord Bliss. Ő az új gazdátok, és remélem, ugyanolyan hűségesen 
szolgáljátok őt is, mint szolgáltátok szeretett apámat és engem is.



Beal, az inas, a személyzet feje lépett előre. Átlagos termetű, idősebb férfiú 
volt, mégis méltóságteljes jelenség.

- Üdvözöljük idehaza, lordom! Ha megengedi, bemutatom a személyzetet.
Conn bólintott.
 
Beal egyenként bemutatta a szolgákat, Conn pedig mindegyikük felé 

szívélyesen bólintott, és a hölgyekre villantotta megnyerő mosolyát. Rögtön 
elbűvölte mindannyi-ukat.

Miután megvoltak a bemutatkozással, Aidan elbocsátotta a szolgákat.
- Szép ez a terem - nézett körül Conn, miután a szolgák távoztak, és 

kettesben maradtak.
- Ugye? - bólintott Aidan. Büszke volt otthonára, és örült, hogy a férfinak 

megnyerte a tetszését. - Apám rakatta fel a fapadlót. Alatta még mindig ott az 
eredeti kőpadló. De apám jobb szerette a finom keleti szőnyegeket.

- Akárcsak én! - helyeselt Conn. - Tisztább és melegebb is, és az ember 
kevésbé hajlamos arra, hogy hátrahajítsa a csontokat.

Aidan körbevezette Connt a házon. Mindenütt zömök, míves, régi tölgybútorok 
voltak. A szobákat vas fali gyertyatartókban pislákoló gyertyák, és háromlábú 
állványon álló magas, hosszú gyertyák világították meg.

A földszint után az emelet következett öt hálószobájával. Az urasági hálószoba 
az épület egész hosszában húzódott a déli oldalon, a másik négy szoba a nyugati 
oldalon helyezkedett el. Mindegyik elég tágas volt, és luxusnak mondható, hogy 
mindegyikben volt kályha.

Conn megállt hálószobájuk közepén. Vastag török szőnyeg borította a széles 
padlódeszkákat. Aranyfény lobogott a tűzhelyen, és potpourri édes illata töltötte 
be a levegőt.

- Remek ez a ház, Aidan! - szólalt meg csendesen. - Több, mint egy ház, ez 
otthon. Nagyon boldogok lehetünk itt.

- Mindig is boldog ház volt, Conn - felelte a lány. – Nem nagy palota, de igazi 
családi otthon.

- Családi? - csúfolódott gyengéden a férfi. - Azért tenni is kell, asszonyom!
Aidan elpirult.
- Mindössze öt napja vagyunk házasok, uram! És megígérte, hogy türelmes 

lesz!
- És az is vagyok, Aidan. De ha nem élünk együtt, mint férj és feleség, nem 

lesznek gyermekeink. Minél tovább húzzuk, halogatjuk, annál nehezebben adod 
oda magad. – Átkarolta az asszonyt. - Az már biztos, hogy kedveljük egymást. És 
ez nem kevés!

De Aidan lerázta a karját.
- Muszáj minden nőt, akit megismer, rögtön ledöntenie, uram? Az igaz, hogy 

az ilyen ügyekben tapasztalatlan vagyok, de nem óhajtok úgy viselkedni, mint 
azok a hölgyek, akik az elmúlt két évben melegítették az ágyát.

- Hát ez zavar, Aidan, tüzes kis feleségem? - tört ki Connból a nevetés. - Pedig 
hatalmas különbség van egy feleség és a szeretők között, édesem!

- Milyen különbség? - gyanakvás csendült Aidan hangjából. Butusnak érezte 
magát, és nem volt kedvére a dolog.

- A feleség nem olyan, mint a többi nő.
-   Ó!
- Ó!
Aidan mellén összefogta a karját. Dühösen dobbantóit, és haragosan nézett rá.
Connt pedig hirtelen zavar töltötte el. Aidan pillantása szinte égette. Zavartan, 

dadogva folytatta.
- Egy fe... fe... feleséget tisztel az ember - fejezte be diadalmasan.



- És a szeretőjét nem? Szegény asszony feláldozza, érted a jó hírét, és még 
nem is tiszteled?

- Aidan, az ég szerelmére, nem így értettem!
- Akkor hogy értetted? Tudni szeretném, Conn! Remélem, elmondod nekem 

is, ha majd eldöntötted magadban! - Libbent a szoknyája, ahogy kiviharzott a 
szobából, Conn pedig tátott szájjal bámult utána.

Hogy a fenébe csinálta ezt ez a nőszemély? Egyik pillanatról a másikra teljesen 
összezavarta. Aztán Conn felnevetett. Átkozottul ravasz egy nő. Össze kell szednie 
magát, ha túl akar járni az eszén. Lesietett Aidan után a nagyterembe.

De épphogy leért, dörömbölés hallatszott a bejárat felől. Beal kinyitotta a 
vastag tölgyajtót, és kavargó hópelyhek és szélroham kíséretében két alak jelent 
meg. Egyikük magas volt, még Conn-nál is magasabb. Szeme mélykék, arcát 
elegánsan nyírt sötét szakáll borította. Amikor pedig társa hajtotta hátra köpenye 
szőrmeszegélyű kapucniját, Aidan olyan gyönyörű nőt pillantott meg, amilyent 
még soha nem látott. Az arca tökéletesen szív alakú volt, szeme hihetetlenül 
kékeszöld. Haja sűrű, fekete. Csakis Conn nővére lehet, gondolta Aidan, és görcsbe 
rándult a gyomra. Hogy is versenyezhetne egy ilyen asszonnyal?

- Skye! - Conn odarohant, és átölelte a nővérét. – Hogy a csudába... Mi szél 
fújt erre?

- Hogy mi szél fújt erre? Robin váratlanul hazatért, és közölte, hogy téged 
kitiltottak az  udvarból, hogy Pearroc Royalban vagy, nem egész egymérföldnyire 
tőlünk, aztán harsány röhögésben tört ki, mondván, hogy meglepetést tartogatsz a 
számomra. Mit tettél, te csirkefogó? Azt hittem, hogy sikerült az ujjad köré 
csavarni azt a Tudor boszorkányt. Miért száműztek az udvarból? És mennyi időre? 
Mit keresel itt? Miközben így záporoztak kérdései, társa Aidanhoz fordult.

- Adam de Marisco vagyok - mutatkozott be.
- Aidan St. Michael vagyok.
- Az ifjú örökösnő?
- Igen - mosolyodon el a lány.
- Meglátogattuk atyja halála után, de a szolgáktól megtudtuk, hogy az 

udvarba utazott.
- Atyám óhaja az volt, hogy a királynő találjon számomra férjet, lordom.
- Férjet? - Adam szemében vidám szikra csillant. Connra pillantott, majd kérdő 

tekintetet vetett Aidanra.
- Igen, lordom - vallotta be a lány. Szája huncut mosolyra húzódott.
Milyen bájos - gondolta Adam. Kitört belőle a nevetés.
- Mi olyan mulatságos, Adam? - fordult felé Skye.
- Te mondod el, Conn, vagy inkább én? - kuncogott a férje.
- Megnősültem, Skye. - Conn megfogta Aidan kezét, és közelebb húzta 

magához a feleségét. - Bemutatom a feleségem, Aidan St. Michaelt. Aidan, ő a 
nővérem, Lady de Marisco.

- És Böske száműzött azért, mert megnősültél! Hát persze! Jellemző a 
kiszáradt vénkisasszonyra!

- Nem, dehogy! - kacagott Conn. Nővére és a királynő mindig is perlekedtek 
egymással. - Hiába tiltakoztam, erővel hurcoltak az oltárhoz, drága nővérem!

- Micsoda! - Skye meglepetten nézett rá, aztán fenyegetően összehúzta a 
szemét, és hatalmasat csapott öccse karjára. - Képes voltál elcsábítani ezt a 
szegény gyermeket? – tört ki belőle a harag.

- Dehogyis, asszonyom! - szólt közbe Aidan. Kezdte látni ő is a helyzet 
humorát. S rájött, hogy ő az egyetlen, aki képes magyarázatot adni, hisz mind 
Conn, mind Adam fetrengtek a nevetéstől.

- Conn sajnos kicsit forróvérű - kezdte, és ezzel még finoman is fejezte ki 
magát. - Elég kényes helyzetben kapták rajta egy nagykövet feleségével. És 
amikor az egész udvar ezen csámcsogott, kiderült, hogy az Ön öccse nemcsak 



Lady Glytha Holdent csábította el, de két bájos lányát, Grace-t és Faitht is. A 
királynőnek nem volt más választása, mint kegyvesztve elbocsátani Connt az 
udvarból.

- Egy örökösnővel a karjában? - jegyezte meg Skye. - Na, erre kíváncsi 
vagyok, hogy alakult.

- Elmondom, de előbb fáradjanak beljebb - invitálta őket Aidan. - Hogy is 
lehetek ilyen rossz háziasszony, hogy itt a folyosón beszélgetünk? Beal mindjárt 
hoz forralt bort, gondolom, jól átfagytak!

- Conn, te ördögfióka! Szerencsés ember vagy! - jegyezte meg Adam de 
Marisco.

Aidannak jólesett a bók. Megadta a szükséges bátorságot, hogy tovább 
beszélgessen ezzel a gyönyörű és parancsoló külsejű asszonnyal. Letelepedtek a 
lángoló tűz elé, és folytatta.

- Lord Burghley ötlete volt, hogy a királynő házasítsa meg Connt. Úgy vélte, 
hogy egy asszonnyal az oldalán Conn megállapodna, és amikor visszatér az 
udvarba, nem okoz több botrányt. Én királyi árva voltam, és Lord Burghley pont 
megfelelő feleségnek tartott.

- Nem vagyok híve az elrendezett házasságnak – jegyezte meg Lady de 
Marisco. - Hat férjem volt, és a hatból kettő elrendezett házasság révén. Nem is 
voltak sikeresek. Megvetettem őket. Nem is bántak jól velem.

- Itt más a helyzet - vágott közbe Conn.
- Mennyiben? - tudakolta Skye.
- Bár Aidant és engem a véletlen sodort egymás mellé, kedveljük egymást. A 

fenébe is, Skye, a legtöbb házasságot mások intézik, nem a házasulandók, te is 
tudod. Igaz, te másképp éltél, mint a legtöbben, más is vagy, mint a legtöbben.

Skye sógornője felé fordult, és alaposan szemügyre vette. Nem igazi szépség, 
de derék fiatalasszonynak látszik - gondolta.

- Elégedett a házasságával, O’Malley asszony? - kérdezte.
- Igen, asszonyom - mosolygott Aidan. - Csak éppen nem O’Malley asszony 

vagyok. Atyám halála előtt két dolgot kért a királynőtől. Az első az volt, hogy jó 
férjet találjon számomra, a másik, hogy férjem vegye fel családunk nevét. Amikor 
Conn öt nappal ezelőtt elvett feleségül, Lord St. Michael, Lord Bliss lett.

- Feladtad a neved? - Skye csodálkozva pillantott legifjabb öccsére.
- Az innisfanai O’Malleyknek nincs szükségük a csemetémre. De a Pearroc 

Royal-i St. Michaeleknek igen. Különben sem volt választásom, ha már egyszer 
Böske így döntött.

- Most, hogy mindent tudunk, akár haza is indulhatunk - jegyezte meg Adam 
de Marisco.

- Jaj, dehogy! - kiáltott föl Aidan. - Leszállt az éj, és dühöng a vihar odakint. 
Hallják, hogy zúg a szél? Itt kell maradniuk legalább reggelig. És tovább is, ha nem 
állt el a havazás. Beal!

- Milady?
- Szóljon Mrs Bealnek, hogy készítsék elő a legjobb vendégszobánkat, és 

közölje Erwinával, hogy vacsoravendégekre számítson!
- Igenis, asszonyom! - az ősz hajú inas kihátrált a teremből.
- Hát annyit máris látok, hogy Tudor Erzsébet olyan feleséget talált az 

öcsémnek, aki ha kell, szembe tud szállni vele. Nem valami üresfejű kis 
asszonykát, akit lenyűgözött Conn szépsége - jegyezte meg Skye tárgyilagosan.

- Úgy becézték, hogy a legjobb képű férfi az udvarban! Igaz, azt is hallottam, 
hogy Ön volt a leggyönyörűbb asszony, amíg ott élt - szólalt meg Aidan halkan. - 
Azt hiszem, Conn hasonlít Önre.

- Ugyan már, Conn csinosabb! - csúfolódott Adam.



- Ha szabadna emlékeztetnem, elég hideg az éjszaka, és ha szeretné, hogy 
megosszam Önnel az ágyam, jobban teszi, ha rendesen viseli magát! - szólt rá 
Skye édesdeden.

Lord de Marisco kék szeme felragyogott. Előrehajolt, szenvedélyes pillantása 
szinte égette feleségét.

- És mikor nem viselkedtem kedvesen veled?
Aidan elpirult ennyi leplezetlen szenvedély láttán. Mennyire szerethetik ezek 

ketten egymást! - gondolta, és némi féltékenységet érzett. Fog-e Conn valaha is 
ilyen pillantást vetni rá? Fogja-e valaha is így szeretni? Úgy érezte, egy pillanattal 
sem bírja tovább elviselni a látványt. Felállt.

- Megyek, megnézem, minden rendben van-e a konyhában! Most érkeztünk 
csak, és a személyzetet nem értesítettük előre.

- Elkísérem! Szeretném látni a házat! - pattant fel Skye is.
- Azóta csodálom a távolból, hogy Queens Malvernre érkeztünk.
Magukra hagyták a férfiakat, hadd beszélgessenek. De alig léptek be a 

konyhába, Erwina, a dundi szakácsnő kizavarta őket.
- Menjen innen milady, hisz így elrontja a meglepetést! - fenyegetően lóbálta 

feléjük fakanalát. Aidan és Skye nevetve szaladt ki a konyhából a meleg, jó szagú 
folyosóra.

Aidan megmutatta a kápolnát, majd fölmentek az emeletre is. Két cselédlány 
épp a legnagyobb vendégszobában szellőztette és vetette be virágillatú 
ágyneművel az ágyat. A tűz már javában égett a tűzhelyen. Skye-nak tetszett a 
ház, és örült, hogy a királynőnek hála, öccse ilyen feleséget kapott. Szótlanul 
követte Aidant a folyosó végéig, ahol egy újabb szobába léptek be.

- Ez a mi hálószobánk - mutatta Aidan.
Skye gyönyörködve csapta össze a kezét.
- Elbűvölő szoba! - tört ki belőle. Végigpillantott a ragyogó tűzön, a hatalmas 

ágyon és a zöld bársonyfüggönyökön. - Csodálatos szoba! Egy ilyenben 
szeretkezni! - aztán megpillantotta Aidan arcát. - Az ég szerelmére, mi baj van? 
Conn durván bánt veled? Majd ellátom a baját!

- Nem, nem erről van szó - vágott közbe Aidan sietve.
- Hát akkor mi baj? Zavarba jöttél, mihelyt a szeretkezést említettem.

- Conn és én... - kezdte Aidan, majd egész bronzszínű hajáig elvörösödött. - 
Szóval, mi még nem...

- Miért nem? - döbbent meg Skye. Tökéletesen értette, amit sógornője nem 
mondott ki.

- Én... nem tudok.
- Félsz? - Skye kezdte megsajnálni Aidant.
- Egy kicsit. De azt hiszem, ez érthető.
- Szűz vagy?
- Persze - bukott ki belőle sértődötten.
- Meséld el! - nógatta Skye gyöngéden. - Elvégre az öcsém felesége vagy, és 

azt akarom, hogy boldogok legyetek. Ugyanolyan boldogok, mint Adam és én.
- Több oka is van, Lady de Marisco - mondta Aidan.
- Hívjál csak Skye-nak.
- Még nem igazán ismerem Connt, Skye. Amikor az udvarhoz kerültem, arra 

kértem a királynőt, tartsa titokban a vagyoiom. Nem akartam, hogy a pénzem és a 
földem miatt udvaroljanak nekem. Egész életemben nem jártam távol Pearroc 
Royaltól, nem vagyok olyan szépség, mint te, és gyakorlatilag ügyet sem vetettek 
rám a férfiak. Igaz, nem bántani, mert így módom volt rá, hogy mindent és 
mindenkit megfigyeljek köröttem.

- Kedvelted az udvart?



- Érdekesnek találtam, de sokkal szívesebben élek itt, a saját otthonomban. 
Néha olyannak éreztem az udvart, mint egy  sötét, veszélyes erdőt, ahol az ember 
soha nem tudja, hol leselkedik rá veszély.

Skye Aidanra mosolygott.
- Egyre jobban kedvellek, húgom. Mondd csak el a többit!
Aidan pedig visszamosolygott rá. Milyen kedves Conn nővére! Egyáltalán nem 

ilyennek várta a híres szépséget.
- Karácsony  táján  fogócskáztunk  az   udvarhölgyekkel. Conn bekötött 

szemmel szaladgált köztünk, és ügyesen kitértünk az útjából. Aztán az egyik 
társam pont elélökött. Persze elkapott, és anélkül, hogy levette volna a kötést a 
szeméről, hogy megnézze zsákmányát, rögtön csókot követelt zálogul. Csodálatos 
csók volt, és... engem még soha nem csókolt meg senki. Néhány hétre rá, amikor 
kitört a botrány, épp a királynőnél voltam. - Aidan egy pillanatra elhallgatott, mély 
lélegzetet vett. - Skye, meg kell ígérned, hogy amit most elmondok, soha nem 
adod tovább Conn-nak! Ugye megígéred?

Skye alaposan a szemébe nézett, de csak őszinteséget látott benne. Miféle 
titokról lehet szó? - tűnődött. Egyre izgalmasabbnak tűnt a dolog.

- Megígérem - bólintott.
Aidan arcáról eltűnt a feszültség.
- Amikor a királynő azt mondta Lord Burghleynek, hogy el sem tudja képzelni, 

ki volna a megfelelő feleség Conn számára, azt mondtam, hogy tudok valakit. 
Emlékeztettem, mit ígért apámnak, azonkívül félig ír vagyok, megkereszteltek, van 
pénzem, földem, és ott volt apám rangja is. A királynő eleinte nem volt biztos a 
dolgában, de Lord Burghley remeknek találta az ötletet.

- Tehát hozzá akartál menni az öcsémhez?
- De mennyire! De nem tudhatja meg, hogy én javasoltam! Ő azt hiszi, 

ugyanúgy a királyi önkény áldozata vagyok, mint ő.
- Szereted?
- Nem is tudom. Azt hiszem, igen. De hát még soha nem voltam szerelmes. 

Conn olyan jóképű és olyan kedves! Annyira kedvelem! De belehalnék, ha 
megtudná, mit tettem! Nézz csak rám, Skye! Nem olyan vagyok, mint te. Nem 
találkoztam még nálad szebb asszonnyal! Én nem vagyok ilyen. Néha elég csinos 
vagyok, máskor nem. Milyen esélyem lett volna Conn-nál, ha a királynő nem adat 
össze minket? Persze, ha híre megy a vagyonomnak, sorban álltak volna a kérők, 
de hogy dönthettem volna el, kinek kellek én, és kit érdekel pusztán a vagyonom? 
Azzal, hogy Connt választottam, biztos lehettem abban, hogy olyan férjem lesz, aki 
nem fut a pénz után, és aki idővel talán megkedvel. Hogy engedhetném hát meg 
magamnak, hogy úgy viselkedjek, mint azok a nők, akiket Conn eddig ismert? Akik 
alig várták, hogy mellébújjanak az ágyba? És hát az az igazság, hogy semmit sem 
tudok az ilyen dolgokról. Még kicsi voltam, mikor anyám meghalt. Apám pedig 
soha nem beszélt velem ilyesmikről.

- Majd én! - jelentette ki Skye határozottan. - Aidan, nem tagadhatod meg 
magad a férjedtől, ha azt akarod, hogy a házasságod sikeres legyen! Az a helyzet, 
hogy a férfiak elbűvölő lények, de gyengék, és szükségük van a női szeretetre. Ha 
nem kapják meg a feleségüktől, megkapják mástól. Márpedig az ilyen nem tesz jót 
egy házasságnak. Conn meglehetősen kitombolhatta magát. Ha te boldoggá 
teszed, nem keres más nőt melletted.

- Téged soha nem csaltak meg a férjeid? - kérdezte Aidan kíváncsian.
- Az első igen. De az egy disznó volt, és örültem is, amikor máshoz fordult. 

Örültem? Inkább megkönnyebbültem.
- De én semmit nem tudok arról, hogyan kell viselkedjek - ismételte Aidan.
- De én igen - mosolygott Skye, majd felnevetett. – Az öcsém derék ember, 

bár néha egy kicsit lassú a felfogása. Mondd csak, láttál már férfitestet?
- Csak hátulról - felelte Aidan.



- Miért csak hátulról? - kíváncsiskodott Skye.
- Mert szorosan behunytam a szemem, ahányszor Conn megfordult - hangzott 

a válasz.
Skye elfojtotta a nevetést.
- Pedig elölről érdekesebb! De azért tudod, mi a hímvessző? - kérdezte, s 

amikor Aidan bólintott, folytatta. - Az első behatolása fájdalmas lehet, de utána 
csupa gyönyör.

- És le kell vetkőznünk hozzá meztelenre? – kérdezte Aidan.
- Úgy az igazi, de nem mindig lehetséges.
- Mi kell még a szeretkezéshez, Skye?
- Csókolni szájjal, nyelvvel, cirógatni egymás testét. Mindig is úgy véltem, 

hogy amíg kölcsönösen gyönyört nyújtunk és kapunk, bármit megtehetünk, nincs 
benne rossz.

- Még mindig titokzatosan hangzik - közölte Aidan.
- És az is marad, hacsak meg nem engeded a férjednek, hogy szeressen, 

Aidan. Egyszerűen az ismeretlentől félsz. Hány éves vagy?
- Huszonnégy leszek a nyáron.
- Nekem pedig decemberben volt a harminchatodik születésnapom. És tizenöt 

éves korom óta szeretkezem. Nézz rám, rosszat tett nekem?
- Egyáltalán nem - kuncogott Aidan. - Sőt, még soha nem láttam, hogy egy nő 

ennyire ragyogjon.
- És az az oka, hogy Adam szeret - jelentette ki Skye. – Ma éjjel 

szenvedélyesen és finoman szeretkezünk majd vendégszobád takarója alatt. A 
lehető legjobb, amit egy viharos téli éjszakán tehet az ember. Neked is ezt 
javaslom.

- De ha ilyen könnyen meghajlok előtte, nem fogja-e azt gondolni rólam, hogy 
ugyanolyan erőszakos vagyok, mint azok a nők, akik állandóan a nyomában 
lihegtek? - Aidan határozottan zavarban volt.

- Néha nem árt, ha egy feleség vakmerő, húgocskám! - kuncogott Skye. - 
Hamarosan egyenrangú partner leszel az ágyban. Elmondod Conn-nak, mi tetszik 
neked. Megkérdezed tőle, mit szeret ő a legjobban. Sok nő mindössze hanyatt 
fekszik az ágyban, hagyja, hogy valami történjen vele. Mint hallottam, egyesek 
csöndben imádkoznak magukban, miközben férjük tüsténkedik rajtuk. Nem csoda, 
hogy ezek a férfiak más nőket keresnek. Az én öcsém határozottan ért a 
szeretkezéshez, Aidan, és szerintem jobban is érti a szenvedély útjait, mint 
bevallaná. Mégsem fogsz tőle tanulni, ha nem hagyod, hogy tanítson. Kérdezd! - 
Skye gyönyörű szeme pajzánul felcsillant. — Ó, micsoda gyönyörök várnak rád!

- Nem hiszem, hogy olyan vakmerő tudnék lenni, mint te vagy, Skye! - 
vallotta be Aidan. - Nem tudnád te elmondani mindazt, amit tudnom kéne a 
férfiakról, a szeretkezésről? A gondolatától is zavarban vagyok, hogy Conn-nal 
beszéljem meg mindezt.

Szegény lány! - gondolta Skye együtt érzőén. Na és szegény öcsém, aki 
megszokta, hogy a hölgyek rendelkezésére állnak, amikor csak kedve tartja! Ha 
nem segítek ennek a lánynak, a jó ég tudja, meddig tart, mire összeszedi a 
bátorságát! Conn pedig nem fog várni örökké!

- Természetesen, jöhetsz hozzám bármilyen kérdéssel, Aidan, de meg kell 
ígérned, már ma éjjel hagyod, hogy Conn elhálja a házasságotokat.

- Olyan butácskának érzem magam - sóhajtott Aidan. – El tudok irányítani egy 
birtokot, a legtöbb nőnél műveltebb vagyok, mégis, a legutolsó cselédlány többet 
tud a szerelemről, mint én. Hiszen még azt sem tudom, hogyan kezdjem!

- Igazán egyszerű - felelte Skye. - Ma éjjel, amikor visszavonultok, mondd el 
Conn-nak, hogy bár ártatlan vagy, és sejtelmed sincs, mit kell tenned, szeretnél 
szeretkezni vele. Ne mondd, hiogy meg sem csókolt, meg sem simogatott az 
esküvő óta!



 
Aidan vérvörös lett, Skye pedig megkönnyebbült. Az öccsét ezek szerint nem 

félemlítette meg annyira arája ártatlansága, hogy legalább meg ne csókolta volna.
- A szolgák furcsállották volna, hogyha külön szobában alszunk - 

magyarázkodott Aidan.
- És kellemetlennek találtad? - nevetett Skye.
Aidan szája vidám mosolyra húzódott.
- Nem, egyáltalán nem tartottam kellemetlennek - vallotta be. - És be kell 

valljam, kíváncsi vagyok a folytatásra is.
- Hát, ma éjjel megtudod! - csúfolódott Skye gyengéden.
- De azt hiszem, az urak már aggódnak, hova tűntünk. Gyere, menjünk vissza 

hozzájuk!
De ha így is volt, Conn és Adam jelét sem adták. Mély beszélgetésbe merülve 

találták őket az asszonyok. Ám alighogy Skye közelebb húzódott férjéhez, Adam 
anélkül, hogy abbahagyta volna a társalgást, közelebb húzta magához, az ölébe.

Milyen csodálatos! - gondolta Aidan. - Mennyire egymáshoz vannak hangolva!
Conn pedig asszonyára pillantott.
- Készül már a vacsora, édesem? Farkaséhes vagyok az út után.
- Erwina kikergetett minket a konyhából, lordom, de olyan ínycsiklandó illatok 

áradnak a konyha felől, hogy meg merem kockáztatni, hamarosan kész lesz a 
vacsora. Ha lemosnád előtte az út porát magadról, szobánkba vezetlek, Skye pedig 
Adamot az övékébe.

- Hát akkor megmarad az a vacsora! - nevetett Adam de Marisco, és huncut 
pillantást vetett a feleségére.

-   Ez esetben jobban teszi, ha az udvaron mosakszik uram, a hóban! - vágott 
vissza Aidan hetykén.

- Nos, lordom, hogy óhajtja? - pattant fel Skye férje öléből. - Rendesen 
viselkedik, vagy kirakjuk, hogy lehűljön?

Adam széles mellkasából mély nevetés szakadt föl.
- Ezer bocsánat, asszonyom, hogy megkívántam a feleségem! Gonosz egy nő 

vagy te, Skye! - Teljes magasságában kihúzta magát. - Hát jó, Lady de Marisco! 
Vezessen a szobánkba, és megígérem, hogy rendesen viselkedem.

- Na és Ön, Lord Bliss? - kérdezte Aidan kacéran.
Connt enyhén meglepte ez a váratlan, kacér hang, de harozottan jólesett neki.
- Hát jó, édesem, megígérem, hogy uralkodom magamon!

 
- Milyen kár! - szólt nővére huncutul, és Conn legnagyobb örömére Aidanból 

kitört a nevetés.
Fölmentek a szobába, s Aidan meleg vizet öntött a tűzhely mellett álló 

ezüstkancsóból a hozzáillő ezüst mosdótálba, és mellé házi készítésű szappant 
tett. Ugyanolyan levendulaillatot árasztott, mint az asszony maga. És mikor férje 
végzett, friss, tiszta vászontörülközőt nyújtott felé.

- Hát ez lesz a hálószobánk! - jegyezte meg Conn, miután végzett, és 
félredobta törülközőjét. - Bájos szoba, meleg és kényelmes!

- Ugye nem bánod, hogy közös hálószobánk lesz? - kérdezte Aidan. - Ez nem 
igazi palota, ahol az úrnak és úrnőnek külön hálószobája van. Nincs annyi helyünk, 
és azt hiszem, vendégszobánk sem marad, ha majd jönnek a gyerekek.

- Majd hozzáépíttetünk a házhoz. Nagy családot szeretnél?
Conn kíváncsi volt, hiszen így még jobban megismeri az asszonyt. Hiszen az is 

lehet, hogy nem szereti a gyerekeket.
- Mindig is úgy éreztem, csodálatos volna, ha lennének testvéreim. Igen, azt 

hiszem, nagy családot szeretnék! Akkor egyik gyermekem sem kerülhet olyan 



helyzetbe, mint én, amikor apám meghalt múlt nyáron. Borzasztó egyedül 
maradni!

Connt meghatotta a vallomás. Gyengéden karjába húzta az asszonyt. A 
bronzszínű haj megpihent mellén.

- Soha nem leszel magányos mellettem, Aidan!
Az asszony felsóhajtott, és még közelebb húzódott hozzá. Conn pedig hirtelen 

rádöbbent, hogy beleszeretett. Volt valami Aidanban, a tisztasága, az 
egyenessége, a jelleme, ami elvarázsolta. Vajon Tudor Erzsébet valaha is felfogja, 
mekkora kegyet gyakorolt vele azzal, hogy hozzáadta Aidant? Aidan pontosan az a 
nő, akivel egy férfi dinasztiát alapíthat.

Skye-nak igaza van. Ez járt Aidan fejében. Conn a férjem, míg a halál el nem 
választ minket. Szabad akaratomból választottam, nem játszhatom tovább ezt a 
játékot. Nevetséges! Anyám nem is ismerte apámat, amikor hozzáment, és még 
aznap éjjel lefeküdt vele. Csak magamat hibáztathatom, ha Conn más nőnél keres 
vigaszt. Aztán a férfi ajka az övére tapadt, és Aidant elöntötte a bizonyosság. 
Kételyei eltűntek. Conn felesége akart lenni a szó minden értelmében.

- Szeretsz engem ma éjjel? - kérdezte. - Itt, a saját ágyunkban, a saját 
otthonunkban? - érezte, mint önti el a pír az arcát.

A férfi karja megfeszült körötte.
- Készen állsz rá, hogy az asszonyom legyél?
- Igen - hallatszott a válasz. De olyan halkan, hogy Conn-nak le kellett 

hajtania a fejét, hogy biztos legyen benne.
- Egy kicsit félek attól, ami történni fog, de nem tőled félek, Conn. Te érted 

ezt?
- Igen, édesem, de ne félj. Olyan gyengéden foglak szeretni, hogy nem okozok 

neked fájdalmat, csak örömet!
Gyengéden végigsimított az asszony fején. Hangos kopogtatás riasztotta fel 

őket, majd Adam de Marisco hangja hallatszott:
- Azonnal gyertek, ti ketten! Ha nekem tilos most örömöt lelnem a 

feleségemben, akkor a háziasszony és a házigazda is szenvedjenek!
- Adam! - korholta Skye a férjét, de nevetés hallatszott hangjából.
Conn elengedte Aidant, és rámosolygott.
- A sógoromnak elég savanyú humora van!
- Én pedig elég rossz háziasszony lehetek – szomorkodott Aidan.
- Ugyan már! Elvégre ez a nászutunk!
Aidan jókedvűen vezette férjét és vendégeit az ebédlőbe.
Mint a ház ura és úrnője, ő és Conn ültek a két középső helyre, Adam Aidan 

jobbjára, Skye pedig Conn baljára telepedett. Különlegesen jó minőségű fehér 
vászonabrosz borította a tölgyfa asztalt, és bár jó néhány éve használták már, még 
mindig selymesen ragyogott. Jó méhviasz gyertyák ragyogtak a csavaros 
ezüstkandeláberekben, és a teríték bizony nemcsak ezüstkanalakból állt, mint a 
legtöbb házban akkoriban, hanem szarvnyelű késekből és villákból is. Mindegyik 
szék előtt kanyargós szőlőindákkal és szőlőszemekkel díszített, nehéz ezüstserleg 
pompázott. Ragyogó ötvösmunka volt, láthatóan olasz mester munkája. Egy fiatal 
inas vörösbort töltött beléjük. A tányér is ezüst volt, benne az St. M. monogram.

Aztán megindult a szolgák sora a konyhából tálakkal, edényekkel, tányérokkal. 
Skye teljesen megdöbbent, hogy friss homár is kerül az asztalra.

- Honnan a csudából szerzett a szakácsnőd homárt, ilyen messze a tengertől? 
- Egyszerűen nem volt képes visszafojtani kíváncsiságát.

Aidan vállat vont.
- Erwina beszerzési forrásai mindig is titokzatosak voltak. Apám mindig azt 

mondta, jobb, ha nem kíváncsiskodunk, nehogy megbántsuk vele.
- Kár, hogy nem ismertem atyádat - mondta Skye.



- Sajnos már beteg volt, amikor Queens Malvernbe érkeztetek - bólintott 
Aidan. - Pedig szívesen látott volna, mindig is kedvelte az íreket, és igencsak 
szerette a szép nőket.

- És te nagyon szeretted őt, ugye?
- Igen - vallotta be a lány. - És szegény olyan magányos volt anyám halála 

után. És mennyire aggódott, amiért nem talált férjet nekem. - Connra mosolygott. - 
Kár volt félnie. A királynő jól választott.

- Nekem pedig jó feleséget talált - felelte Conn lovagiasan.
Aztán egymásra pillantottak, és volt valami a pillantásukban, ami eddig még 

nem. Mindannyian látták. Mindannyian érezték.
Skye szemében megjelent egy könnycsepp. Szeretik egymást - gondolta. Itt, a 

szemünk előtt szeretnek egymásba!
A szolgák pedig egyre újabb és újabb fogásokkal rukkoltak elő.
- A te Erwinád igencsak figyelemre méltó szakácsnő, hogy ilyen rövid idő alatt 

ilyen remek vacsorát készített – jegyezte meg Skye. 
- Mindig teli a kamránk, erre ügyelünk - felelte Aidan. - Apám betegsége miatt 

az elmúlt évben nemigen éltünk társadalmi életet, de azt megelőzően soha nem 
tudhattuk, mikor, ki kopogtat be az ajtónkon. Apám valamelyik rokona, vagy erre 
utazó kereskedő, aki üzleti kapcsolatban áll a családunk cégével. Apám 
vendégszeretete pedig híres volt. Ő is, anyám is szerették a társaságot.

Mindannyian jóízűen falatoztak. A hölgyek talán valamivel kevesebbet, mint az 
urak, bár mind Skye, mind Aidan szerette a jó ízeket. Aztán hirtelen maga Erwina 
jelent meg az ebédlőben. Ezüsttálcán finoman díszített kis esküvői tortát hozott, 
cukorból mintázott vőlegénnyel és menyasszonnyal. Szája fülig ért, úgy 
mosolygott. De minden elfogódottság nélkül tartott az asztal felé, és művét Conn 
és Aidan elé helyezte.

- Mag aszongya, lordom és asszonyom, hogy nem vót idejük igazi esküvői 
lakomára, de mi szerényük Önt, milady és azt akarjuk, hogy emlékezetes esküvői 
lakomában legyen része, még ha egy kicsit megkésve is.

Aztán pukedlizett. Elég volt egy pillantást vetnie Aidan arcába, hogy lássa, 
mennyire boldoggá tette úrnőjét.

Conn látta, hogy a személyzet szinte kivétel nélkül összegyűlt a nagyteremben.
- Bort mindenkinek! - intett Bealnek. - Nagyon köszönjük a jókívánságaikat!
 
Beal, úgy tűnik, előre sejtette ura kívánságát. Rövid időn belül teli pohár volt 

mindenki kezében. Aztán az inas vezényszavára mindannyian felemelték 
poharaikat.

- Hosszú életet, jólétet és sok gyereket kívánunk! - kiáltották egyszerre.
Aidan és Conn pedig felvágták az esküvői tortát, és a teremben mindenki 

kapott egy kicsit Erwina remekművéből. De a hajadon cselédlányok nem ették meg 
a részüket. Inkább fitették, hogy majd éjszaka párnájuk alá dughassák, és 
megálmodhassák, ki lesz az ő jövendőbelijük.

Amikor mindenki eltávozott, és csak vendégeik maradtak, Aidan felemelkedett 
székéből.

- Több napja úton vagyunk. Igencsak szeretnék megfürdeni lefekvés előtt. 
Ugye megbocsátotok? - bájos pukedlivel búcsúzott tőlük, és felsietett a lépcsőn. 
Hálókamrájukba érve örömmel látta, hogy Mag kitalálta óhaját. A tűzhelyen illatos 
almafahasábok lobogtak vidáman, mellettük pedig jókora teli tölgyfa kád állt. 
Meleg, levendulaillatú gőz töltötte be a szobát.

- Óh, Mag, az ég áldjon!
- Mintha nem ismerném a szokásait! - morgott az asszony szeretettel. - Nem 

mintha helyeselném, hogy ennyit áztatja magát, de gondolom, nem árt meg. 
Várjon, majd kioldom a csipkéket, milady.



Be nem állt a szája, vígan csevegett, közben levetkőztette úrnőjét, bevitte a 
ruhákat a hálószobából a szomszédos öltözőszobába, és elrakta, kivéve az 
alsóneműket, amiket a mosodába visz majd. Aidan pedig kisvártatva elnyúlt a 
kádban. Haját feltűzte, fejét kis faemelvényre támasztotta. Az illatos víz pont 
megfelelő hőmérsékletű volt. Csodás érzés volt azok után, hogy napokig úton 
voltak, és legfeljebb arcot és kezet tudott mosni a kis lavórokban.

- Ez maga a mennyország, Mag!
- Egyszerűen csak boldog, hogy itthon lehet, milady! - kuncogott az asszony.
- Soha többé nem is akarom elhagyni Pearroc Royalt! - sóhajtott Aidan. - Miért 

is mennénk, azt hiszem, az uram is jól fogja itt érezni magát, ha látta a birtokot, és 
mindenkit megismer!

Mag bólintott.
- A Szűzanya a megmondhatója, hogy mi, írek, az álmodozók, költők és 

bolondok földjéről valók vagyunk, de a lord jó embernek tűnik. Akárcsak a nővére 
és annak a férje. Drága atyja, az úr legyen irgalmas lelkének, örülne, ha látná ezt a 
házasságot.

 
Fölvette Aidan harisnyáját és alsóneműjét.
- Maradjon csak, áztassa magát, milady! Én leviszem ezeket Leomának, hogy 

kimossa. Nagyon nem szereti, ha összegyűlnek a mosnivalók - azzal az ajtó 
becsukódott mögötte.

Aidan pedig mélyebbre ereszkedett a vízben. A tűz vígan pattogott a rostélyon. 
Odakint egyre erősebben nyögött a szél, ahogy a vihar egyre vadabbul tombolt. 
Aidan lehunyta a szemét, minden izmában elernyedt, és élvezte ezt a csodálatos 
békét és nyugalmat. Hónapok óta nem volt része benne.

Nem érezte jól magát Tudor Erzsébet udvarában, ahol a királynő 
udvarhölgyeként gyakorlatilag a hét minden napján és a nap minden órájában a 
királynő szolgálatában kellett állnia. A feladat, amivel a királynő megbízta, nem 
volt fontos, de Erzsébet kedvelte őt, azonkívül árva volt, s így nem voltak családi 
kötelezettségei. Ezért, ha akadt egy kis szabadideje, azt is általában szolgálatban 
töltötte, valamelyik másik lány helyett.

Életében először magányos volt. Műveltsége és esze megkülönböztette a többi 
lánytól, s csak a királynő társaságában mert önmaga lenni. Sokszor napok teltek el 
úgy, hogy senki nem szólt hozzá. Ha nincs a hűséges Mag, aki minden este 
beavatta úrnőjét a legfrissebb udvari pletykákba, Aidan teljesen magányos lett 
volna. Igaz, mégsem volt boldogtalan. Nem is volt ideje sem arra, hogy sajnálja 
magát, hisz az udvar annál sokkal izgalmasabb világ. Annyira más, mint minden, 
amit eddig ismert! És persze az udvarnak köszönheti a férjét.

Conn! Aidan fészkelődni kezdett kádjában. Most kezdett csak rádöbbenni, hogy 
bár a leggyönyörűbb mént választotta a ménesből, feltehetőleg a legvadabbat és a 
legnehezebben betörhetőt is.

- Elég meleg még a víz, édesem?
Aidan felriadt. Szíve hevesebben dobogott a férfi hangjára. Kezét keble elé 

kapta.
- Elég meleg a víz? - ismételte Conn. Érdeklődéssel nézett rá, bár mindössze 

vállát, nyakát és meglepett arcát látta.
- I... igen. Kellemes a víz, lordom - dadogta.
- Helyes. Akkor csatlakozom hozzád. Ez a szép, régi tölgyfa kád kétszemélyes. 

- Nyugodtan nekilátott levetkőzni, Aidan pedig összeszorította a szemét. Aztán 
hirtelen ki is nyitotta. Mint Skye mondta, elölről érdekes csak igazán a férfi. És ha 
már egyszer eldöntötte, hogy ma éjjel a férjének adja szüzességét, akár szembe is 
nézhet végzetével, a szó szoros értelmében. Kuncogni kezdett, és Conn kíváncsian 
nézett rá.



- Mi szórakoztat ennyire? Figyelmeztetem, asszonyom, ne csúfolódjon a 
lábamon! Tudom, hogy túlságosan is hosszú, de attól még nem nézek úgy ki, mint 
a kanalas gém, ahogy azt valaki megjegyezte.

- Nem a lábát szemléltem, uram! - vágott vissza Aidan hetykén, de rögtön 
bele is pirult.

Conn rázkódott a nevetéstől. Zöld szeme szikrázott az örömtől. Milyen bölcs, 
mégis szégyenlős lányt sikerült elvennie!

- Mi volna hát az, asszonyom, ami így érdekli személyemen? - csúfolódott, 
fejét félrebiccentve.

- Ami a lábai között van! - felelte Aidan nyíltan. – Minden éjszaka behunytam a 
szemem, amíg levetkőztél, de Skye azt mondja, elölről sokkal érdekesebb egy férfi, 
mint hátulról! Én pedig azt gondoltam, hogy... - elhalt a hangja, és ismét elpirult.

A férfi elmosolyodott. Örült, hogy Aidan kíváncsi a testére.
Sajnos túl sok nőben él hamis szemérem. Ott vannak például a nővéreim, 

odahaza, Írországban - gondolta. Sohasem mosolygó, savanyú nők lettek, akik 
mélyen elítélik Skye-t és azt a szenvedélyt, amivel az életet habzsolja. De még 
Eibhlin nővérünkön is köszörülik a nyelvüket, az apácán, mert szerintük a zárdában 
kéne maradnia, és térden állva imádkozni ahelyett, hogy az országot járja és 
gyógyít mindenkit, gazdagot, szegényt egyaránt. Édesanyám sem ment újra 
férjhez, pedig csinos még, és bőven lett volna kérője. Conn jól emlékezett, egyszer 
meg is kérdezte, miért nem.

- Senki nem tudná pótolni apádat! - válaszolta Anne O’Malley.
De nem ez volt az igazság. Conn egyszer véletlenül kihallgatta anyja 

beszélgetését a komornájával.
- Engedelmeskedtem a szentegyház tanácsának, Bridget, és gyermekekkel 

ajándékoztam meg a férjem, de soha többé nem leszek egy férfi szenvedélyének 
áldozata. Soha nem élveztem. Bárcsak hozzámehetnék egy férfihoz úgy, hogy 
pusztán barátok vagyunk!

A komorna pedig lelkesen helyeselt.
- De hát a férfiaknak nem ilyen a természete, asszonyom, és szegény 

feleségnek nincs más választása, mint alávetni magát.
Conn félredobta ingét, lehúzta csizmáját, majd nadrágját is. Aztán kihúzta 

magát, és felesége tágra nyílt szemébe nézett.
- Nos, asszonyom, megfelelek az elvárásainak?
Aidan komoly, szürke szeme pedig tetőtől talpig végigmérte. Conn ugyanolyan 

jóképű volt ruhátlanul, mint felöltözve. Széles mellkasát sűrű, göndör szőr 
borította. Hosszú, formás lábai közt pedig mintha egy kis fehér kolbász lett volna. 
Békésen pihent a sötét szeméremszőrzetben.

- Nem valami nagy! - bukott ki belőle gondolkodás nélkül.
- Még nem keltetted fel az érdeklődését! - felelte a férje.
Föllépett a kád lépcsőjén, majd beereszkedett a vízbe. A derekáig ért.
- Levendula? - szagolgatta. - Olyan szagom lesz, mint egy füvészkertnek.
Aidan egy kis ülőkén pihent a jókora kádban. Most felállt, és szembenézett a 

férjével.
- Nem én hívtam a kádamba, lordom, a saját akaratából jött ide! - szíve 

hevesebben vert. Magát is megdöbbentette saját vakmerősége, hiszen teljesen 
meztelenül áll a kádban egy hasonlóképp ruhátlan férfi társaságában.

Conn pedig olvasott a gondolataiban.
- Bizony, kislány! Most már nincs visszaút! - mondta lágyan. Átölelte, és 

hosszú, édes csókokkal kedveskedett. Aidan illatos, finom, nedves teste remegett 
az ölelésében, s Conn vágya mocorogni kezdett.

A férfi mellkasszőrzete kellemesen birizgálta Aidan mellbimbóját. A feje 
kóválygott a hőségtől és Conn ölelésétől. Idegesen a férfi mellkasára tette a kezét, 



mintha el akarná tolni magától. Conn pedig megcsókolta a szája sarkát, s Aidan 
úgy érezte, minden maradék ereje elszáll belőle.

- Aidan! - zihálta a férfi vágytól eltelve. - Én édes, prűd kis feleségem! - Egyik 
kezét a lány derekán hagyta, a másik a mellére siklott.

Aidan megmerevedett. Még soha senki nem érintette a mellét. Senki.
-   Conn! - Csaknem sikoltott ijedtében.
- Semmi baj, édesem! - csitította a férfi. - A simogatás nagyon is hozzátartozik 

a szerelemhez, és a nők melle simogatásra is termett, nemcsak táplálásra. - 
Szeretettel, gyengéden cirógatta.

Aidan megborzongott, de nem a hidegtől, s nem is a félelemtől.
Conn megérezte az asszony vágyát, de azt is, hogy még mindig fél. Nem 

erőltette a helyzetet. Majd a fürdő után folytatják a játékot. Később, majd ha Aidan 
magabiztosabb lesz, szeretkeznek a kádban is.

- Izgató egy nőszemély vagy Lady Bliss! Megmosnád a hátam?
Aidan elbűvölően elpirult. De mivel Conn elengedte, képes volt úrrá lenni 

magán.
- Igen, forduljon csak meg, férjem uram! - nyögte ki, azzal nekilátott 

megmosni Conn hátát.
Erős, mégis puha volt a keze, Conn pedig gyönyörében behunyta a szemét. 

Legnagyobb meglepetésére teljesen felizgatta ez az ártatlan érintés. Aidan pedig a 
víz alatt beszappanozta a fenekét is, majd rászólt, hogy forduljon meg, hogy 
megmoshassa a mellkasát. Conn megfordult, és rámosolygott. Az asszony arca 
komoly volt. Conn úgy érezte, forró a vére. Az ég szerelmére! Ez a nőszemély kezdi 
igazán felizgatni! Nem tudott uralkodni magán, odarántotta magához a lányt, és 
vadul megcsókolta.

Valami perverz vágy öntötte el, hogy szétzilálja ezt a szűzies nyugalmat. 
Nyelvével szétfeszítette a lány ajkát, majd nyelve kalandozni kezdett a szájában. 
Aidan döbbenten megmerevedett, kapálózni kezdett, elrántotta a fejét.

- Ne! Conn! Hagyjál!
- Aidan! A fenébe is! A feleségem vagy! - csikorgatta a férfi a fogát. - 

Türelmes voltam, most is próbálok az lenni! Mindent elkövetek, de az ég 
szerelmére, asszony! Mégiscsak húsvér férfi vagyok! Átkozottul felizgatsz, és 
szeretni kívánlak!

Aidan rémülten pillantott fel rá.
- Én... felizgatlak? Téged?... - suttogta.
- Hajaj! De mennyire!
Könnycseppek jelentek meg a lány szemében.
- Ó, Conn, olyan bolondnak érzem magam! Olyan kínos ez az egész, hogy az 

én koromban ilyen tudatlan legyek! De mit tegyek, ha nem tudom, mit várjak, és 
mit kell tennem! Félek is meg nem is, kívánom is meg nem is! Már azt sem tudom, 
mit szeretnék! - kétségbeesetten nézett a férjére.

Conn gyengéden végigsimított az arcán.
- Korábban azt mondtad, szeretnél ma éjjel szeretkezni velem, hogy készen 

állsz arra, hogy a feleségem legyél. Még mindig így érzed, édes?
Itt a lehetőség, még meggondolhatja magát. De Aidan jól tudta, hogy ezzel 

veszélybe sodorná bimbózó kapcsolatukat. Conn jó ember, és határozottan 
türelmes is, de mint mondta, mégiscsak hús-vér férfi, halandó. Nem tökéletes lény 
vagy szent. Még szerencse.

- Aidan, meggondoltad magad?
A lány szótlanul megrázta a fejét, és a férfit elöntötte a megkönnyebbülés.

Conn kipattant a kádból, majd kisegítette Aidant is. Aztán fölkapott egy 
törülközőt, és nekilátott ledörzsölni az asszonyt. Az asszony pedig szó nélkül felvett 
egy másik meleg törülközőt, és törölgetni kezdte a férfit. Amikor már mindketten 



szárazak voltak, Conn végre kényelmesen szemügyre vehette feleségét ruha 
nélkül is. Gyengéden eltolta magától, és pillantása lassan végigsiklott Aidan 
alakján. Hosszú sóhaj hagyta el az ajkát.

- Az úr szakállára! - nyögte, aztán kuncogni kezdett. - Micsoda remek tréfa, 
Aidan! Ilyen hihetetlenül remek beugratás!

- Tessék? - a lány ismét elpirult. Szinte égették a férfi szavai és nevetése. Mi 
rossz lehet vele? A nedves törülköző után nyúlt, hogy elrejtse magát, de a férfi 
kikapta a kezéből.

- A csudába, édes, el ne fedd már magad! Soha életemben nem láttam még 
ilyen gyönyörű nőt! Ha száz évig élek, azt hiszem, akkor sem fogok ráunni erre a 
látványra!

Aidanból kitört a zokogás.
- Te szörnyeteg! - nyögte. - Hogy kínozhatsz ennyire? És én még azt hittem, 

hogy rendes ember vagy! Mekkorát tévedtem! - öklével rácsapott.
Conn megrökönyödött.
- Aidan! Mi bajod? Megbántottalak? - elkapta a lány kezét, és közelebb húzta 

magához.
- Azt mondod, hogy gyönyörű vagyok. De mindketten tudjuk, hogy nem igaz. 

Épphogy csak nem vagyok csúnya - szipogta Aidan.
- Az arcod igen, édes kis feleségem - ismerte el Conn -, de a Teremtő 

csodálatos tréfát űzött velünk, mert az arcod ugyan nem olyan szép, de nem 
kétséges, hogy még egy ilyen gyönyörű testet nem láttam, pedig elhiheted, láttam 
már egy-két jó alakú nőt életemben!

A hatalmas tükör elé vezette.
- Nézd csak meg magad, édes! Egyszerűen gyönyörű vagy!
Aidan még soha nem látta magát meztelenül. De most, hogy így szembenézett 

magával, egyáltalán nem találta kellemetlennek a látványt. Öntudatlanul is kihúzta 
magát egy kicsit. Keze, lába formás és hosszú volt, dereka keskeny, csípőjének íve 
hívogató. Aztán Aidan szürke szemének pillantása a mellére tévedt. Nem volt sem 
túl nagy, sem túl kicsi. Finom, rózsaszín bimbója pedig hetykén meredezett a hideg 
szobában.

Aidan kérdő pillantást vetett a tükrön keresztül férjére.
 
- Azt akarod mondani, Conn, hogy még nem láttál szebb alakú nőt? Ez az 

igazság? Nemcsak hízelegsz, hogy szívesebben bújjak ágyba veled?
- Esküszöm, édesem! - felelte a férfi. Ismét felnevetett. - Ha még bujának is 

bizonyulsz, soha többé semmit nem kérek a Teremtőtől! Mindenre esküszöm!
Aidanból pedig kitört a nevetés.
- Ó, Conn, mégiscsak egy nagyra nőtt kisgyerek vagy!
- De azért éppen eléggé férfi! Majd meglátod! – morogta Conn, azzal átkarolta 

és lehajolva megcsókolta a vállát.
Aidannak pedig elállt a lélegzete. Conn szája mintha égette volna.
Conn mindkét tenyere a kerek mellekre tapadt. Meleg, erős ujjai finoman 

izgatták a bimbókat.
- O, Aidan! - suttogta. - Milyen csodálatosan finom vagy!
És érintése többé nem rémisztette meg Aidant. Inkább érdeklődéssel figyelte a 

tükörben. Aztán lehunyta a szemét, nagyot sóhajtott. Teljesen átadta magát annak 
a gyönyörnek, amit a finom ujjak cirógatása jelentett.

- Conn! - zihálta. Megfordult, átölelte a férfi nyakát.
A férfi pedig erős karjaiba kapta, gyengéden megcsókolta, s könnyedén vitte át 

a hálószobán és tette puhán az ágyra.
- Aidan? - kérdezte még egyszer, utoljára.
- Hát nem azt mondta, lordom, hogy most már nincs visszaút? - suttogta 

Aidan. Felnézett rá, majd magára húzta.



Conn pedig felnyögött. Szinte el se hitte, hogy Aidan ilyen gyorsan felkeltette a 
vágyát. De a fejében egy hang további türelemre intette. Egész jövőbeli 
boldogságukat meghatározza, mint avatja be feleségét a szerelem művészetébe. 
Mintha csak Peggy szavai visszhangzónak volna ismét az agyában. Az asszonyé, 
aki valaha megtanította, milyen is lehet az édes szenvedély.

Lassan, Conn, édesem! Ne feledd, hogy a nő olyan, akár a finom lant. Ügyesen 
és gyengéden kell játszanod kényes húrjain, hogy a legjobb dallamot csald elő!

Aidan telt melle kemény mellkasának simult. Conn kinyitotta a szemét. Aidan 
szégyenlősség és kíváncsiság keverékével pillantott rá. Conn kihúzta a hajtűt, és a 
bronzszínű tincsek szabadon hullottak alá. A férfi a selymes tincsek közé túrt, két 
ujja közé fogott egy tincset, és megcsókolta.

Aidan pedig beleborzongott a gyönyörbe. Csodálatos volt érezni meztelen 
bőrén csípőig érő haját. Aztán ismét megborzongott, amikor Conn finoman a 
hátára fordította, majd lehajolt, és puha csókokkal borította el a mellét. Halk, 
meglepett nyögés hagyta el a lány ajkát. Conn ajka pedig még jobban a mellére 
tapadt, és kéjesen csókolta. Aidan még soha nem érzett hasonlót ahhoz a tűzhöz, 
ami most végiglüktetett egész testén. Most már hangosan, szemérmetlenül 
nyögött, sóhajtott gyönyörében. A férfi keze pedig már a hasát cirógatta.

Conn némiképp meglepődött. Hosszú tiltakozást, védekezést várt. De Aidan 
szinte dorombolt a keze alatt. Még lejjebb csúsztatta ujjait, és ahogy megérintette 
Aidan rejtett virágának puha, finom szirmait, a lány halkan felnyögött. A következő 
érintés megnyugtatta Connt. Eddig nem voltak kétségei Aidan szüzességét 
illetően, de most némiképp megijesztette, milyen könnyen engedett az asszony.

- Conn! - suttogta Aidan. Némi idegesség érződött a hangjából. Élvezte a 
simogatást, mellének csókolását, de ez az érintés mégis túl intimnek tűnt. 
Odakapta a kezét.

- Ugyan, édesem! Ez is hozzátartozik, hidd el! - nyugtatta Conn, és eltolta 
Aidan kezét.

- Soha nem érintettem itt magam!
- Nem fog fájni, Aidan! Az, hogy itt az ujjam, könnyebbé teszi az első 

behatolást. Ugye megbízol bennem?
Az úr szakállára! Hisz majd megőrülök a vágytól! - gondolta Conn.
- Igen, lordom! Megbízom benned! - suttogta a lány halkan.
Conn pedig gyengéden megcsókolta, és újra folytatta a kalandozást.
Aidan megpróbálta mozdulatlanul tűrni, de a rejtett virág igencsak érzékenynek 

bizonyult. Halk nyögés szakadt ki Aidan ajkán, csípője akaratlanul is megmozdult. 
Kéjesen borzongott, kezdte már megérteni, miért nem tudnak férfiak és nők is 
ellenállni a kéjvágynak. Máris alig tudott uralkodni magán.

- Ó, Conn, hiszen ez csodálatos! Ugye nincs még vége?
A férfi pedig csaknem megbotránkozott e szavak hallatán, de aztán 

elmosolyodott. Hiszen Aidan mindössze élvezi a szerelmet. És neki éppen ez volt a 
célja. Nem akarta, hogy a felesége olyan asszony legyen, mint a nővérei vagy az 
anyja.

- Ez még csak a kezdet, édesem! - felelte.
- Kívánom... kívánom! Conn! Mindent szeretnék! Nem bírom tovább, szeress!
- Aidan, édesem! - mondta a férfi.
Nem siethetem el! - üvöltötte a hang az agyában.

- Most! - könyörgött Aidan. - Kérlek, most! - kéjesen vonagló testét finom 
izzadságréteg borította.

Conn lassan ráfeküdt. Óvatosan, vigyázva mozgott, de Aidan átkarolta és 
magához húzta. Élvezte a férfi testét. Conn pedig szenvedélyesen megcsókolta, s 
nyelvük édesen cikázott.

- Nyisd szét hát a lábad, Aidan!



A lány pedig megborzongott, de habozás nélkül engedelmeskedett. Nedvesen, 
kinyílva várta Connt. A férfi féltő gonddal, lassan próbált belehatolni.

- Ne így, Conn! - hallotta legnagyobb meglepetésére Aidan heves suttogását. - 
Tudom, hogy első alkalommal fáj. Csak ne félts! Döfj belém keményen, férjem! 
Essünk túl a szüzesség kellemetlen elvesztésén, és utána jöhet a dolog édes része! 
- azzal keményen fölfelé vetette csípőjét.

Conn pedig egyetlen, erőteljes csapással beléhatolt. A fájdalomkiáltást elnyelte 
Aidan szájára tapasztott ajka.

Aidan felkészült a fájdalomra, de erre a lüktető, sajgó kínra, amely szétáradt 
ágyékában, nem. Felsírt, de a férfi csitította. Simogatta az arcát, haját, csókolta 
könnyeit, mozdulatlanul feküdt fölötte. Aztán a fájdalom kezdett alábbhagyni, és 
Aidan egyre inkább tudatára ébredt, hogy valami kitölti a belsejét. Lüktető 
teltséget érzett. Ekkor kezdett csak Conn mozogni.

Aidant soha senki nem készítette fel arra, ami ezután történt vele. Igaz, később 
eltűnődött rajta, ugyan hogy is mesélhették volna el előre ezt a csodát? Remekbe 
szabott férje először lassú, mély döfésekkel mozgott benne, egészen addig, amíg 
Aidan az örömtől nyögdécselni nem kezdett, majd növelte tempóját, és végül a 
lány úgy érezte, belehal a gyönyörbe. Nem tudott már uralkodni sem agyán, sem 
testén, sem lelkén. Mintha magas hegyre kapaszkodna fel, egyre feljebb és feljebb, 
a csúcs felé, de a csúcs csak nem bukkant elő. Aztán hirtelen mégis a csúcson 
találta magát, és onnét mintha a szivárvány minden színéből álló kaleidoszkópba 
zuhant volna alá. Többre nem emlékezett.

Lassan jutott el a tudatáig, hogy Conn szólongatja. Férje szinte könyörgött, 
hogy szólaljon már meg. Aidan lassan, nehezen kinyitotta a szemét, de aztán újra 
lecsukódott, mintha ólomból lett volna a szemhéja.

- Aidan! Aidan! Édesem! Ó, kis feleségem, milyen bátor voltál! Mennyire 
szeretlek érte!

Conn megkönnyebbült, amikor a lány végre rámosolygott, aztán Aidan szeme 
lecsukódott, a lány elégedett mormogással oldalra fordult, és mély álomba merült.

 
Conn magukra húzta a takarót, és tarkója alatt összekulcsolta a kezét. Vígan 

elmosolyodott. Megdöbbentette Aidan. Annak ellenére, hogy mostanáig szűz volt, 
tökéletesen ki tudott elégülni, már az első alkalommal! Ráadásul hihetetlen 
gyönyört is nyújtott. Eszébe jutott, mit is mondott nemrégiben. Még csak az 
hiányzik a boldogságához, hogy Aidan bujának is bizonyuljon. Halkan felkuncogott. 
Talán nem a bujaság a legjobb szó, de az biztos, hogy Aidan élvezte a szerelmet, 
és egyszer sem húzódott vissza félelemből vagy álszeméremből.

Aidan egy vagy két órát aludt, aztán egyszer csak felébredt. Teljesen tiszta volt 
a feje. Hátára fordult, lustán nyújtózkodott, és szája szeglete mosolyra húzódott. 
Majd felkönyökölt és Connra pillantott. A férfi a hátán fekve aludt. Jobb karját a 
szemére téve, bal lábát behajtva, akár egy gyerek. Aidan óvatosan lehúzta a 
takarót, és szemügyre vette férfiasságát. Elképedt, hogy nyújthatott neki ekkora 
gyönyört egy ilyen puha kis valami. Óvatosan kinyúlt, aztán vakmerőn 
megérintette, cirógatni kezdte. Legnagyobb meglepetésére a kezében lévő kis 
valami hirtelen életre kelt. Nőni, terebélyesedni kezdett a markában. Aidan 
elbűvölten játszadozott tovább, tágra nyílt szemmel nézte, mint nő, mint 
vastagodik.

Conn nem aludt mélyen, és fel is ébredt, amikor a hideg szobában pucér 
testéről lehúzták a takarót. Karja fedezéke alól leste, mit művel az asszony. Vajon 
mi járhat az agyában? - tűnődött, miközben a finom és ártatlan, mégis ügyes ujjak 
becézgették. Teljesen megdöbbent, milyen gyorsan felkeltette vágyát Aidan. 
Halkan megszólalt.

- Most pedig, Aidanom, megfizetsz azért, hogy felébresztetted a férjed! - 
magához húzta, a hajába túrt, ajka az asszonyét súrolta. - Emlékszel-e kedvesem, 



hogy korábban azt mondtad, kicsi a szerszámom, én pedig azt feleltem, hogy még 
nem keltetted fel az érdeklődését? Hát most felkeltetted!

Maga alá gördítette Aidant, szája pedig az asszony mellére tapadt. Kuncogni 
kezdett, amikor meghallotta az első kéjes kis nyögéseket.

- Élvezed hát?
- Igen, lordom, de ez alkalommal remélem, nem hanyagolod el a nővérét, 

úgy, mint az előbb!
Conn felemelte a fejét, és rámosolygott.
- Nem, édesem! Most, hogy a félelmed elmúlt, jóval többre taníthatlak! - s 

azzal feje lehanyatlott, egyenesen Aidan másik mellére, további szenvedélyt 
szítva.

 
Aidan pedig cirógatni kezdte a fejét, a selymes, fekete fürtöket, a tarkóját. Úgy 

vette észre, hogy a férfi itt különösen érzékeny.
Conn szája pedig elindult lefelé. Meleg csókokkal borította el a melle, a hasa 

puha bőrét. Még lejjebb is szeretett volna menni, de félt, hogy megdöbbenti az 
asszonyt, és elrontja ezt az eddig oly kellemes nászéjszakát. Oly édes, puha és 
illatos a bőre! - gondolta. Nem tudott uralkodni magán, végignyalta a lány hasát, 
és a lány felkiáltott gyönyörében.

- Ó, Conn! Conn! Ez csodálatos!
- Ugyan, édes! Ez még csak a kezdet! - ígérte Conn. Fölemelkedett, és ismét 

szájon csókolta. Még soha nem csókoltam ilyen csodálatos szájat! - gondolta. Majd 
ajkuk elvált, csak nyelvük ért össze. Aidan nyelvecskéje vígan cikázott az övé 
körül, finoman ingerelte. A játék tovább fokozta Conn vágyát.

Nem tudta tovább visszatartani magát, maga körül akarta érezni az asszony 
édes melegét. Aidan pedig csak biztatta rá. Eltűnt minden korábbi szemérem.

- Ó, Conn, igen, igen, igen! - nyögte, Conn pedig mohón beléhatolt. Uram 
isten! Újra megtörténik! - gondolta Aidan boldogan. Újra átéli azt a vad és 
csodálatos egyesülést, amelyben szinte egész lénye felolvad. Szinte felsírt 
gyönyörében, Conn pedig végképp nem tudta visszatartani szenvedélyét, egész 
testében rázkódva engedte belé magvát, míg végül kimerültén visszazuhant az 
ágyra.

- Aidan! Aidan! - suttogta az asszony hajába. - Mi ez a boszorkányság, amivel 
elvarázsolsz?

- Én is valami ilyesmit akartam kérdezni, lordom - nevetett az asszony 
bágyadtán. - Ó, Conn, nem tudtam! Egyszerűen nem tudtam!

A férfi gyengéden magához szorította.
- Hát persze, hogy nem tudtad, Aidan, édesem! Hogy is tudhattad volna!
- Mindig ilyen lesz, édesem? - kérdezte Aidan nyíltan.
- Az úr szakállára, szerelmem! Hát remélem is! - tört ki Connból. Aztán ismét 

magukra húzta a takarót. - Most pedig aludj, édesem!
- Hát nem kezdjük újra?
A férfi felnevetett.
- Hát micsoda egy mohó nőszemély vagy, Aidan! De nekem egy kicsit 

pihennem kell, mielőtt újra szeretkeznénk. És előttünk az egész élet, szerelmem! 
Egy örökkévalóság!

 
Szerelmem! - Szerelmemnek nevezett. Nyilván nem gondolta komolyan - 

tépelődött magában Aidan. A férfiak biztos szívesen használnak ilyen szavakat 
intim helyzetben, mégis, milyen édesen hangzott a szájáról. Úgy tűnt, Conn 
elégedett vele, élvezte együttlétüket, és a jó ég a megmondhatója, ő maga 
csodálatosnak találta. Bármily álmos volt is, érezte, mint önti el a pír az átéltek 
emlékére. Hogy is lehetek ilyen bátor és ilyen szemérmetlen? Mégsem bánta, és 
nem botránkozott meg saját tettein. Holnap beszél Skye-jal. Gyönyörű sógornője 



feltehetőleg sok tanácsot tud még adni neki a szerelem művészetéről. Aidan 
lehunyta a szemét. Meleg biztonságérzet vette körül. Csodásnak tűnt az élet.

Második rész

A SZERETŐ HITVES

5.

Rogan FitzGerald több mint 190 centi magas volt, és 78 éve ellenére szálfa 
egyenes, akárcsak ifjúkorában. A feje is tiszta maradt, annak ellenére, hogy jó 
sokat ivott az este. Kényelmesen elterpeszkedett székében az asztalfőn, az 
asszonyok pletykálkodtak, a férfiak ittak és kockáztak a tűznél. A gyerekek 
rohangászva játszottak a jókora teremben.

Az otthonául szolgáló magas, kerek kőtorony körül áprilisi vihar dühöngött. A 
masszív kandallóban vadul fel-fellobbantak a lángok, amikor a szél gyászos 
süvítessél becsapott a kéménybe. Mintha csak egy kísértet lenne közöttük.

Rogan tudta, hogy napjai a földön meg vannak már számlálva, de mit sem 
törödött vele. Nem volt már miért élnie.

Egyszer csak feltárult az ajtó és két, vastag ruhákba öltözött férfi lépett a 
szobába. Későre járt már, és odakint rettenetes vihar dühöngött. Elég szokatlan 
volt hát, hogy valaki járjon az utakon. Csend telepedett a teremre, mindenki 
kíváncsian bámult a látogatókra. Rogan intett, hogy lépjenek közelebb, a többieket 
pedig kiparancsolta.

- Kifelé, kifelé, mindannyian! Takarodjatok! Ez még az én házam, és jogom 
van hozzá, hogy nyugtom legyen!

Mindenki jobbnak látta nem vitatkozni, mert az öreg, ha dühbe gurult, nem 
habozott öklét használni sem rokonaival, sem hűbéreseivel szemben. A két 
látogatón kívül mindenki kisietett, egy szolga pedig elvette átázott kalpagjaikat, és 
halkan eltűnt ő is. Az öreg intett vendégeinek, hogy üljenek az asztalhoz.

- Töltsétek magatoknak bort, és telepedjetek le!
- Jól nézel ki, bácsikám! - szólalt meg az ifjabbik.
- Még megélem a hajnalt Cavan, fiacskám. Ó az a spanyol?
- Igen. Hadd mutassam be Senor Míguel de Guarrast, bácsikám!
- Helyes! Hát üdvöz légy Írországban, spanyol! Bátor ember lehetsz, hogy 

ilyen időben partra szálltál!
- Nem volt más választásom, lordom! - felelte a spanyol. - Az angolok még 

ilyen időben is éberen őrzik a partot, és nem akartam csalódást okozni uramnak, a 
királynak. Nem úgy, mint Antonio bátyám, akit letartóztattak az angolok. Meg 
kellett védenem a család becsületét. - Miguel de Guarras ajkához emelte kupáját, 
és ivott. Fintor jelent meg az arcán, s házigazdája komoran elmosolyodott. Nem 
fog mindenkit a legjobb borával traktálni.



Rogan megvárta, míg mindketten letelepednek, aztán a spanyolhoz fordult.
- Hát rendben, mit óhajt tőlem Fülöp király? Meglep, hogy egyáltalán ismer 

engem. Nem vagyok nemes lord, mindössze Ballycoille ura, egy nem túl jelentős 
városé. Mit nyújthatok én a spanyoloknak?

- Nem mondják-e uram, hogy utolsókból lesznek az elsők? - felelte Senor de 
Guarras, aztán Rogan kifejezéstelen pillantása láttán gyorsan folytatta. - Ha jól 
tudom, van egy lányunokája, lordom.

- Több lányunokám is van. És néhány ükunokám is, ha jól emlékszem.
- A lánya gyermekére gondolok.
- Bevin kölykére? - Rogan tekintete elpárásodott az emléktől. Azóta nem látta 

a lányát, hogy Angliába küldte, a gazdag angol uraság feleségeként. A férfi 
nagyjából annyi idős lehetett, mint ő. Mikor is volt? Úgy huszonöt évvel ezelőtt. 
Milyen gyönyörű volt az a lány, az angol boldogan elvette hozomány nélkül is. Csak 
egy gyermeke érte meg a felnőttkort. Egy lány. Aidan.

- Igen. Van egy Aidan nevű unokám - mondta végül.
- Tekintélyes vagyon örököse - jegyezte meg a spanyol. - Atyja a múlt nyáron 

meghalt, Aidan pedig hozzáment Conn O’Malley urasághoz. Ismeri az Innisfana 
szigeti O’Malley családot, uram?

- Hírből. Mint mondják, nagy tengerészek, akárcsak az apjuk volt - hangzott a 
válasz.

- Írország és az anyaszentegyház árulói! - tört ki Senor de Guarras haragosan. 
- Annak az eretnek fattyúnak a zászlója alatt hajóznak, aki Anglia trónját elfoglalja 
jog szerinti várományosa, skóciai Mária helyett!

- És mint érint ez engem és az enyémeket? - csattant föl Rogan. - Az a lány 
angolként nevelkedett, és bármennyire is bánom, az apja lánya! Ha jól emlékszem, 
a férje a legifjabb O’Malley gyermekei közül, vagyis semmije nincs. Az a lány jó 
parti neki, és Conn legalább nem kalóz, mint a többiek. Ugyan, mit érdekli ez 
Spanyolországot, Senor de Guarras? De őszintén, hagyja a halandzsát az 
anyaszentegyházról! Fülöp király minden kegyessége ellenére is hatalmi játszmát 
játszik. - Rogan jól meghúzta a kupáját, aztán a spanyol ügynök szemébe nézett.

Miguel de Guarras állta a tekintetét. Maga is felkapta serlegét, és sikerült 
borzongás nélkül felhajtania a lőrét.

- Az O’Malley család jó néhány éve tüske Spanyolország oldalában, lordom.
Hajóik az elmúlt években sikeresen fosztogatták az Újvilágból hazatérő 

flottáinkat. A nővérük, Lady de Marisco üzlettársával, Róbert Small-lal egyetemben 
pedig olyan kereskedelmi hálózatot épített ki, amely akadályozza a spanyol üzleti 
érdekeket. De ami még rosszabb, hasznára van Tudor Erzsébetnek. Királyom úgy 
döntött, hogy egyszer s mindenkorra megtöri ezeknek a kalózoknak a hatalmát. 
Megfosztja a trónbitorlót vállalkozásuk hasznától. Ehhez van szüksége 
Spanyolországnak és az én uramnak a segítségére, lordom.

- Nekem semmi bajom az innisfanai O’Malleykkel! - vetette oda Rogan 
FitzGerald.

- Ők gazdagok, Ön pedig szegény, lordom! Azzal, hogy az Ön unokáját a 
legkisebb O’Malley vette el, maguknak szerezték meg a vagyont, ami Önöknek járt 
volna, ha a lány az Ön unokaöccse, Cavan felesége lesz. Conn O’Malley, vagyis 
Lord Bliss, ahogy most nevezik, ír ugyan, de ha igazi hazafi volna, nem nyalná így 
a királynő talpát!

A spanyol ügynök számítása bevált: Rogan FitzGerald arca elkomorodott a 
haragtól.

- Segítsen hát, lordom! Olyan látszatot akarunk kelteni, mintha Conn O’Malley 
részt venne egy összeesküvésben Erzsébet ellen, hogy Skót Máriát segítse az 
angol trónra. Természetesen elfogják majd, börtönbe vetik, és végül kivégzik. 
Ennek következményeként az egész családra rávetül majd a gyanú árnyéka. A 



királynő minden bizonnyal visszavonja az O’Malley testvérektől a kalózlevelet, és 
Anglia komoly bevételtől esik el. A forró fejű testvérek pedig dühükben korábbi 
gazdájuk ellen fordulnak. A királyi harag tönkreteszi nővérük kereskedelmi 
vállalkozását. Az Ön unokája pedig gazdag özvegyként várja a következő kérőjét. 

- Cavan remek férje lehetne! - ütötte tovább a vasat a spanyol ügynök. - 
Tekintélyes vagyonából pedig sikeres felkelést lehetne szítani az angolok ellen, 
amiben számíthatnak Spanyolország segítségére, lordom, a szavamat adom rá. 
Ellátjuk fegyverekkel és lovakkal. Önnek mindössze a katonákat kell fizetnie 
unokája vagyonából. És abból a pénzből rengeteg zsoldost meg lehet fizetni. Már 
amúgy is szövik annak az összeesküvésnek a szálait a franciák, amely 
megszabadítja Skót Máriát, és Anglia trónjára helyezi. Gondoljon csak bele, lordom! 
Angliát ostrom alá veszik északról, a franciák partra szállnak délen és keleten. 
Nyugaton Írország lázad fel ellene. Ennyifelé nem tudnak harcolni, és a fő gondjuk 
természetesen az otthonuk védelme lesz. Itt az idő, hogy Írország szabad legyen, 
végre megszabaduljon az idegen igától!

Rogan FitzGerald szinte megrészegült ezektől a szavaktól. Vére forrón lüktetett 
ereiben. Írország szabadon! Lerázni a gyűlölt angol igát! De vajon valóban ilyen 
egyszerű-e, ahogy a spanyol mondja, vagy csak felhasználják Írországot nagy 
játszmájukban? Aztán ott van az unokája, Bevin gyermeke... De mit számít? - 
döntött gyorsan. Hisz életében nem látta a lányt, aki amúgy is angollá vált. Igaz 
hazafinak tekintette magát, márpedig igaz hazafi nem engedi, hogy bármi, akár az 
ő vére is, Írország és szabadsága közé álljon! Egyik férj olyan, mint a másik. Majd 
Cavan megvigasztalja azt a lányt. Angliai birtokát eladják, és Aidan Cavannal 
együtt hazatérhet ide, a szabad Írországba. Minél tovább játszott vele, annál 
jobbnak érezte az elgondolást.

Mind a spanyol ügynök, mind pedig Cavan FitzGerald kíváncsian lesték, nem 
szóltak, mindketten elmerültek saját gondolataikban. A spanyol a bátyjára gondolt, 
aki most a londoni Towerban szenved. Gondatlan volt. Vagy mégsem? Antonio 
hetedik éve élt már Angliában, amikor elfogták. Lehet, hogy az angolok éberebbek 
lettek, okosabbak? Rajta áll, hogy tisztázza a család becsületét, és ez a terv 
igencsak kedves Őfelsége szívének. Fülöp király hihetetlen egy uralkodó! - 
gondolta Miguel de Guarras. Olyan dolgokat tud, amelyekről a legtöbb uralkodó 
még csak nem is hallott. És a legkisebb részlet is izgatja. Most is összegyűjtötte az 
összes kis részletet, amit csak lehetett erről a családról, úgy dolgozta ki a tervét.

Cavan FitzGerald a maga részéről mit sem törődött a spanyolok politikájával. 
Sokkal inkább érdekelte a kilátás, hogy gazdag feleségre tegyen szert, és hozzá 
rangra persze. Apja Rogan legifjabb öccse volt, pap. Anyja nem sokkal a gyermek 
születése után meghalt. Cavan apja a maga módján jó ember volt, hisz megtehette 
volna, hogy árvaságra ítéli a babát, egyszerűen otthagyja a parókia előtt. De nem 
így tett. Elismerte magáénak, és megkérte bátyja feleségét, hogy nevelje föl. 
Ceara FitzGeraldnak tíz gyermeke volt. A legifjabb, Bevin tízéves ez idő tájt.

Cavan mindössze egy gyönyörű mosolyra, csodálatos hajra és gyengéd 
szeretetre emlékezett Bevinből. Ha a lánya egy kicsit is hasonlít hozzá, boldog lesz 
vele. De igazából a vagyona számít. Cavan immár harmincéves volt, de mivel 
egész Ballycoille tisztában volt születése titkával, és azzal, hogy jóképű arcán kívül 
más vagyona nincs, nem talált megfelelő feleséget. Most, ha helyén van az esze, 
nemcsak feleséghez jut, hanem vagyonhoz is. Az öreg gondol, amit akar, ő nem 
hagyja, hogy bolondos ábrándokra folyjon szét a pénz.

- Mondja hát, hogy akarja csapdába ejteni az unokám férjét? - szólalt meg 
végül Rogan FitzGerald. - Feltételezem, hogy Cavan segítségével.

- Igen, lordom - bólintott Miguel de Guarras. - Igaz, hogy az Ön unokaöccse 
nem hasonlít Conn O’Malleyre, de ugyanolyan magas és ugyanolyan a felépítése. Ő 
találkozik majd az összeesküvőkkel, de álarcban, hogy ne lássák az arcát. 



Mindössze annyit tudnak majd, hogy egy magas férfival tárgyaltak, akinek ír 
kiejtése van, és Conn O’Malleynek nevezi magát.

Ennyi bőven elég lesz.
- Tudni akarom, hogy az unokaöcsém biztonságban lesz-e?
- Biztonságban lesz - nyugtatta meg a spanyol.
- Szinte újjászülettem, Senor de Guarras! - kiáltott fel boldogan Rogan 

FitzGerald. - Már csak a halált várom egy ideje. De most már élni akarok, míg nem 
látom szabadon áldott Írországomat! Akkor majd boldogan halok meg! – remegő 
kézzel töltött mindhárom kupába. - Írországra! Az Isten áldja! - emelte föl serlegét.

Mindhárman kiürítették serlegeiket, igaz, egyikük sem csatlakozott a 
pohárköszöntőhöz. De Rogan FitzGeraldnak fel sem tűnt, annyira eltelt a lelke a 
dicső álmokkal.

Még nem hajnalodott, de Pearroc Royal ura és úrnője már fenn volt. Egy kócos, 
álmos arcú istállófiú elővezette paripáikat, s Conn lehajolt, hogy felsegítse 
feleségét a nyeregbe. Aztán fölegyenesedett, és pillantásuk találkozott. Connt 
pedig elöntötte a bizonyosság. Hetek óta nem meri bevallani magának, de szembe 
kell nézni vele. Szereti az asszonyt. Szereti, és el is akarja mondani neki. De Aidan 
bármilyen szenvedélyes is az ágyban, mintha még mindig tartana némi távolságot 
kettőjük között. Bolondot csinálna magából, ha bevallaná, hogy szereti Aidant, ha 
az nem szereti őt.

Elszakította tekintetét az asszony szürke szemétől, és ő is nyeregbe pattant.
- Menj vissza aludni, kölyök! - szólt oda barátságosan az istállófiúnak. - Még 

nem kelt fel a nap, és majd ha visszatérünk, magunk látjuk el a lovakat.
Lassú ügetésben haladtak át a mezőn a távoli hegyek felé. Tiszta és nyugodt 

volt a levegő.
- Lady Bliss, Ön teljesen őrült! - csúfolódott Conn. – Ki más lovagolna ki 

ilyenkor, hogy napfelkeltét lásson?
- Ez az én májusi mulatságom! - nevetett rá az asszony. - Amióta csak az 

eszemet tudom, május első napján mindig fölkeltem, hogy lássam a napfelkeltét. 
Amikor még kicsi voltam, a szüleimmel mentünk, aztán a testvéreimmel együtt. 
Amikor ők távoztak az élők sorából, apa és én lovagoltunk ki minden évben, amíg 
képes volt megülni a lovat. Attól fogva egyedül jöttem. Ez hagyomány, Conn, és 
szerencsét hoz. Ugye megértesz?

- Persze, édesem, hogyne értenélek! Mi, írek, elég babonásak vagyunk a 
szerencsével kapcsolatban.

Kelet felé hirtelen ragyogás támadt, mély rózsaszín fény jelent meg a 
láthatáron, és nyújtózkodott az ég felé. Gyorsabb léptekre ösztökélték lovaikat, 
hogy a hegy gerincéig érjenek, ahol a legjobb kilátás nyílik. Fölöttük immár 
világoskék volt az ég, és enyhe szellő cirógatta őket. Aztán megállították a lovakat, 
és némán nézték a láthatáron tündöklő gazdag színeket, majd a felkelő nap tüzes 
ragyogását.

Hány napfelkeltét láttam már, de igazából egyet sem figyeltem meg! - gondolta 
Conn. Felesége keze felé nyúlt, és gyengéden megszorította.

- Tudtam, hogy megértesz! - mondta Aidan halkan. - Most már 
mindkettőnknek szerencséje lesz idén.

Conn nem engedte el az asszony kezét, hanem lepattant a lóról, majd 
lesegítette Aidant is. Hagyták, hadd legeljenek az állatok, kéz a kézben felsétáltak 
a hegytetőre. Conn leterítette köpönyegét a harmatos fűre, majd karjaiba vonta az 
asszonyt. Fejét lehajtotta, és szenvedélyesen megcsókolta. Aidan pedig átkarolta a 
nyakát, és szinte elolvadt az ölelés alatt. Éhes vággyal feszült a testének. 
Egyszerre rogytak térdre mindketten. Conn gyengéd ujjaival kioldozta Aidan 



fejfedőjét. Kigombolta a fehér selyeminget összefogó apró gyöngygombokat. 
Kicsomózta az ingmell zsinórját, és lecsupaszította a bájos melleket.

Aidan hátradőlt, és Conn néhány másodpercig csak a szemével itta a gyönyörű 
látványt. Azután kezdte csak ujjaival szeretettel ingerelni a mellbimbókat, s amikor 
már merészen meredtek a hajnali égbolt felé, egész tenyere rátapadt Aidan 
mellére. Az asszony kéjes nyögése annyira felkorbácsolta vérét, hogy kapkodva 
levetkőzött, és a bársonyos combok fölé emelte a mélyzöld bársony lovagló 
szoknyát.

Hideg reggeli levegő érintette Aidan bőrét, és a férfi keze egyre feljebb csúszott 
a combján. Aidan csodálta azt a misztikus erőt, amellyel a férfi rendelkezik fölötte. 
Ó Conn! - gondolta. - Mennyire szeretlek! Bárcsak merném elmondani neked! 
Bárcsak te is szeretnél!

Conn felnyögött, és olyan mélyre hatolt benne, amennyire csak tudott. Mégsem 
volt elég. Nem volt elég, hogy birtokolja ezt az odaadó testet, többet akart. Azt 
akarta, hogy Aidan szeresse. Nem tudta visszatartani magát. Kiszakadt belőle a 
kiáltás:

- Ó, Aidan, édesem! Szeress engem, ahogy én szeretlek téged! Szeress 
engem!

Aidan meghallotta, bármennyire messzire röpítette is a szenvedély. Vagy csak 
képzelte? Megborzongott a kéj első hullámától. De aztán ismét hallotta:

- Szeretlek, Aidan, ó, miért is nem szeretsz te is engem!
Aidan kezdett magához térni, szürke szeme remegve kinyílt.
- Szeretsz? Csakugyan szeretsz?
Conn pedig az arcába nézett, és Aidan hirtelen meglátta az igazságot férje 

gyönyörű zöld szemében. Conn szereti őt! Nem tudta visszatartani a könnyeket, 
végigcsorogtak arcán.

- Hát nem szeretsz! - komorodott el Conn.
- Még hogy nem szeretlek? - nyögött föl Aidan. - Attól a perctől szeretlek, 

hogy megláttalak, te őrült ír! Az első nap megszerettelek, ahogy az udvarba 
érkeztem! Hát persze, hogy szeretlek!

Boldog melegség öntötte el a férfi szívét és agyát.
- Hát szeretsz? Miért nem mondtad soha, Aidan?
- Mert amikor elvettél, még nem szerettél engem. Mert nem akartam, hogy 

azt hidd, olyan vagyok, mint azok az ostoba nőszemélyek, akik mind érted 
rajongtak az udvarban.

Aidan közelebb húzta magához a férfi fejét, megcsókolta, majd suttogva 
megszólalt:

- Ugye még nem fejeztük be, amit elkezdtünk, lordom?
- Nem, édesem - húzódott vissza Conn. - De nem itt folytatjuk. Haza akarlak 

vinni, egyenesen a hálószobánkba. És egy jó hétig ki sem bújni veled az ágyból. És 
élvezni, hogy kívánsz! - megigazította ruháját, és lehúzta az asszony szoknyáját.

- De én máris kívánlak, Conn! - nyöszörgött Aidan.
Conn mosolyogva felsegítette feleségét a nyeregbe.
- Örömmel hallom. De egy kis lovaglástól még hevesebb leszel!
- Micsoda egy csirkefogó vagy! - hirtelen harag töltötte el.
Hisz pontosan ettől tartott, Conn immár biztos a dolgában, és kihasználja a 

helyzetet. Megsarkantyúzta a lovát, és leszáguldott a hegyről. Mihelyt a síkságra 
ért, vágtázni kezdett.

- Aidan! Aidan! A fenébe is, várj meg! - Mi a csuda ütött ebbe a nőbe? - 
dühöngött magában Conn. - Hát nem vallotta be, hogy szereti? Hogy teljesen a 
hatalmában van? Maga is vágtára sarkallta a lovát, és utána száguldott.

Aidan ért előbb haza. Egyenesen az istállóba tartott, majd lepattant a lóról, és 
nekilátott gyorsan lenyergelni.

- Aidan! - Conn jelent meg az ajtóban.



- Eriggy a pokolba!
- Az ég szerelmére, mi ütött beléd, te asszony! Szeretlek és te is engem! 

Gyere, menjünk a szobánkba, és töltsük a napot édes szeretkezéssel!
- Már szeretkeztél velem, Conn! A kedvenc helyemen szeretkeztél velem, a 

hajnali égbolt alatt! Aztán csak azért, mert voltam olyan bolond, hogy bevallottam 
a szerelmemet, abbahagytad! Felrángattál, és azt mondtad, hogy hazamegyünk! 
De én nem olyan nőszemély vagyok, akit a kedvedre használsz. A feleséged 
vagyok Conn, és ha még egyszer ilyet teszel velem, esküszöm, levágom a füled!

Conn könnyedén lepattant a lováról, majd becsukta az istállóajtót maga 
mögött, és rekeszébe vezette az állatot.

- Vagyis, mit sem törődik vele asszonyom, hol teszem magamévá, ha már 
egyszer elkezdtem? Erről van szó?

- Igen - felelte haragosan Aidan.
- Gyere ide!
- Tessék?
- Gyere ide! - ismételte a férfi.
Bár homály volt az istállóban, Aidan jól látta, hogy veszélyes fény csillan a férje 

szemében. Közelebb húzódott lovához, mintha tőle várna védelmet. Conn pedig 
halkan felnevetett.

- Nyisd ki az ajtót! - szólalt meg Aidan idegesen.
- És az egész cselédség lássa, mint szeretkezünk? Nem hiszem, hogy ezt 

akarod, Aidan, édesem!
- Itt, az istállóban akarod?
Conn kihúzta az istállóból, felkapta, és minden teketória nélkül egy halom 

szénára vetette.
- Az előbb azt panaszoltad, édesem, hogy túl sokat habozok! Most, hogy 

belegondolok, tökéletesen igazad van! Átkozott bolond vagyok, hogy csak azért, 
hogy kényelmesebben folytathassuk, megszakítottam egy ilyen édes 
tevékenységet! - Keze az asszony inge alá csúszott. - Nem gombolkoztál be, ugye? 
- Szenvedélyesen simogatta, cirógatta, ujjaival ingerelte, míg Aidan úgy nem 
érezte, hogy felsikolt gyönyörében. Conn pedig letépte róla a finom selymet, aztán 
feje Aidan melle fölé hajolt. Kéjesen szopta a merev bimbót. Nyelvével cirógatta, 
fogával finoman harapdálta, Aidan pedig meglepődve nyögdécselt. Conn még soha 
nem bánt ilyen durván vele, mégis kellemes volt, hisz nem volt kegyetlen.

- Az én felháborítóan gyönyörű testű, édes kis feleségem! - morogta a férfi. - 
Beléd akarom temetni magam, Aidan! Egész életem azzal töltenem, hogy 
szeretlek! Imádlak, te nőszemély, hát nem értesz? Szeretlek! - felemelve fejét az 
asszony szemébe nézett. - Soha még nőnek nem mondtam ezt, Aidan. A szerelem 
komoly dolog, nem szabad tréfálkozni vele, édesem!

- A fenébe is, Conn - szólalt meg Aidan bágyadtan és nem túl nagy 
meggyőződéssel. - Elvárom, hogy tisztelettel bánj velem! Én nem olyan vagyok, 
mint a könnyű kis hódításaid! De az úr legyen irgalmas, én is szeretlek! - Lehúzta a 
férfi fejét, hogy megcsókolhassa, és abban a pillanatban, hogy ajkuk édesen, izzó 
csókban összeforrott, Conn beléhatolt. Egy pillanatig megpihent Aidan combjai 
közt, élvezte meleg ölelését maga körül, aztán mozogni kezdett, először lassan, 
majd fokozva a tempót. Ha ebben a pillanatban érne véget az életem, 
szerencsésnek mondhatnám magam! - futott át az agyán.

Hogy lehet rám ilyen hatással? - gondolta Aidan gyönyörtől kábán. - Hogy képes 
ilyen hihetetlen gyönyört nyújtani ez a remek férfi, akinek a felesége lett? Érzések 
zűrzavara öntötte el, azt kívánta, bárcsak örökké tartana, ugyanakkor olyan 
szenvedély öntötte el, hogy harapni, karmolni kívánta. Ujjai könnyedén 
végigsiklottak a férfi hosszú, kemény hátán, Conn pedig zihálva suttogta a fülébe:

- Édes! Édes!



Aidan pedig érezte, mint veszti el minden önuralmát, és ragadja el magával a 
vágy vak árja. Egyre magasabbra és magasabbra röpítette ez az áradat, akár a 
szél szárnyán röppenő sólymot a vihar. Conn egyre mélyebbre és mélyebbre hatolt 
belé, és Aidan nem érzett mást, nem érezte a fenekét finoman összekarmoló durva 
szénaszálakat sem. Conn és Aidan egyszerre kiáltottak föl gyönyörükben. Aztán a 
férfi még egy utol¬só nyögést hallatva, lassan Aidan mellére hajtotta a fejét.

Még néhány csodálatos percig feküdtek így a szénakazalon, majd Aidan 
megszólalt.

- Conn, szállj már le rólam! Elmúlt már a hajnal, és a konyhából bármelyik 
pillanatban megérkezhetnek a lovászok. Mit szólnak, ha meglátják, hogy uruk az 
istállóban hágta meg úrnőjüket, akár egy csődör?

- Így látod magad, Aidan? Tüzelő kancának? – kuncogott a férfi elégedetten.
Aidan felült. Megkötötte ingmellét, begombolta ingét.
- Az kell legyek, különben nem kívánnálak így, ilyen szégyentelenül!
Conn levett néhány szénaszálat az asszony gyönyörű hajáról.
- Be kell valljam, hogy én ugyanilyen hevesen kívánlak! - mosolygott rá, aztán 

felhúzta magához. Lassan, finoman megcsókolta Aidan érzéki ajkát.
Aidan lágyan felsóhajtott, és átkarolta a férje nyakát. Bársonyos nyelvecskéje a 

férfi szájába csúszott, és Conn nyelvét kereste. Szinte abban a pillanatban éles 
vágy hasított a férfiba. Valami csodálatos történt velünk! - gondolta. - Azzal, hogy 
beval-lottuk, szeretjük egymást, ledőlt minden maradék gát közöttünk. Még soha 
nem érezte feleségét ennyire odaadónak. Aidan eddig sem tagadott meg tőle 
semmit, mégis, valahogy más volt, és Conn élvezte ezt a különbséget. Csókjaik 
egyre mélyebbek, egyre szenvedélyesebbek lettek, de Conn hirtelen, minden 
akaraterejét összeszedve, kiszakította magát az ölelésből.

- De lordom! - duzzogott Aidan.
- Hallom közeledni a lovászokat! - nézett fel a férfi. – Ha nem így lenne, már le 

is tepernélek újra erre a szénakazalra!
- Inkább ügyelnél a kinézetedre, lordom! – csúfolódott Aidan, és végigsimított 

a férfi feszes nadrágján jól látszó dudoron.
- A csudába! - mordult fel Conn, Aidan pedig kuncogva beszaladt lovának 

rekeszébe, és úgy tett, mintha javában csutakolná az állatot. Alig látott neki, máris 
nyílt az istállóajtó, és néhány lovász lépett be, nagy zajjal.

- Milady! - torpantak meg.
- Jó reggelt, Haig! - köszöntötte Aidan a főlovászt, és kecsesen biccentett a 

többiek felé. - A lord és én épp most érkeztünk, és mivel senkit nem találtunk itt, 
magunk nyergeltünk le.

Már jócskán maguk mögött hagyták az istállót, amikor kitört belőle a nevetés, 
és Conn vele nevetett.

- Micsoda udvaronc lenne belőled, édes!
- Szeretnék is visszamenni az udvarba! - felelt Aidan Conn legnagyobb 

meglepetésére.
- Komolyan?
- Legalább egyszer. Amikor az első gyermekemet várom, hadd pukkadjon 

meg az a sok nőszemély, aki úgy lenézett - felelte huncutul. - Ugye nem bánod?
- Dehogy! - mosolygott rá a férje. - Örömmel büszkélkedem majd veled, 

nevetek az urakon, mint lóg kocsányon a szemük, amikor meglátják a gyönyörű 
cicid a merész udvari öltözékben! Majd rájönnek, mit veszítettek!

- Nagyszájú! Hisz te sem vettél észre, Conn St. Michael!
- De igen, édes! Amikor fogócskáztunk és először megcsókoltalak, és az ajkad 

oly hihetetlenül édes volt. Egy pillanatig el sem tudtam képzelni, mit keres egy 
ilyen lány, mint te, az udvarban.

- Aztán a következő percben otthagytál, és futottál tovább a kis pillangóid 
után, akiket oly szívesen lándzsahegyre tűztél! - vádaskodott az asszony.



- Igaz - vallotta be szomorkásán a férfi, és gyorsan lebukott egy ütés elől. - Te 
féltékeny vagy!

- Az összes nőre, akivel eddig voltál! - vallotta be Aidan. 
A házhoz értek, de még mielőtt beléptek volna, Conn megragadta Aidant, és 

magához ölelte.
- Soha nem csallak meg, édes! Nem hagylak ott, ezt megígérem! Azt hiszem, 

a miénk örök szerelem! - gyengéden megcsókolta. - Ma egész nap ki sem bújunk 
az ágyból! - ígérte.

De alighogy beléptek a házba, kiderült, hogy látogatójuk van. Beal sietett eléjük 
a hírrel.

- Egy úr várakozik a nagyteremben, mylord. Azt mondja, őladysége kuzinja.
- Nincsenek unokatestvéreim! - nézett Aidan zavartan. - Apám egyetlen 

gyermek volt.
- De anyád nem - mondta Conn.
- Egy kuzin  Írországból? De hiszen nem is ismerem anyám családját.
- Ennek az úrnak határozottan ír kiejtése van, milady - szólt közbe 

szolgálatkészen Beal.
Besiettek a házba, és jöttükre Cavan FitzGerald felállt székéből a tűzhely mellől. 

De mielőtt bármit is mondhatott volna, Conn szólalt meg.
- Lord Bliss vagyok, és Ön? - Szeme végigsöpört a férfin.
Cavan ugyanolyan magas volt, mint ő, ám egy kicsivel vaskosabb. Conn 

valahogy nem találta bizalomgerjesztőnek. Talán azért, mert világoskék szeme egy 
pillanatig sem állta a tekintetét.

- Cavan FitzGerald vagyok, lordom! - hangzott a válasz, aztán Cavan fürgén 
Aidanhoz fordult. - Te pedig a kis Aidan, gondolom,  az én drága Bevinem 
gyermeke!  Nagyatyád, Rogan FitzGerald üdvözletét hozom, Aidan!

- Még él? Nem hallottam róla anyám halála után.
- Az öreg nem tud írni - magyarázta Cavan. – Apámmal íratta leveleit, és 

amikor ő meghalt, az öreg Rogan új papot hozatott.
- Bocsássa meg FitzGerald uram, de nem sokat tudok anyám családjáról, és 

Önt sem tudom, hova helyezzem.
Cavan FitzGerald szélesen elmosolyodott, de Conn-nak feltűnt, hogy a szeme 

hideg maradt.
- Hát persze, hogy zavarban vagy, kis Aidan, nem kétlem, hogy angol atyád 

jobb szerette, ha megfeledkezel ír rokonaidról.
- Egyáltalán nem így volt, uram! - válaszolt Aidan jegesen.
- Inkább mintha ír rokonaim nem akartak volna hallani sem anyámról, alighogy 

hozzáadták apámhoz. Megelégedtek azzal, hogy túladtak a hozomány nélküli 
lányon. Anyám szegény pedig rendszeresen írt haza, ám apja csak kétszer 
válaszolt, akkor is azért, hogy pénzt kérjen.

Cavan gyorsan rádöbbent, hogy helytelenül ítélte meg az asszonyt.
- Hát, kis Aidan, a FitzGeraldok kemény emberek, de Írországban nem könnyű 

az élet. De hát azt kérdezted, mi is a helyem a családon belül. Nagyatyádnak volt 
egy néhány évvel fiatalabb öccse. Barrának hívták, és pap volt. A szeretőjétől való 
fattya vagyok, aki nem sokkal születésem után meghalt. A te nagymamád, Ceara 
nevelt fel, legyen áldott az emléke. Nagybátyám házában nőttem föl, és egész 
életemet ott töltöttem.

- Mi szél hozta hát Angliába? - kérdezte Conn.
- Rogan bácsi jószágigazgatója nemsokára visszavonul a maga kis birtokára. 

Csaknem olyan öreg már, mint Rogan FitzGerald maga. Én veszem át a helyét. 
Egész életemben erre készültem. Azért jöttem Angliába, hogy lássam, hogyan 
vezetik itt a birtokokat. Ha megengednék, hogy jószágigazgatójuk körbevezessen, 
lordom, nagyon hálás lennék.

- Nagyon szívesen - felelte Conn hidegen.



- Megnézhetné a Queens Malvernt is - kotyogott közbe Aidan. - Esetleg 
elmehetünk Devonba, megnézni Robin otthonát. El tudjuk intézni, ugye, Conn?

- Nem akarok a terhükre lenni, lordom! - szólalt meg Cavan gyorsan. Látta 
Connon, hogy visszautasítaná a kérést, és jobbnak látta megelőzni.

- Aidan családjának egy tagja sem lehet a terhemre. De csakugyan egész 
Devonig el akar utazni, FitzGerald uram? - felelte Conn szárazon.

- Minden érdekel, bármit tanulhatok, amivel modernizálhatom Rogan bácsi 
birtokát. Nagy hálával tartozom neki, amiért befogadott és felnevelt. Nem minden 
ír olyan szerencsés, mint Ön, lordom.

Cavan FitzGerald beszélgetés közben lázasan gondolkodott. Úgy tűnt neki, 
Aidan túlságosan is kötődik Conn családjához. Félő, hogy ha végrehajtja is a 
spanyolok tervét, nem ér el teljes sikert. A kis Aidan pedig csinos. Nem mintha 
nem látott volna már szebbet nála, anyja, Bevin pedig sokkal szebb volt, de a 
sötétben egyik meleg lyuk olyan, mint a másik. Az arc nem számít.

- Anyádra emlékeztetsz - mosolygott az asszonyra, akit feleségének szánt.
- Csakugyan? Milyen különös, azt hittem, apámra ütök - felelte Aidan.
Vigyázni kell vele! - döbbent rá a férfi. Sokkal óvatosabban kell közelednie. - 

Nem a vonásaid, inkább a viselkedésed, ahogy gesztikulálsz, ahogyan 
félrebiccented a bájos vörös fejed! Emlékszem rá, pedig alig látszottam ki a 
földből, amikor Bevin áthajózott a tengeren, hogy hozzámenjen az angolhoz.

- Hány éves volt akkor, uram?
- Mindössze hat, és Bevin olyan volt, akár a nővérem. Napokig sírtam azután, 

hogy elment. Minden olyan gyorsan történt, a jegyesség és egy hónapon belül az 
esküvő. Alig volt idő kihirdetni Ballycoille-ban. Sebtében rendezték meg az 
esküvőt, ahol más képviselte a vőlegényt, csak hogy a család ünnepelhessen.

- Anyám itt, Angliában ment férjhez, miután megérkezett - vágott vissza 
Aidan. - Ha jól tudom, Lincoln hercege maga vezette oltárhoz anyámat. Nagy 
megtiszteltetés volt.

- Aidan, a vendégünk feltehetőleg éhes – figyelmeztette Conn a feleségét. 
Aztán ahogy az asszony rájuk mosolygott és elsietett, Conn a vendégükhöz fordult.

- Ha jól emlékszem, a FitzGerald család délen él. Hogy jutott ide, Anglia 
közepébe?

- Dublinban volt intéznivalóm, lordom, és onnan Liverpoolba hajóztam. 
Vettem egy lovat, és mivel a birtokuk útba esik Londonba menet, megígértem 
drága nagybátyámnak, hogy megállok itt, meglátogatom a kis Aidant. Az öreg 
nagyon sok szeretettel emlékszik rá.

- Nem is látta - jegyezte meg Conn.
- De a lány olyan éretten írt a leveleiben, hogy az öreg úgy érzi, mintha látta 

volna - szólt azonnal a kész válasz.
- És hogy mennek a dolgok Írországban? - kérdezte Conn.
- Mint eddig. Az angolok egyre több ültetvényt alakítanak ki, és mindent 

elvesznek tőlünk. Vagyis semmi nem változott.
- Connaughtban nincsenek ültetvények - vetette közbe Conn.
- Csakugyan - bólintott Cavan FitzGerald. - Arrafelé megtanulták, hogyan 

működjenek együtt az angolokkal. Mifelénk jobb szeretünk szabadok maradni. 
Conn lerázta magáról a sértést.
- Írországnak egyetlen királyra van szüksége, nem százra. És egészen addig, 

amíg száz királya van Írországnak, örökre szolgasorban marad! Nem akarja 
megérteni, ugye? Azt hiszi, áruló vagyok, csak mert itt élek. De Írországban 
mindössze Dubhdara O’Malley legifjabb gyermeke voltam, föld nélkül, jövő nélkül. 
Mi értelme lett volna ott maradnom? Itt, Angliában vihettem valamire. Szerencsét 
csináltam.

- Azzal, hogy elvette az unokahúgomat! - vetette közbe Cavan.



- Ugyan! Gazdag ember voltam már, amikor megismertem Aidant. Nem 
mintha magára tartozna! Mint a feleségem családjának egyik tagját, szívesen 
látom Pearroc Royalban, egészen addig, míg nem él vissza a helyzetével, 
FitzGerald uram! Ha igen, velem gyűlik meg a baja. És elhiheti, hogy az angol 
úriember máza alatt még mindig kelta harcos vagyok. Vegye figyelmeztetésnek!

Cavan FitzGerald egyáltalán nem volt ostoba. Ami oly könnyű feladatnak 
látszott, amikor a spanyol küldönc felvette vele a kapcsolatot, most már egyáltalán 
nem tűnt egyszerűnek. A rákövetkező néhány napban Lord Bliss társaságában 
bejárta az egész hatalmas birtokot, és megdöbbentette Conn hatalmas tudása. 
Házasságuk után Aidan a férjére hagyta a birtok irányítását, Conn pedig gyorsan 
tanult, és máris kinevezett magának egy segédet az ifjú Beal, az inasuk legidősebb 
fia személyében. Az ifjú Beal harmincas éveinek végén járt, és mint 
jószágigazgató, öccsét nevezte ki vadgazdának.

A szolgák láthatóan mind hűségesek voltak gazdáik iránt, és Cavan FitzGerald 
minél többet látott, annál inkább rádöbbent, hogy akárcsak Conn, ő is szívesebben 
élne itt, Angliában, kényelemben. Miért is térne vissza Írországba?

Segít a spanyolnak tönkretenni az O’Malleyket, legalábbis az O’Malley fivéreket, 
mert annak alapján, amit hallott, úgy tűnt neki, hogy Skye O’Malley túl kemény 
falat lenne. Aztán kivárja a megfelelő időt, mielőtt udvarolni kezd a gyászoló 
özvegynek, mert most már biztos volt benne, hogy Aidan komolyan gyászolni fog. 
Arra is hogy Conn nem kedveli, gyanakszik rá. Csak az mentette meg, hogy igazat 
mondott akkor, amikor közölte, kitanult jószágigazgatónak.

Nem volt nagy mehetnékje elindulni Londonba és találkozni Miguel de 
Guarrasszal. A spanyol már várta a kihalt cornwalli partvidéken. Nem kell 
aggódnia. Anyja francia volt, és könnyen kiadhatta magát franciának. Cavan 
viszont igencsak jól érezte magát Pearroc Royalban, és igyekezett az ír charme és 
humor segítségével megnyerni unokahúgát. Aidan pedig boldog volt, hogy végre 
előkerült egy rokona. Kivirágzott a férfi figyelmétől. Boldog házasságban élt, de 
attól még jólestek egy jóképű férfi bókjai és Cavan FitzGerald határozottan vonzó 
megjelenésű volt. Nem olyan jóképű, mint a férjem - gondolta az asszony büszkén 
-, de azért igencsak jóképű világoskék szemével és hajával, amely nem bronzszínű, 
mint az övé, hanem inkább vöröses.

Skye és Adam ugyanolyan véleménnyel voltak Cavan FitzGeraldról, mint Conn. 
Ösztönösen nem bíztak benne, de hallgattak, mert tudták, mennyire örül 
rokonának az édes kis Aidan.

Aidan, amikor kettesben maradtak Skye-jal, be is vallotta érzelmeit.
- Húgaimra alig emlékszem, oly rég meghaltak. Anyám családja pedig 

mostanáig nem is volt valóságos a számomra. Cavan pedig beszél nekem a 
rokonaimról, élőkről, holtakról, múltról és jelenről egyaránt. Szinte látom anyámat 
mint gyermeklányt, Cavan szemén keresztül. Ugye megértesz, Skye?

Skye meghatódott. Biztos volt benne, hogy ösztönei nem hagyják cserben, de 
bármennyire is nem kedvelte a sima beszédű írt, nem hitte, hogy árthatna 
Aidannak.

Eljött a június, és Cavan FitzGerald tudta, hogy nem halogathatja tovább az 
utazást. Meglepetésére Conn és Aidan közölték, hogy vele tartanak. Nemrég 
kapták meg a királynő engedélyét, hogy Londonba menjenek. Tökéletes volt az 
időzítés. Ezek szerint Conn Londonban lesz, mialatt ő megszemélyesíti. Lord Bliss 
nem kerülheti el a csapdát!

- Ha együtt utazhatunk, sokkal kellemesebb lesz az út! - mosolygott szélesen.
- Nálunk kell laknia Londonban! - invitálta Aidan kedvesen. De mielőtt Conn 

tiltakozhatott volna, Cavan FitzGerald udvariasan visszautasította a meghívást.



- Nagyon kedves tőled, kis Aidan, de inkább nem. Feltehetőleg soha többé 
nem jutok el Londonba, így aztán jobb szeretnék a város szívében lakni, valami 
nyüzsgő fogadóban. Ugye megértesz, kuzin?

- Én megértem - bólintott Conn. - Ne feledd, édesem, hogy te még soha nem 
jártál Írországban - fordult feleségéhez. - De én, akárcsak unokatestvéred, ott 
nőttem föl.

- Én pedig egész életemet itt töltöttem a birtokon, kivéve azt a kis időt az 
udvarnál! - nevetett Aidan. - A királynő ezért is becézett vidéki egérkéjének.

- Ismered a királynőt? - csodálkozott Cavan. Még soha nem került elő ez a 
téma, és nem sok jót ígért.

- Persze, hogy ismerem a királynőt - felelte Aidan. – Az udvarhölgye voltam. 
Erzsébet személyesen szervezte meg a házasságomat Conn-nal, kedvencével!

Annál jobb! - gondolta Cavan. - Tudor Erzsébet annál jobban fog haragudni volt 
kedvencére, ha összeesküvés gyanújába keveredik.

Conn felnevetett.
- Hallott már vonakodó menyasszonyról, Cavan? Hát én voltam a vonakodó 

vőlegény! - Átkarolta feleségét. - Mekkora bolond voltam! De hisz hogy is tudtam 
volna, hogy ennyire beleszeretek ebbe a boszorkányba!

- Miért száműzték az udvarból? - kérdezte Cavan, hátha ez az információ is 
elősegíti tervét.

- Mert túl sok hölggyel kapták rajta egyszerre! - felelte férje helyett Aidan 
huncutul. - Egy anyával, a két lányával és egy nagykövet feleségével!

- Mind egyszerre? - döbbenet és csodálat hallatszott Cavan hangjából.
Conn bármennyire is élvezte a félreértést, kiigazította Cavant.
- Néhány nap leforgása alatt - mondta, s Aidan kuncogott.
Cavan pedig velük nevetett, de agyában máris alakult az új forgatókönyv. Conn 

e szerint megharagudott Erzsébetre, amiért távoznia kellett az udvarból, és mert 
házasságba kényszerítették. Conn az anyaszentegyház kebelén nevelkedett, és 
hirtelen kinyílt a szeme. Conn bosszúra vágyik, s ugyanakkor arra, hogy trónra 
segítse Anglia jogos katolikus királynőjét, Stuart Máriát. Tökéletes! - gondolta, s 
alig tudta visszatartani örömét. Ilyen háttérrel a spanyol tervnek sikerülnie kell!

London többnapi járásra esett Pearroc Royaltól, és Cavan FitzGeraldot útközben 
is lenyűgözte a látvány. Békés elégedettség fogadta mindenütt. Egész életében 
soha nem tapasztalt ilyesmit, és a férfi hirtelen rádöbbent, hogy féltékeny Connra. 
Most már biztos volt benne, hogy esze ágában sincs visszatérni Írországba, Tynan 
kuzinja talpát nyalni, csak hogy biztosítsa a megélhetését. Feleségre és családra 
vágyott. Mindenre, amit eddig megtagadott tőle a sors. A maga ura akart lenni, és 
ha Aidant elnyeri feleségül, az is lehet.

Conn és Aidan Greenwoodban mondtak búcsút Cavan FitzGeraldnak. Hintójuk 
alig fordult be a felhajtóra, Conn hatalmasat sóhajtott.

- Hála istennek, elment!
- De Conn! Hisz a kuzinom!
- A nagybátyád fattya, Aidan, de ettől még nem kedvelem! Egy percig sem 

hiszem neki, hogy azért jött Angliába, amit mondott. Az sem biztos, hogy az öreg 
egyáltalán él még, édesem. Ha igen, és ha unokabátyád a kedvence, miért nem 
küldött vele levelet? A pap megírhatta volna.

- Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyanakvó vagy, Conn!
- Írországban az ember megtanul gyanakvónak lenni. A tegnapi barát 

könnyen lehet a holnapi ellenség. Ösztönösen megérzem a bajkeverőket. És Cavan 
FitzGerald uraság bajkeverő! - Conn feleségéhez hajolva fölállt, gyorsan 
megcsókolta. - De ne aggódj, drágám! Azért jöttünk Londonba, hogy lássuk, a 
királynő megbocsátott-e nekem, és hogy felvághass a lányok előtt. Kár, hogy még 
nem vagy terhes, de ami késik, nem múlik!

- De hisz terhes vagyok! - mondta Aidan.



Conn átült a hintó szemben lévő ülésére, és asszonya arcába nézett.
- Gyermeked lesz? Biztos vagy benne? - Öröm és meghatódottság sugárzott a 

férfi arcából.
- Eleinte nem voltam biztos benne, és azért nem szóltam mostanáig. De azt 

hiszem, május elsején fogantam. Jövő télre várom a babát, Conn!
- Azonnal megfordulunk, és hazamegyünk! - jelentette ki Conn. - Londonban 

elviselhetetlen a nyár. Soha nem bocsátanám meg magamnak, ha járvány törne ki, 
és elkapnád!

- Ne légy ostoba, Conn! - nevetett Aidan boldogan. – Még korai a járványhoz. 
Júniusban még hűvös az idő. Itt a remek alkalom, hogy visszanyerjük a királynő 
kegyét. Már ha fogad minket. De biztos vagyok benne, hogy fogad. Elmondjuk 
neki, milyen hálásak vagyunk, milyen boldogok. És hogy gyermekünk lesz. Örülni 
fog, hogy ő tudta meg elsőnek. Mi pedig felkérjük, legyen a gyerek keresztanyja. A 
királynő érzelmes asszony, Conn. Te is tudod.

 - Igen. Böske szíve meglágyul alkalmasint – bólintott Conn. Megfogta 
asszonya kezét, és ajkához emelte. Szenvedélyesen megcsókolta. - Fiunk lesz! 
Biztos vagyok benne! - jelentette ki.

- Vagy lányunk, lordom! A babák kislányok is lehetnek, ha nem tudnád!
- De a miénk fiú lesz! - makacskodott a férfi vigyorogva.
- Mindent elkövetek! — mosolygott vissza rá Aidan. Soha életében nem volt 

ilyen boldog.
A hintó megállt a kastély előtt. A szolgák eléjük siettek. Conn bevezette a házba 

feleségét.
- Itt maradunk Greenwoodban, amíg William Cecil nem válaszol a levelünkre. 

Addig, amíg nem kapunk meghívást, egyikünk sem léphet az udvarba. Remélem, 
nem várakoztatnak sokáig. Minél hamarabb el akarok menni ebből a városból!

- De Conn, nem vagyok beteg! - tiltakozott Aidan.
- Ez a város nem egészséges hely! Az utcák teli vannak szeméttel! Ott 

bűzölögnek a nyitott csatornák. Ha már a múlt héten tudtam volna, nem is jövök 
veled Londonba!

- Múlt héten még nem voltam biztos benne – felelte Aidan bűbájosán.
- A nővérem mindig tudta, amikor terhes – gyanakodott Conn.
- Minden nő más, lordom, de kétlem, hogy Skye bárkinek is megengedné, 

hogy megakadályozza abban, amit szeretne, főleg nem a férje!
A küldönc érkezése szakította félbe társalgásukat. William Cecil, Lord Burghley 

válasza jóindulatról tanúskodott. Őfelsége szívesen látja Lord és Lady Blisst, ha 
csak rövid időre is. Jelenjenek meg hát az udvarban két napon belül!

- Nincs mit fölvennem! - tört ki Aidanból panaszosan.
- Hogyhogy nincs mit fölvenned? - döbbent meg a férje.
- Tudtad, hogy Londonba jövünk, kifejezetten azzal a céllal, logy lássuk a 

királynőt!
- Olyan gyorsan határoztunk, hogy nem is volt időm összecsomagolni - felelte 

Aidan igazi női logikával. - Azonnal el kell küldeni a nővéred varrónőjéért, és 
megfelelő udvari ruhát készíttetni az alkalomra.! Vagy azt akarod, hogy vidéki 
egérkének nézzek ki? Hogy az összes rajongód téged sajnáljon?

Már megint ezt csinálja! - nevetett magában a férfi. - Képes úgy kiforgatni a 
helyzetet, hogy majd a végén ő, a férje tehet mindenről!

- Vagyis új ruhát akarsz! - mondta.
- Hát persze! - vont vállat az asszony. - Méghozzá a lehető legfelháborítóbb, 

legdivatosabb ruhát! Azt akarom, hogy az összes nő, aki korábban észre sem vett, 
megpukkadjon a féltékenységtől, és ne csak a jóképű férjem miatt!

- Nincs más hátra, elküldetek a varrónőért – nevetett Conn. - Segíthetek 
választani?

- Nem! Téged is meg akarlak lepni!



A férfi felnevetett. Ez az asszony tele van meglepetésekkel! Kisvártatva meg is 
érkezett a varrónő három segédjével és rengeteg szövettel.

- Örülök, hogy visszatért Londonba, Lord Bliss! - mosolygott a férfira.
Conn mosolyogva csókot lehelt a hölgyek felé, majd távozott a szobából.
A varrónő egyik segédje, egy ifjú lány fátyolos tekintettel nézett utána. De 

amikor úrnője a hátsójára csapott, gyorsan magához tért. Aidan pedig helyet 
foglalt egy magas hátú székben, hogy megszemlélje a felkínált anyagokat.

- Sok szövetet hoztam magammal, Lady Bliss, de most, hogy személyesen is 
látom, tudok egyet, amely tökéletesen illik Önhöz! - mondta az asszonyság. - Nem 
sok asszony viselhetné ezt a színt, de Ön igen! Susan, az arany-bronz selymet 
mutasd!

A Susan nevű lány kivette a többi közül az anyagot, és Aidan elé terítette. 
Csodálatos, gazdag bronzszínű selyem volt, tompa, aranyos beütéssel. Aidannak 
rögtön megtetszett.

- Csak a minap kaptam Franciaországból! Remek anyag! - győzködte a 
varrónő, majd ravaszkásan hozzátette: - Az összes asszony Önt irigyelné 
Greenwichben, esküszöm!

- Akkor erre van szükségem! - nevetett Aidan. – Ugyanis pontosan ezt akarom 
elérni! Sárguljanak az irigységtől!

Olyan őszinte vidámsággal mondta, hogy a varrónő nevetésben tört ki, és vele 
nevettek segédjei is, bár visszafogottabban, nehogy megsértsék a hölgyet. Aztán 
nekiláttak méretet venni.

A ruhát hajnaltájban szállították le, és Aidannak nem kellett csalatkoznia benne. 
Connt hűséges Clunyjával együtt a ház egy másik részébe száműzték, aztán Aidan 
Mag és két ifjú cselédlány segítségével nekilátott a készülődésnek. Magnek a 
lélegzete is elállt a ruha láttán.

- Mit képzel ez a varrónő, milady! Ennek elment az esze! Így nem 
mutatkozhat a nyilvánosság előtt!

- Ez a divat, Mag asszonyság! - szólt közbe az egyik cselédlány. - Az összes 
úrihölgy így öltözik!

- Őlordsága úgysem engedi, hogy így mutatkozzon! - mondta Mag szigorúan.
- Őlordsága csak Greenwichben látja meg, mi van rajtam - kuncogott Aidan. - 

Addig eltakar a köpönyeg. Akkor már hiába tiltakozik!
- Nem teheti - kiáltott föl Mag megbotránkozva. – Nem mutogathatja a cicijét 

minden idegennek! Hisz ez botrány!
- Nem Mag! Ez a divat! - Aidan szemügyre vette magát a tükörben, és 

igencsak elégedett volt a látvánnyal. A ruha egyszerűen tökéletes volt. Nemcsak a 
botrányosan mély kivágás, hanem az ujjak is. Oldalt fel voltak vágva, kivillantva 
gyönyörű alsóingének ujjait.

Mag morogva felcsatolta a csillogó nyakláncot úrnője nyakára, Aidan pedig a 
zöld drágakő fülbevalókat illesztette a fülébe, majd kritikus szemmel pillantott 
végig magán, de nem talált kivetnivalót.

- Most pedig csináld meg a hajam, Mag! Nemsokára indulok a királynőhöz!
- Hát nem tudom, mit fog szólni a látványhoz! – morgott a komorna. Haragos 

pillantást vetett a két kuncogó cselédlányra. Elkészítette az elegáns frizurát, amit 
Lady de Marisco komornájától, Daisytől tanult. Aidan pedig fölállt, és vállára 
terítették a köpönyeget. Hosszú, bő köpeny volt, ugyanolyan bronzos selyemből, 
mint a ruha maga. Haját fátyol-vékony aranykendő óvta a folyó szelétől.

Aidan néhány pillanatig elnézte tükörképét. Igenis számítanak a színes tollak! 
Már nem szürke kis veréb vagyok! - gondolta. Még soha nem látta magát ennyire 
elegánsnak, ennyire bájosnak. De hogy a hatás mennyire köszönhető a ruhának és 
mennyire a sugárzó boldogságnak, nem tudta volna megmondani.

Conn odabent várta.



- Hát fölvetted már a köpönyeget? - jegyezte meg csalódottan. - Nem 
láthatom azt a gyönyörű ruhát?

- Már így is késésben vagyunk - felelte Aidan aggódva. - Majd látod, ha 
Greenwichbe értünk. De nem akarok elkésni, Conn, tudod, hogy Őfelsége mennyire 
nem szereti a késést!

- Teljesen igazad van! - felelte Conn, de azért gyanakodva kísérte le feleségét 
a rakpartra.

Bárkájuk a dagály hátán száguldott a Temzén a greenwichi királyi palotáig, ahol 
beálltak a kikötésre váró kisebb-nagyobb hajók sorába. Connt többen is 
felismerték, és a férfi elegáns, fekete bársonyruhájában jobbra-balra hajlongva 
viszonozta a köszöntéseket.

- Hogy lehet, hogy sokkal több hölgy üdvözöl, mint ahány úr? - csúfolódott 
Aidan.

- Sok barátot szereztem az udvarban - felelte Conn szárazon, de azért 
huncutul feleségére kacsintott.

- Meghiszem azt! De ha bármelyik pipi is fel szeretné újítani a régi 
kapcsolatot, cafatokra szaggatom!

A férfi odahajolt hozzá, és a fülébe csókolt.
- Ne bánd, ha nézelődöm, édes! Hisz te is tudod, hogy csak egyvalaki van a 

szívemben, és az te vagy!
- Te csirkefogó!
- Igen, de olyan csirkefogó, aki szereti a feleségét, Aidan! Hidd el nekem, ízig-

vérig udvaronc vagyok és örömmel flörtölök, de nem foglak megcsalni!
- De akkor nem bánod, ha én is flörtölök? - kérdezte az asszony.
- Nem, édesem, hisz ahogy én hűséges vagyok hozzád, tudom, hogy te is az 

leszel hozzám. Csak légy óvatos, Aidan, nincs még gyakorlatod ebben a 
művészetben, és könnyen téves következtetéseket ébreszthetsz egy férfiban, 
márpedig tudom, hogy ezt nem akarod. Szórakozz jól édesem, csak légy óvatos!

- Kíváncsi lennék, hány férj engedélyezi feleségének a flörtöt? - tűnődött 
mosolyogva Aidan.

- Nem sok. Mert nem bíznak úgy a hitvesükben, mint én.
Végre az ő csónakjuk került sorra. A királyi szolgák segítségével kiléptek a kis 

kő rakpartra, és felsiettek a lépcsőn a greenwichi palotába. Ott a várakozó szolgák 
elvették köpenyeiket, és Conn, most először, szemügyre vette felesége új ruháját. 
Olyan mulatságosán megdöbbent arcot vágott, hogy Aidanból kitört a nevetés.

- Uram isten! Hát te nem sokat hagysz a képzeletre, édesem! - sziszegte a 
férfi.

- Ez a divat, uram!
- Ki mondja ezt? - Conn berángatta feleségét egy sarokba, ahol senki sem 

láthatta.
- A varrónő - felelte Aidan nyugodtan. - A nővéred útmutatásai, méghozzá 

pontos útmutatásai alapján készítette a ruhámat. Magammal hoztam a levelét, és 
átadtam a varrónőnek két nappal ezelőtt, márpedig a hölgy szerint Skye-nál 
jobban senki nem ért a divathoz, és bölcsen teszem, ha rá hagyatkozom!

- Ez a ruha abszolút illetlen! Azonnal hazamegyünk átöltözni, Aidan! Nem 
engedem, hogy az udvarban minden férfi a melleiden legeltesse a szemét! - 
próbálta eltakarni Aidant, de az asszony dühösen elhúzódott.

- Ez a ruha abszolút divatos! Nézz csak körül, Conn! Minden asszony 
ugyanilyen mély dekoltázst visel, ha nem mélyebbet! A királynő pedig vár minket. 
Különben sincs semmim Greenwoodban, amit fölvehetnék e helyett. Kezdem azt 
hinni, hogy féltékeny, uram!

- Hát ez csodálatos! - Conn a fogát csikorgatta mérgében, Aidannak 
tökéletesen igaza volt. Még abban is, hogy féltékeny.



Aztán kezdte látni a helyzet komikumát is, és halkan fölnevetett. Tökéletesen 
fölkészült arra, hogy nagyvonalúan elnéző legyen jellegtelen kis felesége 
viselkedésével szemben. Csak épp az asszony nem jellegtelen többé, ebben a 
csodálatos udvari viseletben, amely úgy kiemeli szépségét. Amint rádöbbent arra, 
hogy mások ugyanolyan vonzónak találhatják a feleségét, mint ő, elpárolgott a 
nagyvonalúsága.

Tehetetlenül belekarolt hát Aidanba, és a jókora terembe kísérte, amelyben a 
királynő fogadja majd vendégeit. Útközben mindenfelől hölgyek ígérettel teli 
hangjai csilingeltek feléjük.

- Conn O’Malley! Hát visszajött!
- Conn, drágám! Örülök, hogy látlak!
- Ó, Conn, mennyire hiányoztál!
- Főleg a szép farkad hiányzott! - csúfolódott Aidan.
- Ó, drága gyermekem, hát visszajöttél az udvarba! Mennyire örülök! Kérlek, 

mutass be a férjednek, hisz mindössze látásból ismerem! - Elizabeth Clinton állt 
előttük.

Aidan udvariasan pukedlizett, Conn pedig udvariasan, mélyen meghajolt Clinton 
grófnője előtt.

- Sajnálom, hogy nem találkoztunk korábban, lordom - mondta a grófnő. - 
Ugye csatlakoznak hozzánk a nyáron? Néhány napon belül indulunk Long 
Medfordba.

- Sajnos nem tehetjük, asszonyom! - felelte Conn udvariasan. - Mindössze 
azért jöttünk az udvarba, hogy valami kellemes hírt megosszunk Őfelségével, és 
megköszönjük, hogy összeházasított minket. Rögtön utána visszatérünk Pearroc 
Royalba, mert aggódom a feleségem egészségéért.

- Aha! - mosolygott Elizabeth Clinton. Rögtön értette, mi lehet az a jó hír. 
Örült, hogy ifjú rokona ilyen szerencsésen révbe ért.

- Örülök a boldogságuknak, és tudom, hogy a királynő is hasonlóan érez majd! 
- szólalt meg. - Nagyon kíváncsi volt, hogy sikerül-e a házasságuk! De azt hiszem, 
elégedett lesz az eredménnyel.

Szeretettel átölelte Aidant, arcon csókolta, még Conn-nak is adott egy anyai 
csókot.

- Sok szerencsét mindkettőtöknek! - mondta, aztán továbblibbent.
- Aidan! Conn bátyám! - az ifjú Southwood gróf sietett feléjük.
- Uram isten, te ifjú! Hát legalább még egy lábnyit nőttél! -köszöntötte Conn. - 

Hogy sikerült ennyi futkosás közepette?
Robin Southwood elvigyorodott.
- Megtanultam enni és tanulni rohangászás közben - felelte lezserül. Aztán 

alaposabban szemügyre vette Aidant. - Boldog vagy - jegyezte meg.
- Nagyon boldog! - felelte az asszony. - Nagybátyád megfogadta a 

tanácsodat, és jól bánik velem. Még szerelmet is vallott! - rámosolygott az elpiruló 
ifjúra.

- Remélem, ő is tudja, hogy szereted, hiszen le sem vetted róla a szemed első 
este, ahogy az udvarba jöttél!

- Hohó! Miről van szó? - érdeklődött Conn.
Most Aidan pirult el, és Robin rádöbbent, hogy hibázott.
- A bátyád nagyon is tisztában van vele, hogy szeretem, Robin! - próbált 

uralkodni a helyzeten Aidan.
- De azért szeretném hallani, hogy mi volt azon az első estén! - csúfolódott 

Conn.
- De uram! Tartsa tiszteletben a titkaimat! - nézett rá haragosan az asszony.
- A királynő küldött, hogy a magánlakosztályába vezesselek benneteket! - 

szólt közbe Robin. - Sietnünk kell!



Lord és Lady Bliss követték a fiatal grófot, végighaladtak a folyosón, majd 
fölmentek a királynő folyóra néző magánlakosztályába. A lányok, akik néhány 
hónappal ezelőtt még Aidan társnői voltak, boldogan üdvözölték őket.

- Aidan! Csodálatosan nézel ki!
- Ez a ruha egy vagyonba kerülhetett! - sikított fel Linnét Talbot.
- Hogy vagy, Linnét? - nevetett rá Aidan, majd a többi lányra is, akit 

megismert rövid udvarbeli tartózkodása során.
- És ki ez az ifjú hölgy? Gondolom, az én helyettesem.
- Igen. Ő Bess Throckmorton, Sir Nicholas húga - mutatta be Linnét.
- Szólok a királynőnek, hogy itt vagytok! - sietett el Robin.
Aidan ismét elmosolyodott.
- Nem hiszem, hogy be lettetek már mutatva a férjemnek, Lord Blissnek!

Mind a hat udvarhölgy bájosán pukedlizett, Conn pedig válaszul meghajolt. 
Aztán a mindig szabad szájú Linnét szólalt meg.

- Szentséges Szűzanyám! Hiszen ugyanolyan csodálatos közelről, mint 
távolról! Nem csodálom, hogy visszavonultál vele vidékre! Én sem kívánnék 
osztozni rajta!

- Linnét! - szólt rá Throckmorton kisasszony döbbenten, de Aidan csak 
nevetett.

- Ruha nélkül még jobban mutat - csúfolódott, a lányok pedig Lord Bliss felé 
sandítva, nevetésben törtek ki.

- Megváltoztál, és azt hiszem, hogy előnyödre vált! - jegyezte meg Linnét 
Talbot.

- Mindez nekem köszönhető, miattam virágzott így ki - szólt közbe Conn 
huncutul.

Folytatták volna a társalgást, de Robin visszatért, és bevezette őket a 
királynőhöz.

A királynő gyöngyökkel hímzett, halványkék köntösben fogadta őket. 
Kényelmes székben ült, s egyik udvarhölgye mögötte állva kopott, vöröses haját 
kefélte.

Conn és Aidan mélyen meghajoltak előtte, és miközben lassan kiegyenesedtek, 
a királynő rájuk mosolygott.

- Boldognak látszotok - jegyezte meg enyhe szomorúsággal a hangjában. - 
Gyertek, üljetek mellém, drágáim! Meséljetek!

Különleges kegy volt ez, hisz a királynő kevés embernek engedte meg, hogy 
mellé üljön. A hálókamrában szolgálatot teljesítő egyik udvarhölgy két ülőkét 
hozott, és a királynő elé helyezte őket.

- Személyesen szerettük volna megköszönni boldogságunkat, Felség! - szólalt 
meg Aidan. - Ön nélkül soha nem találtunk volna egymásra.

Erzsébet szeme elhomályosodott. Kiverte fejéből a kényszerítő körülményeket, 
amelyek miatt Connt meg kellett házasítani, és azt, hogy Aidan volt az, aki 
vakmerőn ajánlotta magát. Megfogta Aidan kezét.

- Drága gyermekem! Oly boldog vagyok, hogy betarthattam haldokló 
atyádnak tett ígéretem, és ezzel téged is boldoggá tehettelek! Jól bánik veled ez a 
gonosz gazfickó?

Aidan olyan őszinte örömmel mosolygott, hogy még mielőtt megszólalhatott 
volna, a királynő máris tudta a választ.

- És te, Conn O’Malley, bocsánat, Conn St. Michael, Lord Bliss, te is boldog 
vagy? - De még mennyire! Mint mindig, most is Ön tudta a legjobban, mi kell 
nekem! A királynő szinte kivirágzott az őszinte bók hatására.

- Töltsétek társaságomban a nyarat! - mondta. - Látom, jót tett a házasság 
neked, Conn! A szemedben látom, hogy lecsillapodtál!



- Kegyes meghívás, és nagyon hálás vagyok érte, de kérem Felséged 
engedélyét, hogy ne éljek vele. Boldog újságot szeretnénk megosztani Önnel.

Egyik kezével a királynő kezét fogta meg, a másikkal Aidanét.
- A feleségem gyermeket vár! - jelentette be.
- Nagy megtiszteltetés lenne számunkra, ha gyermekünk keresztanyja lenne, 

Felség! - folytatta Aidan.
Tudor Erzsébet magányosságában gyakran érzett keserűséget azokkal 

szemben, akik boldog házasságban éltek, gyermekeik körében. De ha neki is része 
volt a románcban, együtt tudott örülni velük. Akárcsak Conn és Aidan esetében. 
Conn és Aidan amúgy is a lehető legjobb időpontban kerültek a királynő elé. Ismét 
szóba került egy francia házasság terve, ezúttal Medici Katalin legifjabb fiával, 
Francois dúc dAlenconnal. Erzsébet ritka jó kedvében volt. Remekül érezte magát 
olyan emberek között, akiket szeretett, és akik szerették őt.

Mindössze rövid időre tért vissza Greenwichibe, és nem egész egy héten belül 
megkezdi nyári körútját, ami ez évben Norfolk megyébe vezet. Long Medfordban 
nemsokára találkozik dúc dAlencon megbízottjával. Erzsébet kellemes izgalmat 
érzett, igaz, nem a házasság gondolatára, hiszen esze ágában sem volt 
hozzámenni egy ifjú herceghez, akinek az anyja lehetne, de azért élvezettel várta 
a tárgyalásokat, fogadkozásokat.

- Megteszi, Felség? - Aidan aggódva nézett rá. - Keresztanyja lesz 
gyermekünknek?

- Hát persze, drága kis vidéki egérkém! - felelte Erzsébet anyáskodva. - 
Számomra megtiszteltetés, hogy a keresztanyja lehetek! Igazán megható, hogy 
rám gondoltatok!

- Ki másra gondoltunk volna, mint arra, akinek boldogságunkat köszönhetjük! 
- felelte Aidan őszintén, és Connt ismét csak elöntötte a csodálat felesége iránt.

- Felség! Itt az ideje, készülődnie kell! - szólt közbe a királynő egyik 
udvarhölgye.

A királynő felállt.
- Menjetek hát, drágáim, érezzétek jól magatok ez alatt a néhány nap alatt! 

Hiányozni fog a társaságotok, de tudom, mily kényes lehet egy asszony egészsége, 
amikor először vár gyermeket. És azt is, mily sokat jelent Aidannak, hogy otthon 
lehessen Pearroc Royaljában. Télen meglátogatlak benneteket, a keresztelőre!

 
Lord és Lady Bliss még egyszer meghajoltak, majd kihátráltak Őfelsége 

hálóterméből az előszobába.

6.

Mindössze négy napot maradtak Londonban, mert Conn ragaszkodott hozzá, 
hogy minél hamarabb útra keljenek. Két jelmezbálon vettek részt ez alatt az idő 
alatt, de Aidan nem érezte jól magát. Reggelente rosszullét tört rá, amit Conn 
remek jelnek vett. Szerinte ez azt jelentette, hogy egészséges fiú születik.

- Ha te éreznéd magad olyan nyomorultul, mint én, bezzeg nem sugározna 
úgy az arcod! - korholta Aidan az elutazás előtti reggel, miután reggelijét 
visszaöklendezte egy lavórba. Langyos, mentás vízzel kiöblítette a száját, Conn 
pedig visszasegítette az ágyra.

- Ne morogj, édes, hidd el, néhány héten belül jobban leszel!



Aidan oldalára fordulva elaludt, Conn pedig széles vigyorral az arcán, 
lábujjhegyen kilopakodott a szobából. De mindenképp azt akarta, hogy felesége 
kényelemben utazzon, így hát úgy határozott, hogy előreküldi holmijukkal a 
hintókat, ők pedig bárkán, a folyón teszik meg az utat.

Az idő tökéletesen megfelelt egy ilyen kiránduláshoz. Az ég tiszta, felhőtlen 
kéken ragyogott felettük, a nap melegen, fényesen sütött, enyhe szellő fújdogált, 
meg sem borzolva a folyó felszínét. A greenwoodi csónakosok boldogok voltak, 
hogy kimozdulhatnak Londonból. Amióta Lord és Lady Mariscót száműzték a 
birtokukra, és az ifjú Lord Bliss és felesége távol élt Londontól, nem sok dolguk 
akadt. Kényelmes tempóban eveztek, ugyanúgy élvezték a jó időt, mint utasaik.

Aidan különösen kényelmesnek találta a bárkát, hisz itt sokkal könnyebben el 
tudott nyújtózkodni és szundikálni, mint a hintóban. A folyón nagy volt a forgalom, 
kompok, halászcsónakok, áruval megrakott bárkák és luxuscsónakok közt 
haladtak. Kétoldalt virágba borult a táj. Annyi volt a látnivaló, hogy Aidan szinte 
belefáradt a nézelődésbe. Kunyhók és paloták mellett haladtak el, gyermekek 
játszottak a vízparton a délutáni hőségben, mosónők sikálták a ruhát, halászok 
húzták hálóikat.

Conn levette mentéjét, és kigombolta az ingét, Aidan pedig követte példáját, 
levette ingmellét, és kigombolta selyem alsóinge nyakát. A bárka tatján álló 
kormányos nem láthatott be nyitott oldalú fülkéjükbe a tető miatt, ami pedig az 
evezősökét illeti, ők háttal ültek az utasoknak. Még szerencse, mert Conn vágya 
feltámadt levetkőzött asszonya láttán. Aidan, hogy kényelmesebben érezze magát, 
meglazította szoknyája derekát, s egészen köldökig kioldotta alsóingét, így 
szundított mellette. A férfi hosszú ideig figyelte, gyönyörködött benne. Aztán 
simogatni kezdte az egyik keblét, végül fejét föléhajtva, nyelvével cirógatta a 
másikat.

- Mmm - mormogta álmosan az asszony, szeme egy pillanatra kinyílt, és 
ujjával végigsimított a férfi nyakán. Conn finoman szopni kezdte a mellet, és a 
bimbók mereven duzzadtak. Most még érzékenyebbek voltak, mint eddig 
bármikor.

- Conn! Ne! - suttogta kétségbeesetten az asszony. - Megkívánlak, ha 
folytatod!

Férje válaszul mereven lüktető férfiasságára húzta a kezét.
- Akarom is, hogy kívánj, édesem! - suttogta vissza. Aztán anélkül, hogy száját 

levette volna hitvese melléről, kinyúlt, és lehúzta a függönyt kabinjuk elől.
Aidan arca lángolt. El nem tudta hinni, hogy a férje magáévá tegye itt a bárkán 

úgy, hogy mindössze egy vékony bársonyfüggöny választja el őket a külvilágtól. A 
férfi pedig boldogan dédelgette duzzadt kincseit. Most először tűnt fel neki, hogy 
Aidan rózsaszín mellbimbója sötétebb lett. Az asszony fészkelődött a finom érintés 
alatt. Teljesen szégyentelennek érezte magát.

- Fordulj az oldaladra, Aidan! - suttogta férje a fülébe, és Aidan egész 
testében megborzongott.

Engedelmeskedett. Érezte, hogy férje felemeli a szoknyáját, és a következő 
pillanatban férfiassága már megtalálja a bejáratot. Meleg, lüktető gyönyör töltötte 
meg, úgy nyögött föl, a férje pedig halkan felnevetett.

- Még sok mindenre taníthatlak, édesem! - súgta a fülébe, majd gyöngéden 
megcsókolta. - így nem kell elviselned a súlyomat! Nem akarok ártani a babának.

Csodálatos felismerés volt ez Aidan számára. Sokat tűnődött már azon, mihez 
kezdenek majd, amikor majd megnő a hasa, de most, hogy érezte, mint mozog a 
férje benne, csodálatos volt. Hozzásimult, fölvették egymás ritmusát. Conn levette 
a kezét a csípőjéről, és visszahelyezhette a mellére. Aidan az ajkába harapott, 
hogy visszatartsa a feltörekvő hangos, gyönyörteli sikolyt, szinte elviselhetetlenül 
izgatta az egész helyzet. Egyre szaporábban vette a levegőt, közeledett a 
beteljesedés. Aztán Conn tökéletes időzítéssel, abban a pillanatban, ahogy 



szenvedélyük tetőpontjára hágott, kezével gyorsan betapasztotta Aidan száját. 
Feljajdult, amikor az asszony foga a tenyerébe mélyedt. Néhány hosszú pillanatig 
remegve feküdtek egymás mellett, aztán Conn elvette a kezét. De Aidan 
megragadta, visszahúzta, és megcsókolta ott, ahol foga megjelölte. Conn pedig 
gyengéden eligazította szoknyáját, és kinyitotta a függönyt, az egyik oldalon 
beengedve az enyhe szellőt. Csodálatos volt! - gondolta Aidan.

- Milyen tanult ember vagy, férjuram! - szólalt meg. - Remélem, még van 
számomra egy-két ilyen meglepetésed! - hátára feküdt, és ránézett a férjére.

A fenébe is! De csinos lettél! - gondolta Conn. - Én teszem, vagy a baba, vagy 
talán mindketten!

- Ó, Aidan! Szerelmem! Az egész világot meg akarom mutatni neked, és egy 
egész hosszú, boldog élet áll előttünk, hogy élvezzük! - mondta. Aztán 
megcsókolta az asszonyt, és Aidan ajkai szétnyíltak nyelve érintésére. Mily édesen 
tüzes még mindig!

Aztán Aidan szeme ismét lecsukódott, és az asszony elszenderedett, Conn 
pedig, akárcsak minden egyes nap az elmúlt hónapok során, arra gondolt, mily 
szerencsés is, hogy rátalált.

Bárkájuk Oxford városától nem messzire tette őket partra, ahonnét útjukat 
hintón folytatták. Az útnak több mint a felén túl voltak már, és a maradék nem is 
tűnt olyan szörnyűnek a nyár porával borított utakon.

Épp idejében érkeztek Pearroc Royalba, egy héttel a kis Velvet de Marisco 
eljegyzése előtt. A vőlegény, az ifjú Alexander Gordon atyja, Angus, Adam de 
Marisco régi barátja volt. Gyermekkorukban fogadták meg, hogy családjaikat 
házasság révén is egyesítik, és most valóra válhat ez az álom.

Skye-t nem tette boldoggá az elrendezett házasság. Első házassága ilyen volt, 
és az első pillanattól fogva balul sikeredett. Akarta persze, hogy lányai jó partit 
csináljanak, de azt is akarta, hogy szerelemből házasodjanak.

Bár a ház teli volt vendégekkel, Skye ragaszkodott hozzá, hogy Conn és Aidan 
töltsék náluk az éjszakát, főleg, amikor megtudta, hogy Aidan áldott állapotban 
van.

- Jaj, de boldog vagyok! - ölelte magához sógornőjét. - Úgy tűnik, ebben az 
évben gyarapodik a család. Willow gyermeke a jövő hónapban várható, a tiéd 
pedig most, télen. Mindkét nagyobbik fiam télen született. Üzenünk Eibhlin 
nővéremnek, hogy jöjjön ide Írországból, segítsen a szülésnél! Conn mesélt már 
neked Eibhlinről, ugye?

- A gyógyító apácáról? Beszélt már, és nagyon szeretném megismerni. Bár 
még soha nem hallottam női orvosról.

 
Queens Malvern kezdett megtelni Skye gyermekeivel. Írországból eljött 

legidősebb fia, Ewan ŐFlaherty, feleségével, Gwennel és gyermekeikkel. Ewan 
bátyja, Murrogh egy utazásról érkezett ide. Útközben, Devonban csatlakozott 
hozzá felesége, Joan, Gwen nővére gyermekeikkel. Eljött Willow is férjével. Pocakja 
hatalmasra duzzadt már, és majd szétcsattant a büszkeségtől és boldogságtól. Az 
udvarból eljött a két féltestvér, Robin Southwood és Lord Padraic Bürke is. Padraic 
nővére, Deirdre is mehetett volna az udvarba, de nem óhajtotta, inkább anyja 
mellett maradt. Csúfolták is a fiúk, hogy kis-húga előbb megy majd férjhez nála.

Deirdre nyugodt természetű lány volt. Végignézett BrocCairn hercegén és fián, 
és így szólt:

- Nem lennék boldog egy olyan ember oldalán, mint Alexander Gordon. Túl 
heves a számomra. Én egy finom, gyengéd férfira vágyom.

Aidan átkarolta.
- Azt hiszem, a korodhoz képest nagyon bölcsen beszélsz.
Szűk családi körben tartották az eljegyzést.  Eljött Sir Robert Small is, 

nővérével, Cecily úrnővel. Akkoriban tilos volt katolikus misét tartani, de a Marisco 



család szolgái közül egy sem árulkodott volna, sem rájuk, sem papjukra, egy fiatal 
francia rokonra, akit nagyon kedveltek a környéken.

Aidan mosollyal ajkán figyelte az ifjakat. Örült, hogy apja nem jegyezte el ilyen 
fiatalon. Alex láthatóan zavarban volt, s amikor a menyasszonyára nézett, 
mindössze egy gyermeklányt látott. El sem tudta képzelni felnőttnek, pedig 
magáról azt hitte, már elérte ezt az állapotot.

A mulatság mindössze egy napig tartott. Angus Gordonnak sietnie kellett haza, 
Skóciába. Zavaros idők jártak akkoriban, és nem volt bölcs dolog hosszú ideig ura 
nélkül hagyni a birtokot. Azonkívül Angus Gordon lánya is esküvő előtt állt. Az 
eljegyzés másnapján BrocCairn grófja máris indult észak felé. Ám az igazi 
szenzációt mégsem ez jelentette, hanem az, amikor az eljegyzés estéjén Skye 
lányára, Willow-ra rájöttek a szülési görcsök, és egészséges kisfiúnak adott életet. 
Azonnal meg is keresztelték, az ifjú jegyesek lettek a keresztszülei.

Másnap hazafelé lovagolva Aidan még mindig vígan nevetett, mekkora izgalmat 
okozott Willow.

- Szinte el sem hiszem! - mondta Conn vagy századszor. - Soha nem gondoltam, 
hogy Skye-t bármi is így felizgassa. Hisz éppen elég gyereket szült ő maga is!

- De most az ő gyereke szült! - felelte Aidan. - Más dolog elszenvedni a 
fájdalmat, mint látni a gyermeked szenvedését. Én még csak készülök az 
anyaságra, de máris kezdem érteni ezeket a dolgokat.

Conn megfogta a kezét.
- Szeretlek! - mondta halkan. - Nagyon szeretlek!
Sárga cickafarkmezőn lovagoltak át, majd enyhe domboldalon kapaszkodtak 

föl. A tetőre érve egy pillanatra megálltak, és letekintettek a késő délutáni 
napsütésben békésen elterülő birtokra. A szépen nyírt gyep bársonyosan zöldellt a 
ház körül. A virágoskert a szivárvány minden színében tündökölt, és a kis tavon 
vízimadarak úszkáltak békésen. A tó mentén lévő kis erdőben a Pearroc Royal 
szarvasai tanyáztak. Conn és felesége szótlanul nézték a látványt. Nem is volt 
szükségük szavakra.

Amint megérkeztek és átadták lovaikat egy istállófiúnak, Beal sietett elő az 
épületből.

- Néhány úriember várja Önt, mylord!
- Köszönöm, Beal!
Conn, Aidannal az oldalán, besietett a házba.. Vagy fél tucat, a királynő 

testőrgárdájának egyenruháját viselő férfi állt az előcsarnokban. Conn feléjük 
sietett.

- Üdvözlöm Önöket Pearroc Royalban, uraim! Remélem, Beal már megkínálta 
Önöket!

Egyiküket sem ismerte, de ez semmit sem jelentett, hisz a Gárda tagjai 
többnyire visszavonultak birtokaikra, akárcsak ő tette.

- Miben lehetek szolgálatukra?
- Ön Conn St. Michael született O’Malley, jelenleg Lord Bliss?
- Én vagyok, uram!
- Fájdalmas kötelességem tudatni Önnel, lordom, hogy a királynő nevében 

letartóztatom!
- Micsoda? - döbbent meg Conn.
- Azért jöttünk, hogy Londonba kísérjük, ahol Őfelsége parancsára a Towerba 

zárják!
- Nem! - sápadt el rémületében Aidan. - Nem! - ismételte, - Csakis valami 

tévedés lehet!
Conn átkarolta feleségét.
- Semmi baj, édes! Nem tettem semmi rosszat! Nyilván vaami tévedés!
- De a Towerba zárnak! Soha többé nem látlak! - sírt az sszony, hogy 

patakzottak a könnyei.



Conn magához szorította, de hiába próbálta megvigasztalni.
- A feleségem gyermeket vár - magyarázta a láthatóan zavarban lévő 

kapitánynak, aztán maga felé fordította a könnyáztatta arcot. - Bízom Böskében, 
Aidan! Most pedig szedd össze magad, szerelmem, s jól figyelj! Elmegyek ezekkel 
az úriemberekkel, te pedig azonnal küldj át egy szolgát Adamhoz, és értesítsd, mi 
történt. Ő tudja, mit kell tennie. Ugye megértesz, Aidan?

- Igen - szipogott az asszony.
- Beal! - kiáltott föl Conn.
- Lordom! - termett ott azon nyomban az inas.
- Azon nyomban hozd ide a kardomat!
Mintha egy örökkévalóságig álltak volna az előcsarnokban, mire Beal meghozta 

Conn fegyverét. Aidan nem volt képes uralkodni félelmén, remegve kapaszkodott 
férjébe. Conn pedig magához szorította. Az ő szíve is hevesebben dobogott. El nem 
tudta képzelni, mi történt. Lehet, hogy bátyjai fordultak a királynő ellen? De ez 
esetben Erzsébet miért nem szólt egy szót sem, míg Londonban voltak? A királynő 
emberei zavartan várakoztak.

- A kardja, lordom! - nyújtotta át Beal Conn-nak a pengét.
Conn megköszönte, majd elengedte Aidant, és a kapitányhoz fordult.
- A kardom! - nyújtotta felé a fegyvert.
- Szavát adja, lordom, hogy nem próbál megszökni? - kérdezte a kapitány.
- Szavamat adom! - felelte Conn, nyugodtabban, mint amilyennek érezte 

magát.
- Köszönöm, lordom! Ez esetben készen állunk az indulásra.
- Nem! - kiáltott föl Aidan. - Ne induljanak most, uram! Későre jár már! Várják 

meg a reggelt!
- Azt a parancsot kaptam, hölgyem, hogy a lehető leghamarabb vigyem a 

férjét Londonba. Még legalább hat óra hosszat világos lesz, sötétedésig jókora utat 
megtehetünk. - Connra pillantott. - Jól teszi, ha tömött pénztárcát hoz magával, 
lordom! A pénzügyi helyzetétől függ, milyen elhelyezést kap a Towerban! Akinek 
semmi pénze nincs, általában a folyó alatti cellákban köt ki, de kellő ezüsttel 
megfelelő szállást és ételt lehet vásárolni, sőt hideg napokon még tűzifát és bort 
is. A Tower nem olcsó mulatság!

Aidan kezdte összeszedni magát.
- Várjanak! - szólalt meg szigorúan. - Hisz maga mondta, uram, hogy messze 

van még a szürkület. Nem kérek hát, csak egy órát, hogy a férjem átöltözzön, én 
pedig összecsomagoljak néhány dolgot a számára! Nem mehet így, ahogy van!

- Egyetértek, hölgyem! - bólintott a kapitány. - Nincs ellenvetésem, de kérem, 
ne húzza az időt!

Aidan teljes magasságában kihúzta magát, és a kapitány elé lépett. A férfi 
kényelmetlenül feszengett. Nem szokta meg, hogy egy nő csaknem olyan magas 
legyen, mint ő.

- Uram! A férjem a szavát adta, és most én is az enyémet! Nem húzom az időt 
- aztán a nagyterem felé intett. - Jöjjenek be, uraim, itt várakozzanak! Innen vezet 
a lépcső a hálószobánkba is.

Miután kettesben maradtak hálószobájukban, Aidan falfehér arccal fordult Conn 
felé, de a hangja nyugodt maradt.

- Mi lehet ez az egész?
- Nem tudom. Hacsak nem a bátyáim követtek el valamit már megint! Böske 

általában Skye-t vonja felelősségre miattuk. Ő is eltöltött némi időt a Towerban, de 
kikerült.

- Skye a Towerban? - döbbent meg Aidan.
- Igen. Deirdre ott is született. Skye és a királynő jó néhány éven át haragban 

voltak, édesem! Túlságosan is hasonlítanak egymásra. Mindketten erős asszonyok, 
akik maguk akarják eldönteni a sorsukat. Amikor Skye Angliába érkezett és 



hozzáment Geoffrey Southwoodhoz, még jóban voltak. Aztán Southwood a kisebbik 
fiukkal együtt meghalt. A királynő nem vette figyelembe végakaratát, és Lord 
Burghleyt jelölte ki Robin gyámjául. Böske tudta, hogy Dudley mennyire vágyik 
Skye-ra, és ha már ő nem mehetett hozzá a férfihoz, gondolta, más módon 
kedveskedik neki. Azzal is tisztában volt, hogy Skye nem kedveli Dudleyt, ezért 
úgy érezte, nővérem nem jelent veszélyt a kapcsolatukra. Robert Dudley 
megerőszakolta Skye-t, és amikor a nővérem a királynőnek panaszt tett, Böske 
szemet hunyt.Attól a perctől fogva megváltozott kettőjük között a kapcsolat, ír 
kalózhajók támadtak angol kereskedelmi hajókra az Írország és Anglia közötti 
vizeken. A királynő jókora bevételtől esett el, és mindezért Skye-t hibáztatta.

- És csakugyan ő volt a felelős? - Aidan tágra nyílt szemmel hallgatta mindezt 
a hihetetlen történetet sógornőjéről.

- A királynő soha nem tudta bebizonyítani – kuncogott Conn, de éppen 
jókedve árulta el Aidannak, amire kíváncsi volt. Conn pedig folytatta: - Skye ismét 
férjhez ment. Ez alkalommal Niall Burke-höz. Bess azonban csapdát állított Skye-
nak, amit nővérkém ügyesen kikerült. A királynő haragjában elrendelte, hogy 
tartóztassák le és zárják néhány hétre a Towerba. így történt, hogy Deirdre ott 
született. Végül Adam és Lord Burghley segítségével Skye kiszabadult, és Niall-lal 
együtt visszatért Devonba, majd onnét Niall írországi otthonába. Itt született 
Padraic. Niall halála után Skye-nak Böske segítségére volt szüksége, hogy 
megtarthassa a Bürke-birtokot, hisz Padraic akkor még kisbaba volt. Őfelsége 
beleegyezett, feltéve, hogy Skye politikai házasságot köt. Amit meg is tett, ám 
hamarosan ismét özvegy lett. S amikor a királynő  engedélye nélkül 
Franciaországban hozzáment Adamhoz, Böske elvette a Bürke-birtokot, és egy 
angolnak adományozta. Egy ideig ismét béke volt közöttük. Aztán a királynő 
elvette Skye-tól és Adamtól Velvetet, mert ismét szüksége volt a segítségükre. 
Miután megkapta, unokahúgom természetesen visszatérhetett a szüleihez. Skye 
megkapta Queens Malvernt, Padraic is birtokhoz jutott Angliában, de a nővéremet 
Erzsébet száműzte udvarából és Londonból. Azonkívül át kellett adnia a családfői 
rangot Michael bátyánknak, a püspöknek. Azt hiszem, Böske titokban féltékeny 
Skye-ra, amellett, hogy csodálja őt. Ami azt illeti, Skye kedveli Böskét, de soha be 
nem vallaná. - Megnyugtatóan mosolygott feleségére. - Látod, drágám, nem olyan 
szörnyűség, ami velem történik. Sok derék ember megfordult a Towerban, 
beleértve a királynőt is.

- És sokan a fejük nélkül kerültek elő a toronyból - felelte az asszony.
- Aidan! Semmi rosszat nem tettem! Bármi legyen is a vád, gyorsan tisztázni 

lehet a félreértést. Most pedig segíts átöltöznöm, és szedj össze elég pénzt. 
Egyáltalán nem örülök, hogy Londonban kell töltsem a nyarat, de legalább 
kényelemben akarok élni.

Aidan felnevetett. Megkönnyebbülés volt ily helykének látni Connt, és nem 
olyan kimérten udvariasnak, mint ahogyan a királyi testőrség kapitányával 
viselkedett.

- Csomagolok tiszta ruhát, drágám, és szólok Clunynak! Azt akarom, hogy 
elkísérjen.

Most, hogy valamelyest megnyugodott, gyorsan munkához látott. Összeállított 
egy kis csomagot a férjének. Tiszta fehérneműt és személyes holmikat: haj- és 
fogkefét, és még dobókockát is, hogy ne unatkozzon. Aztán elsietett megkeresni 
Clunyt.

Beal azonban ebben megelőzte. Mire Aidan lement a nagyterembe, a 
komornyik már útra készen várta a gazdáját. Aidan intett, hogy lépjen közelebb.

- Miről lehet szó? - kérdezte.
- Én is szeretném tudni, milady! Mihelyt lehet, üzenek Önnek. A szolgák 

szabadon járnak ki-be a Towerból. Kérem, milady, tartsa szemmel Mrs. Maget a 



kedvemért, de az ég szerelmére, el ne mondja neki, hogy ezt kértem! így is épp 
eleget hallgatok tőle!

Aidan elfojtotta mosolyát. Tudta, hogy Mag sokkal jobban kedveli Clunyt, mint 
bevallaná. Jólesett tudni, hogy Conn komornyikja viszonozza a komornája 
érzelmeit.

- Maga derék ember, Cluny! Kérem, vigyázzon az uramra, ne essék baja.
- Megteszem, milady!
Conn időközben átöltözött az úthoz. Erős lovaglócsizmát vett föl, hímzett barna 

bársonymentét fehér selyeminggel, mindkettőnek a felső gombjait kigombolva 
hagyta. Karján hosszú köpönyeget tartott. Mentéjébe dugta az erszényt.

- Hol a lovaglókesztyűd? - kérdezte Aidan.
- Nálam van, Aidan - felelte a férfi halkan.
- Meddig leszel el? - suttogta Aidan.
- Nem tudom, de bármi legyen is, nem lehet komoly.
- Szeretlek! - súgta a fülébe az asszony.
- Szeretlek! - felelte a férfi. Magához húzta Aidant, és szenvedélyesen 

megcsókolta. - Vigyázz a kicsire! - szakadt ki belőle, aztán elengedte az asszonyt, 
és kiviharzott a teremből.

- Conn!
A férfi megállt, megfordult.
- Ne kísérj ki, Aidan! Hidd el, jobb lesz így.
Az asszony bólintott. Megértette.
- Ég veled, lordom! Visszavárlak!
Férje könnyedén csókot dobott felé, és kisietett a házból. Nehezen tudta 

visszatartani a könnyeit, és nem akarta, hogy netán Aidan előtt bukjanak ki belőle.
- Mellettem lovagol majd, lordom! - közölte az őrség kapitánya. Aztán 

bemutatkozott: - William Standish vagyok.
- Köszönöm, Standish kapitány! - bólintott Conn.
De még a feljáró végéig sem jutottak, amikor két lovast pillantottak meg, akik 

feléjük száguldottak át a mezőn.
- A nővérem és a férje, Lord és Lady de Marisco - mondta Conn.
Standish kapitány elmosolyodott.
- Istenemre, lordom! Errefelé, vidéken gyorsabban utaznak a hírek, mint az 

udvarban.
Skye és Adam megállították lovaikat kis csapatuk előtt.
- Mi ez az egész, Conn? - tört ki Skye. - Igaz, hogy letartóztattak? De miért? 

Azt mondtad, hogy sikeres volt a londoni utad, és a királynő visszafogadott a 
kegyeibe!

Standish kapitánynak a lélegzete is elállt a nő szépsége láttán. Sokat hallott 
már Skye ŐMaüeyről, de egész eddig túlzásnak tartotta a legendákat.

- Skye! Az úr legyen a tanúm, sejtelmem sincs, mi történhetett. Nem tudom, 
miért tartóztattak le, és ne nyaggasd szegény kapitányt, mert ő sem tud semmit.

- Nem tud vagy nem mondja el! - csattant fel a nővére. - Hát ez a nő már soha 
nem hagy békén minket? Elkísérlek Londonba!

- Nem teheted, Skye! Ki vagy tiltva Londonból és az udvarból. Adami Térítsd 
már észre! Te vagy a férje!

Mély, dörmögő nevetés tört ki Adam de Mariscóból.
- Nagyon hízelgő, hogy feltételezed rólam, hatni tudok a nővéredre, Conn, de 

annál jobban ismerhetnéd! De ebben az esetben kivételesen mégis megpróbálom. 
- Feleségéhez fordult: - Idefigyelj, kicsi lány, az öcsédnek igaza van. A királynő 
azért küldött ide, hogy ne légy szem előtt. Ha látni óhajtana ez ügyben, hívatott 
volna. Robin és Padraic nemsokára visszautaznak az udvarba. Elkísérem őket, 
hátha megtudok valamit.

- De...



- Semmi de, Skye! Azt hiszed, segít az öcsédnek, ha megbántod a királynőt?
- Skye! Kérlek, vigyázz Aidanra! Nagyon fél. És én is féltem őt meg a kicsit - 

könyörgött Conn nővérének.
- Van pénzed? - kérdezte az asszony. - Egy vagyonba kerül, ha az ember túl 

akarja élni azt az átkozott tornyot!
Conn bólintott és rámosolygott.
Mennyire hasonlítanak egymásra! - gondolta Standish kapitány.
- Akkor az ég áldjon, öcsém! És ha az az asszony bántani merészel, én...
- Skye! - figyelmeztette férje, és az asszony elhallgatott.
Szótlanul megfordította a lovát, és elvágtatott.
- Ne aggódj, Conn! Skye vigyázni fog Aidanra, én pedig a hétvégén már 

Londonban leszek - Adam kinyújtotta nagy kezét, Conn pedig megszorította.
Conn és kísérete este tízig lovagoltak, és csak akkor álltak meg, amikor már 

túlságosan besötétedett ahhoz, hogy folytathassák útjukat. Egy virágzó tanya 
jókora pajtájában szálltak meg, s a háziasszony barna sörrel és kenyérrel, és 
ízletes, kemény sajttal kínálta őket. Conn kedvessége és vonzó külseje igencsak 
felkeltette a gazda két pirospozsgás lányának figyelmét.

- Ha nem sietnének ennyire, szívesen bezárkóznék magával a pajtába! - 
ajánlotta egyikük.

- Jaj, lányok! Nem szívesen utasítok vissza egy ilyen szíves ajánlatot, de a 
királyné dolgában járunk, és őt igazán nem várathatom meg! - felelte Conn.

Mindennap hajnaltól napnyugtáig lovagoltak. Csak annyi időre álltak meg, hogy 
a lovak megpihenjenek, ők egyenek-igyanak és könnyítsenek magukon. Elérve 
London városát, Connt a Towerba vitték, ahol némi ezüst árán meglehetősen 
tisztességes szobához jutott. Volt benne még kis kályha is, kis ablaka pedig a 
folyóra nyílott. Egyetlen bútorzata egy vödör és egy ócska szalmapriccs volt. De 
további ezüstök árán hozattak rendes priccseket mindkettőjüknek, egy asztalt és 
két széket. Amikor megjelent egy őr, és közölte Conn-nal, hogy kihallgatásra viszi, 
Cluny így szólt:

- Elmegyek, uram, megveszem mindazokat, amikre szükségünk lesz!
Conn bólintott szolgájának, aztán követte az őrt végig a folyosón, majd keskeny 

lépcsőkön lefelé, egy sötét, ablaktalan szobába. Beletelt kis időbe, mire szeme 
hozzászokott a félhomályhoz, és megismerte az asztal mellett ülő két alakot. Az 
egyik William Cecil, Lord Burghley volt, a másikukat nem ismerte. Megállt előttük.

- Lord Burghley! - köszönt.
- Lord Bliss! - visszhangzóit a válasz.
- Miért vagyok itt, lordom?
- Ugyan már, Lord Bliss, ne kerteljünk egymással! Elfogták árulásért! Valljon 

be mindent, s meglátom, mit tehetek Önért!
- Árulás? - döbbent meg Conn. - Semmiféle árulásról nem tudok! Csak annyit 

tudok, hogy néhány nappal ezelőtt minden magyarázat nélkül letartóztattak és 
idehoztak. A feleségem belebetegszik az aggodalomba, pedig most várja első 
gyermekünket. Ki vádol árulással és ki ellen, mi ellen?

- Ugyan már, Lord Bliss! - szólalt meg Burghley atyáskodva. - Hát tagadja-e, 
hogy a régi egyház tagja?

- Nem. Bár az ég a megmondhatója, hogy nem sokat törődöm vele.
- És azt tagadja-e, hogy másokkal együtt, akik ezen a hiten vannak, 

összeesküvést szőtt a királynő meggyilkolására, hogy Stuart Mária kerüljön a 
trónra?

- Micsoda?! - harsogta Conn felháborodottan. – Hogy megöljem Böskét! 
Ugyan, nem! Soha! És azt a szerencsétlen, félrevezetett skót ribancot ültessem a 
helyére? Ugyan már! Ezerszer is nem!

Lord Burghley némiképp zavarba jött. Általában megbízhatóak voltak az 
információi, bár be kellett vallania magának, hogy ez a hír már korábban is 



meglepte. Soha nem tartotta Connt olyan embernek, aki árulásra képes. De 
mégsem vehette semmibe megbízható informátora jelentését, miszerint 
Spanyolország ismét összeesküvést sző Tudor Erzsébet ellen. És Lord Burghley 
titkos ügynökeinek jelentése szerint minden arra mutat, hogy Conn St. Michael, 
Lord Bliss nyakig benne van.

Ez esetben viszont persze, hogy tagadja! - korholta magát William Cecil. - Ilyet 
senki nem vall be, legfeljebb kínzás hatására. A mellette lévő férfihoz fordult.

- Úgy tűnik, Norton uram, hogy egy kicsit erőteljesebben kell kihallgatnunk 
Lord Blisst!

- Igenis, lordom! - hangzott a válasz, és a férfi elmosolyodott. Fekete foghíjak 
vigyorogtak Conn felé.

Norton! Ismerős volt a név, és mintha egy hatalmas marok szorította volna 
össze Conn gyomrát. Norton a Tower hírhedt börtönőre volt, aki tökéllyel 
gyakorolta a kínzás mesterségét. Érezte, hogy kezd pánikba esni, mély lélegzetet 
vett, és megszólalt.

- Azzal vádol, lordom, hogy összeesküvést szőttem a királynő ellen, de 
semmiféle bizonyítékot nem hozott fel a bűnösségemre. Vádolt valaki? Ha igen, 
akkor ki? Mondja az arcomba, uram! Ilyen hát az angol igazságszolgáltatás?

Lord Burghley elbizonytalanodott. Kedvelte az ifjú Lord Blisst. Soha nem tartotta 
fanatikusnak vagy összeesküvőnek. Az egész dolog határozottan kínos, és a 
királynőt nagyon elszomorítja majd, ha megtudja. Ezzel szemben igenis van 
bizonyíték, és Tudor Erzsébet biztonsága mindennél fontosabb. Mostanáig három 
embert tartóztattak le, Lord Burghley egyik kettős ügynökének hála, és 
mindegyikük Conn St. Michaelt nevezte meg az összeesküvés vezetőjeként.

- Hárman is vádolják! - válaszolta Conn-nak. - Ha oly ártatlan, lordom, mint 
állítja, miért tartja három összeesküvő is a vezetőjének? Átadom kis időre Norton 
uramnak, meglátjuk, neki lesz-e mondandója.

Mielőtt Conn mozdulhatott volna, megragadták, átvonszolták a szoba másik 
végébe, ahol az egyik fal mellett jókora kínpad volt leeresztve. Ügyesen levették 
mentéjét, durván lerángatták lábáról csizmáját, ingét derékig felhúzták, aztán 
kezét, lábát kifeszítve, lekötötték a kínpadra. Aztán a szerkezetet majd két méter 
magasra emelték.

Conn rettegve és mégis kíváncsian figyelte a hírhedett Norton uraságot, aki a 
szerkezetet működtető kötelekkel és fogantyúkkal szorgoskodott. Miért is nem 
harcolt? - fordult meg a fejében. De hisz tudta a választ. Az egész ügyet nem 
vet¬te igazán komolyan, mostanáig, amikor a kötelek, fájdalma¬san feszítve 
karját és lábát, megfeszültek.

Norton uram látható elővigyázatossággal kicsit elfordította az egyik kereket, 
Conn pedig nem tudott uralkodni magán, éles sikoly szakadt ki belőle. Iszonyú 
fájdalom hasított a vállába, aztán mintha az egyik lába szakadt volna ki a helyéből. 
Ismét fel-sikoltott. A hóhér foghíjas szájával gonoszul mosolygott rá.

- Nem óhajt semmit sem mondani Lord Bughleynek, Lord Bliss? - tudakolta 
álszenten.

Conn felnyögött.
- Nem tudok semmiféle összeesküvésről, nem keveredtem semmilyen 

átkozott összeesküvésbe! - szakadt ki belőle az újabb kiáltás. A hóhér most a 
másik oldalán feszítette, feje a mellére hanyatlott, kezdte elveszíteni az 
eszméletét.

- Vizet! - csattant fel Norton.
Az egyik hóhérsegéd felmászott egy létrán, és a magasból egy vödörnyi 

szutykos, hideg folyóvizet löttyintett Conn arcába.
- Nem valami magas a fájdalomküszöbe, mylord! - jegyezte meg Norton Lord 

Burghleynek. - Még nem láttam, hogy bárki is ilyen gyorsan elájult volna.
- Komoly fájdalmai vannak?



- Egy kicsit meglep, de azt hiszem, igen - bólintott a hóhér.
- Hiába ilyen nagydarab, a csontjai finomak lehetnek, mylord!
- Tudná úgy fokozni a fájdalmat, hogy ne tegyen kárt benne, Norton mester?
- Igenis - bólintott a hóhér, és segédjéhez fordult. - Péter, te dolgozol a 

karokon, de ne feledd, nem törünk csontot! Ha bármit eltörsz, téged veszlek 
kezelésbe!

A fickó bólintott, szeme felragyogott a gondolatra, hogy segíthet főnökének a 
fontos vallatásban. Lesz mit mesélnie este az anyjának meg annak a kis 
szolgálólánynak is a kocsmában, akinek már régóta próbálja elcsavarni a fejét. 
Talán még a szoknyáját is megemeli neki a lány, ha meghallja, milyen fontos 
ember lett.

A hóhér és segédje nekiállt óvatosan megfeszíteni a köteleket. Conn eleinte 
nem is érezte, hisz eddig is akkora fájdalom töltötte el a testét, de aztán olyan 
erővel csapott rá az új kín, hogy a lélegzete elállt tőle. Hatalmas, izmos teste 
csurom izzadság volt, nyakizmai kidagadtak. Tágra nyitott száján állati nyüszítés 
szakadt ki. Mintha valami távoli morajon keresztül hallotta volna Lord Burghley 
szinte könyörgő hangját:

- Kérem, kímélje meg magát a további kínzástól, lordom!
Mindössze az összeesküvés részleteit kell elmondania!
Conn hatalmas erőfeszítés árán tudott csak megszólalni:
- Nem tudok semmilyen összeesküvésről, Burghley! Semmilyenről! Rossz 

helyen keresi! - és azzal elájult.
William Cecilt nem volt könnyű lóvá tenni. Lord Bliss borzasztóan szenvedett, 

mégis tagadta, hogy köze lenne a tervhez. Lehet, hogy igazat mond? Ez esetben ki 
használta fel a nevét, és miért?

- Engedje el, Norton mester, és térítse magához. Véleményem szerint nem 
hazudik.

- Egyet kell értsek Önnel, mylord, ha megbocsátja a vakmerőségem! - 
helyeselt a hóhér. - Az én kezeim közt senki nem hazudik. Nem vagyok még olyan 
öreg, hogy ne értsem a mesterségem.

Lassan leengedték a kínpadot, és újabb vödör vizet löttyintettek Connra. 
Amikor szeme lassacskán kinyílt, némi bort erőltettek ajkai közé egy repedt 
bögréből. Átkozottul égette a gyomrát, és a felét visszaöklendezte. Aztán 
pillantása kezdett kitisztulni.

- Maga szarházi! - recsegte.
- Örömmel látom, hogy gyorsan összeszedte magát! - felelte Lord Burghley 

szárazon. Megértette Lord Bliss haragját.
De ő elsősorban királynőjéhez volt hűséges, és az ő biztonságáért volt felelős. 

Gyermekként ismerte meg Erzsébetet, és magában sokszor szinte a lányának 
tekintette. Mindent elkövetett volna, hogy megóvja a bajtól. Most azonban némi 
időre volt szüksége, hogy elrendezze gondolatait.

- Kísérjék vissza Lord Blisst a szállására! - utasította az őröket.
- Uram isten! - kiáltott fel Cluny, amikor urát besegítették a cellájába. - Mit 

tettek Önnel, mylord? Óvatosan tegye le, maga barom!
- Úgy bánunk vele, mint a hímes tojással! - vigyorgott az őr, és minden 

teketória nélkül a legközelebbi priccsre dobta Connt.
Azzal kidübörögtek a cellából. Cluny az öklét rázta utánuk. Conn fájdalma 

ellenére is elvigyorodott a látványra.
 
- Élek, Cluny, bár nem sok élet maradt bennem! Nagyon remélem, hogy 

William Cecilnek sikerül kideríteni, ki, miért, hogyan terelte rám a gyanút, mielőtt a 
fejébe veszi, hogy ismét beszél velem!

Lord Burghley valóban mindent elkövetett, de nem sokra ment vele. De hiába 
olvasta el újra a jelentéseket, nem talált ienne semmilyen új információt. Mivel a 



szíve mélyén immár teljesen biztos volt Lord Bliss ártatlanságában, úgy döntött, 
személyesen hallgatja ki az összeesküvőket. De alig adta ki a parancsot, Adam de 
Mariscót jelentették be neki.

- Lord Burghley, azt hiszem, tudja, miért vagyok itt! - köszöntötte a férfi.
William Cecil komoran bólintott.
- Feltételezem, a felesége is itt van.
- A feleségem odahaza maradt, Ön is jól tudja, hogy kitiltották Londonból és 

az udvarból.
- Semmit nem felejtek, lordom, és megkönnyebbüléssel hallom, hogy Lady de 

Marisco végre elég idős ahhoz, hogy az eszére hallgasson.
Adam a combjára csapva nevetett.
- Valóban jönni akart! - vallotta be. - De sikerült lebeszélnünk azzal, hogy 

Aidannak van szüksége rá. És most mondja, lordom, mi ez az egész?
- A sógora a jelek szerint belekeveredett egy összeesküvésbe a királynő ellen 

- felelte Lord Burghley.
- Lehetetlen! - vágta rá Adam de Marisco.
- Kezdek egyetérteni Önnel - vallotta be Lord Burghley.
- Kezd egyetérteni? Az ég szerelmére, ember! Hisz maga is tudja, hogy ez 

nem Conn stílusa! Conn nem összeesküvő fajta, olyan, akár egy nyitott könyv. 
Többek között ezért is kedvelte annyira a királynő.

- Meg kell értse, lordom, hogy nem lehetek eléggé elővigyázatos - felelte 
William Cecil. - Spanyolország és Franciaország egymás után szövi az intrikákat 
Tudor Erzsébet ellen. Nem ez lenne az első összeesküvés a meggyilkolására. 
Senkiben nem bízom, Lord Marisco, senkiben!

Adam bólintott. Megértette Lord Burghley helyzetét.
- Miből gondolták egyáltalán, hogy Conn-nak bármi köze lehet ehhez? - 

kérdezte.
- Mindhárom elfogott összeesküvő őt nevezte meg vezetőjükként. Mégis van 

valami a jelentésekben, ami zavar engem, bár nem tudom meghatározni, mi az. Ha 
óhajtja, tartson velem, lordom! Norton mester most hallgatja ki a három 
csirkefogót. Gondolom, kíváncsi, mit mondanak.

- De mennyire! - felelte Adam mogorván. - De mennyire!
Leereszkedtek a Tower belsejében Norton mester birodalmába. A 

kínzókamrában három férfi állt a falhoz bilincselve. Kettő fiatal, a harmadik már 
elmúlt hatvan is.

- Egy apa és két félrevezetett fia - magyarázta Burghley szárazon. - Melyikkel 
kezdjük, Norton mester?

- A fiatalabbal. Ő fél a legjobban. Látja, hogy izzad, uram? Péter, a fiút!
A hallgatag hóhérsegéd eloldozta a kölyök bilincseit, majd átvezette a fiút a 

szobán, és egy magas hátú székbe ültette. Csuklóját a szék karjához erősítették, 
lábát béklyó tartotta, középütt pedig vastag bőrszíjjal rögzítették. Péter egy 
ujjszorítót vett elő. A fiú kisvártatva hangosan sikított fájdalmában, kegyelemért 
siránkozott, anyjáért kiáltott, az áldott Szűz Máriához könyörgött. Norton intett 
segédjének, és az tovább szorított. William Cecil pedig a fal mellett álló két férfihoz 
fordult.

- Nos, uraim, miért hagyják a kölyköt szenvedni? Nem kell mást tenniük, mint 
elmondani, amit tudni akarok, Trent uram.

A Trent nevű férfi láthatóan rosszul volt. Arca zöldes színben játszott, ajka 
remegett.

- Mindent elmondtunk, amit tudunk, uram.
- Ki tervelte ki az összeesküvést?
- Már elmondtuk, Conn St. Michael, Lord Bliss. Egy este eljött a boltomba 

zárás előtt. Azt mondta, tudja, hogy az igaz vallás hívei vagyunk. Azt mondta, az 
egyház felhatalmazta, hogy örök üdvösséget ígérjen nekünk, ha segítségére 



leszünk a királynő meggyilkolásában és abban, hogy Stuart Máriát, az igazi római 
katolikus uralkodót visszasegítsük trónjára.

- Egy idegen örök üdvösséget ígér, és maga hisz neki? Ugyan már, Trent 
uram, mit akar elhitetni velem?

- Volt egy irat is nála, uram. Tudok olvasni, ha csak egy kicsit is, és ezt a pápa 
maga írta alá. Tele volt szép pecsétekkel meg szalagokkal. Még soha nem láttam 
ilyen hivatalos külsejű iratot.

- Feltehetőleg hamisítvány. De arra jó volt, hogy egy ilyen egyszerű embert 
lóvá tegyenek vele - mondta William Cecil.

Ismét Trentre pillantott. - Talán nem élt boldogan és jól a királynő alatt?
- De igen. De ő nem adhat nekünk örök üdvösséget - felelte a férfi.
- Egy mészárosmester - magyarázta William Cecil Adamnak. - Vallási 

fanatikus, de eddig nem tartottuk veszélyesnek. Ám egyszeriben csak mindenfelé 
hencegni kezdett, mekkora szerencse érte. így tartóztattuk le. - Kérdezze Conn 
szerepéről! - kérte Adam de Marisco. William Cecil bólintott.

- Meséljen nekünk Lord Blissról, Trent uram! Honnan ismeri?
- Ő gyütt el hozzánk - szólt a válasz. - Aszonta, hallotta, olyan emberek 

vagyunk, akik segíthetünk neki. És ha nem, tartjuk a szánkat.
- Nagyjából ezt mondta eddig is - legyintett Lord Burghley fáradtan.
- Hogy néz ki Lord Bliss? Írja le nekünk! - szólalt meg Adam.
- Jó nagydarab ember, ír tájszólással beszél.
- Részletesebben! - csattant rá Adam élesen.
- Nem tudom, uram.
- Miért nem? Milyen színű a szeme, mekkora az orra? Hosszú vagy rövid? 

Milyen színű a haja? Van-e valami ismertetőjel az arcán?
- Nem tudom elmondani, mylord. Álarc volt rajta, és egész testét hosszú 

köpönyegbe bugyolálta.
- Találkozott-e már korábban is Conn St. Michaellel, látta-e valaha is?
- Nem, mylord.
- Akkor honnan tudja, hogy ő volt az?
- Hiszen ő mondta, mylord - felelte Trent uram olyan hangon, amiben benne 

volt, hogy kicsit nehéz felfogásúnak tartja Adamot.
- Hát persze - szólalt meg Lord Burghley lassan. - Ez zavart engem ezekben a 

jelentésekben. Hiányzott belőlük Lord Bliss személyleírása.
- Persze, hiszen nem Conn volt az - bólintott Adam. - Akárki is volt az illető, 

azt akarta elhitetni ezekkel a szegény bolondokkal, hogy ő Conn. De az arcát már 
nem merte megmutatni, mert eleve azt akarta, hogy felfedjék ezt az állítólagos 
összeesküvést, és Connt letartóztassák.

- Azt hiszem, igaza van, Lord Marisco, de előbb meg kell bizonyosodnom 
valamiről.

Intett Norton mesternek, és a hóhér kisietett a szobából. Feszült csendben 
teltek a következő percek, aztán Norton egy hosszú köpönyeget viselő, álarcos 
férfi kíséretében ismét megjelent. Lord Burghley Trenthez fordult.

- Ez az ember Lord Bliss? - kérdezte.
- Nem - felelte rögtön a mészáros.
- De hogy lehet ilyen biztos benne?
- Lord Bliss nem ilyen magas, bár majdnem, ám vaskosabb, mint ez az ember.
- Mondja meg, hogy hívják - szólt Lord Burghley az álarcosnak.
- Conn St. Michael, Lord Bliss vagyok - hangzott a válasz.
- Nem. Nem lehet, engem nem csap be uraságod. Lord Blissnek igazi ír 

kiejtése van, ennek a szerencsétlennek pedig alig érződik valami ír zamat a 
hangjában. Én csak tudom, anyám Írországból való.

- Vigyék el őket! - vetette oda Lord Burghley, és az őrök leoldozták 
mindhármukat, és kiterelték őket a szobából.



- Jól vagy? - kérdezte Adam aggódva.
- Valahogy megvagyok, Norton mester gyengédsége ellenére is - felelte Conn 

savanyúan. - És micsoda sértés egy angoltól, hogy nem úgy beszélek, mint egy ír. 
Hát persze, hogy úgy beszélek, mint egy ír, bár tény, hogy amióta Angliában élek, 
egy kicsit kopott a kiejtésem. Akkor vettem észre, amikor Aidan kuzinja 
meglátogatott, hozzá képest egészen civilizáltan beszéltem.

- Lehet, hogy Cavan FitzGeraldnak van köze mindehhez? - tűnődött Adam 
hangosan.

- Mi a csudát nyerne azáltal, hogy ilyen bajba kever engem? - kérdezte Conn.
- Nem tudom - vallotta be Adam. - Hacsak nem abban bízik, hogy téged 

kivégeznek, és ő veheti el a feleséged.
- Úgy tűnik, egy kicsit bonyolult módját választaná, hogy megszabaduljon a 

riválisától - szólt közbe Lord Burghley. - Azonkívül fennáll a lehetőség, hogy ha 
Connt elítélik, elkobozzák a birtokát is. Sokkal egyszerűbb meggyilkoltatni Lord 
Blisst.

- De ha a fickó csakugyan részese egy összeesküvésnek, és Aidan a 
vagyonával a jutalma érte, már megmagyarázza, hogy miért akarták Connt 
áldozati bárányul odavetni. Az a hivatalos külsejű papír, amiről Trent mester 
beszélt, valami többről árulkodik egy egyszerű hozományvadásznál.

- Ki az a FitzGerald? - kérdezte Lord Burghley.
- Május elején bukkant fel — magyarázta Conn. - Azt állította, hogy Aidan 

nagyapja, Rogan FitzGerald küldte. Ő fogja átvenni a FitzGerald birtok irányítását, 
és a család úgy vélte, jó volna, ha Angliába utazna, és megnézné, hogy igazgatják 
itt a virágzó birtokokat.

Úgy döntöttek, jobb, ha nem a Tower kínzókamrájában folytatják a 
beszélgetést. Fölmentek a Tower parancsnokának lakosztályába, ahol Lord 
Burghley asztalhoz ült levelet írni, majd küldöncöt hívatott.

- Lincoln grófnőnek írok - magyarázta. - Feltételezem, hogy ez a Rogan 
FitzGerald a rokona.

- Távoli unokatestvére - bólintott Conn.
- Lady Clinton a királynővel van vidéken, de arra kértem, hogy a lehető 

leggyorsabban válaszoljon. Ez a Cavan FitzGerald valóban az-e, akinek állítja 
magát, és csakugyan azért jött-e Angliába, amit mondott. De meggyőződésem, 
hogy Lord Bliss nem keveredett semmiféle összeesküvésbe Őfelsége ellen.

- Tehát hazamehetek?
- Még nem, lordom. Nem kétséges, hogy van valamiféle összeesküvés, és a 

valódi bűnösök Önre akarták terelni a gyanút. Ha most elengedem, elmenekülnek, 
és újabb összeesküvést ötlenek ki. Segítsen kifüstölnöm őket! Megígérem, meglesz 
a jutalma.

- Segítek, lordom, de ne is beszéljen nekem jutalomról - rázta Conn a fejét. - 
Amit teszek, Böskéért teszem. Mindent tőle kaptam, ami fontos nekem. De ha 
kiderül, hogy Cavan FitzGeraldnak köze van ehhez, hadd kérjem azt a kegyet, hogy 
kezelésbe vegyem.

Lord Burghley bágyadtán rámosolygott. Lord Bliss egyre jobban emlékeztette a 
nővérére.

- Arra kérem, még egy kis ideig maradjon itt, a Towerban, lordom! Az 
összeesküvők azt fogják hinni, hogy minden a tervük szerint halad.

- Rendben - bólintott Conn. - Semmi kifogásom ellene, de nem akarom, hogy 
a feleségem szükségtelenül aggódjon.

- Az ifjú Lady Bliss igen erős fiatalasszonynak tűnt - felelte Lord Burghley. - 
Megértem az aggodalmát, de ha megengedem, hogy üzenjen neki, megnyugszik, 



és ki tudja, nem tartják-e szemmel. Mi a véleménye, Lord de Marisco? Kibír a 
sógornője néhány hét aggodalmat?

- Aidan keményebb, mint gondolnád, Conn – mondta Adam. - Sajnálom, hogy 
bánatot okozunk neki, de nincs mit tenni.

- Hát legyen - sóhajtott Conn. De kiérződött a vonakodás hangjából. - De még 
valamit, Lord Burghley. Ha járvány törne ki Londonban, azonnal elvitet, rendben?

- Természetesen, lordom!  Ilyet még kérni sem kell! - hangzott a válasz.
- Elnézést, ha megbántottam volna, uram, de még tapasztalatlan vagyok az 

ilyesmiben - mosolygott rá Conn savanyúan.
William Cecil felnevetett.
- Én viszont annál tapasztaltabb vagyok, és azt hiszem, ideje visszatérnie a 

cellájába, lordom, különben még gyanút foghat valaki. Az őrök szívesen jártatják a 
szájukat a kocsmában, különösen, amikor teli a kupájuk.

- Vigyázz a feleségemre! - kérte Conn Adamot.
- Ne aggódj! - bólintott a lord. - Biztonságban lesz, vigyázunk rá!
Mihelyt az őrök kivezették Connt, Adam William Cecilhez fordult.
- Ha szüksége van segítségre, lordom, bármiben szívesen a rendelkezésére 

állok.
- Menjen haza, Lord de Marisco - felelte Lord Burghley.
- Tapasztalatból tudom, hogy a felesége nem éppen türelmes asszony, és ha 

most felháborodva felbukkanna, csak nehezítené a helyzetünket. Mondja el neki a 
dolgok valós állását, és azt, hogy egyelőre hallgatnunk kell.

Adam egyetértett vele, így aztán másnap útnak is indult Greenwoodból. 
Rekordidő alatt tette meg az utat, mert alig várta, hogy maga mögött hagyja a 
várost, és hazatérjen gyönyörű otthonába, gyönyörű feleségéhez. Amikor napok 
múltán végre az országútról a házához vezető kavicsos útra kanyarodott, szíve 
megtelt elégedettséggel a békés kép láttán. Meleg szellő fújdogált, virágillat 
érződött a levegőben. Egy istállófiú elé sietett és elvette a lovát, majd felpattant az 
ajtó, és a felesége szaladt elé. Adam megesküdött volna rá, hogy Skye még 
gyönyörűbb lett az alatt a tíz nap alatt, míg nem látta.

- Skye drágám! - kiáltotta. Lepattant a lováról, és kitárta a karját.
- Ó, Adam! - vetette magát az asszony a karjai közé. - Aidan elment!

7.

Aidan St. Michaelnek egy nyugodt pillanata sem volt azóta, hogy a férje 
ellovagolt a testőrcsapattal. Napokon át kétségbeesés és remény között 
hánykódott. Skye mindennap meglátogatta és nyugtatgatta, hogy bármi legyen is 
a probléma, hamar elsimítják, hisz Connt mindenki kedveli. De Aidan mégsem 
tudott megnyugodni. Végül utasította Magét, hogy csomagoljon össze, és hívatta 
az úti hintót.

- Londonba megyünk! - közölte. - Már ma indulunk!
- Nem mehet csak így el, milady! - tiltakozott Mag. - Árthat a babának az a 

sok zötykölődés az úton!
- Soha nem voltam túl kényes, Mag! - vitatkozott úrnője. A gyerek és én is jól 

leszünk. De Conn közelében kell legy. Itt nem kapok semmi hírt róla.



- Na és Lord de Marisco? Legalább azt várja meg, míg ő vsszaérkezik, milady - 
könyörgött Mag.

- i tudja, mikor ér haza! Már ma indulunk!
- Legalább kérje meg Lady de Mariscót, hogy kísérje el!
- Skye-t száműzték Londonból és az udvarból, Mag! Különben is, a 

gyerekeinek van szükségük rá. Csak kevés dolgot csomagolj, Mag! Némi 
szerencsével hamar itthon leszünk.

Martin, a kocsis megadóan tűrte Mag kioktatását, hogyan hajtson, de azért ő is 
és Tom, a segédje is óvatosan vezette a nehézkes járművet, így egy nappal tovább 
tartott az út, de Aidan nem bánta, a lényeg, hogy London felé tartanak. Még arra is 
hajlandó volt, hogy egy teljes napot pihenjen, mihelyt elérték a Greenwood-ház 
biztonságát. A szolgák meglepődtek, hisz Lord de Marisco mindössze két napja 
távozott, és egy szót sem szólt arról, hogy Lady Bliss hamarosan megérkezik. A 
megérkezés utáni nap Aidan nekiállt terveket kovácsolni, hogyan juthatna 
információhoz.

- A királynő távol van az egész udvarral. Itt pedig senkit nem ismerek - 
magyarázta Magnek. - Nem hiszem, hogy jó ötlet lenne egyenesen a Towerhez 
menni és érdeklődni.

- Nem, milady, nem hiszem, hogy jó lenne - felelte Mag, aki semmivel sem 
tudott többet az ilyesmiről Aidannál. - Azt hiszem, egy férfit kéne küldenie.

- Milyen férfit? Valamelyik szolgát? Nem veszik komolyan.
- Mi van az Ön kuzinjával, Cavan urasággal? – javasolta Mag. - Talán még itt 

van Londonban. Mit is mondott, hogy hívják azt a fogadót, ahol megszáll? Aidan a 
fejét törte.

- A Hattyú! - bökte ki végül. - De lehet, hogy már rég elindult Devonba.
- Nem okvetlenül! - vitatkozott Mag. - Most jár először Londonban, és biztos 

vagyok benne, hogy kellőképp ki akarja élvezni a várost és gyönyöreit. Elvégre 
fiatal ember, és mikor lát egy ilyen nagyvárost még egyszer a magafajta? Ha már 
egyszer visszament Írországba, a nagyapja birtokán tölti élete hátralévő napjait. 
Valószínűleg életében nem lesz még egy ilyen lehetőség, hogy kiszórakozza 
magát.

- Küldj hát egy szolgát a Hattyúba, Mag, és ha a kuzinom még ott van, hívják 
ide! - szólt Aidan izgatottan.

A küldönc csakugyan a Hattyúban találta még Cavan FitzGeraldot.
- Menj vissza a kuzinomhoz, és mondd meg, hogy azonnal indulok én is! - 

utasította Cavan a szolgát. Aztán visszasietett a hátsó szobába, ahol Miguel de 
Guarras várakozott.

- Szép kuzinom feljött Londonba, és látni kíván - mondta a spanyolnak.
- Lord Bliss a Towerban van, és egyszer már kínpadra vonták - mosolygott de 

Guarras. - Megkínozták a Trent családot is.
- De mi lesz, ha Conn O’Malley a kínzás ellenére sem vall be semmit? - 

kérdezte Cavan.
- Nem számít. A mészáros és fiai meg vannak győződve arról, hogy Conn St. 

Michaellel, Lord Bliss-szel tárgyaltak. Elvetettük a bizalmatlanság magvát. Siessen 
a kuzinjához, tudja meg, mit óhajt, feltehetőleg vigaszt, és felteszem, Ön 
készséggel rendelkezésére áll, FitzGerald uram, vagy nem?

Cavan FitzGerald elmosolyodott.
- Az arca is bájos, de a csöcsei csak úgy dagadnak. Jól melegít majd hosszú 

téli éjszakákon.
Szerencsém van - gondolta. Egész életében szerencséje volt. Fattyúnak 

született, és egy hegyoldalban hagyhatták volna elpusztulni, ehelyett rendes 
udvarban nevelkedett. Az is szerencse volt, hogy tavaly megismerkedett Miguel de 
Guarrasszal, amikor nagybátyja spanyol bort rendelt. És milyen könnyű volt 
meggyőzni nagybátyját, hogy csatlakozzon a tervhez! Rogan Írország 



megmentőjének érzi magát öregkorára. FitzGerald elmosolyodott. De őt csak a 
vagyon és a szép feleség lehetősége érdekelte. Magára hagyta a spanyolt, 
végigsietett a folyóparton, és leintett egy arra járó csónakost. Aztán a bárkában 
hátradőlve hagyta, hogy gondolatai elkalandozzanak. Írország gyönyörű, de Anglia 
nemcsak szép, hanem virágzó is. Boldogan fog élni itt Aidannal!

- Megérkeztünk, uram - szakította félbe álmodozását a csónakos.
Cavan felállt, és nagyúri gesztussal egy ezüstdarabot hajított oda a 

csónakosnak. A fickó szája tátva maradt.
- Megvárjam, mylord? - nyögte ki, amikor szóhoz jutott.
Cavan elmosolyodott. Mylord - milyen jól hangzott!
- Nem. Lehet, hogy itt maradok éjszakára! - vetette oda, aztán a kerten át 

felsietett a házhoz. 

Egyenest Aidan lakosztályához tartott.
- Drága kicsi Aidanom! Hallottam a hírt, annyira sajnálom! Mit tehetek érted?
- Hallottad? - lepődött meg az asszony. - Hol a csudában hallottad?
Cavan könnyedén vállat vont.
- Egy összeesküvés a királynő ellen komoly dolog, drágám!
- Miféle összeesküvés? - csodálkozott Aidan,
- Ó, drágám, azt hittem, tudod - Cavan igyekezett szomorúságot tettetni. - A 

férjedet azzal vádolják, hogy meg akarta gyilkolni Anglia királynőjét.
Aidan megtántorodott, Cavan FitzGerald pedig, mintha csak támogatni akarná, 

átkarolta. Szeme közben a dekoltázs felé siklott. A teringettét! - gondolta. - Ezek 
aztán édes gyümölcsök, és hamarosan az enyémek lesznek! - Aidan a vállára 
hajtotta a fejét, Cavan pedig testvériesen megcsókolta a homlokát.

- Gyere, kis Aidan, üljünk le. Csak ne aggódj!
A közeli kanapéhoz vezette.
- Ó, Cavan! Annyira aggódom Conn miatt! - kiáltott fel Aidan panaszosán. - El 

kell menj a Towerba, megtudni, amit csak lehet! Érdeklődd meg, hogy láthatom-e 
a férjemet!

- Hát persze, hogy elmegyek! - ígérte Cavan. - Holnap ez lesz az első dolgom.
- És ugye itt maradsz éjszakára, Cavan? Szükségem van a társaságodra!
- Bölcs dolognak tartod ezt, drágám? Én nem annyira. A férjed nincs itt, és az 

emberek a szájukra vehetnek. Örömmel veszem, ha a bárkátok visszavisz a 
városba, aztán majd holnap elmegyek a Towerba, s utána idejövök.

Aidan tiltakozni akart, de Mag félbeszakította.
- Hallgasson FitzGerald uramra, milady.
- Talán igazad van - engedett Aidan.
- Persze, hogy igazam van - helyeselt Cavan. De egészen más járt a fejében. 

Mihelyt elveszem Aidant, ennek a minden lében kanál komornának röpülnie kell! - 
gondolta magában.

Ha ő lesz Pearroc Royal ura, csak neki engedelmeskedhetnek a szolgák. És 
akinek ez nem tetszik, mehet, amerre csak akar. Gyengéden búcsút mondott 
Aidannak, és a greenwoodi bárka kényelmében utazott vissza a városba. Az út 
minden egyes percét kiélvezte. Csodálatos dolog gazdagnak lenni! Másnap délután 
aztán híreivel együtt visszatért Greenwoodba.

 
- Nincsenek jó híreim, drága kis Aidanom! - szeretettel magához ölelte kuzinját. 

- A férjed bűntársai ellene vallottak. Nem kétséges, hogy bűnös. Félek, hogy a 
királynő nemigen fog megbocsátani egy olyan embernek, akiben ennyire 
megbízott. Légy bátor, kuzin! Őszinte kell legyek veled, Aidan! Minden esély 
megvan rá, hogy Conn elveszti jóképű fejét!

Aidanból kitört a zokogás, és arcát Cavan FitzGerald vállára hajtotta.
- Látni akarom! - kiáltott föl.



- Megkértem az engedélyt a számodra, de nem engednek be hozzá 
látogatókat! - felelte a férfi.

- Azonnal a királynőhöz megyek! A múltban mindig kedves volt hozzám!
- Fogadd meg a tanácsom, Aidan! Ne menj a királynőhöz! Ha megbántod a 

Tower parancsnokát, igencsak megnehezítheti Conn utolsó napjait. És mi van, ha a 
királynő elutasít? Máshová már nem fordulhatsz! Az utolsó pillanatig várnod kell 
ezzel a lehetőséggel! - magához szorította az asszonyt. Élvezte testének friss 
levendulaillatát. Aztán magán érezte Mag rosszalló tekintetét, és lazított ölelésén. - 
Átkozott, vén, minden lében kanál szipirtyó! - gondolta. - Még jó, hogy nem is sejti, 
hogy egyáltalán nem járt a Towerban! Az egész napot kockázassál töltötte a 
sörözőben. Miguel de Guarrasszal találta ki az egész hazugságot előző este a 
London Bridge bordélyban.

Távozása után Aidant elfogta a reménytelenség. Hogy csaphatta be Conn 
ennyire? - tette fel magának újra és újra a kérdést. - Sehogy! - válaszolta meg 
rögtön saját maga. - Semmi köze semmilyen összeesküvéshez!

Aidan tudta magáról, hogy nincs sok tapasztalata a férfiakat illetően, de azt is, 
hogy ekkorát nem tévedhet. Conn tisztességes ember, a becstelenségnek a 
szikrája sincs benne.

És ha annyira reménytelen a helyzete, ahogy Cavan FitzGerald mondta, nincs 
sok vesztenivalója. Ha kell, könyörög a Tower parancsnokának, de látnia kell 
Connt.

Legnagyobb meglepetésére Mag egyetértett vele.
- De én is megyek! - közölte a komorna. - Nem mászkálhat Londonban kísérő 

nélkül!
Aidan a legjobb ruháját vette föl, amit magával hozott. Fekete selyemruha volt, 

egyszerű aranyhímzéses alsószoknyával. A dekoltázs több mint szerény, és 
akárcsak a csuklót, csipkék borították. A sötét ruha kiemelte Aidan fehér bőrét. Az 
asszony törékenynek tűnt, főleg, hogy gyönyörű haját eltakarta a tiszta 
batisztkalap.

 
A greenwoodi bárka alig tért vissza, rögtön ismét útnak indulhatott végig a 

folyón, a londoni Towerhoz. A torony fenyegetően magasodott a szürkülő égbolt 
felé. A vízikapunál kötöttek ki. Aidan és Mag egy mogorva őr mögött haladtak föl a 
lépcsőkön. Aidan meglepetésére a parancsnok, szöges ellentétben azzal, amit 
Cavan mondott, szívesen fogadta még ilyen késői órán is.

- Drága asszonyom! Kérem, foglaljon helyet! Nyilván azért jött, hogy a férjét 
lássa.

- Igen - bólintott Aidan.
- Egyáltalán nem probléma, milady. De előbb remélem, megiszik velem egy 

pohár bort. Nyilván kifárasztotta az út.
Aidan udvariasan bólintott. Szükségtelen a parancsnok orrára kötnie, hogy már 

három napja megérkezett Londonba.
A parancsnok inasa egy serleget nyújtott felé, és mialatt Aidan az ízletes italt 

kortyolgatta, Sir John az asszony meglepetésére és megkönnyebbülésére 
megnyugtatta, hogy nem kell aggódnia, férje minden bizonnyal hamarosan ismét 
otthon lesz. Nyilván csak vigasztalni akar - gondolta magában Aidan. Miután kiitták 
italukat, Aidant és Maget kanyargós lépcsők és folyosók során vezették, míg egy 
ajtó előtt a börtönőr meg nem állt.

- Conn! - vetette magát Aidan a meglepett férfi karjai közé.
- Aidan! - a férfi átölelte, és gyengéd szenvedéllyel csókolta. - Hogy kerülsz 

ide, drágám?
- Hogy is maradhattam volna Pearroc Royalban nélküled, Conn? Annyira 

féltettelek - leeresztette a hangját, úgy folytatta. - Felvettem a kapcsolatot Cavan 
kuzinommal. Tőle tudom, mi a vád, és hogy milyen súlyos a helyzet. A királynőhöz 



akartam menni, de lebeszélt róla. Igaz, azt sem tanácsolta, hogy Sir Johnhoz 
forduljak, de miután távozott, bárkába szálltam és idejöttem, Sir John pedig nagyon 
kedves volt.

- Tisztjét tekintve kedves ember - felelte Conn nyugodtan, de közben a 
Cavanról hallottak jártak az eszében.

- Hogyhogy ismét találkoztál a kuzinoddal, édes?
- Érte küldtem a Hattyú fogadóba. Mag biztos volt benne, hogy még 

Londonban van.
- És még csakugyan itt van. Érdekes - tűnődött Conn. - Mit is mondott neked 

Cavan, Aidan?
- Hogy három férfi azzal vádolt, összeesküvést szőttél a királynő ellen, meg 

akartad ölni őt. De én megmondtam neki, hogy ez lehetetlen.
Férje szorosabban ölelte.
 
- Köszönöm, hogy így bízol bennem, szerelmem. De most próbálj 

visszaemlékezni, mi mást mondott még Cavan.
- Hogy nyilván akkor keveredtél az összeesküvésbe, amikor az udvarban éltél. 

És azt mondta... azt mondta, hogy elvesztheted a fejed. Ó, Conn, mondd, hogy ez 
nem igaz! - remegye kapaszkodott a férjébe.

Ördög és pokol! Milyen jól informált ez a Cavan Fitz-Gerald! - gondolta a férfi. 
Kéjes örömet érzett a gondolatra, hogy elbánik vele, ha kijut innen. De addig is 
meg kell nyugtatnia terhes feleségét. Gyengéden hátrébb húzódott, följebb emelte 
az asszony arcát, hogy a szemébe nézhessen.

- Aidan, azt akarom, hogy higgyél nekem! Nem vagyok veszélyben, nem 
fogom elveszteni a fejem! Ennél többet nem mondhatok, ugye megértesz?

Aidan pedig erőt merített a férfi jelenlétéből. És most, hogy férje szavai elértek 
tudatáig, tökéletesen értette, mit akar mondani velük.

- Lehetséges, hogy Cavan kuzinod keveredett valamibe - folytatta a férje, 
megerősítve gondolatait. - De ne is kérdezz, édes, többet nem mondhatok.

- De hogy fogják elkapni?
Conn a szájára tapasztotta a kezét.
- Aidan! - szólt rá figyelmeztetően. És csak akkor vette el a tenyerét, amikor 

az asszony bólintott.
- Jól figyelj, szerelmem! Nem akarom, hogy újra találkozz Cavannal! Most 

menj vissza Greenwoodba, és holnap reggel azonnal indulj haza. Megértettél? Menj 
haza! Ha jól emlékszem, amióta összeházasodtunk, egyszer sem parancsoltam 
semmit. De most parancsolom! Menj haza!

Aidan szinte repesett a megkönnyebbüléstói. Boldogan mosolygott férjére.
- Igenis, lordom!
- Még soha nem voltál ilyen bájosan engedelmes! - csúfolódott a férfi, majd 

gyorsan ismét szájon csókolta. - Ó, édesem, mennyire kívánlak és mennyire 
hiányoztál!

- Azelőtt azt hittem, magányos vagyok, de csak amióta elváltunk, tudtam 
meg, mi is a magány, drága Connom! Soha többé nem akarok elválni tőled!

A férfi erős karjával ismét átkarolta.
- Nem válunk el, édesem! Megígérem! - ez alkalommal gyengédebben 

csókolta meg. - Most pedig menj, Aidan, vigyázz a gyermekünkre, és ne feledd, 
amit mondtam!

- Immár nem félek, Conn! - mondta az asszony. – Holnap reggel indulunk 
Pearroc Royalba, megígérem!

Amíg ők így összebújtak, Mag és Cluny boldogan veszekedtek az egyik 
sarokban. Bármennyire is örültek, hogy látják egymást, egyikük sem vallotta volna 
be. De most, hogy Aidan intett komornájának, hogy indulnak, Clunyból ösztönösen 
kibukott:



- Vigyázzon hát magára, Mrs Mag, nehogy ne legyen kivel veszekednem, 
amikor hazaérünk!

Mag elpirult, de gyorsan összeszedte magát.
- Vén bolond maga, Mr Cluny, de azért csak vigyázzon magára! Sokkal inkább 

szüksége van rá, mint nekem!
Az őr visszavezette Aidant és Magét a parancsnok lakosztályához. Aidan 

meglepetésére Lord Burghley várta őket. A férfi udvariasan felállt székéből, és 
vissza sem ült addig, míg Aidan helyet nem foglalt egy kényelmes széken.

- Látta a férjét, asszonyom?
- Sir Johnnak hála, igen - mosolygott Aidan a Tower parancsnokára. - 

Köszönöm, uram. Nagyon nagy kő esett le a szívemről most, hogy láttam Connt.
- Szeretne segíteni a férjének, Lady Bliss? - kérdezte Lord Burghley.
- Hát persze! - kiáltott fel Aidan.
William Cecil bólintott.
- Nem hisszük, hogy a férje részese ennek az összeesküvésnek Őfelsége élete 

ellen. De valaki vette a fáradságot, hogy ezt a látszatot keltse. Fennáll a lehetőség, 
hogy köze van a dologhoz annak az embernek is, aki Cavan FitzGeraldnak nevezi 
magát. Feltehetőleg az a szándéka, hogy Ön özvegysorsra jusson, és elvehesse 
Önt. De lehetséges, hogy többről van szó. Ki kell derítenünk, kik FitzGerald uraság 
bűntársai, és ehhez van szükségünk az Ön segítségére.

- Hogyan? - kérdezte Aidan.
- Ha FitzGerald uraság az Ön vagyonára vadászik, akkor a hírre, hogy Önnek 

semmije nem marad, ha a férjét elítélik, gyorsan odébbáll Londonból. Ha többről is 
szó van, itt marad, így mi is megtudjuk, merről fúj a szél. Arra kérem, látogassa 
meg ma éjjel a kuzinját, mondja azt neki, megtudta, hogy birtokát és minden 
vagyonát elkobozzuk a korona javára. Mondja azt, hogy Lincoln grófnőjétől kapta a 
hírt, de tekintve a körülményeket, ő sem segíthet többet. Ha FitzGerald uram a 
vagyonára pályázik, holnapra már híre-hamva sem lesz. 

- És ha Cavan nem tűnik el, lordom?
 - Akkor Lord Blissnek itt kell maradnia egészen addig, míg ki nem derítjük, ki 

áll az összeesküvés mögött. Meg kell értenie, Lady Bliss.
- Igen, megértem Önt, és természetesen segítek, lordom! Minden vágyam az, 

hogy bebizonyítsam Őfelsége iránti hűségünket! Innen egyenesen a Hattyúba 
megyek!

Mag diszkréten köhintett az ajtó mellől.
- De megígérte a férje urának, hogy többet nem találkozik azzal az emberrel, 

milady!
- Conn egy szóval sem mondta, hogy nem találkozhatok Cavan FitzGeralddal, 

Mag! Mindössze annyit mondott, hogy kerüljem el, amennyiben lehetséges. Te is 
hallottad Lord Burghleyt, Mag! Lehet, hogy ezt az egészet a kuzinom főzte ki, a 
vagyonomra kacsingatva. Milyen rettenetes egy ember! Feláldozná Conn életét, 
csak hogy gazdagabb legyen! És ezt ússza meg büntetlenül?

- Természetesen nem - sóhajtott Mag. - De ha ez az ember ennyire 
gátlástalan és semmitől sem riad vissza, nincs biztonságban vele, úrnőm.

William Cecil biccentett.
- A szolgának igaza van. De nem küldöm veszélybe úrnőjét, Mrs Mag. 

Aidannak mindössze annyit kell tennie, hogy mint gyenge nő, vigasztalást keresve 
zokog, kipanaszolja magát. Gyakran előfordul, hogy elkobozzák egy áruló 
vagyonát. FitzGerald uram nem találhat benne semmi szokatlant vagy gyanúsat. 
De ha valóban a hölgy vagyonára pályázik, hamar kereket old, és a rejtély 
megoldódott.

- Menj haza, és csomagolj be, Mag! - utasította Aidan a komornáját. - Én 
hintón a Hattyúba megyek, és onnét haza.



- Milyen hintón? - morgott Mag. - Bárkán jöttünk. Nem bérelhet közhintót, 
milady!

- Saját hintóm bocsátom a rendelkezésére! - ígérte Lord Burghley. - Egyszerű 
jármű, mert nem szeretem, ha felismernek az utcán. Megvárja az úrnőjét, és 
épségben hazaszállítja. Sir John pedig kölcsönadja nekem a bárkáját, hogy én is 
hazajussak!

Miután Magét mindketten megnyugtatták, és az asszony eltávozott, Lord 
Burghley a hintójához kísérte Lady Blisst, s útközben még néhány tanáccsal látta 
el.

- Ne is próbáljon bármiféle információt kicsalni FitzGerald uraságból! - 
figyelmeztette. - Egyszerűen játssza a szerepét, Lady Bliss! Az az ember 
feltehetőleg veszélyes, és nem akarom, hogy bármi baja essen!

- Nem vagyok bolond! - felelte Aidan nyugodtan. - Vigyázok, hogy ne keltsem 
fel a gyanúját, mylord! Ahhoz túl sok a vesztenivalóm. Gyermeket várok.

- Most, hogy tudom, azt hiszem, el sem engedem!
- Ugyan már, lordom! Nem nagy dolog – mosolygott Aidan. Beszállt a hintóba, 

és búcsút intett. Eszébe jutott, milyen vakmerőén védelmezte őt Mag egy ilyen 
nagy urasággal szemben. De Lord Burghley egyáltalán nem bántódott meg.

Kezdte megérteni, miért becsüli a királynő ily nagyra.
A Hattyú jókora, kényelmesnek tűnő fogadó volt a folyó közelében, egy jó 

környéken. Aidan kiszállt a hintóból, és alighogy belépett az épületbe, a fogadós 
rögtön elésietett. Vacsoraidő volt, és a Hattyú messze földön híres jó konyhájáról.

- Lady Bliss vagyok, és a kuzinomat, FitzGerald uraságot keresem.
- Igenis, asszonyom - a fogadós elkapta egy arra siető inasgyerek gallérját. - 

Bob! Vezesd Lady Blisst a kuzinja szobájába. FitzGerald uraság, az az ír!
- Igen, apa! - a fiú barátságosan Aidanra vigyorgott. – Csak erre, utánam, 

milady! - és ezzel megindult az épület háta felé egy folyosón. Egy ajtónál megállt, 
hangosan kopogott, és szinte meg se várva az engedélyt, kitárta Aidan előtt az 
ajtót.

Cavan FitzGerald egy másik férfi társaságában ült a kis tűzhely mellett. Mindkét 
férfi otthonosan nekivetkőzött, mentéjüket levették, ingük ki volt gombolva. 
Felpattantak, amikor Aidan belépett.

- Ó, Cavan! - kiáltott fel Aidan, és a férfi karjai közé vetve magát, zokogni 
kezdett. - Rettenetes! Ez rettenetes! - válla rázkódott a zokogástól.

A fiú meglepve becsukta maga mögött az ajtót, Cavan pelig átkarolta Aidant.
- Mi baj van, legdrágább kis Aidanom? Mi bánt ennyire? 
- Bort! - zokogta az asszony meggyőzően. - Adj egy kis bort!
Cavan biccentett Miguel de Guarrasnak, és a spanyol megtöltött egy kis 

serleget.
- Tessék, Aidan, édesem! - csitította Cavan, és leültette egy székbe. - Most 

pedig mondd el, mi bánt!
Aidan kortyolt a rubinszínű italból, és közben félig lehunyt szempillái alól 

szemügyre vette a szobát. A bor nem volt túl jó, köhögnie kellett tőle.
- Connról van szó? - kérdezte Cavan, és közben vigyázott, hogy ne érződjön ki 

túlságosan ki az öröm a hangjából. - Részben. Ó, Cavan! - pityergett ismét Aidan.
- Mi baj van? Mi történt még? - kérdezte a férfi immár türelmetlenebbül .
- Most kaptam egy üzenetet kuzinomtól, Clinton grófnőjétől! Conn árulása 

miatt a korona elkobozza a birtokunkat és minden vagyonomat. Egy fillérem sem 
maradt, Cavan, egy fillérem sem!

A férfi megmerevedett a döbbenettől.
- Segítened kell! - folytatta Aidan. De közben jól látta Cavan arcán, hogy Lord 

Burghleynek igaza volt. - Te rohadék! - gondolta dühösen, ám jól elrejtette 



érzelmeit. – Segítened kell, Cavan! Hova menjek, mit tegyek? Ugye beszélsz a 
nagyapámmal az érdekemben? Talán megengedi, hogy hozzájuk költözzem 
Írországba!

Tenyerébe temetve arcát, ismét sírva fakadt.
- És mi lesz a férjével? - a másik férfi szólalt meg.
Különös! - gondolta Aidan, de azért válaszolt.
- Felakasztják, és felnégyelik, hacsak a királynő meg nem kegyelmez neki, és 

csupán lefejezik. De kuzinom, a grófnő azt mondja, a királynő nagyon haragos. Ó, 
Cavan, mit tegyek? Ugye segítesz nekem?

De Cavan már nem erre figyelt. Miguel de Guarrashoz fordult.
- Mit szól, de Guarras? - kérdezte. - Sejtette-e, hogy Anglia uralkodója 

elkobozza a vagyont, amikor nekem ajánlotta?
Aidan mozdulatlanul ült. Kezdett megijedni, hogy netán valami sokkal 

komolyabba botlott, mint sejtette. El kell hagynia ezt a helyet, mielőtt többet 
hallana, s mielőtt ezek ketten rájönnek, hogy gyanít valamit.

- Ó, Cavan, olyan boldogtalan vagyok! Ugye visszakísérsz Greenwoodba? 
Odakint vár a hintóm!

A férfi felé fordult, és arcáról eltűnt minden kedvesség.
- Fogd be a szád, Aidan!
- Nem beszélhetsz így velem! - pattant fel az asszony. - Azon nyomban 

hazamegyek! Bolond voltam, hogy hozzád jöttem segítségért!
- Üljön le, madonna! - szólt közbe Miguel de Guarras. - Nem tanácsolom, hogy 

bárhová is menjen.
Aidan teljes magasságában kihúzta magát, és a spanyol elismerően pillantott 

végig rajta.
- Hogy merészeli?! - szólalt meg Aidan hűvösen. – Álljon félre az útból, uram, 

és hagyjon kimennem, különben akkorát sikítok, hogy összeszalad a fogadó! - 
egyre jobban félt, de jól titkolta.

- Leülni! - vicsorgott Cavan, és nem túl finoman visszanyomta a székbe. Majd 
de Guarrashoz fordult.

- Csak azért segítettem magának, hogy elérjem ezt az asszonyt és a 
vagyonát. És erre kiderül, hogy nincs vagyona! Mi hasznom belőle? Ehhez mit szól?

- Nyugalom, amigo — felelte Miguel de Guarras. – Tervünk sikerrel járt. Lord 
Blisst kivégzik, őt pedig a bátyjai követik. Kegyvesztett lesz a nővére, Lady de 
Marisco is. Az a tüske, amit az O’Malley kalózok jelentettek, nem fogja többet 
piszkálni Spanyolországot. Megígérem, hogy Fülöp király hálája nem marad el. 
Ezzel a lehetőséggel számolni kellett. Sűrűn előfordul, hogy elítélt bűnözők 
vagyonát elkobozzák.

- Nem emlékszem, hogy említette volna  - jegyezte meg Cavan keserűen.
A spanyol vállat vont.
- Talán kiment a fejemből. De ne aggódjon. Már ma este elindulunk 

Spanyolországba, amigo, és ott királyom kellőképp kárpótolja.
- Mivel?
- Egy kis birtokkal - felelte Miguel de Guarras könnyedén. - Gondolom, az 

kárpótolja azért, hogy nem lesz a magáé ennek az asszonynak a földecskéje.
- Földecskéje? - Cavan arca eltorzult a haragtól. - Van magának fogalma arról, 

mekkora az a birtok, maga szerencsétlen! És a fiam a szomszéd birtokon talált 
volna magának gazdag örökösnőt! Dinasztiát alapíthattam volna, de Guarras, és 
maga egy kis birtokot kínál cserébe valami kecske-szaros városkában? És mi van 
Aidan vagyonával? Az arannyal? Ezért is kárpótol a királya?

- Fülöp király nagyvonalúsága nem terjed odáig, FitzGerald. Ezért is hálásnak 
kell lennie. Ami pedig az aranyat illeti, maga tudatlan, ír bolond, ha kinyitná a 
szemét, látná, hogy egy vagyon van a kezében!

- Hogy a fenébe érti ezt? -4 kérdezte Cavan dühödten.



- Mit akar kezdeni a kuzinjával? Nem engedheti elmenni!
- Mit is törődöm vele! - vetette oda Cavan FitzGerald haragosan. - Tőlem meg 

is fojthatja! Mi hasznom belőle!
- Ő az az arany, amiről beszéltem, amigo!
- Tessék?
- London nemzetközi kikötő, jóember! Mit gondol, hogy utazunk el innen ma 

éjjel? Lemegyünk a folyóhoz, amigo, és megfizetünk egy csónakost, hogy vigyen el 
minket egy régi barátom, Rasíd al-Manszúr hajójához.

- Egy mórhoz?
- Nem, Rasíd spanyol, aki úgy döntött, hogy a félhold sokkal több hasznot hoz 

számára, mint a kereszt. Spanyolországban az ilyet renegátnak nevezik, de ez nem 
rontotta meg a barátságunkat. Rasíd kis luxuscikkeket hoz Angliába. Narancsot, 
marokkói finom bőrárukat, visszafelé bádogot, angol gyapjút szállít, és időról időre 
egy-egy csinosabb lányt a rabszolgapiacra. Jó pénzt megadnak a világos bőrű, 
világos szemű nőkért. Nézze csak meg a kuzinját, amigo, a bőre világos, a szeme 
szürke, a haja akár a csiszolt réz. Nem igazi szépség, de egész csinos. Egy vagyont 
ér. Jobb, mint megölni, nem? Azzal mennyit nyerünk? De ha eladja, gazdaggá teszi.

- Cavan, nem teheted! - kiáltott fel Aidan rémülten. Nemcsak magát féltette, 
hanem a gyereket is. - Cavan, gyereket várok!

- Annál jobb! - szólt közbe Miguel de Guarras. - Egy tűz-hajú, fehér bőrű, nagy 
hasú nő! A törökök és az arabok szeretik a termékeny nőket. Megkétszerezzük az 
árat!

- Na és hogy a fenébe intézzem? Vigyem Algírba?
- Nem, amigo, nem szükséges. Antonio bátyám, akit az angolok a börtönbe 

zártak,  sűrűn kötött  üzletet Rasíd  al-Manszúrral, ahányszor csak Rasíd kifutott 
Algírba, Tonio mindig küldött vele egy szőke, kék szemű lányt. Valami kis londoni 
csavargógyereket, aki senkinek nem hiányzik. Rasíd pedig eladta, levette a 
tízszázalékos részesedését, a többit pedig a Kira Bankon keresztül elküldte Tonio 
angliai vagy spanyolországbeli bankszámlájára. Ugyanezt maga is megteheti. 
Rasíd hajnalban tesz ki minket a francia partoknál. Onnét utazunk 
Spanyolországba. A királytól megkapja a birtokot, és amikor a kuzinja elkelt 
Algírban, az érte kapott összeget felveheti a Kira Bank spanyolországi lerakatában. 
Egyszerű, nem?

- Mit érhet?
Miguel de Guarras kritikus szemmel nézett végig Aidanon.
- Látnom kéne meztelenül, de ennek alapján azt mondom, több száz fontot is. 

Nem akkora vagyon, mint amit elveszít, de ez sem kevés, és ne feledje, amigo, 
hogy ez is sokkal több, mint amije eddig volt. Lesz földje, vagyona, és ezzel már 
szert tehet egy jó házból való feleségre.

Aidant elborzasztották a hallottak. Felállt és a két férfi felé fordult.
- Nem áll szándékomban tűrni, hogy elraboljanak! - jelentette ki bátran. - Ha 

nem nyitsz ajtót, Cavan, sikítani fogok! És életedben nem hallottál még senkit 
olyan hangosan sikítani, ahogyan én tudok. Nem engedhetem meg, hogy Conn 
meghaljon miattad! Szeretem a férjem! Egyáltalán, miből gondoltad, hogy 
szeretnélek, hiszen megvetlek! A férfi keményen arcul csapta.

- Te ribanc! Hisz csak a pénzedért kívántalak! – vetette oda Cavan 
kegyetlenül.

- De amigo! Ne tegye tönkre az árut! Kevesebbet kap érJ te! - figyelmeztette 
de Guarras.

- Túl büszke a ribanc! - felelte FitzGerald. - Sem az apja, sem a férje nem 
verték meg, látszik rajta.

- Erre nincs időnk, amigo! Majd aki megveszi, megfegyelmezi magának! Maga 
most haragszik, és kárt tenne benne. De higgye el, hogy megbánná! Értékes áru! - 



sunyin Aidanra mosolygott. - Még nem itta ki a borát, madonna! Egy kicsit 
utánatöltök! - Felvette a serleget az asztalról, és anélkül, hogy leplezné, mit tesz, 
egyik gyűrűjéből némi port szórt a kupába, aztán még egy kis bort töltött hozzá, és 
Aidan felé nyújtotta a kupát. Aidan rémülten meredt a pohárra.

- Mit tett bele? - kérdezte, s hangja megremegett.
- Nem öli meg - felelte a férfi anélkül, hogy megválaszolta volna a kérdést. - 

Igya ki!
- Soha! - kiáltotta Aidan. Ismét megpróbált felállni.
Miguel de Guarrasnak netn volt kedve vitatkozni. Csak egy dolog érdekelte, 

hogy minél hamarabb elhagyja Angliát. Termetéhez képest meglepő erővel lökte 
vissza Aidant a székére, és közben Cavanra vakkantott.

- Fogja le, amigo!
Cavan Aidan mögé lépett, és leszorította mindkét karját, Miguel de Guarras 

pedig két ujjal befogta Aidan orrát, és amikor az asszony kénytelen volt a száját 
kinyitni, hogy levegőt vegyen, lekényszerítette torkán a bort.

Aidan fulladozva próbálta visszaköpni az italt, mielőtt lenyelné, de Guarras 
most elengedte az orrát, és mindkét kezével összeszorította a száját. Aidan 
minden erejét összeszedve kiszakította egyik karját Cavan szorításából, és 
keményen megütötte. A spanyol megtántorodott és elengedte, Aidan pedig 
kinyitva a száját, teli torokból sikítani kezdett. Cavan FitzGerald azonnal elengedte, 
melléugrott és állón vágta. Aidan elvesztette az eszméletét.

- Gondolja, hogy meghallotta valaki?
Miguel de Guarras a fejét rázta.
- Az épület hátsó részében vagyunk. Az ablak zárva, és az ebédlő tele van. 

Akkora a hangzavar, hogy senki nem hallhatta. Menjen, amigo, mondja meg a 
hölgy kocsisának, hogy személyesen kíséri haza az unokahúgát.

Cavan kisietett a szobából, és de Guarras elmosolyodott, Bolond ez az ír - 
gondolta. - Ha rajta állna, végezne vele. De királya ragaszkodott hozzá, hogy vigye 
Spanyolországba, hátha továbbra is hasznát veszi. Spanyolországnak szüksége 
van az ilyesfajta emberekre, hogy szítsák a zűrzavart Írországban, és előkészítsék 
az Anglia elleni felkelést.

A székhez lépett, amelyen Aidan ült eszméletlenül, és hátrahajtotta az asszony 
fejét. Csinos, ha nem is igazi szépség gondolta ismét. - De ez a haj, a szeme és a 
bőre kelendővé teszi majd. - Tekintete lejjebb siklott. Eszébe jutott, hogy Cavan azt 
mondta, telt keblei vannak. Félrehúzta a csipkét, és szemügyre vette. Nagyon 
szép! - bólintott elismerően. Ha már hajóra szálltak, alaposabban is szemügyre 
veszi.

Az ajtó kinyílt, és az ír lépett be.
- A kocsis elment. Mi mikor indulunk?
- Azonnal! - felelte a spanyol. - Rasíd al-Manszúr vár minket, bár a harmadik 

utas meglepetésként fogja érni. Igaz, kellemes meglepetés lesz! Az ablakon át 
távozunk. A számlát kifizettem, úgyhogy a fogadós nem keres minket. De jobb, ha 
senki nem tudja, merre mentünk. - Fogta Aidan köpenyét, és Cavan segítségével 
ráadta az eszméletlen asszonyra.

- Borítsa a kámzsát a fejére, hogy ha bárkivel is találkozunk az utcán, ne 
tűnjön fel neki a vörös haj.

Egyiküknek sem volt sok holmija, mindössze néhány váltás fehérnemű, és azt 
könnyű szívvel itt hagyták.

Cavan kinyitotta az ablakot, és kimászott. A spanyol az ablakhoz vonszolta 
Aidant, Cavan pedig kiemelte. Miguel de Guarras távozott utoljára, és gondosan 
becsukta az ablakot maga mögött. A nőt két felöl közrefogva, óvatosan haladtak a 
hátsó udvarban, majd a Hattyú mögötti sikátorban. Sötét árnyék futott át előttük. 
Túl nagy volt ahhoz, hogy patkány legyen, talán egy kisebb kutya vagy egy 



macska lehetett. A két férfi keresztet vetett, és továbbindult a folyó felé vezető 
sikátorban. Fölöttük egy ablak nyílt. Foglyukkal együtt gyorsan a falhoz lapultak.

- Vigyázat! - harsant fölöttük, de abban a pillanatban már öntötték is ki az 
éjjeliedény tartalmát.

A sikátor sötét volt, s imitt-amott csúszós a mindenfajta szennytől. Meleg nap 
volt, és tucatnyi kellemetlen bűz keveredett. A folyóparthoz érve megálltak, és 
várták, hogy arra jöjjön egy csónakos, akinek hajója elég nagy. És minél hamarabb, 
hisz máris sűrű köd emelkedett a Temze felé. Cavan már kezdte azt hinni, hogy 
hiába várnak, amikor egy bárka bukkant elő a ködből. Hevesen integetni kezdtek, s 
megkönnyebbülésére a csónakos a parthoz kanyarodott és fölvette őket.

- Mi baja annak a hölgynek? Csak nem a járvány már megint?
- Ugyan már! - nevetett Cavan könnyedén. - A feleségem még fiatal, és még 

nem szokott a jó borhoz! Leitta magát!
A csónakos rúdjával a sodrásba lökte a csónakot. Bólintott.
- Az enyém is ilyen. Egyesek egyszerűen nem bírják. Hová megyünk, uram?
- A Gazelle-hez, a kikötőbe - felelte Miguel de Guarras.
- Igen, uram, a Gazelle-hez - bólintott a csónakos, és evezni kezdett lefelé.

8.

A Gazelle, alighogy fölvette utasait, felhúzta a horgonyt, és a dagály hátán 
siklott lefelé a Temzén. A kapitány megvárta, míg ki nem érnek arra a 
tengerszakaszra, amit az angolok szeretnek Angol csatornának nevezni, csak 
ezután csatlakozott régi barátjához, Miguel de Guarrashoz és annak ír társához. A 
két férfi kényelmesen elterpeszkedett Rasíd al-Manszúr kabinjában, egy palack 
sötét vörösbor társaságában, amelyet egy hallgatag, fekete rabszolga szolgált fel 
nekik.

- Nem vagy annyira muzulmán, Rasíd, hogy ne igyál velünk egy pohárral! - 
tréfálkozott Miguel de Guarras.

Rasíd al-Manszúr felnevetett.
- A régi szokásokat, főleg a rossz szokásokat nehéz leküzdeni, Miguelito, de 

amíg vissza nem térek Európába, ez az utolsó pohár! Algírban szigorúan betartom 
a Próféta törvényét.

- Szóval maga renegát? - jegyezte meg Cavan nyersen. -Hallottam már 
ilyenről, de még soha nem láttam.

Miguel de Guarras arca megrándult, Rasíd al-Manszúr pedig hideg pillantást 
vetett Cavanra.

- Nem tartozom magának magyarázattal, FitzGerald uram, de azt javaslom, 
soha többé ne használja ezt a szót egy ilyen ember jelenlétében, mint én! Mit tud 
maga a rabszolgaságról? A rabszolgának minden lélegzetvétele gazdája 
jóakaratától függ. Nincsenek jogai, nincs semmije, ő maga is semmi. Még ennél is 
rosszabb sora van a keresztény rabszolgának. Tizenhat éves voltam, amikor 
elfogtak, és Algírba vittek eladni. Szerencsém volt, mert egy idősebb 
tengerészkapitány vett meg, a kertjében dolgoztam. Rövid időn belül, gazdám 
örömére, áttértem az iszlám hitre. Felszabadított. És mivel nem volt gyermekük, 
adoptáltak. Megtanított a mesterségére, és nevelőapám büszkeségére kapitány 
lettem. Gazdag ember vagyok, tisztelnek és megbecsülnek. Ragaszkodhattam 
volna szülőföldem vallásához, de akkor már rég elpusztultam volna valamelyik 
kőbányában vagy egy gályán. Mondja csak, FitzGerald uram, mit tett volna az én 



helyemben? - Aztán Rasíd al-Manszúr fölnevetett. Nagyon is jól tudta a választ. - 
Nemigen lehetnek skrupulusai, ha egyszer képes a saját húsát és vérét áruba 
bocsátani.

- Remélem, nem okoz gondot a váratlan utas - szólt közbe Miguel de Guarras.
- Nem tart soká az út, és bőven van élelmünk és vizünk felelt Rasíd al-

Manszúr. - Ami azt illeti, több fehércseléd is utazik most a hajón.
- Több is? - csodálkozott a spanyol.
- Szerencsém volt, amigo! Rábukkantam két fiatal lányra. Az anyjuk meghalt, 

és kapzsi háziuruk a helyi bordélyba akarta küldeni ezt a két finom virágszálat. 
Kifizettem neki, amivel a lányok tartoztak a szállásért, aztán magammal hoztam 
őket a hajóra. Az egyik kilencéves, a másik tíz. Mind a kettő szőke és szűz. A 
harmadik lányt, egy harmadik szőke szüzet egy barátomtól vettem, akinek 
bordélya van, igaz, ő idősebb, tizenhárom, ha jól emlékszem. Szép hasznot 
remélek ettől a háromtól, és ehhez jön a százalék a nőért, akit ti hoztatok. Ő is 
szűz? Egy kicsit öregnek tűnik hozzá.

- A húszas évei elején jár és gyermeket vár, legalábbis azt mondja - felelte 
Cavan. - Elsőrangú áru, kitűnő neveltetésű nemesasszony. A haja akár a fényezett 
bronz, a bőre fehér, a szeme ezüstösszürke.

Rasíd al-Manszúr az ágy felé pillantott. Ha az ír feldicséri az áruját, ez érthető. 
De ő jobban bízik a saját ítéletében.

- Vetkeztessük le! Meglátjuk, mit ér! - javasolta. - Könnyebb, amíg nincs 
magánál. Az előkelő nőszemélyek magasan hordják az orrukat, lehet, hogy le kéne 
tépni róla a ruhát, és egy ilyen drága ruháért is szép pénzt kapni, ha vigyázunk rá.

Óvatosan levetkőztették Aidant, de amikor Cavan a nyakláncot akarta levenni, 
Rasíd al-Manszúr megállította.

- Hagyd csak rajta, ír! Ha majd mezítelenül áll egy ilyenékszerrel a 
rabszolgapiacon, még nagyobb lesz az érdeklődés.

- Intett a rabszolgájának. - Vidd el ezt a ruhát! Csak az ingét hagyd itt! 
Szüksége lesz rá a tengeren.

A rabszolga összeszedte Aidan ruháit, és távozott. A három férfi pedig néma 
csendben meredt a meztelen, alvó nőre.

- Madre de Diós! - zihálta a spanyol. - Hiszen ez tökéletes!
- Érezte, hogy megmerevedik, de nem volt képes elfordulni.
Cavan FitzGeraldnak a lélegzete is elállt.
Ki gondolta volna, hogy Aidan teste ilyen gyönyörű? Egyszerűen hihetetlenül 

szép volt hosszú lábaival, arányos testével, gyönyörű mellével. Benne is feltámadt 
a vágy. Talán nem Is kéne eladni a lányt. Mi lenne, ha megtartaná magának?

Rasíd al-Manszúr olvasott a gondolataiban.
- Ne legyen bolond, ír! - szólalt meg. - Kevés nőért kapna annyit a 

rabszolgapiacon, mint amennyit ez hozhat a konyhára!
Cavan mély lélegzetet vett.
- Igaza van. De mondhatom, szerettem volna egyszer megkefélni!
Visszaadták Aidanra az inget, aztán Rasíd al-Manszúr átvitette az öntudatlan 

asszonyt a szomszéd kabinba, ahol a másik három lányt őrizte. A szolga 
gyengéden végigfektette egy vörös gyapjúval borított szalmapriccsen, és Aidan 
csak akkor kezdett ébredezni, amikor az égbolt már hajnalodon kelet felé. 
Franciaország partjainál jártak.

A feje fájt, szája száraz, rosszízű volt, kellemetlenül görcsölt a hasa, és 
félálomban arra gondolt, hogy nyilván a ciklusa érkezett meg. Abban a pillanatban 
ijedten felkiáltott és felült. Hisz az nem lehet! Gyermeket vár! Aztán megérezte a 
ragacsos vért a lábai közt, meglátta a vért az ingén, és új erővel tört föl belőle a 
sikoly, hogy a három ifjú lányka, akivel megosztotta a kabinját, megrémült, és ők is 
sikoltozni kezdtek.



A kabin ajtaja kinyílt, és egy nagydarab, fekete férfi sietett a szobába. Aidan 
zavartan, rémülten jajgatott. Tudta, mi történik vele, elveszti a gyermekét, Conn 
gyermekét! Éles fájdalom hasított belé, és sárgás epét öklendezett vissza. A fekete 
vetett rá egy pillantást, majd valami idegen nyelven kiáltozni kezdett. A következő 
pillanatban Rasíd al-Manszúr félretolta a rabszolgát, és Aidanhoz sietett.

- Hagyja abba a sikoltozást! - szólt rá szigorúan, és Aidan csodálkozva 
engedelmeskedett. - Mondd el mi bajod, bronzhajú asszony!

Angolul beszélt, igaz, erős idegen akcentussal.
- Elvesztem a gyermekem! - kezdett zokogni Aidan.
- Akkor ez az úr akarata! - felelte a férfi. - Mennyire volt előrehaladott?
- Két hónap. Talán egy kicsit több.
A férfi bólintott.
- Feküdj le, hívom az orvost.
Intett a rabszolgának, s az kisietett a szobából. Néhány percen belül egy 

alacsony, fehér ruhás, idősebb férfival tért vissza.
Az letérdelt, és gondosan megvizsgálta Aidant. Sóhajtott, szomorúan csóválta a 

fejét.
- Ami történt, megtörtént, kapitány uram. De ez az asszony még fiatal, és 

nem kétséges, hogy sok derék fiút szülhet még. Megtisztítom és ellátom, hogy ne 
kapjon fertőzést. Néhány napon belül jól lesz. És mire hazaérünk, minden 
bizonnyal.

Rasíd al-Manszúr Aidanra pillantott.
- Ahmet azt mondja, csakugyan elvesztetted a gyermeked, de még sok derék 

fiad lehet. Gondodat viseli, hogy ne kapjál fertőzést. A saját kabinomban foglak 
elhelyezni, amíg felgyógyulsz.

- Ki maga? - kérdezte az asszony.
- Rasíd al-Manszúr a nevem. Kereskedő és hajóskapitány Algír városából.
- Oda megyünk?
- Igen.
- Hogy rabszolgának adjon?
- Igen.
- Hol van az unokatestvérem, FitzGerald uraság?
- A társával együtt még hajnal előtt partra tettem Franciaországnál.
- Igen gazdag vagyok, kapitány! Ha visszavisz Angliába, bőven 

megjutalmazom. Jóval többet fizetek annál a százaléknál, mint amit az 
unokatestvéremtől kaphat!

- Hallottam az egész történetet, bronzhajú nő! – csóválta a fejét Rasíd al-
Manszúr. - Már nincs pénze!

- De van! - makacskodott Aidan, és könnyek csordultak végig az arcán. - Lord 
Burghley terve volt, hogy ezt mondjam a kuzinomnak. Könyörgök, forduljon vissza!

- Kétségbeesett helyzet kétségbeesett hazugságokat szül! - felelte Rasíd al-
Manszúr. - Lehet, hogy igazat mond, bronzhajú nő, de mi van, ha nem? Akkor 
letartóztatnak, börtönbe vetnek, és mindent elvesztek, amiért egy életen át 
dolgoztam. Ezzel szemben, ha Algírba megyek, a kuzinod szép árat kap érted a 
piacon, én pedig megkapom a megillető százalékot.

Mondd meg, te mit tennél a helyemben, bronzhajú asszony.
- Megértem a helyzetét, kapitány - bólintott Aidan. Próbálta leküzdeni 

hangjában a hisztériát. - Azt akarja tudtomra adni, hogy nem hajlandó mindenét 
kockára tenni a kedvemért. Meg is értem. De nem a kapzsiságára apellálok, higgye 
el. Lord Burghley arra gyanakodott, hogy a kuzinom belekeveredett egy 
összeesküvésbe a királynő ellen. Csak azért hazudtam Cavannak, hogy egy 
fillérem sem maradt, hogy kiugrassuk a nyulat a bokorból. De Önnek nem 
hazudtam, amikor azt mondtam, hogy gazdag vagyok. Forduljon vissza Angliába, 



esküszöm, nem fogják letartóztatni, sem börtönbe vetni. Annyit kér, amennyit csak 
akar, ha szabadon enged!

Rasíd al-Manszúr huszonöt éve élt berber földön, de még nem felejtette el, 
milyen félelmet érzett, amikor őt fogták el a rabszolgavadászok. És mivel 
alapvetően jószívű ember volt, őszintén együtt érzett vele.

Letérdelt mellé, hogy arcuk csaknem összeért.
- Hallgass hát meg, bronzhajú asszony, próbálj megérteni! Úgy tűnik, jól vág 

az agyad. Megpróbálom elmagyarázni neked a helyzeted. Te immár az algíri dej 
tulajdona vagy, vagyis közvetve III. Murád szultáné, a hit védelmezőjéé, az Oszmán 
Birodalom császáráé. Ha akarnék, se fordulhatnék veled vissza Angliába, mert nem 
az enyém vagy, és én becsületes ember vagyok. El fognak adni az állami 
rabszolgapiacon. Ebből megkapja a kuzinod is a maga hasznát, akárcsak én, de a 
dej is, és nekem nincs jogom meglopni őt. Megértesz hát?

Aidan rápillantott, aztán elfordult. De a férfi még látta a szemében megjelenő 
könnycseppeket.

- Adjál neki valami altatót, Ahmed! - utasította Rasíd al-Manszúr az orvosát.
- Igenis, uram! - hangzott a válasz.
- Hogy van fizikailag?
- Erős, egészséges asszonynak tűnik. Pihenésre, nyugalomra van szüksége. Jó 

lenne, ha holnap együtt lenne a többi, hazájabeli lánnyal. Ne érezze olyan 
magányosnak magát.

Rasíd al-Manszúr bólintott, majd ismét Aidanhoz fordult.
- Orvosom a gondodat viseli, bronzhajú asszony. Nem esik itt bántódásod.
Aidan rá se pillantott, és a kapitány megértette. Csöndesen távozott, magára 

hagyva Aidant Ahmettel, az orvossal. Ahmet levette róla a véráztatta inget. 
Ügyesen ellátta, majd ráterített egy könnyű takarót. Végül orvosi táskájába nyúlt. 
Elővett egy kerek, aranyozott pirulát, és az ajkai közé dugta. Aidannak eszébe sem 
jutott visszautasítani. Néhány perc múlva már aludt is.

 Amikor felébredt, már holdvilág tűzött be a kabin ablakán. Aidan mozdulatlanul 
feküdt a takaró alatt, szinte lélegzetet sem vett. Aztán lassan előjött mindaz a 
szörnyűség, amivel szembe kellett néznie. Fogoly és Algírba viszik, hogy eladják 
rabszolgának. Elvesztette Conn gyermekét, és soha többé nem láthatja a férjét. 
Sírva fakadt. Ha ez lidércnyomásos álom, miért nem tud felébredni belőle? Durván 
magába csípett, de hiába. Továbbra is meztelenül feküdt a puha takaró alatt, egy 
idegen ágyon, egy idegen helyen. Hirtelen üresnek érezte magát, most, hogy 
elvesztette a gyermekét. Az úr legalább ebben kegyes volt. Nem akarta, hogy a 
gyermek rabszolgának szülessen. A kabinajtó kinyílt, és Aidan a folyosóról 
beszűrődő fényben a kis orvost pillantotta meg. A férfi mosolyogva biccentett felé. 
Poharat nyújtott felé, és egy újabb kis pirulát dugott az ajkai közé. Miért is ne? - 
gondolta Aidan fáradtan, és lenyelte a gyógyszert. Mire legközelebb felébredt, már 
nappal volt. Ez alkalommal rögtön tudta, hol van, és hogy került ide. Néhány 
pillanatig az járt az agyában, hogy kioson a kabinból, és átveti magát a hajó 
korlátján. De aztán úgy döntött, élni szeretne és hazatérni szeretett Angliájába. 
Hiába tudta, hogy lehetetlen, nem adta fel a reményt. Akárki vásárolja is meg, 
talán megkísérti egy jó zsíros váltságdíj, még ha Rasíd al-Manszúrt nem is. Annyi 
aranyat kínál, amennyiből egy tucatnyi gyönyörű nőt vehet magának. Most, hogy 
ezt így eldöntötte, Aidan rádöbbent, hogy éhes. Nagyon éhes.

Hogyan juthat az ember ételhez ezen a hajón? Maga köré tekerte a takarót és 
felállt, de gyorsan vissza is ült. Gyenge volt és szédült. Ismét felállt, és várta, hogy 
a szédülés lassan elmúljon. Aztán lassan az asztal felé indult, amelyen egy kancsó 
állt, néhány pohár társaságában. Borzasztó szomjas volt. Ebben a pillanatban 
kinyílt az ajtó, és Rasíd al-Manszúr lépett be. Aidan megbotlott, a férfi pedig 
odaugrott hozzá, és elkapta.

- Csak nyugalom, bronzhajú asszony! Még gyenge vagy!



- De szomjas is!
A férfi visszasegítette az ágyhoz.
- Majd hozok inni. Hogy érzed magad ma?
- Még mindig fáj, de már jobb - felelte Aidan őszintén.
- Helyes! Tudtam, hogy erős vagy! Megéheztél?
- Farkaséhes vagyok!
- Mindjárt hozatok Szaiddal valamit - kuncogott a férfi -, és ma társaságod 

lesz! A szomszédos kis kabinban, ahol először voltál, van három fiatal angol lány, 
akiket szintén Algírba viszünk eladni. Jól fogjátok magatokat érezni.

Úgy beszél, mintha csak hajókázni vinne! - gondolta Aidan. A férfi vitt neki egy 
pohár felvizezett bort, aztán ügyet vetve rá, tette a dolgát, megmosakodott, majd 
tiszta ruhát öltött. Végül minden szó nélkül magára hagyta Aidant. De kisvártatva 
Szaid jelent meg egy tálca étellel.

Bár evőeszközt nem kapott, Aidan nekiesett, és az utolsó morzsáig mindent 
befalt. Szaid, a rabszolga ezalatt türelmesen várakozott, és amikor Aidan végzett, 
egy puha ruhát és egy lavórnyi illatos vizet hozott, hogy lemoshassa kezéről és 
arcáról a zsírt. Mivel nem beszélték egymás nyelvét, Aidan mindössze hálásan 
mosolygott a feketére. Az pedig válaszul visszavigyorgott rá, majd kinyitotta a 
szomszédos kabinba vezető ajtót, aztán a tálcával együtt távozott.

Aidan felállt. Ez alkalommal már nem szédült meg. Átment a kabinon, és 
bekukucskált a szomszéd kabinba. A sarokban három kislány kucorgott, s Aidannak 
összeszorult a szíve a látványra.

- Ne féljetek, nem bántalak titeket, ugyanabban a cipőben járok én is! 
Gyertek, beszélgessünk!

- Kicsoda Ön, hölgyem? - kérdezte a legidősebb lány.
- Aidan St. Michael vagyok, Lady Bliss.
- Nahát! - mondta az egyik kislány. - Egy igazi lady! És ismeri Tudor Böskét 

személyesen?
Aidan elmosolyodott. Nemcsak a gyermek londoni kiejtésén, hanem azon is, 

hogy így hitetlenkedik. Hisz az ő szemében az udvari lordok és ladyk nyilván 
felette állnak minden bajnak és veszélynek.

- Csakugyan ismerem Őfelségét, sőt a királynő egyik udvarhölgye voltam - 
felelte az igazságnak megfelelően.

- Nem igaz! - hitetlenkedett a gyermek.
- De igaz - nevetett Aidan. - És mégis ugyanilyen rettenetes helyzetbe 

kerültem, mint te. Sőt még nehezebbe, mert ruhám sincs.
Az idősebb kislány felállt és elé lépett.
- Engem Margaret Browne-nak hívnak. Kentből való vagyok. A mostohaanyám 

Londonba küldött, hogy varrónőnek tanuljak, de ehelyett a bátyja eladott egy 
bordélyba. A bordély tulajdonosa pedig eladott ennek a hajónak a kapitányának. 
Ön adja, mi fog történni velünk, hölgyem? Hová visznek minket? Bájos lány volt, az 
arca édes, hosszú haja akár az arany, a szeme mélykék.

- Algírba visznek. Ott eladnak rabszolgának.
- Én inkább meghalok! - kiáltott fel Margaret Browne.
- Hány éves vagy? - kérdezte Aidan a kislányt.
- Tizenhárom - szólt a válasz.
- Szűz vagy?
- Igen, milady. Mindössze néhány órát töltöttem a bordélyban, mielőtt a 

kapitány megvásárolt volna. Azt hiszem, a kuplerájos eleve neki szánt, mert 
hozzám se nyúltak, és nem bántak rosszul velem.

- És ki a másik két kislány? - kérdezte Aidan.
- Én is el tudom mondani - bújt elő a sarokból az idősebbik nővér. 

Felbátorította, hogy Margaret ilyen jól elbeszélget Aidannal.



- Rosamund vagyok, ő pedig a kishúgom, Pipere. Ha volt is másik nevünk, 
nem emlékszem rá.

- Hány éves vagy? - kérdezte Aidan.
- Tizenegy, a húgom pedig tíz.
- Hogy kerültetek erre a hajóra.? - kíváncsiskodott Aidan.
- Anyánk meghalt, a háziúr pedig a szemétre vetette a testét, mert nem volt 

pénzünk sírásót fizetni. Azt a keveset is elvette, amink volt, a bérért. Legalábbis 
azt mondta. A csirkefogó! Kirakott minket az utcára, és épp ott ácsorogtunk, 
amikor jött ez a fickó, egyszer csak megtorpant, végignézett rajtunk, aztán azt 
mondta a háziúrnak: „Mennyit kér ezért a kettőért?" A háziúrnak meg rögtön 
felcsillant a szeme. „Mindketten szüzek, tiszták, akár a frissen esett hó, uram! - 
dicsért minket. - Fiatalok és remek állapotban vannak! Legalább öt aranyat 
megérnek!" Aztán a kapitány felnevetett. „Kapsz hármat és egy ezüst pennyst, 
hogy az anyjukat rendesen eltemessék!" Hát így kerültünk ide.

Aidan végignézett a kislányokon. Mindketten nagyon csinosak voltak, és 
annyira hasonlítottak egymásra, mintha ikrek lettek volna.

- Hallottad, mit mondtam Margaretnek? - kérdezte Aidan.
- Rabszolgának adnak minket, valószínűleg egy háremben kötünk ki.
Margaret Browne keservesen sírva fakadt.
- Inkább halnék meg, mint hogy egy hitetlen buja vágyait elégítsem ki! - 

zokogta.
- Hát ennek meg mi baja - csodálkozott Rosamund -, megőrült, vagy mi? Ide 

figyelj, te lány! Minden nő egy férfi alatt végzi! Egész életünkben jól élünk, ha egy 
gazdag férfi vesz meg minket! Anyánk is szajha volt, és mindig is azt akarta, hogy 
Pipere meg én is az legyek. Mit gondolsz, miért vagyunk még ártatlanok? Anyánk 
mindig azt mondta: „Nem engedem, hogy olcsón adjátok, Rosy!" Derék asszony 
volt! - Rosamund is szipogni kezdett.

 
Margaret Browne rémülten nézett a kislányra, de Aidan inkább csodálta. Igazi 

kis kemény veréb! Túlélő! - gondolta.
- A kapitány azt mondja, velem lehettek a kabinjában! - Aidan átvezette őket 

Rasíd al-Manszúr lakrészébe.
- Hűha! - Rosamund elismerően nézett körül a nagy és gyönyörűen 

bebútorozott kabinban.
- Maga a kapitány kedvese, hölgyem?
- Nem, szó sincs róla. De a múlt éjjel elvetéltem. A kapitány pedig jó 

üzletember, és azt akarja, hogy rendbe jöjjek, mert szép pénzt remél értem 
Algírban.

- Miért? Nem olyan nagy szépség! Nem mondanám, hogy csúnya, de nem is 
gyönyörű! - kérdezte Rosamund nyíltan.

- Berber földön nagyra becsülik a szőke, világos bőrű nőt, Rosamund! De a 
legritkább a vörös hajú. - Hogy képes ilyen nyugodtan beszélni róla? Aidan 
kihallotta a közelgő hisztériát a lány hangjából. Leült a lány mellé, átkarolta. - 
Ugyanúgy félek, mint te. De ha nem uralkodom magamon, akkor teljesen mások 
fognak uralkodni rajtam. Addig élek, ameddig az úr akarja, és addig van remény is. 
Megértesz, Mag? Gondolom, így becéznek.

- Igen - bólintott a lány.
- Akkor nem félsz többé?
- Megpróbálom.
- Buta liba - morgott Rosamund. - Hát nem tudja, mennyivel rosszabb lehetne, 

mint itt?
- De mennyire, Rosy - helyeselt Pipere.



Aidan nem tudta elképzelni, hogy lehetne még rosszabb, de a két kis londoni az 
egész út során felvidította. Ő pedig a kenti kislányban tartotta a lelket.

Két hét múlva, késő délután érték el úti céljukat. A várost körülvevő fehér falak 
és a hegyoldalban felfelé kapaszkodó, épületek ragyogtak a lenyugvó nap 
fényében. Lenyűgöző látványt nyújtott a tenger felől. Az öböl a spanyolok által 
épített hosszú mólóval szinte körülölelte a várost. De bármilyen szép látványt is 
nyújtott a város, iszonyúan bűzölgött a sivatagból fúvó meleg szélben.

- Késő van már ahhoz, hogy felvonuljunk a jeninához - közölte velük Rasíd al-
Manszúr. - Értesítem a dejt érkezésünkről, és majd reggel megyünk. Hozatok friss 
vizet a fedélzetre, hogy megmosakodhassatok. Azt akarom, hogy a lehető 
legjobban mutassatok!

- Mi az a jenina? - kérdezte Aidan.
- Szó szerinti fordításban a király háza - magyarázta Rasíd, - A dej ott él 

törvényes jogával a foglyok egy bizonyos százaléka fölött. Általában a szolgák 
teszik, de ilyen ritka áru esetében, mint te vagy, gyanítom, hogy személyesen jön.

- A dej Algír uralkodója? - kérdezte Aidan.
- A szultán nevezte ki, hogy kormányozza a várost az ő nevében.
Rasíd al-Manszúr eltávozott, de néhány perc múlva Szaicl ismét kinyitotta a két 

kabin közötti ajtót. Négy gőzölgő kád várta őket a nagyobbik kabinban. Aidan 
felkiáltott örömében. Amióta elhagyták Angliát, nem tudott rendesen 
megmosakodni. Szaid intett, hogy szálljanak csak be a kádakba, ők pedig nevetve 
kizavarták a szobából.

A négy lány élvezettel mosakodott. A víz kellemesen meleg volt, és édes 
virágillattól illatozott. Még egy rúd szappant is találtak. Előbb a hajukat mosták 
meg, aztán a testüket. Aidan tisztább volt társnőinél, mert az orvosnak gondja volt 
rá, hogy ne kapjon fertőzést. Néhány napig vérzett a vetélés után, de aztán a 
vérzés, ahogy jött, úgy el is múlt.

Amikor végeztek a fürdővel, körülnéztek, mivel törülközzenek meg. Na és mit 
vegyenek föl? A lányok nem találták az ingüket, Aidan pedig a takarót, amibe 
burkolózni szokott. Zavartan ácsorogtak, ijedten néztek egymásra, amikor az ajtó 
kezdett kinyílni. A kisebb kabin felé futottak, de az ajtót zárva találták. Szorosan 
egymás mellé bújtak. Rasíd al-Manszúr és Ahmet, az orvos lépett a kabinba.

- Hol vannak a ruháink, kapitány? - kérdezte Aidan bátran.
- Már nincs rájuk szükségetek - szólt a válasz. – Immár tiszták vagytok, holnap 

pedig a régi szokás szerint mezítelenül vonultok a jeninához. Utána pedig a 
bagnióba. Ez is fölkelti az érdeklődést, és odacsalja a vevőket. Álljatok odébb 
egymástól, látni kívánlak benneteket, hogy felbecsüljem az értéketeket! Ahmet 
mindannyiótokat megvizsgál, hogy őszintén nyilatkozhassak az egészségetekről.

- Bátorság, Mag! - szólt oda Aidan a kenti lánynak, és elhúzódott társnőitől.
Rasíd al-Manszúr lassan körbejárta. Csodálat tükröződött a szemében.
- Nem csalt a szemem az első éjszaka! - szólt oda Ahmetnak. - Ez a nő 

egyszerűen tökéletes! - Megfogta Aidan bronzvörös haját, és mutatóujjával 
megdörzsölte. - Akár a selyem! - jegyezte meg. - Végigsimított Aidan fenekén, a 
lány pedig az ajkába harapott. - Finom a bőre is, Ahmet! - majd Aidan elé lépett, és 
tenyerébe fogta az egyik mellét. - A melle is feszes! - jegyezte meg. - Egész 
vagyont kereshetünk vele. A kuzinja gazdag ember lesz!

Odébb lépett, és nekilátott hasonlóképp megvizsgálni Margaretet. A lány, bár 
mozdulatlanul állt, keserű zokogásban tört ki.

- Úgy bánik velem, mint apám a lovaival! - zokogta a kislány.
- Az asszony nem más, mint egy darab hús! – jegyezte meg Rosamund. - 

Minél hamarabb a fejedbe vered, annál jobban jársz, kényeskedő kisasszony!
- Rosamund! - szólt rá Aidan. - Anyádnak nehéz élete volt, arra tanított, hogy 

realista legyél. De nem az egész világ ilyen. Ne ijessz rá még jobban szegényre! 
Egyikünknek sem könnyű ez!



- Maga igazi nagysága, egy lady, mégis összeszedi magát! - érvelt a gyerek. - 
Mag egyszerűen puhány. Hallgass csak rám, Mag kisasszonyka! Ha túl puhány 
vagy, az emberek kihasználnak. Ha nem akarsz elveszni, erősnek kell lenned!

A teringettét! - gondolta Aidan. - Egy gyerek szájából hallom azt a bölcsességet, 
amit követnem kell!

Az orvos mindegyik lányt megvizsgálta, majd mindhárom szőke kislányt a 
kapitány ágyához vezette, és lefektette őket, hogy megvizsgálja, szüzek-e még.

- Ne ficánkoljatok! - figyelmeztette Aidan gyorsan a lányokat. - Nem veszi el a 
szüzességeteket, mindössze meg akar győződni róla. Ne félj, Mag! - tette hozzá 
gyorsan.

- Gyorsan jár az agyad, bronzhajú nő! - szólt Rasíd al-Manszúr elismerően. - 
Méltó vagy, hogy a szultán ágyasa legyél!

- Férjem van, és szívesen fizet értem váltságdíjat!
- A férjed feltehetőleg halott már, a vagyonod pedig odavan, bronzhajú 

asszony! De ne aggódj, csodálatos élet vár rád! Ne harcolj a végzeted ellen!
Aidan elfordult. Majd ha megvesz valaki, elmondom neki az egész történetet, 

gondolta. Az illető pedig felveszi a kapcsolatot Conn-nal, és a férjem kivált, így kell, 
hogy legyen.

Ahmet közben befejezte a vizsgálatot, és megnyugtatta gazdáját, hogy 
mindhárom lány szűz. Aztán a két férfi távozott a kabinból. Este remek vacsorát 
kaptak és ízletes gyümölcsöket. Mégsem igen tudtak aludni, nem hagyta őket saját 
nyugtalanságuk és a kikötő lármája. Késő éjszaka volt már, mire a város kicsit 
elcsitult, és akkor végre ők is elszenderedtek. Aztán mihelyt a nap megjelent a 
láthatáron, a város ismét életre kelt. Felharsant a müezzin kiáltása, hogy imára 
hívja az igazhitűeket.

Szaid rózsavizet hozott, hogy kiöblítsék a szájukat, reggeli után pedig ismét, 
hogy megmossák arcukat és kezüket, é.s újra megtisztítsák a leheletüket. Aztán a 
fekete rabszolga a kabin ajtaja felé intett.

Mindannyian döbbenten meredtek a nyitott ajtóra. Mag fogalmazta meg 
gondolataikat.

- Nem tudok kimenni így... meztelenül - suttogta.
Aidan mély lélegzetet vett. Alig tudott uralkodni magán, hogy ne remegjen. Azt 

akarják tőlük, hogy meztelenül menjenek végig a hajó fedélzetén, át a palánkon, 
aztán végig a városon. Rémisztő gondolat volt, de Aidan tudta, ha ő nem teszi 
meg, a többiek sem. Nem képesek rá. És ez még mindig jobb, mintha sikoltozva, 
rúgkapálva vonszolnák le a hajóról. Összeszorította a fogát, és kilépett az ajtón. 
Szaid nyomában végighaladt a hajó keskeny folyosóján, ki, a fedélzetre. Mindössze 
az arany nyaklánc volt rajta, a jókora gyönggyel, amelyet akkor viselt, amikor 
elrabolták. Hosszú, vörös haja ragyogó selyemsövényként zuhogott csípőjére. A 
fedélzeti csapóajtónál egy pillanatra megállt, habozott. - Nem vagyok képes rá, 
nem tudom megtenni! - Aztán a kis Rosamund mögötte rásziszegett.

- Ha már idáig elvezetett minket ladységed, most már ne hagyjon cserben! Az 
a bolond Mag olyan keményen kapaszkodik Piperébe, hogy még megfojtja, ha nem 
megyünk tovább!

Aidan gyorsan hátrapillantott, és látta, hogy a gyerek igazat mond. És azt is 
látta, hogy Rosamund, bármennyire bátornak mutatja is magát, meg van rémülve.

Mély lélegzetet vett, és kilépett a fedélzetre. Rasíd al-Manszúr már várta őket.
- Siessetek! Most kaptam a hírt, hogy a dej maga is eljön a jeninába. Egész 

Algír engem fog irigyelni, amiért ilyen remek rabnőket hoztam! Kövessetek! - A 
négy lánnyal a nyomában végigsietett a fedélzeten.

Néhány pillanatig csend volt, aztán a levegő megtelt füttyszóval, kiáltozással. 
Széles mosoly húzódott végig Rasíd al-Manszúr arcán. Mire megteszi a rövid 
távolságot a jenináig, a városban futótűzként szalad végig a hír.



De kiabáltak a dokkon dolgozó, és a kövér gályák evező-padjaihoz láncolt 
rabszolgák is.

Etes-vous Franc,aises? - hallatszott egy hang. - Nem Velencéből vagytok? - 
kiáltott egy másik. - Én Jean-Paul Thierry vagyok Marseilles-ből! Nem Marseilles-ból 
való? Nápolyi? Genovai? Amszterdami? Párizsi? Londoni?

 
London? Csakugyan Londont mondott valaki? Aidan megtorpant. Kereste a 

hanghoz tartozó arcot.
- Ki mondott Londont? - kiáltotta. - Aidan St. Michael vagyok, Lady Bliss! A 

férjem Conn O’Malley. Könyörgök, mondják meg neki, hogy itt vagyok!
Rasíd al-Manszúr megragadta a karját, és odébb rángatta.
- Zavargást akarsz kelteni, bronzhajú asszony?! Ahányszor csak új foglyokat 

kísérnek partra a hajókról, az öbölbeli rabszolgák mind megpróbálják kideríteni, 
hogy kik és honnan valók! Nem jelent ez semmit! Siessetek! Nem érünk rá!

- Hogy mondhatna ez a szerencsétlen bármit is a férjének? - kérdezte 
Rosamund. - Nézze, mind evezőhöz vannak láncolva, vagy lábbilincsben vannak! 
Azt hittem, maga gyakorlatiasabb!

Aidan egy szót sem válaszolt, de viszketett a tenyere. Rasíd al-Manszúr 
átvezette őket egy boltív alatt. Alacsony, fehér épületbe jutottak.

- Vegyétek le a szandálotokat! - szólt rájuk.
Az udvar csempével volt borítva, és finoman hűs volt a lábuk alatt. Elhaladtak 

egy bájos szökőkút mellett, és végre egy kis, szögletes szobába jutottak.
- Mi lesz most velünk?
Aidan meglepődött. A kis Pipere tette föl a kérdést. Végigsimított a fején.
- Nem vagyok benne biztos, Pipere, de azt hiszem, hogy először a kormányzó 

választhat a foglyok közül. Utána a piacra kerülünk.
Rasíd al-Manszúr jelent meg ismét.
- Gyertek! A dej megérkezett, és látni kíván bennetek!
Követték, és egy nagy terembe jutottak, amelynek boltíves ablakai az öbölre 

néztek. Az épület nyilván a hegyoldalban van - gondolta Aidan. A terem egyik 
végén emelvény volt, amelyen két férfi ült párnákon. Egyikük hófehér szakállú, 
éles, barna szemű idősebb férfi volt. Sötét köpönyegét vörös és arany hímzett 
rózsák díszítették. A másik férfi egyszerű fehér ruhát viselt.

- Az idősebb a dej - suttogta Rasíd al-Manszúr. - A másik a barátja, híres 
asztrológus. Oszmán bejnek hívják. - Aztán a kapitány hasra vetette magát a dej 
előtt.

- Üdvözöllek, kegyes uram, Allah földi árnyékának képviselője!
- Állj föl, Rasíd al-Manszúr - szólalt meg a dej rekedtes hangon. - Az egész 

város arról beszél már, milyen remek árut hoztál.
- Angolok, nagyuram! A három fiatalabb még szűz. A saját orvosom 

ellenőrizte. Tíz, tizenegy és tizenhárom évesek.
- Előbbre lökdöste a lányokat. - Mutassátok meg magatokat a dejnek és 

vendégének.
- Szőkék! - sóhajtott a koros dej. - Egy vagyont kaphatsz értük a piacon, Rasíd 

al-Manszúr. Allah rád mosolygott.
- Nagyuramé az első választás joga - bókolt a kapitány.
A dej még nagyobbat sóhajtott, mint az előbb.
- Sajnos becsületes ember vagyok, és egy ilyen finom szűz ára túl magas az 

én pénztárcámhoz képest. És ki az idősebbik nő?
Rasíd al-Manszúr előrehúzta Aidant.
- Egy igazi angol nemeshölgy, nagyuram! Özvegy, úgyhogy sajnos már nem 

szűz. De nézze, csak a haja színét, a bőrét és a szemét! Hát nem egy királynak 
való? Mikor látott már nagyuram ilyen hajat? Akár a vörösréz! És a bőre! És nézze 
meg a szemét!



Szinte ezüstös! És látott-e már valaha ilyen tökéletes testet?
Beszéd közben megérintette Aidan haját, mellét, arcát. Az asszonynak minden 

maradék bátorságát össze kellett szednie, hogy ne sikítson föl, vagy ne csapjon a 
kezére.

A dej előrehajolt, nyelve végigfutott az ajkán.
- Mit gondolsz, Oszmán bej? Igazán bájos és ritka példány.
- Mindössze egyszer láttam hasonló szépséget – mondta Oszmán bej.
Az idős dej felállt a párnáról, és lejött az emelvényről, hogy közelebbről is 

szemügyre vegye Aidant. Az asszony orrát megütötte ruhájának és testének 
szantálfa illata. Lassan körbejárta, végigsimított a haján.

- Akár a legfinomabb selyem, Rasíd al-Manszúr! - megfogta Aidan kezét. 
- Mondd meg neki, hogy emelje fel a kezét, és tegye a feje mögé! - szólt a 

kapitánynak, Rasíd al-Manszúr pedig lefordította a parancsot. Aidan vonakodva 
engedelmeskedett. A dej megmarkolta Aidan mellét. Könnyek szöktek az asszony 
szemébe, de a férfi ügyet se vetett rá. - Tömör, mégis rugalmas! Első osztályú 
rabszolga! - Rasíd al-Manszúrra pillantott. - Milyen árat kérsz ezért az asszonyért, 
kapitány?

- Az Öné, ha óhajtja, hatalmas dej! - felelte a kapitány.
- Tudom. De van lelkiismeretem - felelte az idős férfi. - Ha egy csatában 

foglyul ejtünk ezer tengerészt, és egy részük az enyém, eladom őket, és nyugodt a 
lelkiismeretem. De most más a helyzet. Ez a szolga hatalmas érték. Azonkívül nem 
magamnak akarnám, hanem ajándékként a szultánnak küldeni. Ha olyan ajándékot 
küldenek uramnak, amiért nem fizettem, semmit nem küldök neki. Ezért hát 
rendes piaci értékén megveszem tőled ezt a nőt!

- Hatalmas dej! Nem tudom, mennyit ér ez az asszony, mert nem értek a 
rabszolgák árához! Javaslom, hogy hívjuk ide a bagnio fő kikiáltóját, és becsülje föl 
ő, mennyit ér a bronzhajú asszony. Bármit is döntsön, elfogadom!

A dej egyetértett vele, és azonnal elküldött a kikiáltóért. Az hamarosan meg is 
jelent, és szeme felcsillant a négy lány láttán.

Hasra vágódott a dej előtt, és meg sem mert szólalni, amíg engedélyt nem 
kapott rá.

- Becsüld fel, mennyit ér ez a vörös hajú asszony! – szólt rá a dej. - Urunknak, 
Murád szultánnak akarom elküldeni. Tetszeni fog neki egy ilyen értékes és ritka 
nőszemély!

A fő kikiáltó megértette a dej szavaiból, hogy rendes árat kell mondania, hiszen 
sértés lenne értéktelen rabszolganőt küldeni a szultánnak. Félrehúzta Aidant, és 
gyakorlott szemmel végigmérte.

- Szűz még?
- Nem.
A rabszolgapiac fő kikiáltója letérdelt, és kezét Aidan lábai közé dugta. Ez már 

túl sok volt Aidannak. Nem volt képes elviselni. Elfordult, és összeszorította a lábát. 
A férfi intett két őrnek, azok pedig megragadták Aidant, és leszorították, hogy ne 
tudjon rúgkapálni. A fő kikiáltó pedig megvizsgálta legintimebb részeit is.

- A teste friss és tiszta, nagyuram. Bejárata szűk. Nem sokat használták.
Aidan félig elájult, amikor a férfi bedugta az ujját, azután végigsimított a 

mellén. Elégedetten bólintott, amikor a bimbók enyhe érintésre is 
megkeményedtek. Gyakorlott kézzel végigtapogatta Aidan lábát, combját, fenekét, 
majd ismét felállt. Aidan mostanra magához tért, de jobb szerette volna, ha nem. A 
férfi a szemébe nézett, majd legnagyobb meglepetésére szétfeszítette a száját, és 
szemügyre vette a fogait. Utoljára a haját tapogatta meg, és végül elégedetten a 
dejhez fordult.

- Meglehetősen drága ajándék lesz, nagyuram! De olyan, amely sok gyönyör 
forrása lehet, és így a szultán kegyesen fog emlékezni küldőjére. Még ha nem is 
szűz, tízezer aranyat ér.



A dej arca megrándult, de azért bólintott.
- Rendben van - bólintott, majd Rasíd al-Manszúrhoz fordult. - Legyen hát, 

kapitány! Megveszem ezt a nőt!
- De én nem akarok bárki ajándéka lenni! - kiáltott fel Aidan. Hirtelen dühbe 

gurult. - Aidan St. Michael vagyok, Lady Bliss! Nemesasszony, és senkinek sem a 
rabszolgája, senkié!

A dej elmosolyodott.
- Van benne élet! De annál jobb! A flegma szépségek unalmasak! - őrségéhez 

fordult. - Vigyétek a háremembe! – Aztán a kapitányhoz fordult. - A kincstárnokom 
majd kifizet, Rasíd al-Manszúr! Menj el hozzá a déli ima után!

- Köszönöm, hatalmas dej! - a kapitány meghajolt, és többi foglyával együtt 
távozni készült.

- Egy pillanat, Rasíd al-Manszúr!
A kapitány megtorpant, és visszafordult az emelvény felé. A hatalmas Oszmán 

bej, a híres asztrológus szólt utána.
- Jól tudom, hogy gyakorta hozol magaddal szőke leányzókat, de ez az 

asszony némileg öregebb a többinél, és nem is az a fajta, mint amilyenekkel 
kapcsolatba kerülsz Londonban! - jegyezte meg Oszmán.

- Igaza van, nagyuram! Ritka lehetőség volt. A kérdéses hölgy valóban 
nemesasszony. A férje családja útjában állt a spanyol királynak, ezért spanyol 
ügynökök úgy intézték, hogy rájuk terelődjön a gyanú, összeesküvést szőttek az 
angol királynő ellen. A hölgy unokatestvére csakugyan belekeveredett az 
összeesküvésbe, és úgy tervezte, hogy miután a hölgy férjét kivégezték, elveszi a 
hölgyet feleségül, s ily módon elnyeri a vagyonát. Csak azzal nem számolt, hogy az 
angol királynő elkobozza a vagyont, így a szóban forgó úriember úgy döntött, hogy 
eladja nekem a kuzinját, s így kárpótolja magát valamelyest. Igaz, az asszony azt 
állítja, hogy a férjét nem végezték ki, mert az angolok átláttak a szitán, és ő csak 
azért hazudta a kuzinjának, hogy elszegényedett, hogy kiugrassa a nyulat a 
bokorból. Jól vág az agya ennek a nőszemélynek, és keményen küzd a sorsa ellen.

- A férje családja igencsak útjában állhatott a spanyol királynak, ha az vette a 
fáradságot egy ilyen bonyolult terv kiagyalására - jegyezte meg a csillagjós. - Nem 
tudod, hogy hívják?

- Írek - tűnődött Rasíd al-Manszúr. - Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a 
férjét Conn OMalleynek hívják.

- Köszönöm, Rasíd al-Manszúr - felelte Oszmán, jól leplezve izgatottságát. 
OMalley! Allahra! Puszta véletlen volna, vagy ez a nő valóban rokona barátjának, 
Skye OMalleynek?

Ha igen, akkor hogy segíthetne rajta? A barátja, a dej az imént fizetett tízezer 
aranyat ezért az asszonyért, és rövid időn belül útnak indítja Isztambulba! - A dejre 
mosolygott. - Megengednéd, öreg barátom, hogy meglátogassam ezt a rabszolgát, 
akjt most vettél meg a szultánnak? Meg akarom csinálni a horoszkópját, hogy 
biztos lehess benne, szerencsét hoz.

- Ragyogó ötlet, Oszmán! Hogy is nem jutott eszembe! De mit tegyünk, ha a 
horoszkópja nem illik Őfelségééhez? Egy vagyont fizettem érte!

- Ha a csillagok rosszat mutatnak, még mindig haszonnal túladhatsz rajta, de 
kétlem, hogy erre sor kerülne – nyugtatta meg Oszmán.

- Igazad van, Oszmán, mint mindig. Gyere el a palotába délután, és beszélj az 
asszonnyal.

A dej visszatért palotájába, Oszmán bej pedig gyaloghintóján a város fölött 
emelkedő otthonába. Útközben a dej elégedetten mosolygott gyaloghintója 
magányában. Nagyvonalú volt urához, s az nyilván hálás is lesz érte. De miért is 
ne legyen nagyvonalú saját magához is? Elküldi az eunuchját a rabszolgaárverésre, 
és megveteti vele a legidősebbet a három szőke közül. Igaz, hogy egy vagyonba 



fog kerülni, de kit érdekel? Öreg ember már, hány éve van hátra? Addig viszont jól 
akarja érezni magát!

Így is történt. Főeunuchja kínálta a legtöbbet a szőke angol lányért, és meg is 
szerezte urának. Rögtön haza is vitte a dej háremébe. Alighogy bevezették Magét 
a hárembe, Aidan szaladt oda hozzá, és átölelte. A kislány egész testében 
remegett, sírva bújt Aidanhoz.

- Ez szörnyű volt, milady, szörnyű!
- Tudom - bólintott Aidan. Saját tapasztalatából sejtette, mit élhetett át ez a 

finom lelkű lány.
- Rosszabbul is járhattál volna, Mag! A dej finom úriembernek látszik, nem 

hiszem, hogy bántana. Képzeld el, hogy ha egy bordélyba adtak volna! Mondd, mi 
történt Rosamunddal és Piperével?

- Együtt adták el őket, mert Rasíd al-Manszúr azt hazudta, hogy ikrek. A férfi, 
aki megvette őket, állítólag a leggazdagabb ember a városban. De randa, dagadt, 
disznószemű alak. Rosamund csak nevetett, azt mondta, mihelyt kiismeri magát 
ezen a helyen, az ujja köré csavarja a dagadékot, ha az rá akar feküdni. Egyáltalán 
nem félt, asszonyom!

- Azt elhiszem! Nem is kétséges, hogy megteszi, amit ígér! - mosolyodott el 
Aidan.

- És velünk mi lesz, asszonyom? - remegett a lány.
- Eldőlt a jövőd, Mag! A dej szeretője leszel. Mint megtudtam, a dejnek két 

felesége van, és több mint száz ágyasa.
- Hogy sikerült megtudnia?
- Beszélek franciául, és úgy tűnik, errefelé a francia a hölgyek közös nyelve, 

még az eunuchok is beszélik. Ők azok a férfiak, akik minket őriznek. Kiherélték 
őket, így a dej nyugodt lehet, hogy nem huncutkodnak az asszonyaival. Ez is az 
itteni szokások közé tartozik.

- Kiherélt férfiak? - hüledezett Mag. - Milyen szörnyű szokás! Ez rettenetes egy 
hely!

- Nem kell félned, Mag! A nők, akikkel beszéltem, azt mondják, hogy a dej jó 
gazda. Rendesen bánik velük. Nyugodtan élhetsz itt, ha beletörődsz a sorsodba. - 
Aidan maga is megdöbbent, hogy mondhat ilyeneket ennek a szegény 
gyermeknek. Igaz, mi esélye van szegény Magnek, hogy valaha is viszontlássa 
Angliát? És ha haza is jutna, mihez kezdene otthon? Jobban jár, ha megbékél a 
sorsával.

Egy fiatal eunuch lépett oda hozzájuk.
- Hölgyeim, a fürdőbe kell kísérnem Önöket, kérem, kövessenek! - mondta 

franciául.
Aidan kézen fogta a lányt, és követték az eunuchot.
A dej háremének fürdője tágas és hűvös volt. Halovány aranyszínű márvány 

borította a falakat, a padlót pedig zöld és aranyszínű márvány. És tele volt nőkkel, 
a legkülönbözőbb színű és fajtájú asszonyokkal. Mind mezítelen volt, és 
mindegyiket rabszolganő fürdette, vagy kenegette a testét. Kíváncsian fogadták 
őket, hiszen eléggé unatkoztak a dej háremében. Egy kedves arcú, idősebb nő 
lépett hozzájuk. Haja sötét volt, de már megjelentek benne az első ezüstszálak. 
Aidan meghajolt előtte.

- Ő Zada úrnő, a dej első felesége - magyarázta Magnek, majd visszafordult az 
asszony felé. - Hölgyem, ő az a leányzó, aki velem volt az úton. Sajnos az 
anyanyelvén kívül semmilyen nyelvet nem beszél, de amíg itt vagyok, 
megpróbálom megtanítani némi franciára.

- Bájos - mosolygott Magre a dej legidősebb felesége. - Kérlek, mondd meg, 
hogy érezze otthon magát, most pedig gondolom, szeretnétek lemosni a hosszú út 
porát testetekről. Nem tartalak föl benneteket. - Az úrnő gyengéden megérintette 
Mag arcát, aztán magukra hagyta őket.



- Ez volt a dej felesége? - hüledezett Mag.
- Az első felesége. A második az a hosszú, sötét hajú fiatalasszony. Az a 

kislány mellette a lányuk.
Mag egy szót sem szólt, de Aidan látta rajta, hogy kezd megnyugodni. Köröttük 

egyik asszony sem tűnt boldogtalannak. Több kisgyerek is volt anyja mellett a 
fürdőben.

 
Gondosan lefürdették őket, majd rózsaillatú, rózsaszín krémmel kenték be 

testüket. Amikor kis idő múlva lemosták róluk, bőrük sima és teljesen szőrtelen 
volt. Aidan jobbnak itta nem lefordítani a meglehetősen szabad szájú 
megjegyzéseket. Úgy tűnt, a dej igencsak szereti a nőket, de elég rég vett utoljára 
új asszonyt magának. A háremhölgyek pedig azon tanakodtak, milyen esélyei 
vannak Magnek arra, hogy elnyerje a kegyét. Ha sikerül neki, jó élete lesz, de ha 
nem, két dolog történhet. Az egyik, hogy békén hagyja és ügyet se vet rá, a másik, 
hogy gyorsan eladja. Azért erre figyelmeztetnem kéne szegény kis Magét - 
gondolta Aidan.

Mihelyt egyedül maradtak kis szobájukban, elmagyarázta Magnek a helyzetet. 
A kenti kislány zavarba jött.

- De mit tegyek, hogy elégedett legyen a dej, és ne adjon el újra? Semmit 
nem tudok a férfiakról!

- Csak láttad, mit csinálnak az állatok apád tanyáján!
- Azt kell tennem? - döbbent meg a kislány.
- Hát nem egészen - nyugtatta meg Aidan. Uram isten, valamilyen módon 

segíteni kell ennek a kislánynak! Igaz, Skye is segített neki. Mély lélegzetet vett, és 
amennyire csak tudta, elmagyarázta a férfi és a nő közötti kapcsolatot. - Első 
alkalommal lehet némi fájdalom, de nem borzasztó, és hamar elmúlik. Utána pedig 
élvezni fogod, elhiheted!

- Miért?
- Hogy miért? - nevetett Aidan. - Mert olyan csodálatos érzés, olyan 

hihetetlen, semmihez nem hasonlítható. Ne is kérd, hogy elmagyarázzam, mert 
lehetetlen.

Amikor a hold felkelt Algír városa fölött, Magét a dejhez vezették. Áttetsző, 
rózsaszín, ezüstszegélyű nadrágot adtak rá, ezüsttel és kristálygyöngyökkel 
szegélyezett kis mellénykét, amely épphogy elfedte a mellét. Az eunuch 
megfésülte szép szőke haját, aztán egy fátylat borított az arcára.

Most már semmit nem tehetek érte - gondolta Aidan. Csak abban bízott, hogy a 
lány ártatlansága tetszeni fog a dejnek, és a férfi gyengéd lesz vele. Sokkal inkább 
aggasztotta saját helyzete. Soha életében nem tartotta magát igazán szépnek, és 
nemigen vette komolyan Rasíd al-Manszúrt, amikor a kapitány ritka értéknek 
nevezte. Azt várta, hogy valami gazdag férfi veszi meg, aki örömmel kap az 
alkalmon, hogy a váltságdíj révén még gazdagabb legyen. Teljesen 
megdöbbentette, hogy ezek az emberek ritka szépségnek látják, és elkeserítette a 
tudat, hogy még távolabb küldik keletre. Felriadt. Nem is hallotta a fiatal eunuchot 
belépni.

- Tessék! - pillantott fel.
Az eunuch ruhát nyújtott felé.
- Kérem, vegye fel, hölgyem. Vendége van. A híres csillagjós, Oszmán bej jött 

el, hogy megbizonyosodjon, Allah árnyéka, vetül-e jövőjére.
Itt a lehetőség! Némi szerencsével az asztrológus nem találja méltónak a 

szultánhoz! Felállt, és belebújt a ruhába. Halványzöld selyemből készült, rajta 
sötétebb zöld és arany hímzés a nyak körül, és egy szélesebb csík az ujjakon. 
Aidan savanyúan a tükörbe mosolygott, amit az eunuch tartott elé.

Az eunuch is elmosolyodott.
- Megfelelő öltözékben még gyönyörűbb, hölgyem!



- Nem hiszem, hogy valaha is gyönyörűnek tartottak! - kuncogott Aidan.
- Hát, akkor az Önök országában vakok a férfiak, hölgyem! Nem is értem! 

Finomak a vonásai, ami ritkaság, és az arca erőt sugároz, ami még nagyobb 
ritkaság!

Magára hagyta egy pillanatra, s kisvártatva visszatért a csillagjóssal. Oszmán 
bej középmagas, kopasz, holdvilágképű férfi volt.

- Jó estét, hölgyem! - köszöntötte a férfi halk, mégis meglepően tekintélyt 
sugárzó hangon. - Oszmán vagyok, a csillagjós. Van némi kis hírnevem itt, Algír 
városában, és a dej felkért, nézzem meg, mennyire illik a csillagok szerint kegyes 
urunkhoz, Murád szultánhoz, aki a harmadik e néven?

- Illendő hellyel kínálnom, Oszmán uram? – kérdezte Aidan.
- Igen, és ha utasítja ezt a fiatal eunuchot, kávét hoz nekünk, és talán valami 

édességet is.
Aidan az eunuchra pillantott.
- Tégy hát úgy! - utasította, és az eunuch távozott a szobából.
- Hogyhogy ilyen jól beszél franciául, Oszmán uram?
- Itt, Algírban sokan bírják e nyelvet, hölgyem, de az én esetemben másról 

van szó. A feleségem francia. Valaha rabnő volt, s akkor került hozzám, amikor két 
kedves barátom összeházasodott.

Oszmán felállt, gyorsan az ajtóhoz lépett, kinyitotta és kinézett. Senkit nem 
látott, s megnyugodva becsukta

- Nincs idő a finomkodásra, hölgyem! Gyorsan válaszoljon, mielőtt az eunuch 
visszatér! Miért kiáltotta az OMalley nevet a jeninába menet?

- A férjem Conn OMalley - felelte Aidan. A torkában dobogott a szíve. Miért 
kérdezhet a bej ilyesmit?

- Van a férjének egy Skye nevű nővére?
- Igen - nyögte Aidan. - De honnan tudja Ön ezt? A csillagokból?
- Skye O’Malley régi kedves barátom. Most pedig mondel gyorsan, hogy került 

ide!
Aidanból szinte ömlöttek a szavak, Oszmán pedig a fejét csóválva hallgatta a 

történetet.
- Rettenetes! - nyögött föl, amikor Aidan befejezte.
- Kérem, Oszmán uram! Segítsen rajtam! Bármilyen váltságdíjat megfizetek!
Oszmán szomorúan csóválta a fejét.
- Nemigen kérnek asszonyért váltságdíjat berber földön, s az Ön esetében a 

dej a szultánhoz szándékszik küldeni, Isztambulba.
- Nem mondhatná a dejnek, hogy a csillagok állása szerint rosszat jelentene, 

ha a szultánhoz küldene? - könyörgött Aidan.
Oszmán halványan elmosolyodott.
- Nem gyermekem, nem tehetem, mert becsületes ember vagyok, és a dej 

megbízik bennem. Isztambulba kell mennie, hisz gyanítom, ez a sorsa. De 
megígérem, hogy értesítem Skye-t. Van némi befolyása, és ha jól tudom, az Ön 
királynője most szándékszik kiépíteni kapcsolatait a Fényes Portával, ahogy a 
szultán kormányát nevezik. Csoda kell ahhoz, hogy megmeneküljön, de ha bárki is 
képes erre a csodára, Skye OMalley az! Most pedig, Aidan, meg kell tegyük, amit 
megígértem a dejnek. Elkészítem a horoszkópját. Mikor született, gyermekem?

- A mi urunk 1554. esztendejében, augusztus 19-én.
- És azt tudja-e, milyen időpontban, melyik órában, gyermekem?
- Igen, Oszmán uram, tudom. Hajnalban születtem, néhány perccel reggel öt 

óra előtt. Anyám többször is elmondta, hogy abban a pillanatban, amikor 
megjelentem, pillantota meg a láthatáron felbukkanó napot.

- Kitűnő! - lelkendezett Oszmán bej. - így sokkal kevesebb az esély a 
tévedésre. Mellesleg nem tudja, mikor született a férje?

- Erre miért van szükség, Oszmán uram?



- Csak kíváncsiságból, gyermekem - felelte a férfi habozás nélkül. De 
valójában az érdekelte, az van-e megírva a sors könyvében, hogy ezek ketten 
ismét egymáséi lehetnek.

- A férjem fiatalabb nálam - felelte Aidan. - Innisfana szigetén született, nem 
sokkal este tíz óra után, 1555. június 23-án.

Ebben a pillanatban jelent meg ismét az eunuch apró csésze forró kávékkal és 
egy tányéron örölt mogyoróból, szezámmagból és mézből készült kis 
süteményekkel.

Oszmán megmutatta Aidannak, hogyan igya a kávét. Apró kis jégdarabkákat 
tett bele, hogy ne legyen olyan forró, és cukorral édesítette. Aidan még soha nem 
kóstolt kávét, és nem tudta eldönteni, ízlik-e neki. Oszmán viszont élvezettel itta, 
majd felállt.

- Most, hogy rendelkezem a megfelelő információval, elkészíthetem a 
horoszkópját, hölgyem. Ha kedvező, valóban a legszerencsésebb nők közé tartozik! 
- De szavait az eunuchnak szánta, mert aranybarna szeméből Aidan egész mást 
olvasott ki.

- Köszönöm, Oszmán uram! - mondta Aidan halkan.
- Tudja, milyen szerencséje van? - lelkendezett az eunuch, mihelyt Oszmán 

távozott. - Ő a Kelet leghíresebb asztrológusa! A nagy nyugati sivatagon túlról is 
jönnek hozzá királyok! A dej egyetlen komoly döntést sem hozna Oszmán tanácsa 
nélkül. De bármekkora is a befolyása, szerény maradt. Mindenki szereti.

Az eunuchnak láthatóan rosszulesett, hogy Aidan nem lelkesedik jobban. 
Megvetően horkantott, majd nekilátott megágyazni. Egy, a falba épített 
szekrényből matracot vett elő, és kiterítette, majd egy aránylag vastag takaró 
következett, hiszen az éjszaka hűvös lehet. A matrac mellett lévő, alacsony 
asztalkára egy pohár gyümölcslét tett és egy kis tányér ragacsos, nyúlósnak tűnő 
édességet.

- Aludjon jól, hölgyem! Majd reggel felébresztem! De ne próbáljon meg 
kiszökni a szobájából éjszaka, mert éjfélkor a dej kiereszti ragadozó nagymacskáit, 
és azok mindenre támadnak, ami mozog. - Egy meghajlással távozott.

Aidannak eszébe se jutott, hogy elhagyja a kis szobát, de azért szívesen 
fogadta az információt. Milyen okos! - gondolta. Ezeket az őröket nem lehet 
megvesztegetni!

Lefeküdt, és a történteken gondolkodott. Ha visszautasította volna Lord 
Burghley kérését, nem kerül ilyen helyzetbe. De hisz Lord Burghley kérése annyira 
ártatlannak tűnt! Ki gondolta volna, hogy Cavan FitzGerald ilyet tesz!

Nagyot sóhajtott. Cavan eltűnése feltehetőleg végképp tisztázta Connt. De 
vajon elengedték-e a férjét, és Oszmán betartja-e ígéretét, értesíti-e Skye-t? Skye 
soha nem mesélt neki a csillagjósról, igaz, annyi mindent nem tud még gyönyörű 
sógornőjéről. Ezzel a gondolattal nyomta el végül az álom.

9.

Conn St. Michael az asszony hűséges komornájától értesült felesége 
eltűnéséről. Amikor Aidan nem tért haza Greenwoodba az este, Mag nem 
vesztegette az időt, visszasietett a Towerba. l Az őrök nem akarták beengedni ily 
késői órában, de Magét keményebb fából faragták, mint gondolták volna.



- Ha nem engednek Lord Bliss színe elé, akkor magával a parancsnokkal akarok 
beszélni, és jobb lesz, ha szedik a lábukat, fiacskáim, mert olyan információt 
hozok, ami létfontosságú Őfelsége biztonságához!

Hívták az őrség kapitányát. Az először is megszagolta Mag leheletét, de nem 
érzett rajta alkoholszagot.

- Ha csak vesztegeti az időmet, asszony, egy hónapig ki nem jön innen! - 
fenyegetőzött. Aztán felkísértette Maget Conn cellájába. Conn épp az őreivel 
kockázott, azok meg igencsak örültek annak, hogy félbeszakítják őket, mert 
vesztésre álltak. - Mi történt, Mag? - állt föl Conn a padlóról.

- Az asszonyom nem jött haza, uram! A Hattyúba ment, és óta nem jött 
vissza!

- A Hattyúba?! - Conn megriadt. - Miért ment abba a fogadóba, Mag? Csak 
nem azért, hogy FitzGerald urammal találkozzon? Hogy engedhetett meg ekkora 
ostobaságot?

Mag szipogva, lassan elmondta az egész történetet. Ravasz öreg róka! - 
gondolta magában Conn. Alapvetően jó tervnek tűnt, de akkor is veszélyes dolog 
volt a feleségét odaküldeni! Nem mintha William Cecilt az ilyesmi nagyon zaarná.

- Azonnal hozz tollat, tintát és pergament, Cluny! - szólalt meg. - Elviszed a 
levelem Lord Burghleynek, aztán Maget hazaviszed Greenwoodba, mielőtt 
visszajönnél!

Lord Burghley már lepihent, amikor megérkezett Conn üzenete. Sóhajtott és a 
kocsisért küldetett. Lady Burghley pedig megértő mosollyal kiszállt férje ágyából.

- Megmondtam, hogy várd meg Lady Blisst! – csattant William Cecil a 
kocsisára, amint az belépett a dolgozószobába.

- Egy úriember jött ki a fogadóból, és azt mondta, hogy a hölgy ott marad 
vacsorára a kuzinjánál. És nyugodtan elmehetek.

- Nem ír tájszólással beszélt az az úriember?
- De igen, mylord!
- Az úr szakállára! - káromkodott Lord Burghley. - Mit tett ez a csirkefogó?!
Lord Burghley elbocsátotta a kocsist, majd a titkárát hívatta.
- Azonnal küldj néhány katonát a Hattyú fogadóba, és tudd meg, hogy Cavan 

FitzGerald ott van-e még! Ha nincs, tudd meg, mikor ment el, kivel és volt-e velük 
egy hölgy is? Siess!

Emberei nemsokára visszatértek. Közölték a hírt, hogy Cavan FitzGerald egy 
másik úriember társaságában, aki franciának mondta magát, bár a fogadós szerint 
inkább spanyolnak nézett ki, Lady Bliss-szel együtt eltűnt a fogadóból.

Lord Burghley megdöbbent. Mi történhetett Lady Bliss-szel? Katonákat küldött, 
hogy átfésüljék a környéket, és emberei kikérdeztek minden egyes csónakost, aki 
csak útjukba akadt. De William Cecil nemigen reménykedett. Csodával határos 
volna megtalálni azt a csónakost, aki felvette a három utast, és ki tudja, hová vitte 
őket!

Egy dologban azonban biztos volt. Lord Bliss nem keveredett semmiféle 
összeesküvésbe, sőt feltehetőleg nem is volt összeesküvés! Letartóztatási 
parancsot állítottak ki Cavan FitzGerald ellen, Connt pedig kiengedték a Towerból. 
Azonnal Greenwoodba sietett, hátha Aidan hazatért már. De nem őt, hanem Skye-t 
és Adamot pillantotta meg. Bármilyen csalódás volt, azért megörült a láttukra.

- Tudom, hogy kitiltottak Londonból és az udvarból, de az udvar a királynővel 
van vidéken, Cheswick pedig még nem London - magyarázta a nővére. - Beszélni 
akarok Lord Burghleyvel. Hívjátok ide!

- Hívjuk ide William Cecilt? - hüledezett Conn. - Csak így, egyszerűen, Skye? 
Hozzuk ide William Cecilt? Életemben nem akarom még egyszer látni! Miatta 
veszítettem el a feleségem! Azt az asszonyt, aki a legtöbbet jelentette nekem, és 
vele a gyermekem!



Skye arca ellágyult. Szánta legkisebb öccsét. Még soha életében nem látta ilyen 
megtörtnek. Szegény Conn! - gondolta. A legjobb képű férfi az udvarban szerelmes 
lett, és most, hogy a szerelmét elvették tőle, egész világa összedőlt. Megfogta 
öccse izmos karját.

- Ide figyelj, Conn! Ebben a családban senki nem tud úgy bánni Lord Burghley-
vel, mint én! Nem mehetek Londonba, és nem mehetek utána, ha úgy dönt, hogy 
csatlakozik a királynőhöz. De beszélni akarok vele! Lehet, hogy neked nem 
mondott el mindent, amit tud. De én kiszedem belőle!

Conn jóképű arca eltorzult, és a férfi zokogásban tört ki.
 
- Segíts nekem, Skye! Segíts nekem megtalálni Aidant!
Skye pedig keblére vonta, és úgy csitítgatta, akár egy gyereket.
- Megtaláljuk Aidant, megígérem!
Különös mód William Cecil egyáltalán nem lepődött meg, hogy Skye ily közel 

van Londonhoz. Készséggel ráállt, hogy meglátogassa, igaz, morgott egy kicsit.
- Nem mintha bármit is mondhatnék Lady de Mariscónak, amit Önnek nem 

mondtam el, Lord Bliss!
A vidéki élet határozottan jót tett Skye-nak - gondolta William Cecil, miután 

megérkezett Greenwoodba. Az asszony fölszedett néhány kilót, de ez egyáltalán 
nem vált hátrányára, sőt. Lady de Marisco, akárcsak úrnője, a királynő, mindig is 
karcsú volt. Lord Burghley udvarias meghajtással megfogta Skye kezét, és 
megcsókolta. Ritkán tett ilyet, mert nem szerette a francia módit, de Skye keze, 
akárcsak a királynőé, gyönyörű volt.

- Elragadóan néz ki, asszonyom! - bókolt. - Ebből is látszik, hogy a királynő jól 
döntött, mikor Queens Malvernre küldte.

- Hiányzik a tenger - felelte Skye. Nem így volt, de élvezte, hogy 
ellentmondhat a férfinak. - Helyet foglalna, lordom? Ugye megkínálhatom egy kis 
borral? Elég meleg van ma.

Lord Burghley elfogadta a kínálást, aztán mielőtt Skye támadásba lendülhetett 
volna, megszólalt.

- Miért óhajtott látni, Lady de Marisco? Veszélyesen közel jár ahhoz, hogy 
megszegje a királynő akaratát!

- Akár magába London városába is beléptem volna, ha ezzel segíthetnék, 
uram! Hol van FitzGerald uraság, előkerült már?

- Nem. Mindhárman eltűntek. Mintha a föld nyelte volna őket - felelte William 
Cecil.

- Hárman? Ki volt a harmadik?
- A fogadós szerint franciának mondta magát, de inkább spanyolnak látszott. 

Ügynökeink nemrég derítették ki, hogy egy elfogott spanyol ügynök, Antonio de 
Guarras bátyja, Miguel Angliában van. Úgy véljük, hogy kapcsolatban áll FitzGerald 
urammal. Mindkettőjük ellen letartóztatási parancsot adtunk ki.

- De mire való ez az egész bonyolult terv? - tűnődött Skye.
- Miért segítenének a spanyolok egy ír pap fattyának? Nem puszta 

szívjóságból, az biztos. De... - elgondolkodva hallgatott, Lord Burghley pedig 
elmosolyodott magában. Szinte látta, ahogy a nő agyában forognak a kerekek.

- A féltestvéreim keményen szorongatják a spanyolokat az újvilágban - szólalt 
meg Skye. - Több spanyol uraság gazdag gályáját támadták meg, és több kincset 
hoztak Angliába, mint Drake és Hawkins együttvéve. Lehet, ez az egész arra 
irányult, hogy őket megállítsák. Hiszen ha kivégzik Connt, a bátyjai feltehetőleg 
nem akarják tovább gazdagítani Angliát.

- Jól gondolkozik, asszonyom, mindez határozottan lehetséges. De nekem 
annyi is elég, hogy nincs összeesküvés királynőnk ellen, és hogy az Ön öccse 
ártatlan. Ha a spanyoloknak van valami bajuk Önnel és a családjával, Lady de 
Marisco, ez az Ön gondja, nem a királynőé.



- Ez megnyugtató, lordom - felelte Skye gúnyosan. – De ebből még nem 
tudjuk, mi történt Lady Bliss-szel. Nem sodort partra a folyó azonosítatlan 
holttestet?

- Nem, Lady de Marisco.
- Milyen hajók hagyták el aznap London kikötőjét?
- Hajók? Nem tudom, asszonyom. Gondolja, hogy FitzGerald elrabolta Lady 

Blisst? Ugyan miért? Hiszen épp azt tudta meg, hogy a hölgy elszegényedett.
- Nem tudom, miért, lordom, de Aidan eltűnt. Ellenőrizték a folyón a 

csónakosokat?
- Megpróbáltuk, asszonyom, de lehetetlen mindannyiukkal beszélni.
- Ajánlottak már jutalmat, lordom?
- Jutalmat? - nézett Lord Burghley riadtan.
- Ez az egyetlen ésszerű dolog, lordom. Nem kereshetjük fel az összes 

csónakost, de ha jutalmat ajánlunk fel az információért, igencsak valószínű, hogy 
magától előkerül, akivel beszélni akarunk.

- Többé nem tartozik rám az ügy, asszonyom! A királynő után kell menjek 
Long Medfordba, ahol a francia delegációval találkozik. Azonban senki nem 
akadályozza meg, hogy Önök tovább keressék az eltűnt hölgyet. Amíg ez az ügy 
meg nem oldódik, feloldom a tilalom alól, hogy belépjen Londonba. Feltéve, ha 
Őfelsége nem tartózkodik ott.

- Milyen kedves Öntől, Lord Burghley! - Skye édes mosolya egy pillanatig sem 
tévesztette meg William Cecilt.

Néhány szót váltottak még a királynő tervezett házasságáról, amiben Skye 
meglehetősen kételkedett. Aztán Lord Burghley távozott, az asszonynak pedig 
szembe kellett néznie a kihívással, hogy bármi történt is Aidannal, rajtuk áll, hogy 
kiderítsék. Nem hátráltatják őket, de nem is igazán segítik.

Kikiáltókat fogadtak, azok pedig fel-alá masíroztak a folyóparton, és hangosan 
hirdették, hogy komoly jutalom várja azt a csónakost, aki három utast vitt egy 
hajóhoz London kikötőjében egy június végi éjszaka. Adam közben felkereste a 
kikötőmestert, és megtudta, hogy 25-én éjszaka öt hajó távozott Londonból. 
Múltak a hetek, Conn pedig kezdett belefogyni az aggodalomba. A kikiáltók minden 
egyes nap kihirdették a jutalmat, és mindennap meg is jelent néhány csónakos, de 
egyik sem tudta megmondani, milyen utasokról volt szó, melyik nap, és a hajó 
nevét sem találták el. Skye már kezdett arra gyanakodni, hogy Aidan még 
Londonban van, vagy mégsem a folyón át rabolták el.

Végül csaknem egy hónap után egy újabb csónakos kopogtatott 
Greenwoodban. Kalapját kezében forgatva letérdelt Skye elé. Skye intett, hogy 
álljon föl.

- Hallotta a kikiáltót, tudja, mit keresünk, jó ember? - kérdezte.
- Igen, milady. Egy hölgyet és két urat vittem egy hajóhoz a londoni kikötőbe 

június 24-én éjszaka. Különösnek is találtam, de a magamfajta jobban teszi, ha 
nem kérdezősködik. Az egyik úriembernek nagyon pörgött a nyelve, ír volt, azt 
hiszem. A másik csak halkan szólt, úgyhogy nem vagyok biztos benne, de azt 
hiszem, külföldi volt.

- És a hölgy? - kérdezte Skye.
- Nemigen láttam, mert nem volt magánál. Férje, az ír azt mondta, hogy nem 

szokott a jó borhoz, és berúgott. De amikor fölvitték a hajóra, a csuklya 
hátrahullott a fejéről, és láttam, hogy vörös a haja.

- Aidan az! - tört ki Connból az izgalom.
- Mi a hajó neve? - kérdezte Skye.
- Gazelle, milady.
- Rajta van a listán - mondta Adam. - Algíri kereskedelmi hajó.
- Algíri? - ismételte Skye és öccse rémülten.
- Megkapom a jutalmat, milady? - kérdezte a csónakos reménykedve.



- Igen - bólintott Skye -, rászolgált. - Erszényt húzott elő az asztalfiából, és 
átnyújtotta. - Van családja? - kérdezte.

- Igen, milady.
- Akkor a felét adja oda a feleségének, mielőtt a kocsmába megy! - utasította 

mosolyogva.
A férfi mélyen meghajolva mondott köszönetet, és távozott.
- Lehet, hogy a hajó több kikötőt is érint Algírba menet, Conn - szólalt meg 

Adam.
- De miért vitték el Aidant? - tűnődött Skye hangosan. - Először is tudjuk meg, 

hogy a Gazelle rendszeresen jár-e Londonba, hátha ki tudunk deríteni valamit a 
kapitányáról.

 
Természetesen nem örültek mindannak, amit megtudtak. A Gazelle 

rendszeresen közlekedett Algír és London között, anélkül hogy más kikötőt 
közbeiktatott volna. Bár gyümölcsöt és bőrárut hozott, visszafelé pedig gyapjút és 
bádogot szállított, a pletyka úgy tartotta, hogy kapitánya, egy spanyol renegát, 
fiatal, szőke lányokkal is kereskedik. A további kutatás elvezette őket egy 
bordélyosig, aki eleinte vonakodott segíteni nekik, de néhány arany megnyitotta a 
száját. Bevallotta, hogy nemrégiben adott el két szőke szűz lányt Rasíd al-
Manszúrnak.

- Ezt nem értem - tűnődött Conn, visszatérve Greenwood-ba. - Aidan nem is 
szőke, nem is szűz, nem is fiatal, nem is híres szépség.

De hiába törték a fejüket. Aztán egy délután Skye és üzlettársa, Sir Róbert 
Small közös vállalkozásának egyik tisztviselője kopogtatott be, s Lady de Mariscót 
kereste.

- Egyik postagalambunkon egy Önnek szóló üzenetet találtunk, asszonyom! 
Azonnal ide küldtek. Várjam meg a választ?

Izgalom futott végig Skye-on.
- Mondd csak, milyen színű volt a madár?
- Barna és fehér, asszonyom.
- Akkor ez azoknak a madaraknak egyike, amelyeket Robbie és Khalid el Bej 

használt, amikor üzlettársak voltak. A házunkban tartottuk a madarakat, ami most 
Oszmáné. Mit akarhat Oszmán tudatni velem?

Felnyitotta az üzenetet, óvatosan lesimította a pergament. Pillantása 
végigfutott a szövegen, majd a várakozó tisztviselőre nézett.

- Egyelőre nincs válasz, de egy ugyanilyen színű madarat, mint ez, tartsanak 
készenlétben. Etessék, itassák meg, és pihenjen!

- Igenis, milady - s ezzel a tisztviselő kihátrált a szobából.
- Mi történt? - kérdezte Adam de Marisco.
- Aidan Algírban van, de a dej továbbküldi Isztambulba, ajándékként a 

szultánnak. Mily bolond is vagyok, tudhatnám, hogy Keleten csakugyan nagy 
becsben tartják a szőke, világos bőrű szüzeket, de még inkább a vörös hajúakat! 
Azonnal Algírba kell utaznunk!

- Conn-nak kell Algírba utaznia — mondta Adam nyugodtan. - Te nem 
mehetsz, Skye, nagyon jól tudod!

- Természetesen mennem kell, Adam! Én ismerem Oszmán bejt, és én 
ismerem a Keletet! 

- Egyelőre nem hagyhatod el Angliát, Skye, én pedig nem engedem, hogy az 
egész családot veszélybe sodord azzal, hogy engedetlen vagy! Ne feledd 
lányunkat, Velvetet, s azt, mit ígértél Deirdre-nek, hogy soha többé nem hagyod 
el! Conn utazik Algírba! Robbie pedig, aki holnap tér vissza Devonból, elkíséri. 
Robbie ugyanúgy ismeri Algírt, mint te, és jó barátja Oszmánnak. Az öcséd felnőtt 
férfi, és ez az ő harca. Te immár nem OMalley vagy, szerelmem, elsősorban a 
közvetlen családodnak tartozol felelősséggel!



Skye ajkába harapott tehetetlenségében.
- De Adam! Annyira szeretnék segíteni Conn-nak!
- Adamnak igaza van - szólt közbe Conn. Most először hallották a hangját, 

amióta nővére felolvasta az üzenetet. – Ez nem a te harcod, hanem az enyém. 
Aidan az én feleségem. Algírba megyek, és ha már nincs ott, akkor Isztambulba, 
vagy akár a világ végére, de megtalálom a feleségem, és visszahozom!

Skye az öccsére pillantott.
- Beszélnünk kell! Beszélnem kell neked a Keletről, arról, hogy ott mint 

bánnak a nőkkel, és arról, hogy Aidan esetleg már egy más férfi asszonya. Hogy 
érzel majd Conn, ha kiderül, hogy a feleséged a szultán háremébe került, s ő a 
szultán legfrissebb játékszere? Akkor is szeretni fogod? Akkor is haza akarod 
hozni?

- Az ég szerelmére, Skye? Hogy lehet ilyet kérdezni tőlem? - dühöngött Conn.
- Mert őszinte vagyok, öcsém! Feltehetőleg hónapok telnek   el, mire 

megtalálod Aidant. Nem volt már szűz, tehát lehet, hogy Rasíd al-Manszúr, a 
kapitány is megerőszakolta. Lehet, hogy megtetszett a szultánnak. Mit teszel? Mit 
fogsz érezni?

- Szeretem Aidant - felelte Conn. - Ha más férfiak használták is, tudom, hogy 
nem a beleegyezésével történt. Hogy tarthatnám felelősnek, Skye? Inkább azt 
kívánom, vesse alá magát, mintsem hogy megölje magát szégyenében. Vissza 
akarom szerezni a feleségem! Elmegyek bárhova, megteszek bármit, de 
esküszöm, hazahozom Aidant!

Ennyi elég - gondolta Skye. - Honnan is tudhatná Conn, mint érez egy asszony, 
sejthetné, miként viseli el Aidan az erőszakot vagy a szenvedélyt. Skye 
tapasztalatai alapján majdnem biztos volt benne, hogy a kapitány nem háborgatott 
egy ilyen értékes árut, még ha öccsének nem is mondta. A dej sem érinthette, hisz 
a szultánnak küldi ajándékba. Ami a szultánt illeti, neki oly sok nő van a 
háremében, hogy elképzelhető, hónapok telnek el, mire Aidan, még ha ajándék is, 
a szeme elé kerül. Vagyis teljesen elképzelhető, hogy Aidan úgy kerül haza, hogy 
egy ujjal sem értek hozzá. Amint mindennek az ellenkezője is.

Az OMalley-Small vállalkozás évek óta kereskedett Isztambullal. Régóta volt 
képviselő) ük a török birodalom fővárosában, megelőzve ezzel Sir Edward Osborne-
t és Richárd Staper urat, London kereskedőkirályait is, akik mindössze három éve 
követték példájukat.

Skye arról is tudott, hogy a királynő is próbálja felvenni a kapcsolatokat a török 
szultánnal. Emberei jelentéséből tisztában volt vele, hogy III. Murád szultán olyan 
fiatalember, akit kielégíthetetlen kéjvágy és fösvénység jellemez. Connt könnyen 
el tudja juttatni Isztambulba, de hogy miként menekítse ki Aidant annak a ragacsos 
pókhálónak a közepéből, amibe került, az még rejtély volt előtte. Öccsére 
pillantott.

- Nem mehetsz egyszerűen Isztambulba, és állhatsz a szultán elé, hogy vissza 
akarod kapni a feleséged! Az iszlámban nem szokás elvenni más feleségét vagy 
ágyasát. De a szultán, akit a hit védelmezőjének neveznek, nyugodtan mondhatja, 
hogy rád, aki nem vagy muzulmán, nem érvényes ez a szabály. Igazából csak 
akkor döntheted el, mit tegyél, amikor kiderítetted, Aidan milyen helyzetben van.

- Nem értem - vallotta be Conn.
- Oszmán azt írja, hogy a dej a szultán háremébe küldi Aidant. A szultán 

háreme hagyományosan nagy. Még az is lehetséges, hogy Aidan soha nem kerül 
Murád szeme elé. Másfelől közismert, hogy Murád szultán habzsolja a nőket. Azt 
mondják róla, hogy kéjvágya fölverte a szép rabszolganők árát, és hogy eunuchjai 
kiürítették az isztambuli bazárt. Vagyis előfordulhat, hogy viszonylag gyorsan a 
szultán elé vezetik Aidant, mint az algíri dej ajándékát. Aztán fennáll az a 
lehetőség is, hogy a szultán kegyei jeléül továbbajándékozza valakinek. Végül van 



még egy lehetőség, a legszomorúbb, amiről nem feledkezhetünk meg. Lehet, hogy 
Aidan halott.

- Halott? - rémült meg Conn.
- Meghalhatott szülésben, Conn. Lehet, hogy védekezett és kivégezték, vagy 

egyszerűen nem élte túl az utat. Minden előfordulhat. Oszmán bejnek sok barátja 
van Isztambulban. A szultán egész birodalmában jól ismerik. Néhány napon belül 
postagalambbal üzenetet küldök Oszmánnak, megkérem, tudja meg, hogy Aidan 
épségben Isztambulba ért-e. Remélhetőleg már megszerzi az információt, mire te 
Algírba érsz. De sietnünk kell, mert ősszel viharosabb a tenger, mint most. 
Márpedig a te gyomrod nemigen bírja a tengert, Conn.

- Nemigen? - mosolyodott el savanyúan a férfi. – Finoman fejezted ki magad. 
Emlékszem, Brian mennyit veszekedett velem, amikor gyerek voltam. Egyszerűen 
nem volt képes megérteni, hogy lehetek beteg, miközben ő annyira élvezi, hogy 
északkeletről süvít a szél, dühöng a vihar.

- Brianre sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy érzékeny - 
mosolyodott el Skye legidősebb féltestvérére gondolva. - Csakis valami viking 
kalandor vére keringhet az ereiben. Nyers és egyenes, nem köntörfalazik. Ezzel 
szemben nyugodt lehetsz, ha a harcban ő áll mögötted. Elküldök érte és Shane-ért 
meg Shamusért is, hogy elkísérjenek Isztambulba. Majd gondoskodom arról, hogy 
megérje nekik. A kalózkodástól megjött az étvágyuk - jegyezte meg. - Az 
érzelmeknek nem maradt helyük.

- Majd én gondoskodom a hasznukról, Skye! Kedves tőled, hogy felajánlod, de 
magam is gazdag ember vagyok, és Aidan az én feleségem.

Skye már vitára nyitotta a száját, amikor eszébe jutott, mit mondott Adam. 
„Már nem OMalley vagy!" Megadta hát magát:

- Ahogy gondolod, Conn! - s Adam meleg szeretettel pillantott rá.

Conn bátyjai morogva, panaszkodva jöttek el Írországból. A londoni kikötőben 
húguk bárkája várta őket, Skye maga pedig a ház előtti mólónál.

Ugyanolyan nagydarabok voltak, mint apjuk, hatalmas, bozontos, fekete 
szakállú, sűrű fekete hajú férfiak. Derekukon vastag bőrövet viseltek, díszes 
ezüstcsattal. Brian és Shamus fülbevalót hordott a jobb fülében, Shane pedig 
gyűrűt minden egyes ujján.

- Az ég szakállára, nemrég még én is ilyen voltam? - szólalt meg Conn halkan.
- Ilyen bizony! - bólintott Skye. - Megbántad a döntésed?
- Dehogy! - vágta rá Conn olyan rémülten, hogy Skye csaknem felnevetett.
A fivérek sorra átölelték Skye-t, majd szinte csodálattal fordultak kisöccsük felé.
- Ez az illatozó angol dandy volna az öcsikénk? - tört ki Brianból.
Conn kihúzta magát, és jó öt centivel a többiek fölé magasodott. Lenéző 

hangon, igazi udvari modorban szólalt meg.
 
 - Conn St. Michael, Lord Bliss! Gondolod, drága nővérem, hogy ez a három 

bozontos vadember képes lesz velem jönni berber földre?
- Gyertek, menjünk be a házba! - javasolta Skye. – Sok megbeszélnivalónk 

van, és úgy látom, esőre áll.
A könyvtárteremben Adam de Marisco már várta őket. Brian, Shane és Shamus 

OMalley lelkesen üdvözölték, hisz Adam azon kevés angolok közé tartozott, akiket 
kedveltek és csodáltak. Adam hellyel kínálta őket, és anyja franciaországi 
szőlőjéből való finom burgundi bort töltött. A hatalmas kandallóban derék tűz 
égett, s felmelegítette a nyirkos augusztusi naptól kihűlt szobát.

Mindannyian ittak, aztán Brian letette a kupáját, és Skye-ra nézett.
- Miért hívtál ide minket? Már az Atlanti-óceánon kellene hajóznunk.
- Arrafelé viharos a tenger - felelte Skye szárazon. - Conn-nak szüksége van a 

segítségetekre, és ráadásul melegebb tengeren hajózhattok.



Brian ivott még egy kortyot, majd Connra pillantott.
- Nos? - kérdezte. Öccse pedig nekilátott elmesélni az egész bonyolult 

történetet. Amikor ott tartott, hogy júniusban Cavan FitzGerald elrabolta a 
feleségét, Brian felcsattant.

- Uram isten! Már értem! Hazavitte szegény asszonyt Írországba, és 
váltságdíjat követel érte! Te pedig azt akarod, hogy mentsük meg a feleséged, és 
lógassuk fel a csirkefogót. Semmi gond, Conn. Lehet, hogy most már St. 
Michaelnek neveznek, de akkor is OMalley vagy!

- Jólesik, hogy így érzed, bátyám! - felelt Conn halkan. - De nem egészen így 
történt. Cavan FitzGerald Algírba vitette a feleségem, és eladta rabszolgának.

Három bátyja a döbbenettől látott szájjal hallgatott. Ő pedig elmesélte, mit 
tudtak meg.

- Először Algírba megyek, onnan pedig Isztambulba, hogy megmentsem 
Aidant - fejezte be. - A lehető legjobb emberekre van szükségem, és ki lenne jobb a 
tengeren, mint Dubhdara OMalley fiai? Gondoskodom arról, hogy anyagilag is 
megérje nektek. Azonkívül életetekben nem vettetek még részt ilyen kalandban. 
Gondolom, üdítő változatosság lesz a spanyolok után.

A fivérek néhány pillanatig némán ültek, majd Brian, a szóvivőjük megszólalt.
- Egy fillért sem fogadunk el tőled, Conn, ebben a vállalkozásban. Ha 

útközben szert teszünk némi haszonra, annál jobb. De a feleséged a rokonunk, és 
nem fogadhatunk el jutalmat azért, mert rajta segítünk.

- Jobban járnál, ha elfogadnád az ajánlatomat - magyarázta Conn. - A török 
vizeken nem kalózkodhatsz, Brian. Veszélybe sodornád vele Skye kereskedelmi 
vállalkozását a szultánnal.

- Mennyit akadékoskodsz! - vigyorgott rá Brian. - Mindössze néhány zsíros 
berber kereskedőt fosztunk meg az árujától Gibraltártól hazafelé jövet.

Skye felnevetett.
- Megéred a pénzed, Brian! Azonban egy dolgot tudnod kell! Lehet, hogy 

rosszulesik neked, de ezen az úton Sir Robert Small lesz a parancsnok. Nem 
mintha jobb tengerész lenne, mint te, de évek óta kereskedik ezeken a vizeken, és 
ismeri a szokásokat. Remélem, megérted.

- Persze, hogy megértem, Skye! - vont vállat Brian kedélyesen. - Elvégre mi a 
fenét tudunk mi a berberekről vagy a törökökről?

- Addig is, amíg el nem indulunk, Greenwoodban maradtok - mondta Skye. - A 
nyári hőség ellenére sem tört ki Londonban járvány.

- Gondolod, hogy láthatjuk a királynőt? - kérdezte Shane OMalley.
- A királynő soha nincs Londonban az évnek ebben a szakában - ábrándította 

ki Skye. - A nyári hónapokban a vidéket járja. Az alattvalói pedig örülnek, hogy 
láthatják.

Shane csalódottan nézett.
- Soha nem hittem volna, hogy erre a földre teszem a lábam, de ha már itt 

vagyok, gondoltam, legalább látom annak a boszorkának a lányát.
Skye Adamra pillantott, de visszafojtották nevetésüket. Aztán Skye szólalt meg.
- Pedig Tudor Erzsébet anyja nem volt boszorkány, Shane! Egyszerűen 

eltökélt asszony volt, akárcsak a lánya.
- Hát akkor mihez kezdjünk ebben a bűzös városban? - kérdezte Shane.
- Azt hiszem, élvezni fogjátok a sörkerteket, szoktak a városban 

íjászversenyeket rendezni, vásárokat, azonkívül a világ legjobb fogadói itt vannak 
Londonban. Gondolom, hogy Conn és Adam szívesen kalauzol titeket.

- És mi van a nőkkel, Skye? - kérdezte Brian. - Azt hallottuk, hogy a londoni 
szajhák csöcsösek és víg kedélyűek.

- Jó néhány év telt el azóta, hogy igénybe vettem volna a szolgálataikat - 
nevetett Adam, majd Connra pillantott. - Gondolom, neked frissebb tapasztalataid 
vannak.



Conn elvigyorodott.
- Hát igen - vallotta be vonakodás nélkül. - És igazán szívesen kalauzolom 

ilyen irányban is bátyáimat, de figyelmeztetlek, Brian, a jó szajha drága is! Meg 
kell értened! Ne szégyenítsetek meg azzal, hogy alkudoztok az áron, főleg, miután 
kellőképp kiélveztétek az árut!

- Más szavakkal nem akarod, hogy olyan vidéki bunkóként viselkedjünk, 
amilyennek tartasz minket - közölte Brian szárazon.

Conn-nak a szeme sem rebbent.
- Hát persze! - felelte, és Brian felnevetett.
Az OMalley fivérek valóban jól érezték magukat Londonban. Kimosdatva, 

kifésülve jóképű férfiak voltak, és a zsebükben csengő arany még kívánatosabb 
vendégekké tette őket. Skye nemigen találkozott velük ez idő alatt.

Időközben megérkezett Devonból Sir Robert Small, Skye üzlettársa. Letörte a 
hír, hiszen ismerte és igencsak szerette Aidant. Azonkívül Skye mellett ő volt az 
egyetlen, aki kellőképp felfogta a helyzet komolyságát.

- Hogy a pokolba juttassuk ki a szultán háreméből, Skye? - kérdezte egy este, 
nem sokkal indulás előtt. - Ha egyszer egy nőt oda zárnak, lehetetlen 
kiszabadítani. A török szultán nem adja el váltságdíjért. Soha nem hallottam még 
olyanról, hogy ha egy nő a szultán háremébe került, kijutott onnan, hacsak nem 
holtan, vagy azért, mert a szultán valakinek odaajándékozta kegye jeléül.

- Pedig kell lenni valami megoldásnak, Robbie – sóhajtott Conn.
Robert Small homlokát ráncolva gondolkodott.
- Hát ha van is, akárhogy töröm a fejem, nem jut az eszembe,  fiacskám! 

Pedig jó lenne, ha mire Isztambulba érünk, kitalálnánk valamit!

Napokig nem látták az OMalley fivéreket, de amikor eljött az indulás napja, 
Brian, Shane és Shamus már hajójuk fedélzetén volt, hűséges legénységükkel 
együtt. A legénységen ugyanúgy látszott, hogy mulatozással töltötték az időt, és 
másnaposak, mint kapitányaik. De Conn tapasztalatból tudta, hogy náluk jobb 
legénységet sehol nem talál.

 
Conn Greenwoodban vett búcsút nővérétől. Skye kékeszöld szemében 

könnycseppek csillogtak. Conn megérintette nővére arcát, és letörölte a 
könnyeket.

- Nem fenyeget más veszély, mint a tengeribetegség, Skye!
- Mindig te voltál a legrosszabb tengerész közöttünk! - nevetett fel az 

asszony.
- Az öreg magja feltehetőleg gyengült már, amikor én fogantam, Skye!
- Ne vállalj felesleges kockázatot, Conn! Ne feledd el átadni az üzenetem 

Oszmánnak. Mondd meg neki, sajnálom, hogy nem mehetek személyesen, de 
próbálok nem küzdeni a sorsom ellen. Meg fogja érteni. - Megölelte, arcon csókolta 
öccsét.

- Az ég áldjon, öcsém! És a Szűzanya vezessen haza, Aidannal együtt!

A greenwoodi hintó kivitte Connt a londoni kikötőbe, ahol egy csónak már várta, 
hogy Robert Small új hajójához vigye. A hajót Bon Adventure-nak nevezték, és 
Robbie nem fogyott ki a dicséretből, milyen gyors és milyen jól lehet vele 
manőverezni. Conn a kapitányi kabinban kapott szállást.

Cluny elégedetten nézett körül a tágas kabinban.
- Itt kényelmesen elleszünk, mylord, és remek érzés újra fedélzetet érezni a 

lábam alatt!
Conn hallgatott. A gyomra eddig nem háborgott, de nem kell a sorsot kísérteni.
Napos, hűvös nap volt, bár még nem érződött az ősz a levegőben. Könnyű 

szellő dagasztotta a vitorlákat, a hajó lassan, méltóságteljesen haladt lefelé a 



Temzén, a nyílt tenger felé. Elhaladtak Greenwood előtt is. Skye, Adam és az egész 
személyzet ott integetett. Conn szemét elfutották a könnyek. Egész addig 
integetett ő is, míg a folyókanyarulat el nem takarta a házat.

Kisvártatva elhaladt Greenwich előtt is, amely most, az udvar távollétében, 
üresnek, hallgatagnak látszott. Aztán lapos vidék terült el előttük. Conn tudta, 
hogy nemsokára kiérnek a nyílt tengernek arra a szakaszára, amelyet errefelé 
Angol csatornának neveznek. S a Bon Adventure kisvártatva valóban egy táncosnő 
kecsességével siklott ki a Temzéről a tengerre. Conn megvetette a lábát. Érezte a 
hullámok lökését, és szíve hevesebben dobogott. Hát végre igazából úton van. 
Élete legnagyobb kalandja megkezdődött.

Harmadik rész

A TENGER AJÁNDÉKA

10.

A meleg őszi levegő lágyan cirógatta Aidan arcát. Hajója Konstantinápoly felé 
közeledett. Aidan hetek óta nem tette szárazföldre a lábát, és alig várta már, hogy 
partra szállhasson. Nem mintha kényelmetlenül utazott volna. Mindent megtettek, 
hogy jól érezze magát, leszámítva azt, hogy nem szállhatott partra a görög 
szigeteken, amikor megálltak, hogy friss vizet szállítsanak a hajóra. Mégis, egész 
életében soha nem érezte ennyire bezárva magát.

Szinte egy hetet sem töltött a dej palotájában, amikor lefüggönyzött 
gyaloghintón a kikötőbe vitték. Egy Dzsindzsi nevű fiatal eunuchot jelöltek ki 
szolgálatára. Világosbarna bőre volt, klasszikus vonásai, álmodozó, barna szeme, 
rövidre vágott, sötét haja. Bár Aidan soha nem látott még hozzá hasonló férfit, 
egész jóképűnek tartotta. Hároméves volt mindössze, amikor kasztrálták. Mint 
büszkén mesélte, az olyan műtét, ahol az egész férfiasságától megfosztják, 
meglehetősen veszélyes. A fiúk több mint fele nem éli túl. Viszont aki megmarad, 
kétszer annyit ér, mintha pusztán a herezacskóját távolították volna el. Még azt a 
gyönyörűen faragott csövet is megmutatta Aidannak, amelyen keresztül vizelni 
tud. Korábbi gazdája ajándéka volt, aki mindössze anyagi nehézségei miatt volt 
kénytelen megválni tőle.

Aidan teljesen megdöbbent, ugyanakkor elfogta a nevethetnék. Az egész 
helyzet egyszerűen hihetetlen volt. Hisz alig egy évvel ezelőtt még Lord Bliss 
széltől is óvott kislánya volt. Eddig azt hitte, hogy udvarbéli tartózkodása a 



házasság előtt kinyitotta a szemét, megismerte a világot. Most kezdett rájönni, 
mennyi mindent nem tudott még, sőt még csak nem is álmodott róla, hogy 
létezhet. Milyen csodálatos történeteket mesélhetek majd, ha hazatérek! - 
gondolta. Egyszerűen nem volt képes feladni a reményt, hogy hazajusson 
Angliába.

Az elutazása előtti utolsó nap délután meglátogatta Oszmán bej. Aidan addigra 
végre kapott ruhát is, pávakék selyemből készült, gyönyörű kaftánt, melynek ujjait 
vastag aranyhímzés borította, kicsiny gyöngyökkel. Lábán lapos sarkú arany-
szandált viselt. Dzsindzsi többek között ügyes fodrász is volt, és aranyszalagokkal 
és gyöngyökkel hosszú, vékony copfba fonta össze Aidan haját.

- Gyönyörűen néz ki, gyermekem! - mosolygott Oszmán, a lányra, majd 
kényelmesen letelepedett a párnákra. Aztán Dzsindzsire pillantott, aki mellettük 
tüsténkedett, abban a reményben, hogy hallja, mit mond Oszmán. - Eredj innét, 
eunuch és ne is hallgatózz, az ajtónál! Amit mondani szándékozom, csak a hölgyre 
tartozik, és úgyis megtudom, ha hallgatózol! - Dzsindzsi vonakodva meghajolt, 
majd sietve távozott. Ha másról van szó, a figyelmeztetés ellenére is az ajtóra 
tapasztja a fülét, de közismert volt, hogy a csillagjós csodás képességekkel 
rendelkezik, és Dzsindzsinek esze ágában sem volt kockáztatni a jó szerencséjét.

Aidan aggódva pillantott Oszmánra.
- Dzsindzsi azt mondja, hogy holnap indulunk, Oszmán uram. Csakugyan 

Isztambulba kell mennem? Nem térhetek vissza Angliába?
- Isztambulba kell utazzon, gyermekem, de ne féljen! A csillagok szerint nem 

lesz sokáig kapcsolatban Murád szultánnal!
- Kár, hogy egyáltalán oda kell menjek! - jegyezte meg Aidan könnyedén.
- Én ezt nem mondanám, gyermekem. Azt mondtam, hogy nem kerül 

mélyebb kapcsolatba a szultánnal. De azt is látom, hogy valaki más belép az 
életébe. Egy férfi, nem a férje, aki igen erős hatással lesz Önre. Egy ideig nem lesz 
más választása, mint meghajolni az akarata előtt, de jól vigyázzon, mert skorpió, 
és a skorpió ráerőltetheti akaratát az oroszlánra! Nem vagyok biztos benne, hogy 
Ön kerül ki győztesen. Van valami zavar a horoszkópjában, valami, amit nem 
értek. Újjászületés.

- Mit jelentsen ez, Oszmán uram? Látja-e Connt a horoszkópomon?
- Igen. De ne feledje, hogy sorsa a saját kezében van, csakis a sajátjában. 

Mások segíthetik, de végül saját magának kell győznie!
- Mi felett? - kérdezte az asszony.
- Nem tudom, gyermekem, talán saját maga fölött.
- Megrémiszt, Oszmán uram, pedig bátorítást reméltem!
A csillagjós áthajolt a kis, kerek asztalon, és megsimogatta Aidan fejét.
- Gyermekem! A legnagyobb igazság, amit mondhatok, hogy az egész világon 

egyetlen ember van, akire teljesen számíthat! És ez saját maga! Az élet sorra 
válaszút elé állít minket, és az út, amelyet választunk, meghatározza sorsunkat.

Néhány percig meghitten hallgattak. Aidan szólalt meg ismét.
- Üzent-e sógornőmnek, Oszmán uram?
- Akkor Conn eljön értem! És bárhol legyek is, megtalál!
- Ragaszkodjon ehhez a gondolathoz, gyermekem! - bólintott Oszmán. - De ne 

feledje, amit mondtam! Sorsa fölött Ön a kormányos, és nem más.

Az elkövetkezendő napokban Aidan százszor is végiggondolta ezt a 
beszélgetést, ám most, amikor felbukkantak szeme előtt Isztambul kupolái és 
tornyai, félelem fogta el.

- Úrnőm! - Dzsindzsi állt mellette.
- Tessék?
- Velem kell jönnie, úrnőm, a kabinjába, hogy felkészítsem a partraszállásra!



Aidan szó nélkül megfordult, és követte a fiatal eunuchot. Jókora gályán 
utaztak, amelyet a dej bérelt, hogy a szultánhoz juttassa ajándékait. Volt a hajón 
fél tucat tökéletes arab kanca és egy csodálatos, aranyszőrű arab csődör. Küldött 
két pár oroszlánvadász kutyát a Déli Nagy-sivatagból, és két pár hosszú szőrű 
szalukit, az arabok kecses és fürge vadászkutyáját. Volt egy színarany, remekmívű, 
értékes drágakövekkel kirakott francia óra is, mert a dej jól tudta, hogy a szultán 
hobbija a festészet és az órakészítés. Aztán volt az ajándékok között a legjobb 
marokkói bőrből készített lószerszám is a csődör számára, és vagy száz erős, 
egészséges, fiatal rabszolga. Aztán drágakövek, fekete párducok, törpék és 
féldrágakövek. És a fő ajándék: Aidan.

Aidan mostanra kezdte megszokni a felső osztálybeli török asszonyok 
kényelmes és gyönyörű viseletét. Most, partraszálláshoz készülődve, Dzsindzsi egy 
feridje nevű ruhadarabot segített rá. Halvány mályvaszínű selyemmel 
szegélyezett, halvány levendulaszín selyemből készült, és egész testét beborította. 
Az öltözéket fátyol tette teljessé.

- Jöjjön, úrnőm! - sürgette Dzsindzsi, amikor a hajó kikötött. - Önnek kell 
elsőként partra szállnia, az állatok és a törpék előtt. Gyaloghintó várja a parton.

Aidan vetett még egy utolsó pillantást a kabinra, amely otthona volt az elmúlt 
hetekben, majd követte Dzsindzsit a fedélzetre. A kapitány már várta.

- Úrnőm! - köszöntötte franciául. - Remélem, kényelmesen utazott, és megőriz 
jó emlékezetében!

- Köszönöm. Igazán kellemes út volt! - felelte Aidan. Mármint ahhoz képest, 
hogy rabszolga leszek - gondolta magában.

- Nézze, nézze, hát nem megmondtam? – lelkendezett Dzsindzsi izgatottan. - 
Ott a császári gyaloghintó a rakparton!

 Átsegítette Aidant a hajóhídon, majd odasietett. Négy palanklnhordozó üldögélt 
a földön, és egy unott képű eunuch, aki közeledtükre föltápászkodott.

- Omar vagyok - szólalt meg. Törökül beszélt, de ennyit Aidan is megértett, 
mert Dzsindzsi az elmúlt hetek során elkezdte törökül tanítani. - Ő az a 
rabszolganő, akit az algíri dej küldött?

- Igen, én pedig az eunuchja, Dzsindzsi vagyok!
- Mi a neve?
- Még nem lett elnevezve. A dej úgy vélte, hogy a szultán szívesen választ 

maga nevet neki.
- A szultánnak fontosabb dolga is van, mint rabszolganőknek nevet választani! 

Gondolom, majd Ilban bej megteszi.
- Ki az az Ilban bej?
- Nem tudnád, ki a hatalmas Ilban bej? Honnan jöttél, a világ végéről? - nézett 

Omar megvetően. - Ilban bej Murád szultán háztartásának kizlar agája. Ő dönti el, 
hogy ez az asszony, akit a dej küldött, méltó-e egyáltalán arra, hogy urunk 
háremébe lépjen. De ne ácsorogjunk itt, segítsd úrnőd a palankinba!

- Mennyit értett ebből, úrnőm? - kérdezte Dzsindzsi, miután helyet foglaltak.
- Eleget ahhoz, hogy tudjam, hogy ez az Omar elviselhetetlen, pökhendi 

fráter!
- Úrnőm nagyon bölcs - mosolygott Dzsindzsi. Megigazította a párnát Aidan 

háta mögött. - Ne feledje, amit mondtam, bronzhajú asszony! A háremben szigorú 
hierarchia van, és az Öné a legalsó lépcső. Legyen alázatos és szerény, és gyorsan 
feljebb juthat, mihelyt tudja, honnan fúj a szél. - S azzal elhúzta a gyaloghintó 
fátyolos függönyét.

A következő pillanatban járművük felemelkedett, és a négy fekete rabszolga 
elindult velük visszafelé, a királyi palotába, amelyet jeni szerájnak neveztek. 
Mindössze buggyos, vörös selyemnadrágot viseltek, s nyakukban gyöngyökkel és 
féldrágakövekkel ékesített, vastag arany nyakörvet.



Aidan hallotta a város hangjait maga körül, de a függöny túl sűrű volt ahhoz, 
hogy átlásson rajta. És persze érezte a szagokat is. Először a tenger- és halszagot, 
aztán, ahogy távolodtak a rakparttól, fövő olaj, érett gyümölcsök, virágok és pácolt 
bőr illata ütötte meg orrát. Fokozatosan halkult a város zaja is, ahogy a jeni szeráj 
körzetébe értek. Aztán a gyaloghintót letették a földre, széthúzták a függönyt, és 
Dzsindzsi benyúlt, hogy kisegítse Aidant.

- Kövessetek! - vetette oda Omar, aztán sietve megindult, át az udvaron. Még 
csak hátra sem nézett, hogy valóban követik-e. Aidannak szinte ideje se volt 
körülnézni.

- Látja azokat a kertészeket, úrnőm? - súgta a fülébe Dzsindzsi, még mielőtt 
az épületbe léptek volna. - Ugye milyen ártatlan külsejűek? Pedig valójában a 
szultán hóhérai.

- Hóhérok! - borzongott meg Aidan. Rémisztő gondolat volt. Aztán hűvös, 
homályos folyosón haladtak. Egy faragott ajtónál álltak meg, amely előtt két 
magas, izmos, görbe kardos őr állt. Omar elhaladt mellettük, kinyitotta az ajtót, 
majd félreállt, hogy Aidan is beléphessen. Az asszony szeme lassan kezdett 
hozzászokni a félhomályhoz. Alacsony, szikár öregember ült előtte egy alacsony 
emelvényen. Türelmetlenül intett, hogy lépjen közelebb.

- Értesz törökül? - kérdezte magas, rekedtes hangon.
- Tanulok, nagyuram - felelte Aidan lassan. - Ha nem beszél túl gyorsan, azt 

hiszem, megértem Önt. De beszélek franciául.
- Akkor franciául beszélünk - bólintott a férfi. Sötét, szőrrel szegélyezett, vörös 

és arany köntöst viselt, fején rubinnal díszített turbánt. - Vedd le a feridjédet! 
Segíts neki, Omar! Ne ácsorogj saját fontosságod fényében fürödve!

Omar sietve engedelmeskedett. Gyorsan lesegítette Aidan fátylát, levette a 
hosszú köntöst, és elvitte.

- Ilban bej vagyok - mutatkozott be az öreg. - Én vagyok Murád szultán 
háztartásának kizlar agája. Az én tisztem az itt élő nők gondját viselni. Beszélsz 
franciául, francia vagy hát?

- Nem, nagyuram, angol.
- Angol. Érdekes emberek! Egy asszony uralkodik rajtuk. Most kezdjük 

fölvenni velük a hivatalos kapcsolatokat.
- A királynő egyik bizalmasa vagyok - szólalt meg Aidan, enyhén eltúlozva az 

igazságot. - Az udvarhölgye voltam, aztán férjhez mentem, de elraboltak. A 
családom hatalmas váltságdíjat fizetne értem.

- Szóval nemesasszony vagy - bólintott Ilban bej. - Remek! Vannak itt 
asszonyok minden földrészről, és minden osztályból. A legmagasabbtól a 
legalacsonyabbig. De jobb szeretem a nemesasszonyokat. Hamarabb felfogják a 
helyzetet - éles, barna szeme végigfutott Aidanon. - Most pedig vedd le a ruhád, 
hogy hadd lássam, mekkora becsben tartja a dej uramat!

- Hogy vegyem le a ruhám? - nyögte Aidan.
Dzsindzsi lépett előre, kifejező szeméből könyörgés tükröződött. Az asszony 

vállat vont, és halkan sóhajtott. Mi haszna, ha panaszkodik és tiltakozik? Intett 
Dzsindzsinek, és kinyújtotta karját, hogy az eunuch könnyebben lesegíthesse róla 
a felhasított szoknyájú ruhát. Aztán levette a csípője köré kötött kendőt, s 
kisvártatva meztelenül állt a kizlar aga előtt. Az eunuch kifonta Aidan bronzvörös 
fürtjeit, aztán térdre vetette magát, homlokát a padlóhoz érintette.

- Megtörtént, nagyuram!
Enyhe mosoly futott át Ilban bej arcán. Ha volt érzelem, amit hamar felismert, 

az ambíció volt az. Aztán az előtte álló nőre összpontosította figyelmét. Magas volt, 
mégis arányos. Ilban bej felállt a párnákról, és közelebb lépett. Megérintette Aidan 
bőrét, mintha drága kancát venne szemügyre. Minden látható érzelem nélkül 
megfogta Aidan mellét, majd ujjai közé vette a bimbót. Aidan legnagyobb zavarára 



mellbimbója rögtön enyhén megmerevedett. Az asszony elpirult, Ilban bej pedig 
elismerően bólintott.

- Életemben nem láttam ilyen szép melleket! És ráadásul érzékenyek is! 
Csodálatos! Mi a neved?

- Aidan St. Michael vagyok, Lady Bliss - szólalt meg Aidan halkan. 
Döbbenetes, mit el nem visel egy asszony! - gondolta magában.

- Nem! - felelte a bej nyugodtan. - Mostantól Mardzsalla vagy! Azt jelenti, a 
tenger ajándéka. Megértetted?

- Igen, uram - suttogta Aidan.
A bej látta a zavart és határozatlanságot az asszony szemében. Bátor és 

határozott nőnek tűnik, ám ebben a nehéz helyzetben nem tudja, mit tegyen. 
Egyelőre úgy döntött, hogy engedelmeskedik, de ki tudja, mikor gondolja meg 
magát. A bejt zavarta a dolog. Ez a nő gyönyörű hibátlan testével és csodálatos 
hajával, de már csak az hiányzik, hogy a szultán megint egy nő befolyása alá 
kerüljön! Négyszer már megtörtént, és mindegyik alkalommal gond lett belőle! A 
dej nem tette jól, hogy intelligens asszonyt küldött a szultánnak. Az intelligens nők 
ambiciózusak. A dej jobban tette volna, ha magas váltságdíjért hazaengedi a 
családjához ezt a szépséget. De ha már így történt, nem sértheti meg a dejt, s 
ráadásul nem is döntheti el egyedül, mit tegyen. Meg kell beszélni a dolgot a 
válide szultánával, Nur-U-Banuval, a szultán édesanyjával.

- Öltözz föl, Mardzsalla! - szólt oda Aidannak, majd Omarhoz fordult. - 
Mardzsalla úrnő egyelőre Szajeszte úrnő lakrészében fog lakni. Szajeszte úrnő 
beszéli a frankok nyelvét, és segít beilleszkedned új életedbe, Mardzsalla! - 
magyarázta Aidannak. 

- Kedves asszony, megbízhatsz benne.
 
Aidan felöltözött és távozott, a kizlar aga pedig néhány perc múlva elsietett a 

válide szultána kis különpalotájába.
Nur-U-Banut a liliomokkal teli aranyhalas medence mellett találta. Gyönyörű 

asszony volt, akárcsak Aidan, ő is európai. Aranyhaja még mindig csillogott, de 
alakja némileg teltebb lett, mint amilyen ifjúkorában volt, amikor még a néhai II. 
Szelim szultán kedvenc felesége volt. Kék szemével felpillantott a bej közeledtére.

- Üdvözöllek, Ilban bej! - hangja valamivel mélyebb volt, mint amit egy ilyen 
törékeny külsejű asszonytól várt volna az ember.

- Üdvözlöm, és egy problémával borulnék kecses lábai elé!
- Foglalj helyet, Ilban bej! Engedélyt adok, hogy beszélj!
- Az algíri dej egy hajórakomány ajándékot küldött Őfelségének.
- Tudom - bólintott az asszony. - Ha jól tudom, van két pár szaluk is közöttük. 

Szeretnék két ilyen kutyát magamnak. Igaz, a fiam kedvence, Szafije kadin is.
- De azt tudja-e, hogy az ajándékok között van egy asszony is, úrnőm?
- Murádnak mindig is küldenek nőket - vont vállat Nur-U-Banu.
- Gyönyörű nőket, bájos kis pipihúsokat, tágra nyílt szemű szüzeket,  de most 

másról van szó. A dej egy angol nemeshölgyet küldött, akit elraboltak a 
családjától. Életemben nem láttam ilyen gyönyörű testű nőt, és a haja akár a 
csiszolt bronz. Az arca bájos, ha nem is gyönyörű. Viszont intelligens, úrnőm. Túl 
intelligens ahhoz, hogy puszta játékszer maradjon, ha a fia a kegyeibe fogadná. 
Azt pedig nem hiszem, hogy Őfelsége ne kívánja meg, ha meglátja.

- Ezzel azt akarod mondani, Ilban bej, hogy jobban tesszük, ha 
megszabadulunk ettől a nőszemélytől?

- Igen, kegyes úrnőm!
- Nem gondolod, hogy felhasználhatnánk Szafije kadin ellen?
- Jobban tesszük, ha buta szépséget keresünk erre a célra, úrnőm. Ez az 

asszony pedig okos.



- Akkor el kell tűnnie a háremből, Ilban bej! Hadd gondolkodjak egy keveset. 
Valami hasznát biztos csak vesszük. Nem küldhetjük vissza a családjának, hiszen a 
dej joggal megsértődne. Ki kell találnunk valamit, amivel távol tarthatjuk a fiamtól, 
ugyanakkor nem bántjuk meg a dejt. - Homlokát ráncolva, percekig gondolkodott, 
Ilban bej pedig mozdulatlanul ült a válide szultána mellett, és várta a döntést. - 
Oda kell ajándékozzuk valakinek, akit a fiam ki akar tüntetni - szólalt meg végül 
Nur-U-Banu -, de ki legyen az, Ilban bej? Ki?

- Dzsavid Kán herceg, kegyes hölgy!
A válide szultána összecsapta a kezét.
- Hát persze, Ilban bej! Tökéletes választás! A fiam ma este ünnepélyesen 

fogadja Dzsavid Kánt. Átnyújthatja neki a nőt, megbecsülése jeléül! Hol helyezted 
el a nőt?

- Szajeszte úrnő lakrészében.
- Remek! Ma estig Murád biztos nem találkozik vele. Azt javasolom a fiamnak, 

hogy adjunk kellemes ajándékot a hercegnek, és felajánlom, hogy magam 
választom ki a nőt.

Ilban bej felállt.
- Megyek és intézkedem, hogy kellőképp felkészítsék Mardzsallát.
- A tenger ajándéka! Milyen okos is vagy, Ilban bej! Igaz, ezért is lettél a fiam 

kizlar agája.
- És hűséges kegyes úrnőmhöz! - hajolt meg Ilban bej.
Nur-U-Banu felnevetett.
- De először is okos, öreg barátom! Elsősorban és leginkább okos!
- Ki okos? Drága Nur-U-Banu, anyám?
Ilban bej és a válide szultána a hang felé fordultak. Murád kedvenc felesége, 

Szafije állt ott néhány udvarhölgye körében. Nur-U-Banu szélesen elmosolyodott.
- Mily halkan jársz, Szafije! Akár egy macska! Hogy van az unokám?
- Jól - hangzott a kurta válasz.
Szafije volt Murád egyetlen fiának és örökösének, Mehmet hercegnek az 

édesanyja.
- Mondd csak, ki okos? - Ha Szafije tudni akart valamit, nem hagyta eltéríteni 

magát.
- Ilban bej.
- Mert szaladt hozzád a hírrel, hogy új riválisom érkezett, drága anyám? 

Lehet, hogy a dej vörös hajú rabnője rövid időre leköti urad figyelmét, de mikor 
fogod végre bevallani magadnak, hogy engem soha nem ejt a kegyeiből? Engem 
szeret a fiad! Engem!

A válide szultána hűvös pillantást vetett rá.
- Már megint tévedsz, Szafije, mint oly gyakran. De mivel nem akarom táplálni 

alaptalan félelmeidet, hadd nyugtassalak meg, mennyire téves a feltételezésed. 
Ilban bej azt közölte velem, hogy a dej ajándéka kitűnő ajándék lehet Dzsavid Kán 
számára ma este. Megyek, megnézem azt a lányt. Velem tartasz?

Szafije meghökkent.

- El akarod ajándékozni azt az asszonyt? - Nem az enyém, hogy 
elajándékozhassam, Szafije. Mindössze javaslom a fiamnak, hogy mivel háreme 
amúgy is tele van, a hölgy elbűvölő ajándék lehet a Krími Kánság új nagykövete 
számára. Vagy nem értesz egyet velem?

Szafije, bármennyire meglepődött is, tökéletesen tisztában volt azzal, mennyire 
jól jár, ha megszabadul egy lehetséges vetélytárstól. Minden egyes nő, aki a 
hárembe kerül, veszélyt jelent számára.

így is három komoly vetélytárssal kellett a szultán feletti befolyásban osztoznia. 
A szultán anyjával, testvérével, Fahrusa szultánnal, és egy Janfeda nevű 



nőszeméllyel, aki még csak nem is osztja meg ágyát a szultánnal, mégis hatalmas 
befolyással bír rá. Barátok. Ki érti ezt?

A két asszony Ilban bej társaságában indult vissza a jeni szerájba. Egy sötét 
folyosón haladtak egy kis szobáig. Ott Ilban bej kivett három dugót a falból, aztán 
mindhárman a falba épített kis lesetkedőnyíláshoz helyezték szemüket. Hét nő volt 
a szomszéd szobában. Egy idősebb, láthatóan a vezetőjük és hat fiatalabb. Az 
idősebb asszony egy díványon ült, és épp egy előtte álló fiatalasszonyhoz beszélt.

A válide a résen keresztül alaposan szemügyre vette Aidant. Tetszett neki a 
látvány, kis mosoly jelent meg az arcán. A herceg minden bizonnyal örülni fog egy 
ilyen ajándéknak. Ez a nő nem gyönyörű a szó szoros értelmében, de bájos. És az 
is jó, hogy nem szűz már, mert úgy hallotta, Dzsavid Kánnak elég kifinomult ízlése 
van. Szafijére pillantott.

- Szerencsés vagy, lányom, hogy nem úgy döntöttem, felhasználom Mardzsallát 
ellened! - mondta gonoszul. - Azt hiszem, ő lenne az az asszony, aki végleg el 
tudná venni tőled a fiam! - s azzal felnevetett.

Szafije dühösen elvörösödött, de nem mert ellentmondani a szultán anyjának, 
az egész birodalom leghatalmasabb asszonyának. Megvárta, míg a kizlar aga és a 
válide szultána eltávozik, és ismét benézett a másik szobába. Jól látta, hogy Nur-U-
Banu nem tévedett. Mardzsalla komoly fenyegetést jelentett volna. Egyszerűen 
nem értette, a válide miért nem használta föl. Vetett még egy pillantást a 
kémlelőnyílásba, aztán meg¬könnyebbült sóhajjal hagyta el a leselkedőkamrát.

Szafije velencei nemesi családból származott. Apja Korfu szigetének 
kormányzója volt, és a lány éppen hozzá, utazott, amikor kalózok rabul ejtették. A 
rabszolgapiacra került, ahol a kizlar aga megbízottja vásárolta meg és vitte a jeni 
szerájba. Ekkor tizenhárom éves volt. Murádot pedig elbűvölte fehér bőre, vörös 
haja. Aranyvörös haja volt, akárcsak a Mardzsalla nevű új rabnőnek.

Egymásba szerettek, és Szafije megszülte a császár egyetlen fiát, Mehmet 
herceget. Murád pedig éveken át nem is nézett más nőre. Aztán anyja féltékeny 
lett Szafije befolyására. Ő beszélte rá a fiát, hogy háljon más asszonyokkal is. Mint 
mondta, pusztán azért, hogy ne csak egy gyermeke legyen. De Szafije, akinek 
neve tisztaságot jelentett, nem így gondolta.

Kezébe került egy régi recept, amelyet állítólag Cyrah Hafise, I. Szelim szultán 
kadinja és három legjobb barátnője a szultán háremében használt. Udvarhölgyei 
segítségével titokban Szafije is elkészítette a főzetet, belekevertette riválisai 
serbetjébe, és azok csakugyan nem estek teherbe. De a válide szultána valahogy 
rájött, s Szafije udvarhölgyeit figyelmeztetésképp kivégezték.

A szultán viszont többévnyi hűség után rájött, hogy élvezi a poligámiát. 
Szerette a szép nőket, és étvágya egyszerűen kielégíthetetlen volt. A 
rabszolgalányok ára hirtelen felfutott az isztambuli piacon. Minél szebb volt a lány, 
annál gazdagabb lett a tulajdonosa. Közismert volt a pletyka, hogy Murád gyakran 
két vagy három lányt is hívatott egy-egy éjszaka. De bármennyire is kívánta a 
nőket, legalábbis szívében, hűséges maradt Szafijéhez. Az asszony visszament 
lakrészébe, végigfeküdt egy díványon, és azon törte a fejét, mi oka lehetett Nur-U-
Banunak, hogy a Krími Kánság nagykövetének adja Mardzsallát. Nem elég, hogy 
megszabadul ettől a kihívástól, azt is tudnia kell, milyen hátsó szándék rejlik a 
válide szultána tettei mögött.

Végül nem bírta tovább a tétlenséget. Átsietett Szajeszte úrnő lakrészébe.

- Szafije kadin, micsoda megtiszteltetés, hogy látlak! - Szajeszte csaknem hasra 
esett, úgy igyekezett a szultán bas kadinja elé. Szajeszte megkopott szépségű szír 



nő volt, a néhai szultán egyik kedvese. Nur-U-Banu valamely okból kedvelte, és II. 
Szelim halála után úgy döntött, hogy a jövendő háremhölgyek egyik otthonát 
vezesse. Az asszony ugyan Nur-U-Banunak köszönhette helyzetét, de nagyon is 
tudatában volt annak, hogy a válide halála után Szafije lesz a hárem úrnője. 
Melegen üdvözölte hát.

- Miben lehetek szolgálatára, úrnőm?

Szafije körülnézett a szobában, amelyben hat lány lakott Maga is egy hasonló 
odahban töltötte első napjait a háremben.

- Hol van Mardzsalla, az új rabnő?

- A fürdőbe vitték, úrnőm. Nemigen tudtam beszélni vele, úrnőm. Rosszul 
beszél csak törökül, én pedig nem bírok más nyelvet. Azonban az eunuchja 
meglehetősen beszédes.

- Hívassam?
- Igen - bólintott Szafije. - Vezesd elém, és gondoskodj róla, hogy ne 

zavarjanak. Megértettél, Szajeszte úrnő?
- Igen, Szafije úrnő!
Dzsindzsi nem messze, a folyosón pletykálkodott más eunuchokkal.
- Siess! - lihegte Szajeszte. - A bas kadin óhajt beszélni veled, te mihaszna! - 

Gyorsan betuszkolta a szobába, aztán becsukta az ajtót, és őrt állt előtte.
Dzsindzsi térdre borult a gyönyörű asszony előtt, és homlokát a padlóhoz 

érintette.
- Úrnőm! - motyogta, de mást nem mert mondani, mert nem kapott engedélyt 

a szólásra.
- Mesélj nekem az úrnődről, Dzsindzsi! - parancsolta a baskadin. De nem adott 

engedélyt rá, hogy az eunuch felálljon. Nézzen csak föl rá beszéd közben. Murádtól 
tanulta ezt a trükköt.

Dzsindzsi a sarkára nehezedve fölnézett rá.
- Nem sokat mondhatok Önnek, úrnőm! Egy Rasíd al-Manszúr nevű kapitány 

hozta Algírba, a jeninába vitte, ahol a dej hatalmas összegért, tízezer aranyért 
vette meg, hogy ő legyen a legszebb ékköve ajándékai diadémjának, amelyekkel 
hatalmas urunknak szeretett volna kedveskedni, a nagy Murádnak, aki harmadik 
ezen a néven. Legyen áldott, éljen ezer évig!

Szafije szája szeglete megrándult. Ebből az eunuchból valóban ömlik a szó - 
gondolta. De visszafojtotta a nevetést.

- De ki az a nő, mit tudsz róla?
- Mindössze annyit, kegyes úrnőm, hogy magas rangú úrnő volt odahaza. 

Nemigen nyílt meg előttem, bár biztosítottam hűségemről.

Hát persze, hogy biztosítottad! - gondolta magában a bas kadin. - Hisz általa 
kerülhetsz magasabbra a hárem hierarchiájában. Akárcsak az ő Tahsimja, aki 
szinte az első napok óta mellette van. Szerencsére - gondolta Szafije. - Ha egy nő a 
hárem idegen világába kerül, szüksége van segítőre, védelmezőre. Nagyon is jól 
emlékezett az első, rémisztő napokra. Éles pillantást vetett az eunuchra.

- Gondolod, hogy megtalálod az utat a lakrészembe, Dzsindzsi? Mihelyt úrnőd 
visszatért a fürdőből, vezesd hozzám! Megértetted?

- Igen, kadin úrnő! - felelte az eunuch idegesen.
Szafije enyhén elmosolyodott, majd a térdelő eunuch mellett elhaladva, 

távozott. Dzsindzsi még fel sem tápászkodott, amikor Szajeszte rontott a szobába. 
Majd szétvetette a kíváncsiság.

- Mit akart?
- Hogy vezessem hozzá úrnőmet, mihelyt végzett a fürdővel - Dzsindzsi 

aggódva nézett az idősebb asszonyra. – Nem tagadhatom meg a szultán kedvenc 
feleségének az akaratát, bár féltem úrnőmet.



- Nem kell féltened! - felelte Szajeszte szárazon. – Úrnőd nem jelent 
fenyegetést a bas kadin számára. Mardzsallát a Krími Kánság nagykövete kapja 
ajándékba, Dzsavid Kán herceg. Nagy előrelépés lesz ez számodra, Dzsindzsi! Úgy 
tudom, hogy a herceg, amikor Isztambulba jött, odahaza hagyta asszonyait, így 
egyelőre te leszel az egyetlen eunuch a herceg házában. Hatalmas lehetőség ez 
egy fiatal eunuch számára! Ha ügyesen élsz vele, Dzsavid Kán herceg főeunuchja 
lehetsz itt, Isztambulban. Még nagyobb szerencséd van, ha úrnőd megnyeri a 
herceg tetszését.

Az eunuch szinte megszédült a boldogságtól. Csakugyan hihetetlen szerencséje 
van. Egy herceg háremének főeunuchja lehet!

- Fiatalember a herceg? - kérdezte. Hirtelen megijedt, mert ha a herceg öreg, 
semmivé válnak reményei. Nem lesz egy nagy hárem vezetője.

- Nem ifjú. Inkább azt mondanám, hogy élete virágjában van - felelte 
Szajeszte.

Az eunuch elégedetten bólintott. Tehát tele lehet életerőve1. Remélhetőleg 
megbecsüli a női szépséget.

- Ez remek újság! - mondta végül. - Köszönöm, hogy megosztotta velem, 
úrnőm!

- Mit kívánhat Szafije úrnő az úrnődtől, Dzsindzsi?
- Meg akarta ismerni az úrnőmet, de nem sokat segíthettem - felelte az 

eunuch. - Mardzsalla úrnő elég zárkózott.
- Csak fél még - vont vállat a tapasztalt asszony. – Szegény drágám! Biztos 

vagyok benne, hogy mihelyt nem rángatják egyik helyről a másikra, hanem 
kényelmesen letelepedett a herceg palotájában, kivirágzik. - Barátságosan, szinte 
összeesküvő módon az eunuchra mosolygott. 

- Siess a fürdőbe, Dzsindzsi! Mondd el, mekkora szerencse ért benneteket! 
Onnét vidd egyenesen a bas kadin lakosztályába! - De már beszéd közben az járt 
az eszében, hogy azonnal küldöncöt küld a válide szultánához, és beszámol neki az 
eseményekről.

Az eunuch udvariasan meghajolt. Próbálta nem kimutatni, mennyire izgatott, s 
alig várja, hogy megoszthassa a híreket Mardzsallával. De mihelyt kiért a 
folyosóra, futásnak eredt. Leszaladt a lépcsőn, majd a fedett árkádok alatt sietett 
tovább. Mire a fürdőhöz ért, meg kellett állnia, hogy összeszedje magát és 
visszanyerje méltóságát.

Egy szolgától megtudta, hogy Aidant éppen masszírozzák. Megköszönte az 
útmutatást, és a kék csempés szökőkút felé tartott. Aidan egy márványpadon 
feküdt, s egy fiatal, fekete lány masszírozta ügyesen, hosszú, hajlékony ujjaival. Az 
eunuch letérdelt.

- Mardzsalla úrnő! Remek híreim vannak! - suttogta.
Aidan felé fordult.
- Mi az, Dzsindzsi? - de arcán nem látszott érdeklődés.
- Hihetetlen szerencséje van, úrnőm! Egy éjszakát sem marad itt! Ma este 

Őfelsége Dzsavid Kánt fogadja, a Krími Kánság új nagykövetét. A herceg hallott az 
itteni híres rabszolgapiacról, ezért nem hozta Isztambulba háremét. Úgy tervezi, 
hogy új háremet rendez be itt, és Ön lesz ennek a háremnek az első asszonya. Hát 
nem csodálatos?

Aidan szeme elkerekedett a döbbenettől és a rémülettől. Ajka elé kapta a kezét, 
hogy elnyomja a kiáltást. Jó hír? Úristen, dehogy! Itt, ahol több száz asszony van, 
legalább reménykedhetett benne, hogy feltűnés nélkül kivárja, míg ki nem váltják. 
Hiába mondta mindenki, hogy ez lehetetlen, nem volt hajlandó elfogadni. Hát 
persze, hogy kiváltják! Még magasabbra szárnyaltak reményei, amikor a hencegő 
eunuchja, Omar Dzsindzsit és őt Szajeszte úrnő lakrészéhez vezette. Útközben 
Omar végig jártatta a száját, s többek közt elmesélte, hogy Murád szultán 



háremében több mint ezer szépség él és várja, hogy uruk az ágyába hívja őket. De 
Aidan most rádöbbent, hogy nagy veszélyben van. Szíve hevesebben dobogott, 
egp pillanatra kihagyott a lélegzete. Aztán próbálta összeszedni önbizalmát. Lehet, 
hogy az a férfi öreg már, és nem kívánja őt, vagy hallgat a jó szóra. 
Elmagyarázhatja neki, hogy a családja bármit megad érte, akkora váltságdíjat, 
amelyből bőven vehet magának olyan asszonyokat, akik boldogan mindent 
megtesznek, hogy örömében járjanak, így kell, hogy legyen. Hisz hogy lehetne egy 
másik férfié? Conn felesége, és a férje ugyanúgy szereti őt, ahogyan ő Connt. Hogy 
térhetne vissza a férjéhez, miután megcsalta? És, megcsalás-e, ha kényszerítik? 
Nem tudta eldönteni. Dzsindzsi mindezt észre sem vette, tovább fecsegett.

- És a szultán bas kadinja óhajtja, hogy keresse föl, mihelyt végzett a 
fürdőben! Hatalmas megtiszteltetés ez, úrnőm! Ennél nagyobb csak az volna, 
hogyha a szultán édesanyja óhajtana beszélni Önnel, de természetesen ez 
lehetetlen!

Ne ess pánikba! - szólt rá magára Aidan. - Ha elveszted az önuralmadat, akkor 
minden elveszeit!

- El fogja nyerni a herceg szívét, tudom! - lelkendezett a fiatal eunuch. - A 
csontjaimban érzem! A jövőnk biztosítva van, drága úrnőm! Szerencsések 
vagyunk! Aidan jobbnak látta, ha egy szót sem szól Dzsindzsinek arról, miben 
reménykedik, hiszen az eunuch minden tőle telhetőt megtenne, hogy ezt 
megakadályozza. A masszőrlány végzett.

- Felöltözhet, úrnőm! - suttogta dallamos hangján.
- Majd én segítek úrnőmnek! - fontoskodott Dzsindzsi.
- Természetesen - bólintott a lány udvariasan. - Új ruhákat hoztak a hölgynek. 

Ha követnek, megmutatom.

Egy másik szobába vezette őket, ahol szolgák kíséretében több asszony is 
öltözködött. Egy, a falba épített szekrénykéből halványkék selyemnadrágot vett 
elő, hozzá illő gézblúzzal és kicsi, ujjatlan, vörös és arany cérnával hímzett, 
aranyszegélyű, mélykék selyemmellénykét.

Dzsindzsi megvetően nézte.
- Nem hinném, hogy ezeket fogja viselni ma este, úrnőm! Ahhoz ez a ruha 

túlságosan is szegényes!
- Mi van azokkal a ruhákkal, amelyeket Algírban csináltattak nekem?
- Elég csinosak, és el kell ismerni, hogy a legjobb anyagból készültek, hiszen a 

dej nem is mert volna olcsó ruhákat küldeni Önnel, de többnyire kaftánok, mert a 
dej azt akarta, hogy vidéke viseletében pompázzon. De ne féljen, ismét 
gyönyörűen felöltöztetik. Bár nem hiszem, hogy egész ruhatárral ellátnák - az 
eunuch leeresztette hangját. - Murád szultán állítólag szívesen veszi az aranyat, de 
nem szívesen válik meg tőle. Ha nem is fukar, de legalább olyan takarékos, mint 
amilyen kéjvágyó.

Beszéd közben kis kefét húzott elő hatalmas nadrágja zsebéből, és kifésülte 
Aidan nedves, összegubancolódott haját.

- Most már büszkén mehetünk a bas kadin elé!

Aidannak fogalma sem volt róla, hol vannak, de Dzsindzsi láthatóan kiismerte 
magát. A fürdőből egy széles, csempézett folyosóra jutottak, majd egy másik, 
szintén csempés csarnokon keresztül egy ajtóhoz, és onnan keskeny átjárók sora 
következett. Végül Dzsindzsi megállt egy jókora faragott ajtó előtt, és kopogtatott. 
A kétoldalt álló őrök ügyet sem vetettek rá. Csinos rabszolgalány nyitott ajtót. 
Félreállt, és ők beléptek a bas kadin lakosztályába. Aidan megdöbbent. Akárcsak 
Algírban, itt, a jeni szerájban sem látott mást a háremből, mint a fürdőt és a pici 
szobát, ahol lakott. Már kezdte azt hinni, hogy a hárem nem áll másból, mint 
fürdőből és piciny szobákból, ahol a nők laknak. Most jött rá, mennyire tévedett. 



Lehet, hogy a jelentéktelen nőknek ilyen kis szobák jutnak, ám ez tágas és 
gyönyörűen berendezett lakosztály volt. Hatalmas ablakai a zöldellő kertre néztek. 
Falait gyönyörűen festett fatáblák borították. A plafon sárga és kék olasz 
csempéből készült. A bútorzat alacsony, gyöngyház berakásos, geometrikus 
mintájú ébenfa asztalokból és kényelmes, kárpitozott ülőkékből, selyempárnákból 
állt. Aidan meglepetésére jó néhány macska is volt. Egyikük barátságosan bujkált a 
lábai közt. Lehajolt és megsimogatta a selymes kis jószágot. Hosszú, fehér szőre 
volt. Aidan még soha nem látott ilyen macskát.

- Látom, Arszlán kedveli - szólalt meg egy dallamos hang.

Aidan felállt. Gyönyörű nőt pillantott meg maga előtt. Udvariasan meghajolt, 
hisz láthatóan magas rangú asszony előtt állt, és mi értelme lett volna durván 
viselkednie? Az asszony kicsi volt, de telt keblű. Oly alaposan méricskélte Aidant, 
hogy Aidan elvörösödött. A nő pedig lágyan felnevetett. Megnyugtatóan 
megpaskolta Aidan kezét.

- Bocsássa meg, hogy így megbámultam, csak nem tudok rájönni, hogy a 
válide miért akarja Dzsavid Kánnak ajándékozni. Ön csakugyan bájos, de mily 
modortalan is vagyok! Még nem mutatkoztam be. Szafije kadin vagyok, Mehmet 
hercegnek, a szultán örökösének anyja. - Franciául beszélt, érezhető akcentussal.

Aidan udvariasan pukedlizett, bár enyhén groteszknek érezte a mozdulatot a 
selyemnadrágban.

- Milyen bájosán csinálja! Nem is láttam pukedlit gyerekkorom óta! Tudja, 
velencei vagyok. Üljünk le, mesélje el, hogyan került ide! Besma, hozz valami 
üdítőt! - utasította a rabszolgalányt, aztán lehúzta maga mellé Aidant egy 
párnákkal borított díványra.

- Tudom, hogy itt Mardzsallának hívják, de mi az eredeti neve? Engem 
korábban  Giulietta Lucretia Fiorra Mária Baffónak hívtak, de azt hiszem, a Szafijét 
jobban szeretem. Egyszerűbb - barátságosan mosolygott Aidanra.

- Aidan St. Michael vagyok. És angol. A házasságomig a királynő udvarhölgye 
voltam. - Ezüstös szeme könnyekkel telt meg. - Haza akarok menni - pityeregte, 
bármennyire is szerette volna visszatartani könnyeit.

- Én is így éreztem, amikor ide kerültem – vigasztalta Szafije. - De aztán 
elnyertem Murád szerelmét.

- De én haza akarok menni - ismételte Aidan. - Haza akarok menni a 
férjemhez, asszonyom! Ha szereti az urát, meg kell értse, mit érzek! Egy gonosz 
rokonom adott el rabszolgának. Nem lenne szabad itt lennem!

- De itt van. És sokkal könnyebb lesz Önnek, ha beletörődik, és új életet kezd. 
Nincs más választása, Mardzsalla!

- Ott a halál! - szólalt meg Aidan halkan. - Ha nem térhetek vissza Connhoz, 
inkább meghalok!

A bas kadin mindössze négy évvel volt idősebb Aidannál, de több mint fele 
életét a háremben töltötte.

- Az élethez több bátorság kell, Mardzsalla! - mondta.
- De hogy egy hitetlen játékszere legyek! – tiltakozott Aidan, Szafije pedig 

nem tudta visszafojtani a nevetését.
- Hogy hitetlen? Ó, Mardzsalla! Mennyire jellegzetes, európai keresztény 

gondolkodás ez! Bár, mint hallottam, Anglia harcban áll a pápával. A muzulmánok 
ugyanazt az istent imádják, csak ők Allahnak hívják. A muzulmánok a maguk 
módján erkölcsösek, Mardzsalla! A törvény szerint négy feleségük lehet, mert úgy 
vélik, nem tisztességes egyetlen nőre róni a házasság és a gyereknevelés összes 
terhét. Persze nem mindegyik muzulmánnak van négy felesége. De gyakran 
tartanak ágyast is, mert azt sem tartják helyesnek, hogy egy férfi egyetlen nőhöz 
kösse le magát. Semmivel sem tisztességesebb az európai úriember, akinek 



mindössze egy felesége van, de tart egy-két szeretőt, emellett megemeli minden 
fehérnép szoknyáját, aki megtetszik neki és hajlandóságot mutat.

- Elnézését kérem, asszonyom, de akkor is haza kell menjek! A férjem él, és 
bármekkora váltságdíjat megadna értem. Kérem, segítsen!

Őszinte szánalom jelent meg Szafije szép arcán.
- Bárcsak megtehetném! Ha egyszerű rabnő volna a nagy bazár 

rabszolgapiacán, segíthetnék is. De így nem tehetem. A birodalom egy fontos 
tisztviselője küldte Murád császárnak. Ha visszaküldenénk a hazájába, úgy nézne 
ki, mintha a császár fitymálná a dej ajándékát. Törődjön bele a sorsába, 
Mardzsalla! Ha jól tudom, Dzsavid Kán herceg igen vonzó férfi, és mindössze 
néhány évvel idősebb Murád urunknál. Mivel nem marad itt a jeni szerájban, nem 
leszünk riválisok, barátok lehetünk. Egy nőnek az én helyzetemben nem sok 
barátja van. 

Aidan nagyot sóhajtott. Ez egy rémálom! - gondolta.
- Ez az élet vár rám is? - kérdezte Szafijétől.
- Valószínűleg - válaszolt az asszony őszintén. – Mindig lesznek nők, akik 

megpróbálják ellopni a herceg szívét. Egyetlen előnye, ha fiút szül neki a többiek 
előtt. Végül amúgy is elveszti a férjét, de legalább megmarad a gyermeke, és ha 
szerencsés, talán megtarthatja férje barátságát és tiszteletét.

Ebben a pillanatban Besma jelent meg a frissítőkkel. Míves kristályserlegben 
hozta a hűtött, sűrű, édes italt, amelyet Szafije serbetnek nevezett. Ezüsttálcán 
pedig tört dióval, mazsolával és mézzel teli, puha süteményeket hozott. Aidan 
étvágyát mit sem csökkentette szomorúsága. Szafije elmosolyodott. 
Meglepetésére megkedvelte az angol lányt. Most, hogy megismerte, 
megkönnyebbült. A válide szultánának mindössze az lehetett a célja, hogy 
lekötelezzék a krími nagykövetet. Fontos tehát, hogy az angol lány helyesen 
viselkedjen.

- Nem olyan szörnyű az élet itt - nyugtatta Aidám. - Amikor Isztambulba 
kerültem, borzasztóan meg voltam rémülve, igaz, akkor csak tizenkét éves voltam. 
Ön hány éves?

- Algírból Isztambulba jövet, a hajón töltöttem be a huszonnegyedik évemet - 
hangzott a szomorú válasz.

Érdekes. Fiatalabbnak néz ki - gondolta Szafije. - Vagyis kétszer annyi idős, mint 
én voltam, amikor elraboltak a családomtól.

- De a félelem akkor is csak félelem. Igaz, legalább tapasztaltabb, mint én, 
amikor idekerültem.

Aidan őszintén, igazán bánatosan fölnevetett.
- Meglepődne, úrnőm, ha azt mondanám, hogy egy évvel ezelőtt gyakorlatilag 

még ugyanolyan ártatlan voltam, mint az a tizenkét éves leányzó, aki Ön volt 
annak idején? - Elmesélte történetét Szafijének, az pedig lenyűgözve hallgatta.

- És végül megszerette a férjét - bólintott. - Micsoda szerencse! De 
Mardzsalla, annak az életnek már vége. Most ugyanabba a helyzetben van, mint 
én voltam tizenhat évvel ezelőtt. Higgye el, ha azt mondom, hogy a férje az Ön 
számára immár halott. Ez történik, ha keresztény asszony kerül a birodalomba. A 
családja számára meghalt. Nem mehet vissza hozzájuk. A legjobb, amit tehet, ha 
szembenéz a sorsával, és új életet kezd Dzsavid Kán herceggel.

- Lehetetlen! - tiltakozott Aidan. - A mi szerelmünk különleges! Nem múlhat 
el.

- Ó, új barátnőm, ma este egy vonzó, erőteli férfiúnak adnak. - Szafije 
szeretettel átölelte. - Ugye nem bánod, hogy tegezlek. Ha Dzsavid Kán meglátja, 
mily szép is vagy, nem vesztegeti az időt, hogy ágyába vigyen. Ha szeretted a 
férjed, akkor nyilván élvezted a szerelem édességét is. Megtagadnád magadtól ezt 
az édességet a herceggel? Családod mostanra feladott már minden reményt, s ki 



tudja, talán a férjed is új feleséggel vigasztalja magát. Nemrég házasodtatok csak 
össze, és a férfiak mind fiút akarnak, örököst. Ezzel szembe kell néznie minden 
nőnek. A férjed már nyilván új életet kezdett. Most rajtad a sor. És értsd meg, ha 
visszatérnél régi világodba, sem látnának szívesen. Szajhának vagy még 
rosszabbnak neveznének. Ha a férjed annyira szeretett, mint mondod, nyilván azt 
akarja, hogy boldog légy. Ahogy feltehetőleg ő is az.

Aidan tökéletesen értette a szép velencei lányt, és tehetetlen volt logikája 
ellen. Szafijének feltehetőleg igaza van. De hogy többé sohase lássa Connt, ne 
érezze érintését, csókját? Fájdalom hasított belé, és ajkához kapott, mégis 
keservesen felnyögött. Uram isten! Hogy éljen így? Hogyan legyen meg Conn 
nélkül? Szafije kadin gyengéden átkarolta.

- Tudom, Mardzsalla! Tökéletesen tudom, hogy érzel. Sírj csak, barátnőm! De 
remélem, hogy ma este, amikor a herceggel találkozol, rögtön beléd szeret, és 
kérlek, örömmel fogadd! Aidan percekig zokogott a bas kadin telt keblére borulva. 
Aztán könnyei kezdtek elapadni. Lassan kezdte elfogadni a kellemetlen valóságot. 
Miért érzi úgy, hogy nem lehet meg Conn nélkül? Szinte egész életében megvolt 
nélküle, hisz csak hét hónapja házasodtak össze. Szereti Connt, az első perctől 
szereti, hogy megpillantotta. De soha többé nem láthatja. Conn biztos hosszan 
gyászolja, hisz Aidan egy percig sem kétkedett férje szerelmében. De Szafije 
kadinnak igaza van, egy férfinak örökösre van szüksége. Ha valaki, hát Aidan 
tökéletesen tisztában volt ezzel. Legalább a St. Michael név még tovább él! - 
gondolta némi elégedettséggel. Apja végakarata teljesül, még ha nem is teljesen 
így képzelték. Szembe kell néznie sorsával. Felemelte a fejét, kézhátával letörölte 
arcát. Remegő hangon szólalt meg:

- Kérlek, mondd el, mit tudsz Dzsavid Kánról, Szafije úrnő!

Szafije magában felsóhajtott. Az angol nő beletörődik sorsába, és most, amikor 
a birodalom kezdi megnyitni kapuit Anglia felé, értékes barátnő lehet.

- Állítólag jóképű férfi, és nyilván értelmes is, különben nem lehetne a Krími 
Kánság nagykövete. Tatár, de tudomásom szerint anyja nyugat-európai rabszolga 
volt.

Ezenkívül Szafije nemigen tudott mást Dzsavid Kánról, legfeljebb annyit, hogy 
inkább jót, mint rosszat mondanak róla. Ez is némi vigasz volt, de Aidan még 
inkább örült annak, hogy összebarátkozott a szultán kedvenc feleségével. Szafije 
barátsága fontos lehet a számára. Hiába vannak a hárem falai közé zárva, 
hatalmas befolyással rendelkezhetnek. Kezdett egy kicsit megnyugodni, élvezettel 
csevegett a bas kadinnal. Majszolta a finom édességet, és Arszlán, a nagy darab, 
hosszú szőrű, fehér macska elégedetten dorombolt az ölében.

Amikor a válide szultána belépett, a két fiatalasszony éppen fejét összedugva 
kuncogott. Nur-U-Banu hamar megtudta Szajesztétől, hogy Szafije magához 
hívatta Mardzsallát. S most édesen mosolyogva siklott a szobába.

- Mily bájosak vagytok így, lányaim! Ó, Mardzsalla! Hát szereted a macskákat! 
Ők a mi Prófétánk szeretett állatai. Az én Perim épp most szült három bűbájos 
kiscicát, az apjuk pedig, ha jól sejtem, Szafije csúnya, elkóborló kandúrja. Elfogadsz 
egyet? Pont abban a korban vannak, amikor el lehet választani őket az anyjuktól. 
Sőt, mind neked adom, hisz Dzsavid herceg palotájában még nincsenek macskák. 
Márpedig szükség is van rájuk az egerek és patkányok miatt.

- Köszönöm, asszonyom! Szeretem a macskákat, és nagyon hálás vagyok az 
ajándékért! - felelte Aidan lágyan.

- El kell hogy ragadjam tőled Mardzsallát, Szafije! Ki kell választanunk 
számára a megfelelő ruhákat ma estére.



- Ugyan, drága anyám! Felesleges ezzel vesződni, hasonlók a színeink, én 
pedig nemrég csináltattam néhány csodálatos, új ruhát.

- Milyen nagyvonalú is vagy, Szafije! De sajnos Mardzsalla sokkal magasabb 
nálad. Azt hiszem, csak a ruhatár úrnője tudja kellőképp felöltöztetni.

- Ez esetben elkísérlek bennetek, drága anyám!
Aidan csak úgy kapkodta a fejét a szóváltás közben.
Vajon miért harcolnak így egymással? - tűnődött. Micsoda ostobaság!
- Nagyra becsülöm finom ízlésed - mondta Nur-U-Banu édeskésen. - Gyertek 

hát, drágáim! - ezzel megfordult, és kisietett a szobából. Ők pedig felpattanva 
utánasiettek.

A ruhatár úrnője alázatosan fogadta a szultán édesanyját és feleségét. Nur-U-
Banu hosszan válogatott, s végül Szafijéhez fordult. - Nos, hogy tetszik?

- Eszembe nem jutott volna, hogy bíborszínt válasszak! - vallotta be Szafije 
elismerően. - De igazad van anyám, tökéletes!

 

A válide szultána önelégülten mosolygott. Egy-két dologra még mindig 
megtaníthatja a fia feleségét. És biztos volt benne, hogy Szafije is kisvártatva a 
bíbor árnyalataiban jelenik meg ura előtt. Aztán az angol lányra pillantott, aki 
mindvégig egy szót sem szólt.

- Hogy tetszik a választásom, Mardzsalla? Fontos, hogy jól erezd magad ma 
este. Az első benyomás mindig fontos a férfiaknak. Az igazat mondd, lányom! Ha 
jobban tetszik a zöld, nyugodtan mondd meg! - kedves volt a hangja.

- Nem, asszonyom, szívesebben bízom az Ön bölcsességére magam - 
tisztában volt vele, hogy bármilyen kedves is a válide, nem örülne, ha 
ellentmondana neki. És ő is hasznos barátnő lehet még. Aztán hirtelen ráébredt, 
hogy kezd úgy gondolkodni, mint ezek az asszonyok. Megrémisztetté a gondolat.

- Rendben, Latife! - fordult a válide a ruhatár úrnőjéhez. - Egy rabszolgával 
vitesd el ezeket a ruhákat Szajeszte lakrészébe. Küldjél sapkát, papucsot és 
aranyövet is!

A ruhatár úrnője mélyen meghajolt a szultán édesanyja előtt, Nur-U-Banu pedig 
szótlanul megfordult és távozott. Aidan meglepetésére Dzsindzsi jelent meg 
mellette.

- Vissza kell térnie lakhelyére, és pihenni még az este előtt, úrnőm!

Szafije gyorsan átölelte Aidant. - Ne feledd, amit mondtam, drága Mardzsalla! 
És ne félj! Elvégre Dzsavid Kán is csak egy férfi - huncutul felnevetett. - Majd 
felkereslek, ha berendezkedtél, barátnőm! - mondta, s azzal ő is elsietett.

Dzsindzsi visszavezette Aidant a kanyargós folyosókon Szajeszte úrnő 
lakrészébe. Az úrnőtől kapott egy matracot és egy helyet, ahol leterítheti. Öt másik 
lány volt benn a szobában, de ügyet sem vetettek Aidanra. Nem állt érdekükben, 
hogy barátságosak legyenek.

- Pihennie kell vacsora előtt! - mondta Szajeszte. - Aludhat, ha óhajt.

Aidan aludni akart, mert ha nem alszik, akkor gondolkodik, és ha gondolkodik, 
ha jóképű Connjára gondol, arra, amit Szafije mondott neki, ismét sírnia kell. Vajon 
valóban halottnak tekinti a családja? És ha hazajutna Angliába, Conn valóban 
elvetné magától? Hiszen ő maga sem hinné el, ha valaki azt mondaná neki, hogy 
ártatlanul került ki a törökök háreméből. Talán Szafije kadinnak igaza van, valóban 
meghalt Conn és a családja számára.

Rémisztő gondolat volt. És ha igaz, akkor valóban újra kell kezdenie az életét. 
De bármit mondjanak is, nem tudta száműzni az emlékeket. Conn! - szólongatta a 
férfit gondolatban. - Nem vagyok halott! Élek! - nyugtalanul fészkelődött matracán. 



Érezte, ha nem szedi össze magát, pillanatokon belül görcsös zokogásba kezd. 
Mély lélegzetet vett, és lassan összeszedte magát. Szafijének igaza van. Itt 
vagyok, és a lehető legjobban kell kihasználnom a helyzetem. Hosszú, fárasztó nap 
állt előtte. Szeme lassan lecsukódott, és perceken belül mély, gyógyító álomba 
merült.

11.

A szultán aznap este kertjében fogadta Dzsavid Kán herceget, a Krími Kánság 
nagykövetét. Bár sötét volt már, a hatalmas kertet fáklyák és lámpások tömege 
világította meg. A szépen kialakított kert palota felőli részén, a gyepen jókora 
baldachin állt. Fából volt ugyan, de bearanyozták, és mintha színarany lett volna, 
úgy csillogott. Alatta aranycsillagokkal díszített karmazsin díványon ült Murád 
szultán a vendégével.

Nur-U-Banu fia harmincas évei közepén járt. Karcsú, középmagas, álmodozó 
szemű, halvány bőrű férfi volt. Haja és rövidre nyírt szakálla aranyos-vöröses.

Balján az anyja ült, gyönyörű, mélykékruhában. A szultán édesanyjaként neki 
nem kellett fátyollal eltakarnia az arcát, igaz, ezen az estén a szultán asszonyainak 
sem, mert Murád élvezettel büszkélkedett háreme híres szépségeivel, és jól tudta, 
hogy rajta kívül Dzsavid Kán az egyetlen igazi férfi a kertben.

A dívánnyal szemben színes bársonypárnákon ült gyönyörű kadinja, Szafije és 
vagy fél tucat kedvenc ágyasa. Akárcsak színes, gyönyörű pillangók. Szafije volt a 
legközelebb, fejét Murád térdén nyugtatta.

Meleg volt az éjszaka, és a rózsaágyak között magas kalitkákban 
énekesmadarak daloltak. A többi háremhölgy legjobb ruháiban sétálgatott a kert 
ösvényein, gyönyörködött az őszi virágokban, élvezte az ízletes gyümölcsízű 
serbetet és a süteményeket Szemet gyönyörködtető kép volt, és Dzsavid Kán 
herceg igencsak méltányolta.

- Bárcsak minden isztambuli este ilyen kellemes lehetne, mint ez! - fordult a 
szultánhoz. - De hogyan érhet el halandó ember ilyen tökéletességet, uram!

Murád elmosolyodott. Nem volt ostoba, de azért szívesen vette a hízelgést.
- Még tökéletesebbé teszem az éjszakáját, Dzsavid Kán! - felelte. - Ha jól 

tudom, asszony nélkül jött Isztambulba. Igazat mond a pletyka?
Dzsavid Kán arca egy pillanatra megfeszült.
- A pletyka igazat mond, uram - felelte végül.
- Tehát csakugyan a mi híres rabszolgapiacunkon akar asszonyt találni - 

kuncogott Murád. - Sehol a világon nincs annyiféle szépség, mint a mi nagy 
bazárunkban. Tizenkét éves szüzektől tapasztalt asszonyokig mindent megtalál. 
Minden ízlést ki tudnak elégíteni. Néha álruhában kilátogatok, ha nem is vásárolni, 
csak élvezni a látványt.

- Még soha nem jöttél volna vissza úgy, hogy ne vásároltál volna! - kuncogott 
a válide. - A fiam igazi ínyenc! Műgyűjtő! Nem így van, Oroszlánom?

Fia őszinte szeretettel mosolygott vissza rá. Kicsit olyan volt, mint az a 
gyermek, akit rajtakapnak, amint gyümölcsöt lop a gyümölcsösből.

- Sajnos, Dzsavid Kán, anyám jól ismer engem, igaza van!
- Amikor megtudtuk, hogy mindössze a szolgái kísérték el, úgy döntöttünk, 

hogy megédesítjük első isztambuli napjait. A mai nap egy hajó érkezett Algírból, és 



az ottani dej ajándékai közt volt egy gyönyörű asszony is. Ezennel Önnek adom! - 
Murád a kizlarra pillantott, aki a trón mögött állt. – Vezessék ide, Ilban bej! - 
utasította kizlarját, aztán visszafordult a herceghez. - Ritka teremtés - magyarázta. 
- Angol nemesasszony. Mivel tudják, mennyire szeretem bas kadinomat, rendre 
vörös hajú nőket küldenek nekem, ami ritkaság a mi birodalmunkban. Szeretnének 
a kedvemre tenni, honnan is tudhatják, hogy egyetlen nő sem vetekedhet az én 
tiszta gyöngyszemem tökéletességével - és ezzel végigsimított Szafije haján.

Dzsavid Kán mosolygott, és meleg szavakkal köszönte meg a szultán 
kegyességét. Ugyan jelen pillanatban semmi szüksége nem volt nőre, de nem 
utasíthatta vissza a császár ajándékát.

- Ne köszönje, míg nem látta! - mosolygott rá szélesen a szultán -, és annál 
jobban, ha majd fiút szül magának!

Egyszer csak felharsant a szultáni kikiáltó hangja.

- Csöndet, csöndet! - szólongatta a vendégeket. - Nagyurunk, III. Murád szultán, 
a hit védelmezője és Allah árnyéka ezen a földön, megbecsülése jeléül ajándékot 
nyújt át a Krími Kánság új nagykövetének, Dzsavid Kán hercegnek, a nagy Devlet 
Kán, a Krímség uralkodója fiának. Legyen hát csönd, lássátok és csodáljátok a nagy 
III. Murád szultán nagyvonalúságát! Vezessék elő az ajándékot!

- Vezessék elő az ajándékot! - visszhangzott az egész hárem.

Léptek zaja hallatszott a kert sötétben lévő része felől, majd a perzsa rózsák 
sora közül az apró köveken. Aztán egyszer csak négy magas, büszke tartású, 
elegáns, fehér nadrágot és válluon átkötött leopárdbőrt viselő rabszolga jelent meg 
a lámpások fényében. Tiszta ezüst gyaloghintót hoztak, amelynek utasát halovány 
arany selyemfüggöny takarta el. Megálltak a szultáni trón előtt, és óvatosan 
letették a földre a gyaloghintót. Ilban bej bukkant elő. Lassan a gyaloghintóhoz 
lépett, kinyújtotta madárszerű kezét, és elhúzta a függönyt.

A kertben mindenki visszafojtotta a lélegzetét. A kizlar aga benyúlt a 
gyaloghintóba, egy fátylakkal borított alakot segített ki belőle, aztán a szultán és a 
herceg elé vezette. Várt egy kicsit, hadd vegyék szemügyre így is, majd elhúzta az 
asszony arcát takaró aranyfátylat, és a gyönyörű hajat elrejtő másikat. Majd a 
főeunuch levette Aidan hosszú köntösét, és végül rövid kis ingmellét is, csupasszá 
téve melleit. Aztán hátralépett.

- Nos, barátom? Remélem, nem csalódott a választásomban - mosolygott a 
szultán, és hangja is kedélyesnek tűnt, de sem a validét, sem a bas kadint nem 
tévesztette meg. Ők kihallottak belőle valamit, amit a többiek nem. Murád 
egyáltalán nem volt elégedett. Feltehetőleg bánta már, hogy elajándékozta a bájos 
angol nőt, de most már semmit nem tehetett.

Dzsavid Kán Aidanra pillantott.
- Gyönyörű asszony, Felség! Ön nagyon nagyvonalú!
- Mint mondják, nem szűz már, tehát azonnal élvezheti! - felelte a szultán. 

Intett Ilban bejnek, készítsék elő az asszonyt az útra.
A kizlar aga meghajolt, Aidanra terítette a köntöst, intett egy rabszolgának, 

hogy vegye fel a többi ruhadarabot, és elvezette.
- A herceg palotája a várostól északra, a tengerpartnál van - mondta 

Aidannak,   mihelyt kellőképp  eltávolodtak.  - Dzsindzsi már előrement, hogy 
berendezkedjen, úgyhogy Omar gondjaira bízlak. Nekem most sietnem kell, hogy 
valami különlegességet találjak a szultán ágyába ma este. Zokon vette, hogy 
lemaradt rólad. Gyorsan elnyerted volna a szultán kegyét, Mardzsalla, de talán 
jobb lesz így. Élj boldogan Dzsavid Kán herceggel, és ne feledd, hogy a szultán 
ajándéka vagy. Ha a herceg elégedett veled, hatalmas barátokra tehetsz szert a 
háremben. Ugye megértesz?



- Igen, aga uram! Megértem - felelte Aidan. Meglepetésére Ilban bej 
megpaskolta a kezét, aztán elsietett.

- Csodálatos barát! - szólalt meg Aidan mellett Omar.
- És azt hiszem, veszélyes ellenfél - felelte az asszony. 
Omar bólintott. 
- Ön nemcsak szép, de okos is, Mardzsalla úrnő.

Omar rásegítette a köntöst, elrendezte az Aidan haját takaró hosszú 
aranyfátylat, majd az arca elé is vékony fátylat tett. Ezután indultak csak útnak a 
sötét kert útvesztőiben. Kis, fehér apród fiú haladt előttük, hatalmas, lobogó 
fáklyával a kezében. Végül megérkeztek a szultáni kikötőhöz, ahol a herceg hajója 
várakozott. Omar besegítette Aidant.

- Sok szerencsét! - köszönt el tőle, aztán éles, parancsoló hangon magyarázott 
valamit a herceg embereinek. Aidan már megértett egy-két szót: - A herceg 
asszonya... jól őrizzék... a szultán haragja!

Aztán Omar távozott, és Aidan magára maradt. A csónakosok még laposan sem 
pillantottak felé, hisz uruk tulajdona, szemüket sem vethetik rá. Aidannak nem volt 
mit tennie, némán ült, és várta Dzsavid Kán herceget, akitől a sorsa függött. Az 
előbb nemigen tudta szemügyre venni, mert Nur-U-Banu és Szafije is 
figyelmeztették, hogy mélyen süsse le a szemét, amikor elővezetik. Murád császár 
nagyon ad a jó modorra, és az oszmán világban egy jól nevelt asszony lesüti a 
szemét. Körülnézett a díszes csónakban, majd ásított. Vajon meddig kell még 
várnia? Aztán a csónak lágy ringása elaltatta.

Dzsavid Kán megállt és lenézett a békésen alvó asszonyra. A dívány sötét 
selyemszíne még jobban kiemelte fehér bőrének szépségét. Mosoly futott végig 
általában szigorú vonásain. Mily békésen is alszik! - gondolta. - Igaz, feltehetőleg 
nem kínozzák oly fájó emlékek, mint őt. Belépett a csónakba, és halkan adta ki a 
parancsot a rabszolgáknak. Az evezősök ügyesen kikormányozták a csónakot a 
Boszporuszba, aztán puha, ritmikus csapásokkal indultak meg a Boszporusz északi 
vége felé, ahol a Fekete-tengerbe ömlik. Itt állt Dzsavid Kán herceg palotája.

A herceg lenézett Aidanra, és ujjával megérintette tincseit. Akár a megolvadt 
bronz! - gondolta. - És mily puha! A szeme színét nem látta, de a szultán anyjától 
tudta, hogy világos. Nem olyan égszínkék, mint az övé, de azért világos. Még soha 
nem látott ilyen asszonyt, bár jó néhány szőkével találkozott már. Anyja is az volt. 
De ennek a rabszolgalánynak egészen különleges haja volt.

És tetszik az arca is — gondolta a herceg. - Nem olyan szépség, mint Nur-U-
Banu válide vagy Szafije bas kadin. És nem is az a duzzogó, gyerekes báj látszik az 
arcán, mint annyi fiatalasszonyén. És magas is, de nem testes. Vajon milyen lehet 
a hangja? És egyáltalán beszél-e olyan nyelvet, amit ő megért? Egy új asszony, teli 
ismeretlennel, amit felderíthet. Milyen kár, hogy életének pont abban az 
időszakában kapta, amikor nem érdeklik az asszonyok. Bárcsak elmondhatta volna 
a szultánnak, de az ember nem utasíthatja vissza a világ legnagyobb 
uralkodójának ajándékát. Főleg, amikor oly jól látszik rajta, hogy Murád mihelyt 
megpillantotta, nem szívesen vált meg tőle.

Szegény Murád! A herceg halkan felnevetett, Aidan pedig felriadt a hangra. 
Hirtelen felült. Arca lángolt, érzéki ajka pedig tágra nyílt a meglepetéstől. Dzsavid 
Kán két tenyerébe fogta az asszony arcát. Ujjaival végigsimított a puha bőrön, 
hüvelykujja végigsiklott Aidan ajkán. Az asszony szeme tágra nyílt, és a herceg 
látta már, hogy ezüstösszürke.

- Beszélsz törökül? - kérdezte csendesen.
- Most tanulok - felelte Aidan lassan.
- Mondd, milyen nyelven beszélsz?



- Az anyanyelvem angol, de beszélek franciául...
- Az megfelel - váltott át a férfi erre a nyelvre. – Anyám francia volt.
- Hát ezért kék a szeme!
Dzsavid Kán arcán mosoly jelent meg.
- Igen, ezért - bólintott.
- Hová megyünk, uram? - Aidan hirtelen ráeszmélt, milyen udvariatlanul 

viselkedett eddig.
- Egy palota lesz az új otthonod, ott, ahol a Boszporusz a tengerbe folyik. 

Láthatod a Fekete-tengert az ablakodból.
- Mindez olyan idegen nekem - szólalt meg Aidan szomorúan.
- Van szolgád? Te leszel az első asszony az itteni házamban.
- Az algíri dej egy Dzsindzsi nevű eunuchot küldött velem Isztambulba. De ha 

lehetne, szeretnék néhány asszonyt magam körül, uram. Borzasztó szokatlan 
nekem, hogy olyasvalaki öltöztet, vetkőztél és fürdet, aki férfinak néz ki, még ha 
nem is az.

- Holnap beküldjük Dzsindzsidet a rabszolgapiacra, hogy vegyen néhány 
szolgálólányt - felelte Dzsavid Kán.

- Nem mehetnék be én is Isztambulba, uram? Nem mintha nem bíznék 
Dzsindzsiben, de ezek a nők az én társaságom lesznek. Jobb szeretném magam 
kiválasztani őket. Dzsindzsi nem ismer eléggé hozzá.

- Semmi akadálya - felelte a férfi. - Milyen nőt szeretnél választani?
- Nem vagyok biztos benne, de azt hiszem, olyasvalakit, mint én vagyok, aki 

nemrég óta rabszolga, és még fél.
A férfi elgondolkodott. Milyen lágyszívű - gondolta meghatottan.
- Félsz tőlem? - kérdezte. Kék szemével kíváncsian tekintett az asszonyra.
. - Igen - vallotta be Aidan őszintén.
- Nem kell félned. De mondd csak, miért félsz egyáltalán?
- Hát, nem tudom, mit vár tőlem, uram. Egy évvel ezelőtt még szűz lányként 

gyászoltam atyám halálát, hét hónappal ezelőtt a királynőm férjhez adott, nem 
egész három hónappal ezelőtt pedig elraboltak és eladtak. Minden olyan gyorsan 
történt! Azelőtt pedig oly nyugalomban éltem! Most pedig itt vagyok egy 
csónakban egy idegen férfi mellett, akiről azt mondják, hogy a gazdám. Félek, 
uram! Azt hiszem, érthető.

- Nem kell félned, Mardzsalla! Őszintén mondom, hogy ha nem hűbéruram 
ajándéka vagy, el sem fogadlak, de így nem volt választásom, így hát a házamban 
élsz majd, és igyekszem gondoskodni róla, hogy a körülményekhez képest 
boldogan és kényelemben élj.

- Nem kedveled a nőket, uram? - csúszott ki Aidan száján, még mielőtt 
meggondolhatta volna magát. Hallott már ilyen férfiakról.

De Dzsavid Kán nem sértődött meg, inkább szórakoztatta a dolog.
- Azt kérdezed ezzel, hogy a Vénusz temploma helyett Szodoma 

templomának hódolok-e? A válasz nem, nagyon is élvezem a nőket.
Ó! Döbbent meg Aidan. Tehát a herceg őt nem kívánja. Micsoda megaláztatás! 

Ismét csak vesztesként került ki az élet játszmájából. Aztán vidámabb gondolata 
támadt.

- Ha nem kíván engem, uram, nem adna-e vissza a családomnak 
váltságdíjért? Nagyon gazdagok vagyunk, és a férjem boldogan fizetne, hogy 
hazatérjek hozzá.

Aidan úgy érezte, bármit is mondott Szafije kadin, inkább nézne szembe 
Angliában a szégyennel, mint vállalja a veszélyt, hogy Dzsavid Kán eladja, csak 
azért, mert nem kívánja.

- Hihetetlenül vétenék a jó modor ellen, ha eladnám a szultán ajándékát, még 
ha a saját családjának is adnám vissza, Mardzsalla! - Látszott rajta, hogy a maga 



részéről lezárta, a témát. Időközben megérkeztek a palotához. A herceg 
udvariasan átkísérte Aidant a sötét kerten az épületig. Ott két keze közé fogta az 
asszony arcát, és maga felé fordította. - Jó éjt, Mardzsalla! Remélem, jól alszol 
majd! - ezzel sarkon fordult, és már el is tűnt.

Aidan utánanézett, és némi bánatot érzett. Miféle férfi ez? Mi lett volna, ha 
megkívánja? De ha valóban nem kívánja, miért tartja magánál? Csakugyan annyira 
megsértődne a császár, ha visszaengedné a családjához? Mit törődik egy ilyen 
hatalmas uralkodó egy rabszolgalánnyal?

- Miért nem megy vele? Máris felbosszantotta valamivel? - jelent meg az 
aggódó Dzsindzsi mellette. - Nem sértheti meg a hatalmas herceget!

- Hallgass! - csattant rá Aidan a megrémült eunuchra.
Most először beszélt így vele, és Dzsindzsi ijedten összehúzta magát. - A herceg 

nem óhajtja velem tölteni az éjszakát. Nyilván udvarias ember, azt akarja, hogy 
kipihenhessem magam a hosszú út után.

- Hát persze, úrnőm, természetesen, hogy is nem gondoltam rá - Dzsindzsi 
újra csupa mosoly volt.

- Csakugyan, Dzsindzsi, miért nem gondoltál? Most pedig mondd, merre 
vannak a szobáim? Hagyod, hogy úgy ácsorogjak itt a kapu előtt, akár egy koldus! 
- Csaknem felnevetett,

Dzsindzsi oly sietve engedelmeskedett. Egy dolgot megtanultam ma is, 
gondolta Aidan. A hárem különös világában az asszonynak erőt kell mutatnia, 
különben az eunuch a fejére nő.

- Hoztad a kiscicákat, amiket a válide ígért nekem? Szeretném látni őket, 
mielőtt lefekszem aludni!

Az eunuch kis bogárként rohangászott körülötte, lesegítette ruháját, kényelmes 
köpenybe bújtatta. Sopánkodott, mert a súlyos aranyöv nyomot hagyott Aidan 
csípőjén.

- A válide főeunuchja azt mondja, hogy néhány napon belül átküldik a cicákat, 
úrnőm! Épp ideje! A palota éveken át zárva volt, és láttam már egeret benne!

- De nem az én lakrészemben, remélem?
Aidan kíváncsian végigjárta a palota női szárnyát. A hatalmas szalon közepén 

szökőkút állt. Volt egy szép, csempézett fürdő, és egy másik, kisebb is, a hárembeli 
magánlakosztályában.

Másnap reggel egy nagyobb bárka vitte be a városba. A herceg nem feledkezett 
meg ígéretéről, és egy meglehetősen teli erszényt bocsátott Dzsindzsi 
rendelkezésére.

- Azt mondta, hogy megvehet bármit, amit csak megkíván - lelkendezett az 
eunuch. - Megakadt Önön a szeme, úrnőm, tudtam, hogy így lesz!

Bárkájuk elég nagy volt ahhoz, hogy elférjen rajta a gyaloghintó is a négy 
fekete rabszolgával, és mihelyt partra szálltak, Aidan így folytatta útját a Nagy 
Bazár rabszolgapiacáig. Mihelyt odaértek, döbbent csak rá Aidan, mekkora 
szerencséje is volt, hogy nem nyilvános árverésen adták el. A vásáron többnyire 
férfiak voltak, bár látott néhány lefátyolozott asszonyt is, akik, akárcsak ő, szolgáik 
kíséretében merészkedtek ide. Igyekezett gyorsan végezni, mert kínzó 
tehetetlenség fogta el a mezítelen nők láttán, akiket a vásárlók úgy vizsgáigattak, 
tapogattak, mintha lovak lennének. Némelyik asszony arcán könnyeket látott, de a 
legtöbbén a teljes reménytelenséget, és ez valahogy még rosszabb volt.

Dzsindzsi segítségével elmagyarázta a rabszolgapiac tulajdonosának, mit óhajt. 
Három szolgálónőt keres, ha lehet, európaiakat. Hisz így legalább néhány 
sorstársát megmentheti. A bazártulajdonos sárga fogait kivillantva mosolygott.

- Kérem, mondja meg bájos úrnőjének, hogy szolgálhatok azzal, amit keres - 
mondta Dzsindzsinek. Tapsolt, majd utasításokat adott egy sietve megjelenő 
rabszolgának.

- Van egy anya és a két lánya - magyarázta Dzsindzsinek.



- Nem beszélnek törökül, és úgy tűnik, egyszerűen nem is képesek 
megtanulni. Azonkívül borzasztó buták, és bár reméltem, hogy jó árat kapok a két 
lányért, egyszerűen lehetetlen elválasztani őket. Ahányszor csak megpróbáltam, 
iszonyú jelenetet rendeztek. Még meg is akarták ölni magukat. Néha úgy érzem, 
Allah büntet velük, de talán az Ön úrnője hasznukat veszi. Őszintén megmondom, 
mert becsületes kereskedő vagyok, vagy eladom őket így együtt, vagy akár meg is 
fojthatom őket, mert egy vagyonba kerül az etetésük.

Aidan értette, mit mond a kereskedő, nem volt szüksége tolmácsolásra.
- Hadd lássam őket! - szólalt meg.
Kisvártatva három nő jelent meg a szobában, és valóban elég szerencsétlenül 

néztek ki. Mindhárman magas, csontos, sötétszőke teremtések voltak, hajuk 
koszos és ragacsos. Mogorvák voltak, és ellenséges fény csillogott a szemükben. 
Nem valami ígéretes - gondolta Aidan.

- Beszélnek franciául?
Nem kapott választ.
- Németek?
Nem kapott választ.
- Velenceiek?
- Nem hölgyem, de megértjük a velenceiek nyelvét, mert sokat kereskedünk 

velünk - válaszolt végre a legidősebb. - Dubrovnik városának a közeléből valók 
vagyunk.

- Nem rabszolgának születtetek?
- Dehogy! Szabadnak születtünk. A férjemnek halfeldolgozó üzeme volt. 

Négyszobás házunk volt, és a lányaimnak rendes hozománya. De a múlt évben 
rosszul ment az üzlet. A férjem nem tudta kifizetni a szultánnak járó adóját, így hát 
katonák jöttek, és elvitték a lányainkat. Amikor tiltakoztam, csak nevettek, és azt 
mondták, ha annyira aggódom értük, elkísérhetem őket. Hát így kerültem ide.

- Szolgáltok-e hűségesen, ha megveszlek bennetek? - kérdezte Aidan. - Fel 
nem szabadíthatlak benneteket, hiszen magam sem vagyok szabad. Dzsavid Kán 
herceghez tartozom.

- Mi lenne a dolgunk, hölgyem?
- A szolgálóim lennétek.
- Mindannyiunkat megvenne úrnőm?
- Igen - bólintott Aidan. - Nem választanék el egy anyát a gyermekeitől. Hány 

évesek a lányok?
- Tizenegy és tizenhárom. De mindketten szorgalmasak, úrnőm.
Aidan Dzsindzsihez fordult.
- Fizesd ki ólcet, aztán menjünk haza! Nyomaszt ez a hely!
Dzsindzsi kritikus szemmel pillantott végig a rabnőkön.
- Nem valami csinosak! - jegyezte meg, aztán megértőén elmosolyodott. - Hát 

persze, úrnőm! Mily okos is Ön! Ezekre biztos nem vet szemet a herceg. Hisz 
bolond lenne vetélytársakat vinni a házba! - kuncogva állt neki a kötelező alkunak. 
A rabszolga-kereskedő most, hogy vevője akadt, úgy döntött, hogy áruja 
mégiscsak értékes.

- Mi a neved? - fordult vissza Aidan az asszonyhoz.
- Marta vagyok, a lányaim pedig Iris és Fern.
- Engem Mardzsallának neveznek - mutatkozott be Aidan. Meglepetésére 

könnyen jött a nyelvére. Rádöbbent, hogy kezdi elfogadni a helyzetét.
- Megkötöttük az alkut, úrnőm! - jelentkezett Dzsindzsi.
- Az a rabló, aki becsületes embernek meri nevezni magát, meghajolt 

fensőbbségem előtt!
Aidan felnevetett.
- Dzsindzsi, Dzsindzsi! - korholta gyengéden. - Hát egyáltalán nem szégyelled, 

hogy ily nyíltan törsz magasabb pozícióra?



- Egyáltalán nem, úrnőm! - mosolygott rá elbűvölően az eunuch. Amióta Aidan 
eunuchja lett, most kezdett csak igazán bízni benne, hogy valóban viszi valamire 
az oldalán. Úrnője csúfolódik is, és ez számára azt jelentette, hogy Mardzsalla 
kezdi elfogadni helyzetét.

 - Valami rendesebb ruhára van szükségük ezeknek a nőszemélyeknek - 
mondta Aidannak. - Menjünk a ruhakereskedők utcájába! Ellátogathatunk a 
szövetkereskedők negyedébe is. De az első utunk a női fürdőbe vezessen, hogy 
megfürödhessenek! Tele lehetnek tervekkel, így nem szállhatnak a herceg 
bárkájába!

Aidan egyet kellett hogy értsen vele. Marta és a lányai borzasztó koszosak 
voltak, ami annál is érdekesebb volt, mert a törökök láthatóan nagy súlyt fektettek 
a tisztaságra. Nem értette, hogyan engedhették meg, hogy egészséges rabszolgák 
ilyen állapotba kerüljenek. Kisvártatva megoldódott a rejtély.

- Fürdő? - Marta bizonytalanul nézett rá. - A papunk mindig is arra tanított, 
hogy a fürdés istentelen dolog, mert aki ad a testére, nem juthat el Istenhez! 
Kérem, ne tegye ezt velünk, úrnőm!

Az úr szakállára! - gondolta Aidan.
- A papotok tévedett, Marta, de erről nem óhajtok vitatkozni - közölte nyersen. 

- Te megígérted nekem, hogy amennyiben megveszlek téged és a lányaidat, 
hűségesen szolgáltok, és ebbe beletartozik az engedelmesség is! Elmegyünk a 
fürdőbe, ahol alaposan megmosnak és megfésülnek bennetek. De választhatsz! 
Visszautasíthatod, és visszamehetsz a piacra! Vagy engedelmeskedtek, és 
boldogan, biztonságban élhettek a szolgálatomban. De nem tűröm el az 
engedetlenséget, sem a tisztátlanság bűnét! - Szigorú pillantást vetett az 
asszonyra, s az meghunyászkodott.

- Engedelmeskedünk, úrnőm!
Aidan bólintott, s ezzel lezárta a dolgot.
Dzsindzsi bekísérte az asszonyt és lányait a női fürdőbe, majd kisvártatva 

vigyorgó képpel bukkant elő.
- Két óra múlva jövünk értük, addigra tökéletesen rendbe rakják őket, úrnőm!
Büszkén haladt a tömegben, helyet csinálva Aidan gyaloghintójának.
Először a ruhakereskedők bazárjába mentek, ahol Dzsindzsi segítségével csinos 

és kényelmes ruhákat vettek a szolgálóknak. Utána egy szövetkereskedő boltját 
látogatták meg. A kereskedő majd kezét-lábát törte, hogy szolgálatukra lehessen. 
Dzsindzsi gyorsan tudtára adta, hogy úrnője nem más, mint a Krími Kánság új 
követének, a hatalmas Dzsavid Kán hercegnek kedvenc asszonya. Aidan épp 
eleget megértett mindabból, amit az eunuch mondott, ahhoz, hogy rázkódjon a 
nevetéstől, de nem akarta eunuchját megalázni azzal, hogy megfeddi a kereskedő 
előtt. Ám mihelyt távoztak a boltból, odafordult hozzá.

- Vigyázz, mert egyszer még bajba sodor a nyelved! Szerencséd, hogy a 
herceg nem hallotta mindazt, amit összehordtál! Azt hiszem, egyáltalán nem 
érdeklem őt.

- Ma reggel megtudtam valamit a szakácsoktól, úrnőm! A herceg a feleségét 
és a fiait gyászolja. Nemrégiben haltak meg. Tegnap nem sikerült megtudnom, 
mert nem akartam, hogy úgy tűnjön, mintha kutakodnék. De legalább tudhatjuk, 
hogy igazi férfi, úrnőm! Majd Ön segít neki, hogy feledje gyászát, és addig is biztos 
lehet a helyzete.

- Szegény ember! - szólalt meg Aidan. - Megértem, hogy érezhet.
Miután visszamentek a fürdőbe, Dzsindzsi a váróterembe kísérte úrnőjét. 

Érdeklődni kezdett, és megtudta, hogy perceken belül végeznek Martával és a két 
lányával. Egy fürdőszolgának odaadott három rend öltözéket.

- Megmondtam, hogy égessék el azokat a tetves rongyokat - magyarázta 
Aidannak.



- Bölcs döntés - helyeselte Aidan -, bár gyanítom, hogy szegény Marta nem 
fog örülni neki, hiszen elmúlt életének utolsó emlékét semmisítetted meg.

- Túl fogja élni ezt a tragédiát - vont vállat az eunuch. - Valószínűleg egész 
életükben nem volt olyan szép holmijuk, mint amilyet úrnőm most vett nekik.

- Nem volt szegény asszony! Azt mondja, a férje jómódú ember volt! - 
tiltakozott Aidan.

- Sokkal valószínűbb, hogy egy szegény halász – fintorgott Dzsindzsi -, de nem 
számít, remélem, tanulékony. A két lánnyal nem lesz bajunk, de egy ilyen idős 
nőnek már megrögzött szokásai vannak, úrnőm. Remélem, nem bánja meg, hogy 
megvette őket. Félek, túl nagy szíve van.

De mindkettőjüknek elállt a lélegzete, amikor a fürdőszolgák eléjük vezették 
Martát és a lányait, így, tisztán, mindhárman csinosak voltak, Aidan meg is 
jegyezte:

- Most már jó rátok nézni! Hát nem jobb érzés így?
- Be kell valljam, a fürdés nem is kellemetlen, úrnőm - sopánkodott Marta. - 

De az a sok meztelenség!
Ideje volt visszatérni Dzsavid Kán palotájába. Most, hogy a késő délutáni 

fényben Aidan először vehette igazán szemügyre, teljesen elbűvölte a látvány. 
Ékszer szerájnak nevezték a palotát, és csakugyan olyan volt, mint egy értékes 
foglalatban díszelgő, gyönyörű drágakő. Nagyon közel volt ugyan ahhoz a ponthoz, 
ahol a Boszporusz a Fekete-tengerbe ömlik, de azért határozottan a Boszporusz 
partján emelkedett. Ám a palotából jól látszott a tenger. Maga a birtok pedig a 
vízbe nyúló kis földnyelv után kiszélesedett.

Az Ékszer szeráj fehér márványból épült, és Aidan biztos volt benne, hogy 
lenyűgöző látványt nyújthat, amikor arany¬ra festi a napkelte vagy a napnyugta.

A jókora bárka kikötött, és utasai kiszálltak. Dzsavid Kán a palota ablakából 
nézte őket. Elmosolyodott. Mardzsalla három nőt hozott magával. Máris megtudott 
valamit új asszonyáról; nem pazarló. Kedvenc felesége, Zoe is ilyen volt, soha nem 
kívánt többet, mint amire szüksége volt. Nemes lelkű, finom lány. A hárem összes 
tagja hozzá fordult minden bajával, mert tudhatták, hogy Zoe nem lesz elfogult 
vitáikban. Remek asszony volt. Két fiú és egy lány anyja.

De Dzsavid Kánt ugyanúgy vonzotta második felesége, Ajesa is. Pedig mennyire 
nem hasonlított egymásra a két asszony! Ajesa egyik pillanatban dorombolt, mint 
egy cica, a másikban kitört, akár a vulkán. Dühkitörései dühítették, ugyanakkor 
lenyűgözték a férfit. Ajesának az volt a szerencséje, hogy nem volt haragtartó. 
Haragja amilyen gyorsan fellángolt, ugyanolyan hamar el is múlt. Ó is két fiút szült 
neki.

A fiai! Éles fájdalom hasított a férfiba, ahányszor csak gyerekeire gondolt. Hat 
fia és két lánya született. A legidősebb, Devlet most lenne tizennégy éves. A 
legifjabb kétéves, duci kisgyerek volt. És a lányok! A legidősebb gyermeke Oma 
volt. Mintha csak az anyja tükörképét látta volna benne! Tizenhat éves volt, és egy 
szomszédos kán jegyese. Kisebbik lánya hétéves volt, Leila ne¬vű huncut kis 
ördögfióka. Elmentek! Mind elmentek! Egészséges, erős fiai, szép lányai, 
asszonyai, mintha soha nem is léteztek volna! Nyomuk sem maradt, csak az ő 
emlékezetében, de számára túl fájdalmasak voltak ezek az emlékek. Nem akart 
emlékezni. Hisz ennyit még egy erős férfi sem visel el. Ismét az ablak felé fordult, 
de Mardzsalla szolgálóival már belépett az épületbe.

Átmegyek a hárembe - gondolta. - Ha Mardzsalla kedves, megengedem, hogy 
este velem étkezzen.

A herceg szomorú és magányos volt. Egyáltalán nem örült, amikor a szultán 
nagy kegyesen nekiajándékozta Mardzsallát. De most kezdte meggondolni magát. 
Akármennyit gyászolja is asszonyait és gyermekeit, nem támasztja fel ókét. Apja 
azért küldte Isztambulba, hogy új életet kezdjen.



Alig lépett be a palota női részébe, Mardzsalla eunuchja sietett elé. Lelkes 
igyekezete mosolyt csalt a férfi arcára. - Üdvöz légy, nemes herceg!

 
Eunuchját hallva Aidan felé fordult, és alaposan végigmérte. Végre alaposabban 

szemügyre vehette a férfit, aki a gazdája lett. Bájosán meghajolt.
- Üdvöz légy, nemes herceg - köszönt ő is, aztán intett Dzsindzsinek. - Hozz 

frissítőt! - Arra is ügyelt, hogy a tengerre néző kilátással kínálja hellyel a herceget. 
A férfi ugyanolyan jóképű, mint Conn, igaz, másképp, állapította meg közben.

Conn szinte bájos, annyira tökéletes a szépsége, ám Dzsavid Kán ajka első 
pillantásra szigorúnak tűnik, igaz, csak addig, ameddig egy mosoly meg nem 
lágyítja arcát. Arca inkább hosszúkás, mint kerekded, állat mintha kőből faragták 
volna ki, annyira keménynek és eltökéltnek látszott. Kiálló arccsontja volt, szeme 
ha nem is olyan keskeny, mint egy igazi tatárnak, de mandulavágású és 
meghökkentően kék. A haja aranyló sárgás sörény.

- Nem vagyok biztos benne, hogy helyesen viselkedem, uram! - mondta Aidan 
nyugodtan. - Félek attól, hogy mivel nem ismerem ennek a földnek a szokásait, 
megdöbbentem Önt, és megneheztel rám. Ezért könyörgök, mondja meg nekem, 
ha jót teszek, és azt is, ha rosszat.

- Hát nem egyformák az asszonyok mindenütt, Mardzsalla? - kérdezte a férfi.
- Annak alapján, amit itt, Isztambulban láttam, nem hiszem, uram.
- Világosíts fel! - felelte a férfi.
- A mi országunkon királynő uralkodik.
- És a férje?
- Nincs. De ha lenne is férje, nem lenne következésképp király belőle.
Dzsavid Kán arcán látszott, hogy érdekesnek látja a dolgot.
- Mesélj tovább, Mardzsalla!
- Lovagolnak-e az Önök asszonyai, uram?
- Valaha igen - felelte a férfi. - De az rég volt. A nőnek az a dolga, hogy 

gyerekeket szüljön, lehetőleg fiúkat. Gondoskodjon gyermekeiről és uráról. Ezért 
van a hárem. A hárem olyan hely, ahol egy nő biztonságban lehet, és semmi nem 
vonja el figyelmét kötelességeitől.

- Milyen unalmas itt nőnek lenni! - bukott ki Aidan száján, mielőtt észbe 
kapott volna. Aztán látta, hogy a férfi ajka mosolyra húzódik, és rájött, hogy nem 
bántotta meg. így hát folytatta.

- Nálunk nem zárják be az asszonyokat. Lovagolnak, a férjükkel étkeznek, 
tanulnak, még táncolnak is a férfiakkal.

- Biztos vagyok benne, hogy a férfi ennek ellenére a te országodban is az 
asszony fölött áll!

- Igaz, hogy a férfinak az én országomban és Európa minden civilizált 
országában több joga van, mint a nőnek. De mi sem vagyunk jogtalanok.

- Lehet a nőnek a te országodban földje, birtoka?
- Lehet.
- De nyilván akkor is egy férfi irányítja a birtokot, gondozza a vagyont.
- Nem mindig - felelte Aidan gyorsan. - A sógornőm Európa egyik 

leggazdagabb asszonya. Maga szerezte a vagyonát, és még mindig maga hozza, a 
döntéseket.

- És te, Mardzsalla, te is vezetted a birtokodat, hoztál döntéseket?
- Mivel én voltam apám egyetlen örököse, úgy tartotta helyesnek, ha 

megtanulom az ilyesmit, de míg meg nem betegedett, be kell valljam, ő intézett 
mindent, én csak figyeltem. - Intett Martának, aki idegesen téblábolt mellettük egy 
kancsó gyümölcsserbettel. - Ide tedd, Marta, az asztalra!

- Igenis, úrnőm! - Marta lesütötte a szemét, és letette a tálcát. A kis Fern egy 
tál mandulás süteménnyel sietett oda, szégyenlősen rájuk mosolygott, és 
elszaladt.



- Bájos gyermek! - jegyezte meg a herceg. - Azt hittem, hogy egy tucatnyi 
kuncogó cselédlánnyal térsz vissza, Mardzsalla. Valóban elég neked ez az asszony 
a két lányával?

- Hogy kiszolgáljanak? Természetesen, uram. Miért lenne szükségem többre? 
Ha szükség van még szolgákra a palota rendben tartásához, kérem, szóljon, uram. 
Igaz, azt sem tudom még, mik a kötelességeim.

A férfi lassan elmosolyodott.
- Az a kötelességed, hogy bármely módon kedvemben legyél, Mardzsalla! - 

élvezettel nézte, mint pirul el az asszony arca. Kinyúlt és gyengéden megérintette. 
- Azt hiszem, a szultán hurinak szánt és nem prűd házvezetőnőnek, amikor nekem 
adott.

Aidan szóhoz sem jutott, és a herceget szórakoztatta a dolog. Nem mintha 
haragudott volna az asszonyra, amiért olyan nyíltan szólt hozzá. De most végre 
úgy érezte, hogy ura a helyzetnek. Lehet, hogy ennek a nőnek volt férje, mégsem 
valami tapasztalt - gondolta. Kezdte élvezni a gondolatot, hogy mindent megtudjon 
róla.

- Azért jöttem, hogy megkérjelek, vacsorázz ma velem, Mardzsalla, hét órakor. - 
Felállt és szó nélkül távozott.

 
Aidan megdöbbent. Feldühítette valamivel? Mi az a huri? Tanácstalanul nézett 

Dzsindzsire, egyeden kalauzára ebben a különös, új világban.
A fiatal eunuch arca ragyogott a boldogságtól.
- Tetszett neki, úrnőm! Nem gondoltam volna, hogy ily gyorsan ágyába, viszi, 

mert a szolgái azt mondják, hogy nagyonmélyen gyászolja a családját.
- Mi történt velük? - kérdezte Aidan.
- Nem tudom. Nem is számít - felelte az eunuch. - A lényeg az, hogy a herceg 

kedveli! Itt az idő, úrnőm! Nincs riválisa, és magához kötheti, mielőtt figyelme 
másfelé fordulna. Fiút kell szülnie. Ha fiút szül neki, soha nem lesz hiánya 
semmiben, akárhány nőt is kívánjon meg a herceg!

Egy fiú! - gondolta Aidan. - Vajon Conn gyereke fiú lett volna? Elfordult, hogy 
Dzsindzsi ne lássa a könnyeit. Conn számára halott - szembe kell néznie vele. A 
józan esze azt mondta, nincs kiút. Meg kell békélnie magával és a helyzetével. Ha 
elutasítja Dzsavid Kán közeledését, a férfi elküldheti magától. Nyilván nem adja 
vissza, mivel a császár ajándéka, de egyébként mi hasznát venné a házban? Tehát 
egy másik nő kénye-kedve szerint fog élni, aki majd kedvesebb lesz Dzsavid 
Kánhoz. Egy gyűlölködő, féltékeny nő kénye-kedvére. Hirtelen kezdte megérteni 
azt a nem is oly rejtett harcot, ami Nur-U-Banu és Szafije között folyt. Enyhe 
félelem fogta el.

- Nincs sok időnk - fecsegett tovább Dzsindzsi. - Meg kell fürdenie, 
beillatosítania magát, hogy minden érzéket vonzzon!

Lázasan keresgélt. Fürdőolajat, szappanokat, krémeket vett elő, hogy 
megpuhítsa Aidan eddig is puha bőrét, és közben megállás nélkül morgott, mennyi 
minden hiányzik, mi mindent kell még vennie.

- Hogy élhet egy nő így? - fejezte ki Marta Aidan saját gondolatait.
- Magam sem érteni, de itt vagyunk, nincs mit tenni ellene, Marta! Nem 

hiszem, hogy meg tudnánk változtatni a herceg gondolkodásmódját.
- Én sem, úrnőm! Látszik rajta, hogy erős ember. Jóképű is - tette hozzá. - 

Annak alapján, amit a rabszolgapiacon láttam, őszintén megmondhatom, hogy 
nagyon szerencsés, úrnőm. Igaz, mi is, hogy megvett minket!

Aidan átadta, magát az illatos fürdőnek, Dzsindzsi pedig megállás nélkül 
panaszkodott, hogy semmire nem megy képzett kisegítők, megfelelő szappanok és 
olajok nélkül. Csak vesztegeti az idejét és a tudását. Aidan felnevetett, még Marta 
is elmosolyodott, Fern és Iris pedig szájukat eltakarva kuncogtak. A kislányok 
őszintén tisztelték az eunuchot, még ha nem is értették, hogy mit mond.



Dzsindzsi gyönyörű mélykék, aranyszövéses nadrágba öltöztette.
- Azt hiszem, jelenleg a herceg nincs is tudatában, mennyire szeretné, hogy 

az este jól alakuljon - jegyezte meg. – Azt gyanítom, minden Önön múlik, úrnőm!
- Csábítsam hát el a herceget, Dzsindzsi? - Aidan felvette a selyemnadrágot.
- Jaj, dehogy! - kiáltott fel az eunuch szemét forgatva úgy, hogy egy pillanatra 

csak a szeme fehérje látszott. - A herceg majd végigvezeti azon az ösvényen, 
amelyen óhajtja, úrnőm! Önnek csak követnie kell!

Marta segítségével felöltöztette, majd gondosan kikefélte úrnője vöröses 
fürtjeit, és elkészítette frizuráját, majd egy fiókból bőrtokot vett ki, és halvány 
rózsaszín gyöngysort húzott elő, hozzá illő, csodálatos fülbevalókkal.

- A válide szultána ajándéka - magyarázta büszkén.
- Ezeket a szultán édesanyjától kaptam? De miért?
- Mert a barátja akar lenni. Féltékeny Szafije úrnő barátságára. Ezért 

megpróbálja elcsábítani Önt fia kegyencétől.
- Azt hiszem, óvatosan kell lavíroznom a két, harcban álló hölgy között. 

Mindkettő a barátom kell legyen. Nem gondolod, Dzsindzsi?
- Pontosan - bólintott az eunuch. - így csak hasznára lesz ez a helyzet. Legyen 

jóban mindkét úrnővel, egyiket se haragítsa magára, és így elnyeri a szultán 
kegyét is. Nem lenne rossz, úrnőm, és hasznára válna a hercegnek is.

Iris kerek tükröt tartott Aidan elé, az asszony belepillantott, és meghökkentette 
a látvány. Életében most először látta magát gyönyörűnek.

- Látom, elégedett a látvánnyal! De várjon, még valamit meg kell tennem! 
Üljön le, úrnőm!

A kis Fémhez fordult.
- Hozd ide a kolt és az ecsetet, amit az előbb mutattam! - gyengéden beszélt, 

azokkal a szavakkal, amelyeket Aidantól tanult, hogy a gyerek megértse. Az pedig 
sietve engedelmeskedett, s kisvártatva egy kis alabástromedénnyel tért vissza. Az 
eunuch ügyesen kifestette Aidan szemét.

- Most nézze meg magát, úrnőin ! - szólalt meg, amikor végzett.

 
Egyszerűen hihetetlen volt a változás. Aidan alig hitte, hogy az egzotikus nő, 

aki ránéz a tükörből, ő maga. Ó, bárcsak Conn és azok a butus lányok, akikkel az 
udvarban szolgáltam, most láthatnának, futott át agyán!

Aidan meglepetésére Marta gyorsan magához ölelte, mielőtt elindult.
- Az úr legyen Önnel, úrnőm! - búcsúzott.
Dzsindzsi a herceg lakosztályához kísérte, majd becsukta mögötte az ajtót.
- Milyen hivatalos a te Dzsindzsid! - sietett a herceg az asszony elé. - 

Egyszerűbb lett volna, hogyha a kerten keresztül vezet - intett a széles üvegablak 
felé.

Aidan csak most jött rá, hogy az a bozontos kert, amelyet a háremből látott, a 
ház urának a kertje is.

- Azt hiszem, Dzsindzsi attól félt, hogy elveszünk abban a bozótban! - 
mosolygott. - Nem lehetne kertészeket hozatni, hogy rendbe tegyék?

- Szereted a kerteket? - A herceg letelepedett az alacsony asztal mellé. 
Kényelmes, fehér ruhát viselt, amelynek csak a nyakát díszítette hímzés és perzsa 
lazuritkő, amelynek színe még jobban kiemelte szemének kékségét.

- Szeretem a kerteket - felelte Aidan lágyan.
A férfi előrehajolt.
- Gyere, ülj mellém, Mardzsalla! - szeme közben elismerőleg futott végig az 

asszonyon.
Aidan leereszkedett mellé, a férfi pedig megérintette a haját.



- Szinte azt hittem, hogy égetni fogja az ujjam – mondta félmosollyal. - 
Csodálatos színe van! Anyám francia volt, és a haja akár az arany. Mindig azt 
hittem, hogy ennél szebb haj nincs, de most látom, hogy tévedtem!

- Semmit nem tudok az országáról és népéről! – szólalt meg Aidan. - Hol van a 
Krími Kánság? Milyen emberek élnek ott?

- Országom a Fekete-tengertől északra van, és lakói Ázsiából származnak. 
Tatároknak hívnak minket, de legalább annyira különbözünk keleti testvéreinktől, 
mint a fekete a fehér embertől. Büszke, hűséges, vad nép ez. - Átkarolta az 
asszony karcsú derekát. - Igazán történelemórára vágysz, Mardzsalla? Talán 
valóban nem árt tudnod, hogy szenvedélyes és erőteljes szeretők vagyunk! - 
megcsókolta Aidan vállát.

Aidan első ösztöne az volt, hogy elhúzódjon. Elvégre férjes asszony. De 
kényszerítette magát, hogy mozdulatlanul maradjon. Hisz régi élete véget ért, és 
jövőjének ez a férfi a kulcsa. És a herceg mind ez idáig semmit nem tett, amivel ne 
szolgált volna rá bizalmára.

- Még soha nem volt szeretőm - szólalt meg halkan.
- A férjed nem volt a szeretőd? - a szája melegen és ingerlőén csiklandozta a 

bőrét.
- De végül is az volt - tűnődött Aidan.
A herceg feléfordult, és erős tenyerei közé fogta Aidan arcát.
- Mondta-e a férjed, hogy a szemed viharfelhőkre emlékezteti, és hogy ezek a 

fekete és arany pöttyöcskék a vihar által felkapott levelekre?
Aidan egy hosszú pillanatig azt hitte, megfullad. Egyszerűen nem tudott levegőt 

venni. Életében nem látott ilyen hihetetlen kék szempárt, mint amely most nézett 
rá. Nézett? Nem is ez a legjobb szó. Foglyul ejtette tekintetével.

A férfi elengedte az arcát, és keze lejjebb siklott, a kis boleró alá. Végigsimított 
Aidan mellén.

- Életemben nem érintettem még ilyen puha bőrt - folytatta. - Akár a 
legfinomabb bursai selyem, sima, puha, hibátlan!

Aidan érezte, hogy mellbimbója megkeményedik az érintésre. Elöntötte a pír. 
Nagyot nyelt. Végre képes volt levegőt venni. A férfi közben finoman cirógatni 
kezdte a mellbimbóját. Aidan pedig ajkába harapott zavarában. Úristen! Elvégre 
nem kislány már, mégis úgy érzi magát. A fülében érezte vére lüktetését, és egy 
pillanatra attól tartott, mindjárt elájul. Az a kék szempár, amely foglyul ejtette, 
most vidáman felcsillant.

- Most pedig, azt hiszem, megcsókollak, gyémántom! -.mondta a férfi 
nyugodtan, aztán ajka Aidanéra tapadt.

Aidan ajka pedig, az asszony meglepetésére, engedelmesen szétnyílt. A férfi 
gyakorlottan, gyengéden, de határozottan csókolta, és amikor nyelvük találkozott, 
az érzések olyan zűrzavara öntötte el Aidant, ami arra a különös és csodálatos 
tüzijátékra emlékeztette, amelyet egy udvari ünnepségen látott.

A férfi a hajába túrt. Kék szeme kutatóan nézett Aidan arcába. Az asszony 
meglepetésére kért és nem követelt. Volt valami gyengédség benne, ami 
megrémisztetté Aidant. Nem ezt várta. Dzsindzsi annyit fecsegett a tatárok 
hevességéről. És a herceg nem az előbb figyelmeztette-e csúfondárosan, mily 
szenvedélyes és erőteljes szeretők? Aidan a kedvében akart járni, hiszen tőle 
függött a jövője, de hirtelen Conn OMalley képe állt közéjük. Aidan legnagyobb 
rémületére sírva fakadt.

Dzsavid Kán magához húzta, hagyta, hadd engedjen szabad utat felgyülemlett 
bánatának. Aidan pedig hozzábújva, vadul zokogott. Nem volna szabad ezt tennie - 
futott át az agyán, de nem tudott uralkodni magán. Amikor végre lecsillapodott és 
lassan elapadtak a könnyei, annyira zavarban volt, hogy nem is merte fölemelni a 
fejét. Kétségbeesetten temette arcát a férfi mellébe.



- Az igazat akarom hallani, Mardzsalla! Kit gyászolsz? - kérdezte Dzsavid Kán 
halkan.

Mit számít most már? - gondolta Aidan szomorúan. Sóhajtva felnézett a herceg 
komoly, kék szemébe.

- A férjemet siratom, uram.
Meglepetésére a herceg bólintott.
- Igen, megértem, gyémántom! - mondta lágyan. - Szeretted őt és 

elvesztetted. Természetes, hogy megsiratod. Én is siratom az enyémeket, 
gyémántom! Én is.

- Uram, nagyon jól tudom, mily hálás kell legyek a jóságáért, és az is vagyok - 
kezdte Aidan. - Igazán a kedvére akarok tenni, de ebben a pillanatban nagyon 
nehéz nem emlékeznem.

- Tudom - felelte a férfi. - Akár alszom, akár ébren vagyok, álmodom. Azokról 
álmodom, akik már nincsenek, és többé nem is lesznek. - Megcirógatta Aidan 
hosszú, finom haját. - Ó, gyémántom, a szultán valószínűleg nem is adhatott volna 
más férfinak, aki ennyire megértené, mit érzel. Amióta elvesztettem a családomat, 
ez az első alkalom, hogy egy nőhöz fordulok vigaszért. Vigaszra van szükségem, 
Mardzsalla! Neked nincs?

Aidant annyira megdöbbentette ez a beismerés és az, hogy ez az erős férfi is 
sebezhető, hogy csak az igazat mondhatta.

- De - bólintott, majd a férfi szemébe nézett. - Igen, Dzsavid uram, nekem is 
szükségem van vigaszra.

A férfi gyengéden még közelebb húzta magához.
- Együk hát meg azt a remek vacsorát, amit Hammed készített számunkra! 

Mindent elkövetett, hogy olyan finomságokat alkosson, amelyek a szerelemre 
bátorítanak. Évek óta szolgál, és neki is hiányzik a családom.

- Mi történt a családjával, uram? - nézett föl rá Aidan. - Járvány tört ki?
- Bárcsak az lett volna! - felelte a férfi, és fájdalom futott végig arcán. - Nem, 

Mardzsalla! Nem járvány vitte el feleségeim, szeretőim és gyermekeim, hanem az 
ikertestvérem, Timur gonoszsága. Mondtam már, hogy anyám francia volt. Apám 
ifjúkorában ejtette foglyul. Anyám nemesasszonyvolt, s családjával együtt éppen a 
vőlegényéhez utazott, amikor apám az embereivel rajtuk ütött és elfogta. Apám 
magának tartotta meg, két húgát pedig a helyettesei kapták. Anyám apja és anyja 
meghalt az összecsapásban. Apám mesélte, hogy anyám eleinte tigrisként harcolt 
ellene, de amikor megtudta, hogy gyermeket vár, megenyhült az irányában. 
Rajtam és Timuron kívül még három fiút és négy lányt szült. Ő volt apám kedvenc 
felesége. De Timur születése napjától kezdve csak bánatot okozott nekik.

Timuron a régi tatár örökség ütközik ki, bár a sok vérkeveredés eredményeként 
ugyanolyan magas, mint én. Gyermekkorunkban mindig velem versenyzett, túl 
akart szárnyalni, de oly görcsösen igyekezett, hogy rendre alulmaradt. Emiatt 
állandóan duzzogott, kötözködött, hencegett. A korunkbeli fiúk elkerülték. Csak a 
magafajta bajkeverők találkoztak vele. A helyzet akkor sem változott, amikor elég 
idősek lettünk ahhoz, hogy családot alapítsunk. Timur testvéremnek négy felesége 
és jókora háreme volt, mégis csak egy fia született a sok lány mellett. Újabb ok az 
elégedetlenségre és a féltékenykedésre. Néhány hónappal ezelőtt kitört rajta az 
őrület. Embereivel megrohamozta az otthonomat, míg távol voltam, és 
lemészárolta egész házam népét. Senki nem menekült. Sem az asszonyaim, sem a 
gyermekeim, még egy rabszolga sem, a szakácsom, Hammed kivételével, aki egy 
kemencébe rejtőzött.

Aidan döbbenten hallgatta a mesét. Nemcsak Timur kegyetlenségének 
áldozatait sajnálta, de a herceg iránt is eltelt szíve szánalommal. Anélkül, hogy 
felfogta volna, mit tesz, szeretettel megsimogatta az arcát.

- Milyen rettenetes lehetett Önnek! Mi történt a testvérével?



- Senki nem tudja - felelte Dzsavid Kán. - Talán amikor észhez tért, rájött, 
hogy ezzel túllépett minden határt, mert embereivel együtt nyomtalanul eltűnt. 
Öcséim az egész világot tűvé teszik utána, nem menekülhet meg bosszúnk elől. 
Nevét máris kitöröltük népünk történelméből, mintha soha nem is létezett volna. 
Nem is óhajtok többet beszélni róla, Mardzsalla!

- Igen, uram - bólintott Aidan. Vajon mit szólna Conn ehhez az engedelmes 
hanghoz? - gondolta közben. Conn, akit soha többé nem láthat. Egy pillanatra 
ismét sírás fojtogatta, aztán eszébe jutott, mennyivel nagyobb a férfi vesztesége. 
Hisz ő tudja, hogy a férje él. Megtalálhatja máshol a boldogságot, és egy más nő 
oldalán dinasztiát alapíthat. Vajon el fogja-e őt felejteni? Mert abban biztos volt, 
hogy ő soha nem felejti el Connt. De sorsa immár ehhez a férfihoz köti. Ehhez a 
férfihoz, aki oly sokat szenvedett, és oly türelmesen várja az ő szerelmét. Aidan 
nem volt biztos benne, hogy fogja-e valaha is igazán szeretni, de megpróbálja. 
Igen, meg kell próbálnia.

Dzsavid Kán megérezte az Aidanban zajló belső küzdelmet, nem sürgette. 
Tapsolt és intett a háttérben várakozó diszkrét rabszolgáknak. Pillanatokon belül 
ínycsiklandó falatok egész sora jelent meg az alacsony asztalon.

- Tálalhatok Önnek, uram? - kérdezte Aidan, s amikor a férfi bólintott, 
mindenből ügyesen szedett a tányérjára, aztán eléhelyezte. Az egyik rabszolga 
pedig egy serleg rózsavizet tett a herceg elé.

A herceg jó étvággyal falatozott, majd látván, hogy Aidan nem tart vele, így 
szólt:

- Amikor meghívtalak, hogy velem vacsorázz, komolyan gondoltam. Egyél, 
Mardzsalla! Hammed remek szakács!

- Nem voltam biztos benne, hogy helyénvaló, ha én is eszem - mondta Aidan, 
aztán lelkesen telepakolta a sokfajta finomsággal a tányérját.

Dzsavid Kán elmosolyodott az asszony étvágya láttán. Anyjára emlékeztette, 
akinek szintén remek étvágya volt, és karcsú maradt, akár egy ifjú lány.

Miután mindketten jóllaktak, a rabszolgák ezüstedényben illatos, meleg vizet 
hoztak, és hozzá, kis törülközőket, hogy lemoshassák a kezükről és arcukról a zsírt 
és olajat. Aztán a herceg kávéfőzője jelent meg. Kávét őrölt, majd megfőzte az 
illatos italt. Ezalatt szolgák friss gyümölcsöt és aprósüteményeket tálaltak az 
asztalra.

- Óvatosan idd, hogy ne kavard föl az aljára telepedett zaccot! - 
figyelmeztette a herceg.

- Nem hiszem, hogy valaha is megtanulom szeretni a kávét - mosolygott az 
asszony.

- Mit óhajtanál? - kérdezte a férfi. Egyre jobban meg akarta ismerni.
- Odahaza szerettem lovagolni, szerettem az otthonom, szerettem a 

gyerekeket, a virágokat, és borzasztó édesszájú vagyok. - Aidan ismét 
elmosolyodott.

- Mindezeket élvezheted mellettem is.
- A lovakat is?
- Majd meglátjuk - felelte a herceg.
- Rendbe hozathatom a kertet, ahogy gondolom?
- Igen - felelte Dzsavid Kán. Ismét látni akarta Aidan mosolyát. Alig ismerte 

ezt az asszonyt, mégis örömöt akart okozni neki. Azt akarta, hogy Mardzsalla 
boldog legyen az oldalán, mert volt benne valami béke, amiről a herceg azt hitte, 
már soha többet nem leli meg.

 
Ismét csend telepedett rájuk, és a herceg tudta, mi jár a nő eszében. Mardzsalla 

érzékien reagált eddigi próbálkozásaira, és a férfi úgy vélte, ha leküzdi 
szégyenlősségét, minden rendben lesz köztük. Tetszett neki az asszony 



vonakodása is. Egyáltalán nem bánta, hogy Mardzsalla nem szűz már, de azért 
örült, hogy még tapasztalatlan, így sokkal érdekesebb az, ami rájuk vár.

A rabszolgák eltakarították az étkezés maradékát, megfordították a lámpákat 
is, hogy ne füstöljenek, mindössze halványan csillogjanak. Aztán szótlanul 
visszavonultak, és Aidan tudta, hogy egyedül maradtak. A herceg felállt, és kezét 
nyújtva felsegítette Aidant.

- Gyere, sétáljunk egy kicsit a kertben.
Egy kis ajtón keresztül kiléptek a szabadba. Még szerencse, hogy meleg az este 

- gondolta Aidan némi öngúnnyal, hisz vékony ruhája semmit nem melegített. 
Egyetlen felhő sem volt az égen, és a telihold fénye megcsillant a tengeren.

- Milyen gyönyörű! - tört ki Aidanból.
- Akárcsak te! - bukott ki a férfiból gyorsan. Átölelte Aidant, maga felé 

fordította. - Kívánlak, Mardzsalla! Nem egyszerűen arról van szó, hogy nőre van 
szükségem, hiszen a feleségem halála óta egy nőt sem kívántam. De van benned 
valami, ami izgat, gyémántom! Valami elvarázsolt benned. Meg kell kapjalak! 
Hogyan tudtál ily gyorsan és ily teljesen foglyul ejteni? Valóban csak tegnap este 
történt, hogy a szultán nekem adott? Lehetetlen, hiszen biztos vagyok benne, hogy 
az idők kezdete óta ismerjük egymást.

Színtiszta költészet! - gondolta Aidan. Szíve hevesebben dobogott.
- Olyan erőket tulajdonít nekem, uram, amelyeket soha nem éreztem 

magamban - suttogta.
- Mert ilyen szerény vagy, Mardzsalla! De soha többé nem nézhetek úgy a 

telihold tökéletességére, hogy ne jusson eszembe szépséged tökélye!
- Hogy lennék szép? - védekezett Aidan. — Nagydarab vagyok, és szinte 

csúnya!
- Gyönyörű vagy, gyémántom! - győzködte a férfi. - És sugárzol, akárcsak a 

hold odafenn! - Két tenyerébe fogta az asszony ovális arcát, hüvelykujjai 
végigsimítottak az arccsontokon. - A bőröd akár a legfinomabb bársony! Viharos 
szemed és lángoló hajad elbűvölnek! Kezdek beléd szeretni - folytatta, és 
gyengéden megpuszilta az asszony orra hegyét.

Aidan szeme elkerekedett. Ismét úgy érezte, levegőt sem tud venni, 
megtántorodott. A herceg pedig elengedte az arcát, átkarolta és magához 
szorította, hogy érezze az asszony telt keblét, az asszony pedig az ő vágyának 
keménységét. Lehajtotta a fejét, és megcsókolta Aidan fülét, hogy az asszony 
egész testében megborzongott a gyönyörtől. Aidan szemét lehunyva adta át 
magát csókjainak, és mohón viszonozta is őket. Hosszú ideig álltak így, 
összesimulva, egymás szájának édességét ízlelve.

Finom csókok - gondolta Aidan. Érezte, hogy a férfi tökéletesen ura a 
helyzetnek, mégis kellő szabadságot enged neki. Az asszony keze lassan felsiklott 
a férfi nyakára. Dzsavid Kán felnyögött és eltolta magától.

- Rosszulesett, uram? - kérdezte Aidan ijedten.
- Hogy rosszulesett-e?  Dehogyis, gyémántom, nagyon jólesett! Nagyon is 

élveztem! Annyira, hogy ha most nem hagyom abba, itt, ahol vagyunk, leteperlek 
a földre, és magamévá teszlek! De nem így akarom, Mardzsalla! Te nem afféle 
léha kis nő vagy, én pedig nem kamaszgyerek, aki nem tud uralkodni a vágyán. A 
szenvedély akkor a legízletesebb, ha mindkettőnkben egyformán ég a vágy. Gyere, 
immár készen állsz, hogy szeresselek. Menjünk vissza a hálószobámba, ahol 
tökéletesen élvezhetem bájaidat, és hódolhatok nekik!

Bevezette a házba, aztán gyengéd hangon utasította:
- Vedd le a ruhád, szerelmem!
Aidan vére csak úgy lüktetett. Hirtelen ismét szégyenlősnek érezte magát, 

aztán a férfi szemébe nézett, s az tele volt szeretettel és bátorítással. Aidan kibújt 
az ujjatlan mellénykéből. A férfi csodálattal gyönyörködött benne. Életemben nem 



láttam még ilyen szép melleket! - gondolta. Az asszony még le sem vetkőzött 
rendesen, de a herceg már biztos volt benne, hogy sem Zoe, sem Ajesa nem 
versenyezhetett volna Mardzsalla testének tökéletességével. Összeszedve 
akaraterejét, megállta, hogy ne érintse meg. Még nem!

Aidan meglazította övét, hagyta, hogy a földre essen, aztán letolta csípőjéről a 
sötétkék nadrágot, és hagyta azt is a földre hullani. Végül kikötözte a boka körül, 
és kibújt a nadrágból. Meztelenül állt a férfi előtt. Tökéletes, gondolta a férfi. Jól 
gondoltam, hibátlan! - Lassan megkerülte Aidant. - Nem találok rajta semmit, amit 
megváltoztatnék! - Szótlanul kihúzta a szalagokat az asszony hajából, majd 
karjába kapta Aidant, hálószobájába vitte, s gyengéden letette az ágyra.

Itt már ő maga is levette hosszú, hímzett ruháját, Aidan pedig kíváncsian 
tanulmányozta. Életében most látott másodszor férfit meztelenül. Conn mellkasát, 
karját, lábát sűrű, sötét szőr borította. Dzsavid Kán izmos, napbarnította teste 
viszont sima, szőrtelen volt. A férfi mozdulatlanul állt, hagyta, hogy az asszony 
ugyanúgy szemügyre vegye őt, ahogy ő tette az előbb. A herceg nem volt olyan 
magas, mint Conn, de jó felépítésű, és legalább száznyolcvan centi magas ő is. 
Conn férfiasságát sűrű, sötét szőr vette körül, ám Dzsavid Kánnak az ágyéka is 
olyan sima volt, mint az egész teste, és ettől férfiassága még nagyobbnak tűnt. Az 
asszony egy kicsit meghökkent a láttán, hiszen tüzes dudorban végződött, nem 
úgy, mint Conné. Aztán rádöbbent, hogy nyilván körül van metélve.

- Milyen különös - mondotta, és csaknem kuncogni kezdett. Skye mesélt neki 
az ilyesmiről, de nem is álmodott róla, hogy valaha is lásson ilyet.

- Hát tetszem neked? - kérdezte a férfi, s lefeküdt mellé az ágyra.
- Nagyon jóképű és nagyon más, mint Conn – felelte Aidan lágyan.
A férfi megfogta a kezét és megszorította. Aztán felemelkedett, és lenézett az 

arcába.
- Tudom, hogy nincs sok tapasztalatod, de megígérem, hogy nagyon gyengéd 

leszek, gyémántom! - Ajka finoman súrolta Aidanét, majd megindult lefelé az állán, 
karcsú nyakán és a fülcimpája alatti érzékeny kis mélyedésen, amelyet Conn 
annyira szeretett csókolni. Meleg szája néhány pillanatig elidőzött itt, aztán 
továbbhaladt a kecses váll és a hosszú kar felé. Végül megfordította a kezét, és 
szenvedélyesen megcsókolta a tenyerét. Aidan egész testében megrázkódott. Úgy 
érezte, mintha villám csapott volna belé.

Dzsavid Kán felkönyökölt, és hosszú ujjai gyengéden végigsiklottak Aidan 
mellének ívén. Sokkal izgatóbb volt, mint ha egyszerűen megfogta volna. Kínzón 
körözött az érzékeny mellbimbók körül, majd amikor lehajtotta a fejét és szájába 
vette, Aidan szeme lecsukódott. Dzsavid szája a mellére tapadt, keze pedig 
ugyanolyan finoman megindult a másik mell felé. Aidan érezte, mint feszülnek 
mellei, sajognak mellbimbói a vágytól.

A herceg ajka most a másik mellére tapadt, és hosszan ízlelgette. Végül 
felemelte a fejét.

- A melled nemcsak gyönyörű, hanem édes is, gyémántom! Soha még 
egyetlen nő melle sem nyújtott ekkora gyönyört! Mondd hát, hogy neked is 
jólesett-e?

- Ó, igen - zihálta. Aidan, és Dzsavid Kán elégedetten elmosolyodott.
 
A férfi keze végigsiklott Aidan hasán, puha combjai közé, egészen Aidan 

nőiességének finom szirmaiig. Aztán lehajtotta barna fejét, és a szájával szerette 
tovább.

Aidan megmerevedett. Felnyögött döbbenetében. Conn soha nem tett ilyesmit.
- Nem! Nem! - kiáltott föl, bár teste majd elolvadt a gyönyörtől.
A férfi felemelte a fejét, és rápillantott.
- A férjed nem csinálta soha? - kérdezte őszintén.
- Nem, soha.



- Akkor hatalmas gyönyörtől fosztott meg téged, Mardzsalla! - ismét 
leengedte a fejét, és rátapasztotta a száját.

Aidan teljesen megdöbbent. A férfi nem okozott fájdalmat, Aidan mégis úgy 
érezte, nem volna szabad ilyet tennie. Ilyet nem szabad tenni, és mégis...? Egész 
ágyéka bizsergett, és halk nyögés szakadt ki ajkai közül. Érezte, mint cikázik a férfi 
nyelve, és forróság futott végig ereiben. Úgy érezte, a szelek szárnyán repül, 
ugyanúgy, mint amikor Conn a magáévá tette. Eddig sejtelme sem volt róla, hogy 
ilyesmit érezhet anélkül is, hogy a férfi benne lüktetne. Egészen elkeseredett, 
amikor Dzsavid abbahagyta, de mielőtt tiltakozhatott volna, a férfi föléemelkedett, 
és egyetlen döféssel teljesen beléhatolt.

Aidan két karja pedig ösztönösen felemelkedett, magához szorította a férfit, 
körmei az izmos vállakba mélyedtek. Felnyögött, rejtett folyosójának falain érezte, 
hogy a férfi bármilyen nagynak is tűnt, még mindössze félig lehetett merev, 
amikor levetkőzött.

Dzsavid Kán csaknem felkiáltott gyönyörében, hogy birtokolja ezt a nőt. Két 
erős karjával az ágyhoz szorította. Az övé, teljesen az övé! Lassan, szinte teljesen 
kihúzta belőle hatalmas rúdját, majd újra belédöfte. Az asszony felkiáltott, de ez a 
gyönyör hangja volt. A férfi pedig újra és újra megismételte a mozdulatot. Olyan 
mélyre hatolt a nő finom testébe, amilyenre csak tudott, aztán lassan, kínzón 
visszavonult. Azonban kisvártatva érezte, hogy nem tudja tovább űzni 
Mardzsallával ezt a játékot, szenvedélye csúcsához közeledett. Mozdulatai 
gyorsabbak, egyre gyorsabbak lettek.

Aidan már szinte zokogott ettől az elviselhetetlen gyönyörtől. Mint azt korábban 
Conn felfedezte, szenvedélyes és erotikus nő volt, hogyne hevült volna föl a jóképű 
herceg gyengéd szerelmétől? Ám agya továbbra is küzdött az ellen, amit a teste 
úgy élvezett. Hogy élvezheti ennyire, ami most történik vele? Harc nélkül átadta 
testét, mert kénytelen volt rá, s mert biztos volt benne, hogy nem árulja el Connt, 
hiszen úgysem élvezi más férfi ölelését. Nem volt más választása, mint 
engedelmeskedni, de meg sem fordult a fejében, hogy élvezni fogja a herceg 
szerelmét. Pedig így történt. Hogy lehet? - kérdezte magától, aztán a szenvedély 
elragadta, ő pedig teljesen átadta magát a fehéren izzó vágynak, amelyet Dzsavid 
Kán szított benne.

Aidan többre nem is emlékezett. Amikor felébredt, Dzsavid Kán ha nem is 
végleg, de legalább egy időre kielégítve aludt mellette. Mi történhetett? - tűnődött 
Aidan. Nyilván elvesztettem az eszméletemet - gondolta, s egy pillanatig 
elismeréssel gondolt szeretőjére. Felült és ismét szemügyre vette a férfit. A herceg 
erős vonásai alig lettek lágyabbak álmában. Aidant hirtelen gyengédség öntötte el. 
Más férfi valószínűleg nem lett volna ilyen gyengéd vele. Jól látta, milyen pillantást 
vetett rá Murád szultán, amikor a hercegnek adományozta. Oly leplezetlen kéjvágy 
csillogott a szultán tekintetében, hogy csaknem beleborzongott. Nagyon jól tudta, 
hogy a szultán nem lett volna ilyen gyengéd vele. Mit sem törődött volna vele, az ő 
érzelmeivel, az ő gyönyörével. Immár tökéletesen tudta, mily szerencsés is volt, 
amikor úgy döntöttek, hogy Dzsavid Kánnak ajándékozzák.

Gyengéden végigsimított a férfi arcán. Megriadt, amikor a herceg csukott 
szemmel megszólalt.

- Ó, örömöm holdja! Egyre jobban csodállak! - azzal a férfi kék szeme kinyílt, és 
szeretettel mosolygott rá.

12.



Az Aidan karjaiban töltött éjszaka sok mindent elárult Dzsavid Kánnak az 
asszonyról. A herceg soha nem rejtette el érzéseit, és mindig is gyorsan határozott. 
Egyetlen éjszaka elég volt neki ahhoz, hogy tudja, bár soha nem múlik el teljesen 
gyásza és fájdalma, Allah olyan nőt adományozott neki, akit szerethet.

Dzsindzsi örömére csodálatos ékszerekkel ajándékozta meg Aidant. Beutazott 
Isztambulba, hogy személyesen választhassa ki őket.

- Smaragd, az állandóság jelképeként - mosolygott a férfi Aidan szemébe. És 
amikor az asszony visszamosolygott, az eunuch látta, hogy úrnője megnyugodott. 
Kezd szerelmes lenni, ha ugyan máris nem az. A férfi hozott gyönyörű, könnyű, 
pu¬ha anyagokat is, és egy féldrágakövekkel kirakott ezüstövet, azonkívül egy jó 
tucat rabszolgát. A piacon hatalmas kínálat volt portugál foglyokból, mivel a 
portugál király vereséget szenvedett az észak-afrikai móroktól.

- A helyi parasztokra nem számíthatunk, gyémántom - magyarázta 
mosolyogva a herceg. - Ha felhős az idő, elő sem bújnak, mert esni fog. Ha süt a 
nap, akkor pedig a hőség miatt maradnak a házukban. Azonkívül mindig a saját 
földjük lesz a fontosabb számukra. Ám ezek az emberek a tieid. Azt teszik, amit 
mondasz, akár meleg van, akár hideg, akár esik az eső vagy fúj a szél.

- Először is lakhelyet kell építeni nekik - figyelmeztette az asszony. - A 
palotában nincs hely, ahol elhelyezhetnénk őket.

- Aludhatnak az istállóban, amíg nem építenek maguknak valamit - felelte a 
herceg. - Ne törödj te az ilyesmivel. Az én feleségeim soha nem izgatták magukat 
a szolgák miatt. Eldobhatok, lecserélhetők.

- Lehet, hogy odahaza oly hatalmas birtokon élt, uram, amelyet egész 
szolgahad működtetett hatékonyan. De ez mindössze egy kis palota, és nincs más 
szolga, mint Hammed, a szakács, és az a néhány marcona tatár, akiket magával 
hozott. De ők sem házicselédek, és azt hiszem, sokkal jobban értenek a 
lovagláshoz és a vadászathoz, mint a házimunkákhoz. Én viszont szeretem 
hasznosan tölteni az időmet. Egyszerűen nem köt le, hogy mindig csak fürödjek, 
illatosítsam magam, és unatkozva várjam, mikor hívat. Értek a házvezetéshez. 
Mindig is erre készítettek föl.

- De azt szeretném, hogy izgatottan várd, mikor térek haza - kuncogott a férfi. 
- Elvégre nem a férfi gyönyörére teremtette-e Allah az asszonyt?

- Nem sok örömet fog találni, ha üres a gyomra, piszkosak a fehérneműi, 
uram. Márpedig ez vár Önre, ha nem engedi, hogy vezessem a házat - 
fenyegetőzött Aidan, de szürke szemében nevetés csillogott.

- Ó, te asszony! - mordult fel a herceg, majd egyetlen ugrással Aidan mellett 
termett. Aidan pedig felsikoltott meglepetésében.

- Először a kertet veszed el tőlem, most pedig már a házamat is akarod! Hát 
semmi nem elégíti ki az étvágyad? - szorosan magához ölelte.

- Semmi! - kuncogott Aidan. Szorosan Dzsavidhoz simult, míg meg nem 
érezte a férfi növekvő vágyát. Akkor pedig vakmerően lehúzta magához a herceg 
fejét, és szenvedélyesen megcsókolta.

- Ó, gyémántom! Annyira kezdesz hozzám tartozni - vallotta be a férfi lágyan.
- Akkor add nekem a házat! - morogta Aidan csábosan.
Keze érzékien cirógatta a férfi tarkóját.
- Az ilyesmit ki kell érdemelni! - csúfolódott Dzsavid. Aztán egy gyors 

mozdulattal, ami Aidant teljes meglepetésként érte, elgáncsolta. Mindketten a 
vastag szőnyegre estek. A herceg azon nyomban nekilátott lehúzni az asszony 
nadrágját, az asszony pedig sikongatott meglepetésében.

De hamar rájött, hogy ez mindössze játék. Gyorsan kigördült a férfi alól.
- Add nekem a házat! - kiáltotta.
A herceg viszont elkapta mindkét bokáját, magához rántotta, a vállára húzta 

Aidan lábait. Szája azon nyomban Aidan húsára tapadt. Izgatóan csókolta, nyelve 
finoman játszadozott az édes szirmokon.



Aidan ficánkolt alatta, mintha tűz és jég egyszerre keringett volna ereiben.
- Ó, uram! Ó, uram! - nyögött tehetetlenül.
Dzsavid Kán felemelte a fejét.
- Mondd, hogy kérem! - suttogta.
Most, hogy egy pillanatra abbamaradt az édes kínzás, Aidan valamelyest 

magához tért.
- Add nekem a házat! - nyögte.
A férfi ismét leeresztette a fejét. Tovább ingerelte, aztán felemelkedett, feljebb 

húzódott, hogy arcuk egy szintbe került, aztán szenvedélyesen megcsókolta, és 
Aidan várakozó testébe hatolt.

Az asszony megkönnyebbülten felsóhajtott. Végigsimított a férfi hátán, 
megmarkolta kemény fenekét. Közben hosszú lábait a férfira kulcsolta. Ő a 
legcsodálatosabb szerető! - gondolta közben. Ugyanolyan gyengéd, mint a férje 
volt, de más, és Aidannak tetszett ez a különbség. Csípője hullámozni kezdett, 
mert nem passzív partner volt. Érezte, mint kavarog benne egyre erősebben a 
gyönyör.

- Igen, drágám! - suttogta forró lehelete a férfi fülébe. - Igen, Dzsavid, én uram! 
Igen, szégyentelen vagyok. Igen, semmi nem elég belőled. Kérlek, kérlek, ne 
hagyd abba! - Remegett a szenvedélytől. Érezte, hogy lüktet, remeg a férfi puha 
testében, s még nagyobb a vágytól, mint máskor.

A herceg fogát csikorgatta, hogy képes legyen visszatartani magát. Allahra! 
Hogy neki semmi nem elég belőlem? Hisz nekem sem lenne elég, még az se, 
hogyha az elkövetkező ezer évet a karjaiban tölthetném! Újra és újra mélyre hatolt 
a puha, meleg gyönyörbe, majd végül nem bírta tovább, és szerelmi nedvei 
zuhatagként árasztották el Aidan rejtett kertjét. És a herceg anyanyelvén, azon a 
nyelven, amelyet Aidan nem értett, felnyögött.

- Szeretlek, gyémántom, szeretlek! - azzal az asszony mellére hanyatlott.
Aidan ösztönösen dédelgetni kezdte. Úgy érezte, a mennyekben jár. De lassan 

kezdett visszatérni a földre. Gyengéden megcirógatta a férfi fejét.
- Mit mondott az előbb, uram?
- Azt, hogy a palota a tiéd, gyémántom! - morogta a férfi. Nem mintha 

megbánta volna, amit mondott, egyáltalán nem így volt. De addig nem akarta 
megmondani az asszonynak, amíg Mardzsalla meg nem tanulta szeretni őt. Nem 
adhat ekkora előnyt az asszonynak, veszélyes dolog az ilyesmi.

Legördült róla, Aidan pedig vállára tette a fejét.
- Oly jó hozzám, uram! - mondta.
- Azt akarom, hogy boldog légy! - felelte a férfi. - De félek, hogy apám és 

öcséim nagyon megfeddnek majd, hogy így elkényeztetlek.
- Ó, de törődnek-e az ő asszonyaik a házzal úgy, mint én? - csúfolódott Aidan. 

- Igencsak értékes rabszolga vagyok, uram!
- Úgy bizony! - a férfi gyengéden megcsókolta a fejét. - Te vagy a 

legértékesebb asszony, gyémántom! Most azonban azt hiszem, jobb lesz 
fölkelnünk a padlóról. Szegény tatárjaim igencsak megdöbbennének, ha 
megtudnák, hogy rabul ejtett a saját rabnőm.

Conn OMalley nem igazán így képzelte el felesége helyzetét. Társaival együtt 
szerencsésen megérkezett Algírba, és rögtön fel is keresték Oszmánt, az 
asztrológust. Egy fehér ruhás rabszolga bevezette őket a szalonba.

- Gazdám kisvártatva csatlakozik Önökhöz, uraim - mondta tökéletes 
franciasággal.

Az OMalley fivérek érdeklődéssel néztek körül a gyönyörű, csempézett 
szobában. Középütt szökőkút állt, a felső medencéből halkan csörgött alá a víz az 
alsóba. A padlót vastag, színes szőnyegek borították, és a ragyogó ezüstlámpákat 
rubin üveg fedte. Alacsony, keményre tömött, vörös bársony ülőkék voltak, és 



ébenfa lábakon álló, gyönyörű rézasztalkák. Sir Robert Small mulatva nézte az írek 
csodálkozását.

Oszmán régi barátja volt, és csaknem olyan jól ismerte ezt a házat, mint a 
sajátját. Eredetileg első üzlettársáé, a spanyol renegát Khalid el Bejé volt, Skye 
második férjéé. Oszmán Skye-tól vette meg a házat, amikor az asszony özvegyen 
maradva Angliába menekült a Kasba-erőd parancsnokának nem kívánt közeledése 
elől.

- Ez valamikor a nővéretek háza volt - szólalt meg végül, az OMalley fivérek 
pedig tátott szájjal hallgatták a hihetetlen és kalandos történetet. Brian, Shane és 
Shamus OMalley, bár kalózok voltak, egyszerű életet éltek. Conn azonban jól 
ismerte a sztorit, és nem kerülte el a figyelmét, hogy Robbie elhallgatott valamit, 
mégpedig azt, hogy Khalid el Bej Algír nagy bordélyfejedelme volt akkoriban. De a 
fivérek így is érdeklődéssel hallgatták. Robbie nagyon jól tudta, hogy Oszmán, a 
csillagjós eközben alaposan szemügyre veszi őket az egyik kémlelőlyukon 
keresztül.

Oszmán csendben lépett be a szobába, és Conn először azt hitte, hogy ez a 
szelíd külsejű, középmagas, kopasz, holdvilágképű férfi szolga. Ruhája sem 
árulkodott arról, hogy viselője hatalmas ember volna. Aztán a szemébe nézett, és 
azonnal tudta, hogy csakis ő lehet Oszmán. A férfi aranybarna szeme nem 
egyszerűen csak intelligens volt, hanem mintha az emberbe látott volna. És 
legalább ezeréves, nézett rá Conn hitetlenkedve. Nem tudta, hogy lehet, mégis így 
érezte.

- Robert! - ölelte magához Oszmán boldogan a kis angolt. - Egy nappal sem 
látszol öregebbnek! Mivel tudtam, hogy jössz, ajándékkal vártalak! Egy csodálatos 
ikerpárt találtam neked! Gondolom, még mindig szereted az édes pipihúst!

- Soha nem vesztem el az étvágyam, Oszmán barátom! - vigyorgott Robert 
Small. - Lehet, hogy őszülök - simított végig gyérülő, gyömbérszínű fürtjein -, de az 
árbocrudam ugyanolyan merev, mint valaha. Térjünk a tárgyra, utána boldogan 
élvezem csodálatos vendégszereteted!

Oszmán melegen mosolygott az angolra. Nagyon szerette, mert őszinte ember 
volt, egy olyan világban, ahol az őszinteség ritka kincsnek számított. Mielőtt 
Robbie bemutatta volna a többieket, Connhoz fordult.

- Ön nyilván Lord Bliss! Nagyon hasonlít a nővérére. És a szeme valóban a 
lelkének tükre. Ne féltse a feleségét, lordom! Erős asszony.

- Találkozott vele?
- Többször is, mielőtt elindult volna Isztambulba. A dej a barátom, és ily 

módon bejáratos vagyok a háremébe is, ahova senki más férfi nem juthatna be.
- Hát elment? - tört össze Conn.
- Hetekkel ezelőtt, lordom. Mostanra már Isztambulban van. Biztonságban 

lesz ott.
- Biztonságban? Valami hitetlen oldalán? Térjen észhez, ember! Hisz nem 

tudja, mit beszél! - Brian OMalley harciasán nézett Oszmánra.
- Elfelejtettem bemutatni Önnek a fivéreimet, Oszmán uram - mentegetőzött 

Conn, és a híres csillagjós szeme vidáman csillogott.
- Ez a felvágott nyelvű úriember Brian, legidősebb testvérem, mellette Shane, 

ő pedig Shamus.
Oszmán udvariasan biccentett feléjük, aztán nyugodtan válaszolt.
- Talán nem minden nő egy férfi rabja, uraim? Ami pedig a hitetlent illeti - 

Oszmán felnevetett -, vajon mi oka lehet, hogy bár mindannyian ugyanazt az istent 
imádjuk, mégis hitetlennek tartjuk egymást?

Brian volt olyan érzékeny ember, hogy zavartan elpiruljon. De még mielőtt 
mentegetőzhetett volna, Oszmán folytatta:

- Szeretném, ha az én drága Skye barátom testvérei jól éreznék magukat 
Algírban. - Tapsolt, s azon nyomban megjelentek a szolgák. - Kövessétek Alit, 



barátaim! Elvezet benneteket a fürdőbe, ahol felfrissülhettek az út után. Small 
kapitány és Lord Bliss majd később csatlakozik hozzátok.

Brian, Shane és Shamus meglepődtek, de azért szófogadó-an követték Alit, aki 
arcán széles vigyorral vezette ki őket. Mi¬helyt az ajtó becsukódott mögöttük, 
Robbie is elnevette magát.

- Lefogadom, hogy igencsak boldogan térnek vissza a fürdőből, Oszmán!
Oszmán viszonozta a mosolyt.
- És még boldogabbak lesznek, amikor látják, milyen hálótársat választottam 

nekik itt-tartózkodásuk idejére. Mindegyikük valóságos huri, öreg barátom!
- De nem szándékozunk Algírban maradni, Oszmán uram! - szólt közbe Conn. 

- Mindössze azért jöttünk, hogy elmondja nekünk, mit tud a feleségemről, Aidanról.
- Sajnos nem ilyen egyszerű a dolog, Lord Bliss! Augusztus 4-én a portugálok 

megütköztek a szultán hadseregével. Komoly vereséget szenvedtek, ifjú királyuk, 
Sebestyén is elesett. Ennek eredményeként a rabszolgapiac zsúfolásig telt 
foglyokkal. A legtöbbjük portugál, de mivel Európa minden országából harcoltak 
katonák a portugál seregben, vannak spanyol, angol, francia, holland, német és 
olasz foglyok is. A szultán hihetetlen haragra gerjedt. Olyan országok, amelyek 
kapcsolatba óhajtanak lépni vele, katonákat küldenek ellene? Betiltotta a 
kereskedést ezekkel az országokkal, és a nem muzulmán országok hajóinak tilos 
szultáni kikötőkben horgonyt vetni. Mindössze a múlt héten érkezett a szultáni 
parancs. Nem tudtam időben figyelmeztetni Önöket.

- Azt jelentse ez, hogy elkobozzák a hajónkat? – kérdezte Conn.
- Nem, szó sincs róla, lordom. Mindössze annyit jelent, hogy az itteni kikötői 

hatóságok átkutatják a hajót, nincs-e rajta csempészáru, és a legénység között 
nem bújnak-e meg szökevény rabszolgák. Figyelmeztetnem kell, hogy bár nem 
hozott csempészárut, és szökött rabszolgák sincsenek a legénységében, 
mindkettőt találnak majd. Ez pedig azt jelenti, hogy büntetést kell fizessen a dej 
kormányának, vagyis a szultáni kormánynak. Aztán pedig vissza kell vásárolnia az 
embereit, akiket azzal vádolnak, hogy szökött rabszolgák. Ne féltse őket, gondom 
lesz rá, hogy ne essen bántódásuk, és latba vetem minden befolyásom, hogy ne 
kelljen sokat fizetnie. Ám beletelik némi időbe, mire továbbindulhat Isztambulba.

- Mi van a feleségemmel, Oszmán uram? Hogyan viseli a fogságot? Elveszít 
minden reményt, ha én nem jövök gyorsan!

- Azt sem tudja, hogy egyáltalán jön-e vagy nem, lordom - hangzott a válasz. - 
Megígértem neki, hogy üzenek drága barátomnak, az Ön nővérének, de 
figyelmeztettem, lehet, hogy nem tudja kiszabadítani. Mint ahogy feltételezem, 
Skye is figyelmeztette Önt.

- Vissza akarom kapni a feleségem! - kiáltott fel Conn -, és vissza is szerzem, 
még ha le is kell rombolnom Murád szultán palotájának falait!

- Insallah - vont vállat Oszmán.
- Mi a fenét jelentsen ez?
- Hogy minden úgy történik, ahogyan Allah óhajtja! - Oszmán elmosolyodott. - 

Mennyire hasonlít a nővérére, lordom!
- A nővéremet a keresztnevén nevezi, sokkal jobban érezném magam, ha 

engem is így szólítana. Vagyis Conn-nak.
- Hát legyen, Skye barátom legkisebb öccse! – mosolygott Oszmán. - Most 

pedig őszintén beszélek Önnel, ahogyan a nővérével is mindig őszinte voltam. 
Feleségét a földkerekség leghatalmasabb uralkodójának küldte egyik tisztviselője 
ajándékba. Vagyis értse meg, hogy nem lehet érte váltságdíjat kínálni, mert a 
S2ultán nem valami egyszerű kalóz. És nem is adja vissza, pusztán azért, mert Ön 
kéri. Sőt, valószínűbb, hogy megrövidíti Önt egy fejjel.

- Akkor hogy szerezzem vissza Aidant, ha nem rohamozhatom meg a szultán 
palotáját, nem válthatom ki a feleségem, még csak vissza sem kérhetem? - 
kérdezte Conn idegesen.



- Ebben nem segíthetek, nem ismerem sem Isztambult, sem azt a helyzetet, 
amely ott várja Önt - felelte Oszmán. - Elképzelhető, hogy nem sikerül 
kiszabadítania a feleségét, Conn. De ha nem próbálja, soha nem derül ki, és ha 
most visszafordul, örök életében kínozni fogja a kérdés, hogy sikerrel járt volna 
vagy nem.

- Hogy ne szabadítsam ki Aidant? Hát persze, hogy kiszabadítom!
Vagy mégse? - beléhasított a kétség, és ha nem is félelem, de valami ahhoz 

hasonló fogta el. Hisz oly fiatalok még, hosszú, csodálatos élet vár rájuk. De el sem 
tudta képzelni az életét Aidan nélkül. Nélküle nem is akart élni. Nagyot sóhajtott.

- Mit gondol, mennyi ideig kell Algírban vesztegelnünk, Oszmán uram?
- Hetekig - felelte Oszmán őszintén. - Itt, Keleten, lassabban mennek a dolgok, 

mint az Önök országában.
- De hát mit csináljak itt hetekig? - tört ki Connból.
- Algírban kellemesen el lehet tölteni az időt – vigyorgott Robbie. - Szeretnék 

én is megfürödni, Oszmán, aztán miután befaltam a remek vacsorát, amilyen csak 
a feleséged, Alima felügyeletével készülhet, jöhetnek az ikrek. Hatalmas az 
étvágyam ma este!

Oszmán halkan felnevetett. Felállt a kényelmes székből.
- Jöjjenek, uraim! Magam is csatlakozom. Későre jár már, és meleg volt a nap.
- Visszamegyek a hajóra! - morgott Conn, de Robbie és Oszmán hallani sem 

akart róla.
- Gyere, kölyök! - noszogatta Robbie. - Sejtelmed sincs, mi az igazi fürdő, míg 

nem fürödtél Oszmán házában. Az úr a megmondhatója, ez az igazi oka, hogy 
ennyire szeretek ebbe a városba járni. Gyere, ne légy szégyenlős! Lefogadom, 
hogy a fivéreid már igencsak rákaptak Oszmán fürdőjének gyönyörére.

így is történt, bár Brian, Shane és Shamus igencsak meglepődtek, amikor a 
fürdőben több karcsú és anyaszült meztelen hölgy fogadta őket. Vagy 
féltucatnyian lehettek, szőkétől az ébenfeketéig. Kuncogva vették körül a három 
megriadt férfit, mindegyikükre két lány jutott. Mire a fivérek rádöbbentek, mi 
történik velük, már meg is szabadították őket ruháiktól.

- Hé, te lány, hagyd már abba! - Brian OMalley bátor férfi volt, de soha, egész 
életében nem vette még le a ruháját egy nő előtt, még a felesége, Maggie előtt 
sem.

- Monsieur! - gyönyörű, fekete asszony lépett a terembe.
- Meg kell engedniük a lányoknak, hogy levetkőztessék Önöet, különben hogy 

fürdenének? És a gazdánk, Oszmán úr nagyon megharagudna ránk.
Megállt Brian OMalley előtt.
- Remélem, nem akarja, hogy megbüntessenek bennünket?
Brian OMalley életében nem látott még ilyen szép nőt. A bőre akár a fénylő 

mahagóni, feje elegáns, orra klasszikus, ajka érzéki és széles. Magas volt, jó 180 
centi, és karcsú, akár a nádszál, de a melle csodálatosan telt és lágy. Brian vágya 
merevedni kezdett. Azon tűnődött, vajon megérinthetné-e azokat a csodálatos 
ciciket?

Az asszony értő mosollyal nézett rá. Olvasott a gondolataiban.
- Nos, Monsieur? Megengedik a lányoknak vagy nem?
- Ki vagy? - recsegte Brian rekedten.
- Nigéra. Oszmán uram fürdőúrnője.
- Te fogsz megfürdetni? - Brian született vakmerősége kezdett visszatérni.
- Személyesen felügyelem, monsieur! Biztos lehet benne, hogy jól gondját 

viseljük. Brian kábán bólintott, két öccse pedig tátott szájjal bámult. Még soha nem 
látták a bátyjukat zavarban egyetlen nő előtt sem. Igaz, ez a fekete nőszemély 
elsőrangú áru, de egy percig sem kételkedtek, hogy Brian előbb vagy utóbb 
lefekteti.



Végül is megszabadították őket ruháiktól, és a három szégyenlős fivért a 
fürdőbe vezették, ahol először is meleg vízzel leöblítették ólcet, majd lesikálták 
róluk a koszt, ezután édesen illatozó, puha szappannal mosták le őket. A fivérek 
zavartan vigyorogtak egymásra. A fürdőszolgák személytelenül markolászták és 
dörgölték nemi szerveiket. Mindhárman megmerevedtek tőle, de a nők ügyet sem 
vetettek rá, talán észre sem vették. Ez az egész, ami olyan hihetetlen újdonság 
volt az OMalley fivéreknek, a nők számára mindössze a munkájuk volt, amelyet 
gazdájuk vendégein, férfin, nőn egyaránt elvégeztek.

- Az úr farkára mondom, otthon sem bánnám az ilyesmit! - horkantott Shane 
OMalley. - Még életemben nem fürdetett meg nő!

- Életedben nem fürödtél még! - csúfolódott Shamus.
Brianhoz fordult, és franciáról ír anyanyelvére váltott. - Ennyi édes, friss hús van 

köröttünk, én pedig az út után forró vagyok, akár a kályha!
- Majd megkérdezem Robbie-t - felelte Brian elgondolkodva. - Nem tehetünk 

semmit, amivel megbánthatnánk a házigazdát. Elvégre Skye barátja, és segít 
Conn-nak.

Itt tartottak, amikor Oszmán, Robbie és Conn léptek be a fürdőbe. Akárcsak 
bátyjai, Conn is megdöbbent, hogy csinos nők fogják fürdetni, de sokkal 
tapasztaltabb és kifinomultabb volt náluk, ezért nem nagyon izgatta a dolog. 
Nigéra sietett ura és annak vendégei elé.

- Nigéra, te fogatlan vénasszony! - Robbie szeretettel az asszony kerek 
popsijára csapott.

Nigéra boldogan mosolygott rá.
- Üdvözlöm, kapitány! Örülök, hogy ismét látom, és láthatóan jó egészségben!
- Látom, hogy a másik három vendégemnek már gondját viseltétek, Nigéra. 

Remélem, nem okoztak gondot.
- Nem, uram.
- Jól csináltad - bólintott Oszmán. - Tetszik valamelyik a három közül?
- Úgy látom, a legnagyobb vágyik rám - felelte az asszony.
- Ha megengedi, uram, gondolom, jól szórakoznék vele.
- A tiéd - hangzott a válasz.
Conn döbbenten hallgatta a beszélgetést, de miközben őket mosták és 

szappanozták, Robbie elmagyarázta.
- Nigéra régóta van Oszmánnál. Gyakorlatilag gyerek volt, amikor Oszmán a 

húgával, Afrikanával együtt megvette. Oszmánnak mindössze egyetlen felesége 
van, és hűséges hozzá. De nagyon megszerette a lányokat, és kényezteti őket. 
Nigéra felügyel a fürdőre, a testvére házvezetőnő. Egészséges, szenvedélyes 
asszonyok, így, amikor Oszmán valamelyik vendégét vonzónak találják, Oszmán 
barátom megengedi nekik, hogy elcsábítsák. Brian bátyád láthatóan elnyerte 
Nigéra tetszését. Magam is többször megdugtam, és biztosíthatlak, Briannak olyan 
éjszakában lesz része, amit soha nem felejt. - Robbie felnevetett.

Alaposan lecsutakolva csatlakoztak a fivérekhez, a márvány masszírozó-
asztalon. Conn ellazult a masszázstól, és végül elaludt. Egy óra múlva ébresztették 
föl, egy pohár hűvös, friss őszibarackserbettel. Conn zavartan ült föl, de látta, hogy 
a többiek is elszunnyadtak. Kiitták italaikat, laza köntöst öltöttek, kényelmes 
szandált húztak, aztán házigazdájuk az ebédlőbe kísérte őket. Jókora párnákra 
telepedtek a hosszú, alacsony asztal körül. A gyönyörű, kék és fehér színű 
tányérok hamarosan megteltek a lehető legkülönbözőbb ínycsiklandó 
finomságokkal.

Miután mindent elfogyasztottak, a kávékészítő jelent meg és kuporodott az 
asztal mellé. Egyenként, gondosan választotta ki a kávészemeket, megőrölte őket, 
és egyenként főzött mindannyiuknak török kávét. Robbie és Oszmán megmutatták 
az OMalleyknek, hogyan édesítsék meg a keserű italt, és hogyan igyák, majd a 



rabszolgák aprósüteményt, cukrozott mandulát, pisztáciát, kis, duci, arany 
barackot, zöld szőlőt és ragacsos, édes datolyát tettek az asztalra.

A fivérek döbbenten hallgatták Oszmán mentegetőzését, hogy ily szegényes 
volt a vacsora, de sajnos nem lehetett biz¬tos benne, mikor érkeznek, és ezen az 
éghajlaton nehéz az ételt tárolni, így igazi lakomát mindössze holnapra 
készíttethet. Majd Oszmán tapsolt, és megjelentek a nők, akik korábban fürdették 
őket. Táncra perdültek előttük. Eddig észre sem vették a belépő zenészeket, pedig 
ott voltak, és rázendítettek. Rabszolgák vízipipákat hoztak, Oszmán és Robbie 
megmutatta használatukat, aztán elégedetten pöfékelve nézték a színes ruhákba 
öltözött nőket. Conn úgy vélte, sokkal érzékibbek ezekben a félig átlátszó 
ruhadarabokban, mint teljesen meztelenül.

A vízipipa kellemesen megnyugtatta. Lassan kialudtak a lámpák. Conn ekkor 
vette észre, hogy Oszmán és Robbie, akárcsak a zenészek, eltűntek. A nők sem 
táncoltak már, hanem a párnák közt voltak, fivéreivel. Nigéra, a gyönyörű, fekete 
nő Brian bátyjához simult, Shane és Shamus mindketten két lányt cirógattak. Conn 
kezdett feltápászkodni, de két barna bőrű berber lány gyengéden visszanyomta, és 
hiába tiltakozott, fürgén kezdték felizgatni. Kígyózva rátekeredtek, és kezük, szájuk 
cikázva játszadozott vele. Nem kívánom őket - gondolta Conn kábán, de lába 
erőtlen volt, és a lányok egyszerűen nem értették tiltakozását. Lassan, hatalmas 
türelemmel és ügyességgel teljesen felizgatták, míg végül jókora férfiassága 
keményen meredt felfelé. A lányok pedig felváltva ráereszkedtek, s 
meglovagolták. Conn mégsem elégült ki. így aztán ismét szájukba vették, és még 
egyszer meglovagolták, míg végre kitört belőle a gyönyör. Hetek óta nem sikerült 
ennyire ellazulnia. Hagyta, hogy a lányok ismét hi¬hetetlen magasságokba 
repítsék. Mert bármily remek szerető volt is, olyan dolgokra tanították, amelyekről 
még csak nem is álmodott eddig. Az egyik lány letérdelt, felé kínálva kerek 
popsiját, társnője pedig megragadta Conn szerszámát, és be akarta tenni, de nem 
arra a helyre, amit Conn megszokott. Hallotta, hogy vannak férfiak, akik szoktak 
ilyet csinálni, de ő még soha.

- Hé, te lány, ne oda! - tiltakozott. - Fájhat neki!
Mindkét lány felnevetett, és az, amelyik a kezében tartotta, válaszolt is.
- Nem fog fájni neki, uram! A törzsünk férfiai így szokták a sivatagban. 

Hozzászoktunk és kedveljük. Azt hiszem, Ön is megkedveli, ha belekóstol.
- Kérem, uram - könyörgött a térdelő lány -, azt akarom, hogy teljesen 

megtöltsön, kérem!
Conn eléggé megrészegült a vízipipáktól ahhoz, hogy meg tudják győzni. így 

aztán megmarkolta a lány csípőjét, és előredöfött. Először ellenállásba ütközött, de 
leküz-dötte, és végül sikerült behatolni a legszűkebb átjáróba, amely valaha is 
körbefogta lüktető hímvesszejét. Lassan mozogni kezdett, csakúgy, mintha a 
megfelelő helyen lenne, a lány pedig nyögdécselni kezdett örömében. Hamar ki is 
elégült. Conn megdöbbent.

- Most engem - könyörgött a másik lány. Felkínálta kerek hátsóját, Conn pedig 
szerszámával, mely még nem lankadt le, beléhatolt. Miért is nem utasítottam el? - 
tűnődött magában. Hisz minden egyes döfésnél imádott Aidanjára gondolt. 
Aidanra, aki lehet, hogy ugyanúgy kénytelen átadni magát a szultánnak, ahogy 
ezek a lányok adják át magukat neki. Aidan!

Aidan! Felesége gondolatára még nagyobb izgalomba jött. Felnyögött a 
kielégülés kéjétől, s azon nyomban mély álomba merült. Nem is ébredt fel másnap 
délig.

Akkor azonban emésztette a bűntudat. Gyűlölte magát, és nem is rejtette véka 
alá. Végül Oszmán félrehúzta, hogy beszéljen vele.

- Nem tesz jót a férfiembernek a hosszú önmegtartóztatás, barátom! - 
mondta. - Hetek óta nem voltál nővel, Conn. Az, ami közted és a rabszolgalányaim 
között történt, egészséges és teljesen természetes.



- De szeretem a feleségem! - vitatkozott Conn.
- Mi köze ennek tested szükségleteihez? A feleséged nincs itt, hogy ő elégítse 

ki a szükségleteidet. Neked viszont ki kell elégülnöd, különben ártó nedvek 
gyülekeznek a testedben, és megmérgezhetnek.

- Mifelénk egy férfi csak a feleségével hál - mondta Conn.
- Tifelétek a férfi megházasodik, a többi nővel pedig titokban cicázik. Itt mi az 

iszlám világban nem titokban csináljuk azt, ami normális.
- Te is hűséges vagy a feleségedhez, Oszmán!
- Az én étvágyam nem különösebben nagy – mosolygott az asztrológus. - 

Azonkívül én is megmártom időnként más kutakban a kancsómat. - Komoly 
pillantást vetett Connra. 

- Feltehetőleg asszonyod is megismer már más férfit, mire megtalálod. 
Elítéled-e érte, csak azért, mert úgy gondolod, ragaszkodnia kellett volna hozzád?

Conn pedig hirtelen rádöbbent, hogy ahogy őt elcsábította a két berber lány, 
ugyanúgy elcsábíthatják Aidant is, bármennyire is szereti őt. Tudta, hogy saját 
világukban a felesége mindig is hűséges maradna hozzá, ahogyan ő is. De most 
egy idegen világban élnek. Oszmán szemébe nézett, megmártózott a csillagjós 
meleg pillantásában.

- Szeretem a feleségem, de megértem, mire próbálsz megtanítani, Oszmán. 
Köszönöm - mondta csendesen.

- De megtanultad-e a leckét, Conn?
- A szívem megérti, de az agyamnak nehéz elfogadnia. Megőrjít a gondolat, 

hogy a feleségem más férfi birtokában van. Azt, hogy egy férfi hál más nővel, 
valahogy nem érzem olyan szörnyűnek, mint hogy egy nő fogadjon magába másik 
férfit - nagyot sóhajtott. - Mégis vissza akarom szerezni!

- Légy teljesen biztos a dolgodban, drága barátom öccse! Feleséged eddig is 
sokat szenvedett, többet, mint feltehetőleg te valaha is. Eddig nem mondtam, nem 
akartam addig elmondani, amíg egy kicsit le nem csillapodsz. De feleséged 
elvesztette gyermeketeket, még mielőtt Algírba ért volna.

- Akkor nincs más, ami összekössön minket, mint a szerelmünk! - szólalt meg 
Conn halkan. Eszébe jutott, mint esküdözött valaha bátran, hogy örökké fogják 
szeretni egymást. De vajon elég erős-e a szerelmük, hogy kibírja gyermekük 
elvesztését és azt, hogy Aidan más férfival hált? Igen! Igen, elég erős! - gondolta 
határozottan.

Oszmán rámosolygott, Conn pedig tudta, hogy a csillagjós olvas a 
gondolataiban.

- Könnyebb lesz, Conn, meglátod, mindennap könnyebb lesz! - ígérte.
- Skye nővérem azt mondja, olyan dolgokat látsz, amiket mások nem, Oszmán 

- kezdte Conn.
- Mondd hát!
- Sikerül-e  megmentenem a feleségem? Boldogok leszünk-e újra?
- Mindenkinek nagyrészt saját magától függ a sorsa - felelte Oszmán. - Az élet 

mindig több utat kínál, és mi döntjük el, merre fordulunk. A sorsunk mást határoz 
meg. Betegséget, gyermek elvesztését, vagy hogy hozzájutsz-e egy vagyonhoz. 
Mindössze annyit mondhatok, hogy viszont fogod látni Aidant. Ez tisztán 
kiolvasható a csillagokból. De a többiről nem mondhatok semmit, mert az én 
hírnevem nem üres halandzsán alapul, mint egyeseké.

Conn csalódottan bólintott. Akár egy gyerek, ő is azt akarta, hogy 
megnyugtassák, minden sikerülni fog.

- Ez esetben vállalom az ismeretlent - jegyezte meg.
- Mint bármely más halandó - nevetett Oszmán.
- De az ég szerelmére, kérlek, beszélj a barátoddal, a dejjel. Próbáld sürgetni, 

mert ha a bátyáim túl sok éjszakát töltenek ilyesfajta mulatozással, semmi 
hasznukat nem veszem majd.



Oszmán ismét felnevetett.
- Ne aggódj, Conn! Kitűnő frissítőim vannak. Megígérem, hogy olyanok 

lesznek, mintha újjászülettek volna, amikor elhajóztok.
- Ha rabnőid meg nem ölik őket előbb a kedvességükkel! - nevetett Conn.
- Még fiatalok, Conn!
- De nem lesznek már azok, mire elhagyhatjuk Algírt!
A csillagjós felnevetett.
- Bízz csak bennem! Évek óta gondját viselem Robbiénak, mégsem ment el az 

életereje.
- Nem is láttam - jegyezte meg Conn.
- Nem is fogod néhány napig. Kis barátunknak hatalmas a szerelmi étvágya, 

és az ikreknek legalább ennyi időbe telik majd lecsillapítani a tüzet.
- Az ég szakállára, nem nekem való már ez az élet, Oszmán! Bár volt egy idő 

a házasságom előtt, amikor lépést tartottam volna bárkivel. De már nem. Haza 
akarok menni Aidannal Pearroc Royalba, és békében élni vele! Nem vagyok olyan 
kalandor, mint amilyennek valaha hittem magam.

- Kevesen azok, bármit is képzelnek magukról - mosolygott Oszmán. - Te 
egyszerűen hamarabb jöttél rá,  mire vágysz. Áldás ez, Conn barátom, Allah ritka 
áldása, légy hálás érte! Szerencsés ember vagy, hogy tisztán látod az utat. Sokan 
nem. Ne félj, legyőzöd majd az akadályokat!

13.

A válide szultána, Nur-U-Banu, Szafije bas kadin, de még Murád szultán is a 
maga érdemének tulajdonította a Krími Kánság nagykövete, Dzsavid Kán hirtelen 
házasságát. A herceg a gyönyörű rabszolganőt vette feleségül, akit mindössze 
három hete adományozott neki a szultán, de a pletyka szerint előbb törvényesen 
megszabadította a rabszolgaság kötelékétől. Seherezáde-mesébe illő szerelmi 
történet volt ez, és szinte egész Isztambul a gyönyörű asszonyról pletykáit, aki így 
elvarázsolta a férjét.

- Igen szerencsés fiatalasszony vagy, hogy a herceg elvett feleségül! - mondta 
Nur-U-Banu. - Gondolom, nagyon szeret. Igaz, amint megláttalak, tudtam, hogy 
van benned valami különleges.

- És igaz, hogy törvényesen felszabadított? – kérdezte Szafije.
Aidan bólintott.
- Az erről szóló okmány ott van abban a szépen faragott szantálfa dobozban, 

amelyet úgy megcsodáltál a hálószobámban. Nagyon sok hálával tartozom nektek, 
barátnőim! Dzsavid uram jó ember.

- De nem szereted, ugye? - kérdezte Nur-U-Banu.
- Nem. Soha nem is fogok mást szeretni, mint Connt. Azt hiszem, olyan 

asszony vagyok, akinek szívébe csak egy férfi fér, de ez nem jelenti, hogy nem 
leszek törődő, hűséges, figyelmes felesége Dzsavid uramnak.

Nur-U-Banu bólintott.
- Bölcs vagy, gyermekem. S ki tudja, talán idővel meg is szereted a herceget. 

Főleg, ha olyan szerencsés is leszel, hogy gyermekeket szülsz neki. Ez gyakran 
megváltoztatja egy asszony szívét.

- Te szeretted Murád uram apját, úrnőm? - kérdezte
Szafije gonoszul. III. Murád szultán atyja ugyanis gyenge uralkodó volt és 

hírhedt iszákos.
A válide szultána átható pillantást vetett Szafijére. 



- Nem vagyunk mindannyian olyan szerencsések, mint te, drágám! Az én 
Szelimem nem volt valami szeretni való férfi. Csak amikor elég időt vele töltöttem 
ahhoz, hogy igazán megismerjem, és láttam, hogy miért olyan, amilyen, kezdtem 
megszeretni. És ez meghozta az ő szerelmét is. Nehéz megküzdeni a szerelemért, 
Szafije, de az így elnyert szerelem talán még értékesebb.

Az az igazság, hogy hatalomra vágyó anyja tette tönkre a férjem. Szelimem 
gyenge akaratú, habozó férfi volt, nem volt érzéke a fenséges iránt. Alapvetően 
egyszerű ember volt. Anyja így is akarta, hisz úgy tervezte, hogy a fián keresztül 
uralkodik majd. Meghalt, jóval azelőtt, hogy Szelim örökölte volna a birodalmat, így 
történhetett, hogy később egy olyan ember került trónra, aki külsőre férfi volt, de 
belül egy uralkodásra alkalmatlan, elkényeztetett, babonás gyermek. Országa 
szerencséjére mindössze rövid ideig uralkodott, és Murád fiam olyan, mint 
nagyapja, Szulejmán, és ükapja, I. Szelim volt. Igazi uralkodó.

Hát ez férjem életének és uralkodásának hivatalos története, Mardzsalla. 
Mindenki tudja róla, hogy muzulmán létére megszegte a szent törvényt, és ivott. 
Én azonban egészen másképp emlékszem rá. A leggyengédebb és 
legfigyelmesebb szerető volt, és soha egy cseppet nem ivott, mielőtt értem 
küldetett volna. Lassan megszerettem. Igen, szerettem már azelőtt is, mielőtt 
megfogant volna a fiunk. Murád születése után megkaptam a bas kadin címet, és 
bár drága uram más nőket is ágyába vitt rövid élete során, mindig én maradtam a 
kedvence. Nem volt rossz ember, bármit is mondjon róla a történelem.

- Én úgy látom, hogy Ön boldoggá tette II. Szelim szultán rövid életét, válide 
úrnőm! - mondta Aidan.

Nur-U-Banu elmosolyodott, és megpaskolta Aidan kezét.
- Ahogy te is nyilván boldoggá teszed Dzsavid Kánt. Nyilván szeret téged, ha 

elvett feleségül. Ha pedig fiúkat is szülsz neki, örökre biztosítod a helyzeted, 
bármekkora háremet is tartson.

Miután a vendégek eltávoztak és ők egyedül maradtak, Aidan elmesélte a 
beszélgetést Dzsavid Kánnak. A férfi mellkasára hajtotta a fejét, az pedig élvezettel 
dédelgette közben az asszony gyönyörű mellét.

- Máris boldoggá tettél, ilyen rövid idő alatt, szerelmem! Pedig nem hittem, 
hogy valaha is újra boldog legyek!

Aidan megfordult és a szemébe nézett.
- Te is boldoggá tettél engem, uram! És én sem hittem, hogy valaha is 

elégedett leszek. - Megsimogatta a férfi arcát, majd lehúzta a fejét, és 
megcsókolta. Látta a gyönyörű kék szempárban a kérést, hogy vágyik valamire, 
amit csak tőle kaphat meg, de ő néhány szóval megadhatja neki.

Nem számít, ha hazudok - gondolta Aidan. - Hisz ártatlan hazugság, mindössze 
boldoggá teszem vele. Dzsavid Kán pedig nem fog rájönni, hisz nincs az a férfi, aki 
belelátna egy női szív titkaiba.

- Szeretlek, Dzsavid uram - mondta lágyan, és a férfi arca felragyogott a 
boldogságtól.

A herceg szorosan magához ölelte.
- Én is szeretlek, gyémántom! - bukott ki belőle szinte zokogva. - Az első 

esténk óta szeretlek, de féltem, hogy te nem szeretsz viszont, hisz annyira 
imádtad első férjed! Köszönöm Allahnak, hogy nekem juttatott, édes feleségem, 
Mardzsalla!

 
- Conn elveszett a számomra, mint Zoe és Ajesa a te számodra - felelte Aidan 

őszintén. - De az élet megy tovább, és ha nem tudunk újra szeretni, 
megszégyenítjük azok emlékét is, akiket régebben szerettünk. - Talán idővel el is 
hiszem saját szavaimat - gondolta magában szomorúan.



A férfi végigfektette a selymes matracon, gyengéden szerette kezével, szájával, 
nyelvével. Finom és mégis érzéki érintésére édes tűz öntötte el Aidan egész testét. 
És amikor a herceg úgy érezte, már készen áll, beléhatolt.

- Csináljunk fiút ma éjjel, gyémántom! Csináljunk fiút!
Aidan halkan felkiáltott, amikor a férfi beléhatolt, körme végigszántott a herceg 

széles hátán. Megremegett a férfi szavaira, de nem a szenvedélytől, mint ahogy a 
férfi hitte, hanem a rémülettől.

Még ne, uram, add, hogy még ne! - imádkozott magában némán. Még nem 
akarom, mert akkor végleg elvesztem az én imádott Connomat! Még ne!

Dzsavid Kán pedig megtöltötte mehet magjával, de Aidan imáját meghallgatta 
az ég.

Szép, meleg ősz volt. Mindennap, amikor a herceg a városba utazott, a szultán 
udvarába, Aidan kiment a kertbe, irányítani a kertészeket. A csodás kert pedig 
lassan kezdte visszanyerni régi ragyogását. Aidan férje engedélyével 
mesterembereket hozatott Isztambulból a szökőkutakat megjavítani.

Dzsavid Kán, aki ismerte múltját, és őt magát is egyre jobban megismerte, 
megengedte feleségének, hogy tetszése szerint járhasson-kelhessen. Aidan pedig 
megértette a kettőjük kultúrája közti hatalmas különbséget, és nem élt vissza 
ezzel a bizalommal.

Ahányszor csak elment a palotából, mindig megmondta a férjének, azt is, hová 
megy, kihez. Általában a jeni szerájba ment, meglátogatni a validét vagy Szafijét, 
vagy a Nagy Bazárba, hogy ritka növényeket vegyen szépülő kertjébe.

November elején, amikor bevezették a bas kadin lakosztályába, egy másik 
látogatót talált barátnőjénél. Egy alacsony, duci, csillogó fekete szemű asszonyt. 
Gyönyörű ruhát viselt, és kurta ujjain mindössze egyetlen gyűrűt, de azon akkora 
gyémánt volt, hogy Aidan döbbenten meredt rá néhány pillanatig, mielőtt észbe 
kaphatott volna.

- Mardzsalla, gyere, bemutatlak Esther Kirának! - mondta Szafije.
- Üdvözlöm, hölgyem - köszönt Aidan udvariasan, majd Szafije intésére 

letelepedett melléjük.
- Szóval Ön az a hölgy, akit a válide oly nagyra tart! - szólalt meg Esther Kira. 

Bár nyolcvannyolc éves volt, hangja korát meghazudtolóan fiatalos maradt. - 
Gyönyörű haja van, barátnőmet, Cyra Hafiset juttatja eszembe, az ő drága 
emlékét. Ritka szépség volt!

- Hát én viszont nem - nevetett Aidan. - Apám mindig azt mondta, ha nagyon 
igyekszem, bájos még lehetek.

A vénasszony recsegve felnevetett.
- Jó, ha tisztában vagyunk gyengéinkkel, akárcsak erősségeinkkel! Máris 

látom, hogy okos asszony, aki megérti az ilyesmiket. De nem is vette volna el a 
herceg, ha nem ilyen lenne! Ön volt a mi legfőbb beszédtémánk ezen az unalmas 
őszön, Mardzsalla úrnő. Isztambul imádja a pletykát.

- De mennyire! - bólintott Szafije, majd Aidanhoz fordult.
- Ismét valamelyik híres bevásárló körutadról jössz, drága Mardzsallám? 

További édes táptalaj a pletyka virágának!
Dzsavid Kán herceg megadta feleségének a szabadságot, hogy kedvére járjon-

keljen. Hát nem botrányos?
- Én inkább azt mondanám, hogy a herceg hallgat a szívére - felelte a 

vénasszony, Aidan pedig határozottan kezdte megszeretni.
- Egész Isztambulban nem találok tulipánhagymát - panaszkodott. - A Nagy 

Bazár kereskedői azt mondják, hogy késő tavasszal lehet csak beszerezni, amikor 
a kertek kivirágoztak. Olyan csalódott vagyok!

- Lehet, hogy Esther beszerezheti neked - Szafije a vénasszonyra nézett.
Esther Kira elmosolyodott.
- Valóban lehetséges - bólogatott. - Elképzelhető.



- Ó, bárcsak sikerülne! - lelkendezett Aidan.
- Esther számára nincs lehetetlen. Ugye, öreg barátnőm? - csúfolódott Szafije.
- Legalábbis ritkán, bas kadin úrnő! - s ezzel a vénasszony ismét Aidanra 

mosolygott. - Látja, Mardzsalla úrnőm? Én istisztában vagyok képességem 
határaival, de a tulipánhagymák ügyében biztos vagyok benne, hogy segíthetek.

Így aztán Aidant nem érte meglepetésként, amikor Esther Kira néhány napon 
belül meglátogatta. Az idős hölgy saját luxusbárkáján érkezett. Egyik rabszolgája 
fölemelte a partra, ő pedig nyomban felsietett a házba, nyomában egy hatalmas 
batyut cipelő, termetes, fekete eunuchhal.

Aidan melegen üdvözölte.
 - Miért nem értesített előre, hogy jön, Esther Kira! Még azt fogja hinni, hogy 

rossz háziasszony vagyok! Marta! Készíts teát, hozzál süteményt! - A tűz mellé 
ültette az öreg hölgyet.

- Hűvös van odakint a vízen - korholta. - Még a végén megfázik!
- Rachel unokámra emlékeztet - kuncogott Esther. - A lányom és a menyeim 

már rég feladták, hogy aggódjanak értem. Rachel azonban még fiatal és eltökélt. 
Magam voltam ilyenennyi idősen.

- Határozottan úgy érzem, hogy még sokáig fog élni,  olyan sokáig, hogy 
Rachel is leszokik az aggódásról - mosolygott rá Aidan.

- Hehehe! - nevetett az öreg hölgy. - Az úr hallgassa meg! - bólogatott.
Marta és két lánya behozták a süteményeket, és saját tűzhelyével együtt a 

cserépedényt is, amelyben a teát főzték.
Aidan töltött egy csészével, átnyújtotta az öreg hölgynek, aki élvezettel 

kortyolgatta. Aztán rátért a tárgyra, amiért jött.
- Elhoztam a tulipánokat, amiket ígértem, köztük néhány igen ritka fajtát 

Perzsiából, amelyek még a szultán kertjében sincsenek meg. Önnek ajándékozom, 
Mardzsalla úrnő!

- Ó, Esther Kira! Nagyon értékesek lehetnek, nem fogadhatok el ilyen 
ajándékot! - tiltakozott Aidan. - Engedje, hogy kifizessem.

- Nem, nem, gyermekem, magának akarom adni. Ez számomra apróság, nem 
volt velük gondom. Maradék hagymák a saját kertemből. Igazin, fogadja el őket! 
Tudom, hogy milyen boldog lesz, ha majd tavasszal kivirágoznak. Kertje 
gyönyörűség lesz a szemnek, és a férje örülni fog.

- Olyan kedves hozzám! - mondta Aidan, maga sem tudta, miért, egy 
könnycsepp jelent meg szemében.

- Boldog, gyermekem? - kérdezte Esther Kira.
- Nem vagyok boldogtalan - felelte Aidan, majd sóhajtott. - Tudom, hogy úgy 

hangzik, mintha ki akarnám kerülni a kérdést, pedig nem így van. Igen, olyan 
értelemben boldog vagyok, hogy hálás vagyok, hogy a herceg felesége lehetek. 
Csak most kezdem igazából felfogni, mennyire másképp is alakulhatott volna. 
Nagyon szerencsés voltam.

- De nem szereti - jegyezte meg az idős hölgy.
- Nem úgy, ahogy Connt - felelte Aidan csendesen. Ösztönösen tudta, hogy ez 

a bölcs öregasszony nem adja tovább beszélgetésüket. Jó érzés volt olyasvalakivel 
beszélgetni végre, akiben megbízhat. Nur-U-Banuval vagy Szafijével nem érezte 
ezt, bármennyire is örült barátságuknak. Az asszony bólintott.

- Megtalálta a békét magában, gyermekem, és ez remek! Végül is mindössze 
egy férfit hagyott maga mögött régi életében, és meg fogja látni, gyermekem, egy 
férfi helyettesíthető. Ugyanolyan helyettesíthető, mint amilyennek ők tartanak 
minket, még ha ez nem is igaz - a vénasszony gonoszul kuncogott. - A férfiak azt 
hiszik, ők az urak, de nem így van. Emlékszem, ifjúkoromban drága Cyra Hafise 
úrnőm miként irányította szeretett férjét, I. Szelim szultánt, anélkül hogy az 
észrevette volna. Amikor fia örökölte apja trónját, őt is a válide szultána irányította, 
igaz, elkövetett egy hibát.



- Mi volt az? - Aidan élvezettel hallgatta az öreg hölgy emlékeit.
- Szulejmán szultánnak mindössze  egyetlen kegyence volt, Gurbehár, a 

Tavaszi Rózsa. Egy gyermekük volt, fiú. Cyra úrnő ezt kevesellte, ezért 
elcsábíttatta fiát egy orosz rabnővel, Khurremmel, a Nevetővel. Khurrem úgy 
vonzotta Szulejmánt, mint a láng a molyt. A szultán egyszerűen nem tudott ráunni. 
Gurbehárra már rá sem nézett. Cyra úrnő pedig halála napjáig bánta, hogy 
beleavatkozott fia ügyeibe, hiszen csak annyit ért el, hogy az egyik kegyencnőt 
másikra cserélte.

- Hasonló a helyzet Nur-U-Banuval és Szafijével - jegyezte meg Aidan.
- Igen - bólintott Esther Kira. - Valóban Szafije élvezte Murád szultán osztatlan 

szerelmét éveken át, de Murád abnormálisán érzéki férfi, és ez nem kerülte el 
anyja figyelmét. Nem mondom, hogy a válide szándékai teljesen nemesek voltak, 
ez nem igaz. De jobbnak látta, hogy a fia az energiáit inkább a háreme felé 
fordítja, és nem értelmetlen háborúval vezeti le. Igaz, a szultán egy kicsit 
túlságosan is megfogadta anyja tanácsát.

- Ahogy így hallgatom, mintha ismét gyerek lennék, és anyám mesélne - 
mondta Aidan. 

- Csak éppen ezek igaz történetek - mosolygott Esther. - Most azonban 
indulnom kell, drága gyermekem! - Marta segítségével felállt. - Megkedveltem Önt, 
Mardzsalla úrnő, szívesen vagyok a barátja. Ne feledje, hogy számíthat rám!

Dzsindzsi kíséretében, aki szinte magánkívül volt az örömtől, hogy a nagy 
Esther Kira személyesen látogatta meg úrnőjét, az idős hölgy távozott.

 
- Csodálatos lesz a kertünk tavasszal! - fogadta Aidan Dzsavid Kánt, amikor a 

férfi este visszatért a városból.
- Napról napra hasznosabb segítőtársam leszel, gyémántom! - mondta 

csodálattal a férfi. - Ilyen rövid idő alatt összebarátkoztál a szultán édesanyjával, 
kedvenc feleségével, és most Európa leggazdagabb bankárcsaládjának 
matriarchájával is. Csak tudnám a nevét annak a jó szellemnek, aki hozzám 
vezetett, hogy köszönetet mondhassak érte!

- Annyira örülök, hogy boldoggá lehetlek, hiszen te is boldoggá teszel engem! 
- felelte az asszony kedvesen.

A férfi az ölébe ültette, majd vele együtt hátradőlt a vastag párnákon, s a 
következő pillanatban feje Aidan melle fölé hajlott. Forró nyelvével cirógatta a 
rögtön megmerevedő bimbót, Aidan pedig mormogott gyönyörében, és 
megmarkolta a férfi tarkóját. Dzsavid Kán percekig játszadozott Aidan gyönyörű 
melleivel. Simogatta, markolászta, nyalogatta, csókolgatta mindkettőt. Aidan 
szinte magánkívül volt a vágytól. Lecsúsztatta magáról sötét bíborselyem 
nadrágját.

- Te szégyentelen huri! - morogta a férfi, szenvedélyesen megcsókolta. De 
Aidan elhúzódott, és fürge ujjaival nekilátott vetkőztetni.

- Jobban szeretlek ruha nélkül - huncutkodott az asszony, férje pedig 
felnevetett.

- Ugyanolyan vakmerő vagy, mint amilyen szégyentelen. - Életemben nem 
ismertem ilyen asszonyt - gondolta. Nem rejti el az érzelmeit. Teljesen nyitott. 
Soha nem gondolta, hogy ilyen érzékenységet talál egy asszonyban, de élvezte a 
dolgot. Mihelyt Mardzsalla leküzdötte kezdeti szégyenlősségét, kezdeményező lett, 
sőt időnként ő irányította a szeretkezést. Dzsavid Kán pedig, aki megszokta, hogy 
asszonyai passzívak, hihetetlenül izgatónak találta ezt.

A herceg segített neki levenni a nadrágját.
- Ma este megtanítalak, hogy szeretik néha uraikat az asszonyok az én 

országomban.
- Hogyan? - Aidan sarkára ülve, kíváncsian nézett fel rá.



Senkinek nem volna joga, hogy ilyen étvágygerjesztő legyen! - gondolta a férfi 
ránézve. Pillantása élvezettel siklott végig az asszony buja alakján. - Az enyém! 
Csakis az enyém! - gondolta boldogan. - Ha a szultán tudta volna, milyen 
hihetetlenül gyönyörű, biztos nem adja oda! Ha csak sejtette volna, milyen 
csodálatosan szenvedélyes ez a nő, akkor most biztos nem lenne az övé!

Aztán a férfi kék szemének pillantása Aidan ezüstös szürke szemét kereste.
- Szoktalak egy másik módon is szeretni, egy olyan módon, amelytól csodás 

tested lángra gyúl! Tudod, mire gondolok? - kérdezte, és az asszony bólintott.
- Még soha nem csináltam ilyet - mondta Aidan lassan.
Lenézett a férfi nemi szervére. Dzsavid Kán magához húzta feleségét, lassan, 

érzékien megcsókolta. Nyelve az asszony ajkai közé csúszott, gyengéden 
szétfeszítette. Aztán elengedte és finoman lefelé tolta Aidan fejét.

- Nem kényszerítlek, de szeretném, ha megpróbálnád. Vegyél a szádba, 
Mardzsalla, és szeress, ahogyan én téged!

Aidan megborzongott. Soha meg nem fordult a fejében, hogy ilyet tegyen. Igaz, 
azt sem képzelte volna, hogy egy férfi egy nővel tegye azt, amit ő pedig annyira 
szeret. Lehet, hogy ő is hasonló gyönyörben részesíthetné a férjét? Mert ha igen, 
akkor nem tagadhatja meg tőle. Kinyújtotta a nyelvét, és megérintette a férfi 
szerszámának végét, majd felbátorodva nyalogatni kezdte. Ismét megborzongott, 
de ez alkalommal az izgalomtól.

- Ó, én szerelmem! - nyögött fel a férfi.
Aidan pedig kinyitotta a száját és bekapta. Szopogatni kezdte a finom nyalókát.

Dzsavid Kán rekedtes hangon mondta, mit tegyen, ő pedig a férfi kéjes, elhaló 
nyögéseiből tudta, hogy valóban nagy gyönyört okoz.

- Elég, gyémántom! - kiáltott fel végül Dzsavid Kán. - Gyorsan, mielőtt 
hasztalan helyre önteném magvam!

Aidan engedelmeskedett és kezdett a hátára feküdni, de meglepetésére a 
herceg megállította.

- Nem, csodálatos feleségem! Azt akarom, hogy lovagolj meg, hiszen magad 
mesélted, hogy jó lovas vagy!

Aidan döbbenten meredt rá, a férfi pedig felnevetett. Felemelte és testére 
húzta.

- Helyezkedj a rudamra, gyémántom! Lovagolj meg!
Aidan egy pillanatig ajkába harapva tűnődött, aztán szája mosolyra húzódott. 

Kecsesen a férfi fölé emelkedett, és kezdett leereszkedni. Elállt a lélegzete, ahogy 
a férfi keménysége betöltötte hüvelyét.

- Ó! - nyögte halkan, meglepődve.
Dzsavid Kán felnevetett, aztán felnyúlt és megmarkolta Aidan mellét.
- Most pedig lovagolj, árkon-bokron át!
 
A férfi lüktetett benne, Aidan érezte és borzasztóan izgatónak találta. Egy kicsit 

meg is döbbent, hogy szerelmi csatározásaikban most ő lehet felül. Ez alkalommal 
a férfi van alatta. Hihetetlen gondolat volt. Soha nem csinált ilyen izgalmas dolgot. 
Szeme összeszűkült, lehajolt, és csípője érzéki táncba kezdett, a férfi csípője pedig 
megindult alatta.

Aidan két keze közé fogta a férfi arcát, ajkát a férfiéra tapasztotta. Nyelvét a 
szájába döfte, és kis ideig ott cicázott ingerlőn. Aztán a férfi füle következett, majd 
az arca és a nyaka, de közben combjaival szorítva férjét, tovább csúszkált föl-le 
annak merev szerszámán.

Dzsavid Kán szemét félig lehunyva figyelte. Lenyűgözőnek tartotta a látványt, 
és azt, hogy Mardzsalla ily könnyedén a magáévá tette, és láthatóan élvezte a 
szerepcserét. Korábban is lovagolták már meg őt, de egyikük sem ilyen élvezettel, 
mint Mardzsalla. Ő azonban úgy érezte, hogy itt az ideje, hogy mint férj, átvegye 



az irányítást. Félig felült, és az asszonyt is félig ülő helyzetbe tolta. Egyik karjával 
átkarolta Aidan keskeny derekát, másik kezével megmarkolta a mellét, és a 
szájába vette a bimbót. Szopogatni kezdte, miközben ritmikusan mozgott.

Aidanra szinte leírhatatlan hatással volt mindez. Egész teste megmerevedett 
egy pillanatra, aztán hirtelen nyögdécselni kezdett, fejét jobbra-balra vetve. Hogy 
lehet a férfi ily nagy és ily kemény benne? A szája pedig oly forró és finom 
érzékeny a mellén. Érezte, hogy teste szárnyalni kezd, ugyanakkor édes tűz ömlött 
végig testén, agyán. A férfi döfései egyre gyorsabbak lettek, aztán Dzsavid Kán 
anélkül, hogy hatalmas szerszámát kihúzta volna belőle, hátradöntötte Aidant, és 
föléje magasodott, így hatolt újra és újra Aidan készséges, odaadó testébe.

- Ó, te huri! Nem tudom abbahagyni, nem akarom abbahagyni veled, ó, 
Mardzsalla! - A férfi egész testében megremegett a kielégüléstől.

Aidan alatta azt sem tudta, él-e még egyáltalán? Szíve hevesen vert, teste 
izzadságban úszott. Agya kába volt. Mindössze annyit tudott, hogy a herceg szavai 
az ő érzéseit is kifejezték. Egyszerűen nem volt képes megállítani csípője vad 
táncát. Nem akarta abbahagyni, azt akarta, hogy örökké és örökké tartson. Ám 
amikor megérezte titkos kertjében a szétömlő szerelmi nedveket, az maga volt a 
tökély. Átkarolta a férfit, magához húzta, az pedig kimerültén hanyatlott rá.

Aidanból kitört a sírás. Az egész túl sok volt neki. Dzsavid Kán legördült róla, és 
mellkasára húzta. Érezte az asszony forró könnyeit, de hallgatott. Hallotta, hogy 
ezek a bánat hangjai, de ugyan mit mondhatna, amivel enyhíthetné ezt a bánatot? 
Elég, ha tudja, felesége szereti őt. De amikor a zokogás, szipogás enyhült, halkan 
megszólalt.

- Tudod, hogy szeretlek.
Aidan fölnézett rá, homokszín pillái még könnyektől csillogtak.
- Tudom. Csak olyan csodálatos volt.
- Igen, csodálatos volt - bólintott a férfi. - Bárcsak mindig ilyen csodálatos 

lenne! - gyengéden végigsimított az asszony bronzos haján.
Az ősz hátralévő részében Aidan portugál kertészeivel együtt dolgozott a 

hatalmas kert szépítésén.
- Nem helyénvaló az ilyesmi! - korholta Dzsindzsi. – Egy magafajta hercegnő 

nem mutatkozhat ilyen barbár hitetlenek társaságában! Nincsenek körülmetélve, 
de ami rosszabb, még férfiasságuktól sincsenek megfosztva!

Dzsindzsi amúgy is helytelenítette úrnője és ura tetteit, de semmit nem 
tehetett, hisz maga is rabszolga volt. Dzsindzsi abban reménykedett, hogy 
Mardzsalla a herceg kedvence lesz, ő pedig újraépítheti Dzsavid Kán háremét. Ha 
kisebb mértékben is, de olyan úr lehet, mint a hatalmas kizlar aga, Ilban bej.

De Dzsavid Kán teljesen beleszeretett hercegnőjébe. Nem kívánt más nőt. Esze 
ágában sincs megengedni Dzsindzsinek, hogy néhány szépséget vegyen a 
számára. A herceg palotája mit sem különbözik egy gazdag kereskedőétől. 
Egyetlen feleség, és unalmas, napi kötelezettségek. Semmi izgalom. 
Eseménytelenül telt a tél is, aztán lassan belopódzott a tavasz a kis hercegi palota 
kertjébe. Aidan Marta és a két lány társaságában mindennap végigsétált a 
gondosan gereblyézett ösvényeken. A kis, zöld hajtások pedig napról napra 
nagyobbak, magasabbak lettek.

Aidan tudta, hogy a törökök nagyon szeretik kertjeiket, olyannyira, hogy még 
verseket is írnak hozzájuk. Azt is megtudta, hogy ősi szokás szerint minden szultán 
szakmát is tanul. Isztambul meghódítója kertész volt, akárcsak Murád szultán. 
Ezért is volt olyan fontos Aidannak, hogy kertje a lehető legtökéletesebb legyen, 
mire a szultán hozzájuk látogat. Ezért dolgozott egész nap, kitörölve 
emlékezetéből Connt és angliai otthonát.

Néha könnyű volt, főleg, amikor szeretkeztek. Aidannak rá kellett döbbennie, 
hogy teste gyönyöreinek semmi köze szíve érzéseihez. Connt szerette. Soha nem 
is fog mást szeretni. Ám sorsa Dzsavid Kánhoz köti, aki derék, jó ember. És ha 



gyerekük is lesz, minden rendben lesz - győzködte magát. Április vége felé Aidan 
látta, hogy kertje eléri ragyogásának csúcsát. Elküldte Dzsindzsit a válide 
szultánához, meghívta őt, fiát, a szultánt, Szafijét és a szultán másik két bizalmas 
hölgyét, Fahrusát és Janfedát, illetve bármelyik hölgyet a szultán udvarából, akinek 
kedve van eljönni. Az udvarias, hivatalos meghívó nem érte meglepetésként Nur-
U-Banut, várta már. Aidan ugyanis nem címezhette meghívását egyenesen a 
szultánnak, az a jó modor komoly megsértése lett volna.

A szultáni látogatás reggelén Aidan korán kelt. Selyemköntöst borítva magára, 
kisietett a kertbe. Felhőtlen, meleg volt a reggel. Végigsétált az ösvényeken. Aidan 
örömmel látta, hogy szinte mindegyik virágja virágot hajtott. El kell hívnom már 
holnap Esther Kirát, mielőtt az idő megváltozik, és mielőtt ezek a szépségek 
elvirágoznának! - gondolta.

Dzsavid Kán még csak ébredezett, amikor Aidan belépett hálókamrájába. A férfi 
nála aludt, nem a saját szobájában, hiszen az egész éjszakát együtt töltötték. De 
egy egész éjszaka nem volt elég. Most is lehúzta maga mellé az ágyra, keze 
becsúszott a selyemköntös alá. Szétnyitotta, majd arcát a puha mellek közé 
temette. Meleg nyelve simogatni kezdte a dombok közti völgyet. Aidan felnevetett.

- Uram! Nyughass! - korholta. - Nem leszel kész, mire a szultán megérkezik!
- De már kész vagyok! - kuncogott a férfi. Hátára fektette Aidant, és már 

fölötte is volt. Keze Aidan combjai közé csúszott, cirógatva ingerelte a kis 
gyöngyszemet.

- Ó, gyémántom, érzem, hogy te is készen állsz a szerelemre! - zihálta a 
fülébe, s ezzel puhán beléhatolt.

Aidan halkan felnevetett. Férje igencsak ügyes szerető volt, és minden 
alkalommal eljuttatta a csúcspontig.

- Gonosz vagy! - csúfolódott, de nem tette lóvá DzsavidKánt.
- Különösen ragyogsz szeretkezés után - felelte. - Azt akarom, hogy a szultán 

lássa ezt a ragyogást, és irigyeljen! Azt akarom, hogy lássa, milyen boldogok 
vagyunk!

Milyen izgató, amit mond! - gondolta az asszony. - Mennyire más, mint 
amilyennek az ember egy tatár herceget képzel. Talán a francia anyja hatása ez.

A férfi egészen lassan mozgott rajta, mélyen behatolt, majd egészen hegyéig 
visszahúzta szerszámát. Nem emlékezett rá, hogy valaha is így felizgatta volna nő. 
Egyre többet és többet kívánt belőle. Felemelte Aidan lábát, és a vállára helyezte, 
hogy még mélyebbre hatolhasson. Aidan felkiáltott.

Még soha nem döftek ily mélyen belé. Férje hosszú, vastag szerszáma mintha a 
ménében lüktetett volna. A szenvedély egyre magasabbra hágott, hogy Aidan már 
azt hitte, ott rögtön meghal. Nem kapott levegőt, pillantása fátyolos volt. Vére 
mintha izzana, úgy áramlott ereiben. Különös volt, semmilyen félelmet nem érzett, 
bármi is történjék vele, elfogadja. Nem is hallotta saját hangját, amikor felkiáltott, 
aztán bársonyos sötétség ölelte körül.

Bár biztos volt benne, hogy órák teltek el öntudatlanul, mindössze néhány perc 
telt el. Arra tért magához, hogy csókok borítják az arcát. Egész életében soha nem 
érezte ilyen csodálatosan magát, és azt akarta, örökké tartson ez az érzés. Attól a 
perctói kezdve élvezte a szeretkezést, hogy Conn elvette a szüzességét. Mindig is 
lebegett a gyönyör felhői közt, de ami most történt vele, olyat még soha nem 
tapasztalt.

- Mardzsalla! - rémület hangzott a férfi hangjából. - Ó, gyémántom, ébredj, 
mondd, hogy nem bántottalak!

Aidan vonakodva kinyitotta a szemét. A férfi jóképű arca aggódva hajolt fölé.
- Jól vagyok, Dzsavid uram! - felelte.
- Csodálatos vagy!
- Még... még soha nem éreztem így. - Megdöbbent. – Mi történt velem?



- Ezt hívják a franciák la petité morte-nak, a kis halálnak - felelte a férje. - 
Szeretlek, édes feleségem! - tette hozzá. - Soha nem felejtem el, ami a 
családommal történt, de napról napra jobban látom, mily szerencsés vagyok, hogy 
az enyém vagy! Hogy újrakezdhettem veled, gyémántom!

- Ó, Dzsavid! Mindketten olyan szerencsések vagyunk! - tört ki Aidanból, és 
ezüstös szemében örömkönnyek csillogtak. - Kezdem valójában megszeretni - 
gondolta magában. - Ha nem is annyira, mint Connt, de nem kétséges, hogy 
szerelem, amit érzek! - Aztán gyakorlatias lénye hirtelen felülkerekedett. Rémülten 
felkiáltott.

- Uram! A szultán hamarosan itt lesz! És még nem is pihentünk, nem is 
fürödtünk! - felpattant az ágyról.

- Majd együtt fürdünk! - javasolta a férfi, Aidan pedig huncutul nézett rá. - Szó 
sincs róla! Nem emlékszel, mi történik minden alkalommal, amikor együtt fürdünk?

- De! De mennyire, hogy emlékszem! - mosolygott a férje.
- Fürödj csak a saját fürdődben! - korholta az asszony, remekül utánozva a 

basáskodó, undok feleségeket, aztán felkiáltott. - Dzsindzsi! Dzsindzsi! Merre 
csavarogsz, te hasztalan fél férfi?

- Mit óhajt, hercegnőm? - rohant az eunuch a hálószobába.
- Kísérd uramat a fürdőbe, Dzsindzsi, és ügyelj rá, hogy a fürdőszolgák sietve 

tegyék a dolgukat! A szultán hamarosan itt lesz!
Aztán Martát és lányait hívta, hogy segítsenek neki készülődni a királyi 

látogatásra. Szerencsére kedvenc illatát, a levendulát itt, Törökországban is meg 
tudta szerezni. Dzsavid Kán is szerette ezt az illatot, hisz otthonának szabad 
pusztáira emlékeztette, nem úgy, mint a szokásos, súlyos illatok. Fürdő után Marta 
meleg törülközőbe burkolta, aztán letelepedett a nap első étkezéséhez. Iris kis 
pohárka joghurtot hozott, és meghámozott és magtalanított friss narancsot, frissen 
sütött kenyeret, vajat, mézet és végül illatos, zöld teát. Aidant most sem hagyta 
cserben remek étvágya. Derekasan befalatozott, majd meleg vízben leöblítette 
kezét és arcát.

Ruhája már ki volt készítve. És amikor felöltözött, Dzsavid Kánnak nem kellett 
szégyenkeznie. Mivel megtudta felesége szolgálónőitől, milyen ruhát fog hordani, 
megajándékozta egy krémszínű gyöngy nyaklánccal és hozzáillő fülbevalókkal. 
Lábán Aidan sarok nélküli bársonypapucsot viselt, nehogy magasabb legyen a 
szultánnál.

Míg Aidan feketébe és aranyba öltözött, Dzsavid Kán a fehér és az arany mellett 
döntött, amely jól illett napbarnított bőréhez. Remekül mutattak együtt, és ez már 
messziről látszott.

- Valóban szükséges volt egy ilyen kincset Dzsavid Kánnak adni? - morogta 
Murád anyjának, miközben bárkáik kikötöttek a herceg kikötőjében.

- Nem olyan szép ez a lány, fiam! - felelte Nur-U-Banu. - Most is legalább 
ötven vörös hajú lány van a háremedben, nem is beszélve Szafijéről. Mardzsalla 
hercegnő azért ilyen vonzó, mert kivirágzott a férje szerelmétől.

- Az enyémtől is kivirágzott volna, anyám!
- Ne légy olyan mohó, bátyám! - szólt rá Fahrusa, Murád szultán húga, aki az 

ő bárkájukban utazott. Bájos nő volt, a bőre és a haja akár az anyjáé. Fekete 
szeme pedig csodálatosan kifejező.

A szultán bárkája haladt a kis flottilla élén. Ahogy a herceg mólójához ért, 
rögtön ki is kötötték. A szultán csak ezután lépett partra.

- Üdvöz légy, Dzsavid Kán! Igazán remek napot választottál!
A tatár herceg tisztelettel letérdelt előtte, míg az Oszmán Birodalom ura fel 

nem emelte.
- Üdvöz légy, Murád Felség! Meg sem érdemlem ezt a hatalmas 

megtiszteltetést!



Murád elmosolyodott a hízelgés hallatán. Volt némi igaz¬ság benne. Aztán a 
herceg felesége felé fordult. Az asszony homloka a csizmáját érintette. A szultánt 
teljesen fölizgatta hajának látványa. Anyjának igaza van, bőven van vörös hajú nő 
a háremében, de egyiknek sincs ez a hihetetlen, bronzos árnyalata. Még a 
csodálatos Szafijének sem. Szíve mélyén eddig is vágyott Mardzsallára, most pedig 
a látványtól, hogy az asszony ily megadóan hever a lábánál, teljesen felizgult. 
Lehajolt, felemelte és a szemébe nézett.

- Te is örömmel fogadsz, hercegnőm?
- Természetesen, Felség! Tiszta szívemből! Mindössze abban reménykedem, 

hogy szegényes előkészületeink nem okoznak csalódást - mondta Aidan édesen. 
Nagyon is jól látta a szultán sötét szemében bujkáló vágyat, és megrémisztetté. 
Most örült csak igazán, hogy Dzsavid Kán felesége lett, és nem a szultán 
játékszere.

- Nem hiszem, hogy bármivel is csalódást tudnál nekem okozni, Mardzsalla! - 
jegyezte meg a szultán kétértelműén.

Szerencsére most kötött ki Szafije kadin bárkája, így Aidan elfordulhatott a 
szultántól, hogy üdvözölje annak anyját, testvérét, kedvenc feleségét és anyja 
legjobb barátnőjét, Janfedát.

- Csak úgy sugárzol, gyermekem! - dicsérte meg Nur-U-Banu. - Úgy látom, 
megtaláltad a boldogságot Dzsavid Kán herceg oldalán.

- Csakugyan, úrnőm! - felelte Aidan. - És az Ön hatalmas bölcsességének 
köszönhetem mindezt, mivel észrevette azt, ami előtt mások vakok maradtak! - 
Uram isten! Kezdek úgy beszélni, mint ők! - gondolta.

- Most már csak gyermekre van szükség, hogy teljes legyen a boldogságod! - 
jegyezte meg a válide szultána. - Imádkozzunk Allahhoz, hogy hamar termékennyé 
tegyen!

- A gyermek csakugyan áldás! - szólt közbe Szafije. – Nem is tudom, mit 
kezdenék az én drága Mehmetem nélkül.

Aidan meglepetésére Janfeda és Fahrusa szultána is az égre emelte tekintetét. 
De Nur-U-Banu elengedte füle mellett a megjegyzést. Aidan elbűvölő nőnek találta 
a szultán húgát, de Janfedát izgalmasabbnak vélte. A válide szultána legjobb 
barátnője az egyik legszebb nő volt, akit valaha is látott.

Janfeda úrnő finom felépítésű, apró nő volt. Bőre akár a fehér rózsa, haja 
csillogó, fekete és a sűrű, fekete szemöldök alatt szeme oly sötét, mint az ékkövek 
Aidan nyakláncában. Igaz, mégsem, hiszen az ékkövek hidegek. De ez a szempár 
érdeklődéssel, élénken csillogott. Legalább egyidős lehetett Nur-U-Banuval, mégis 
szinte kislányosnak tűnt. Valami okból Oszmán bejre emlékeztette Aidant.

- Drága gyermekem! Oly kedves tőled, hogy engem is meghívtál erre a 
csodálatos tavaszi virágünnepségre! – szólalt meg. Hangja telt volt, akár egy sűrű, 
finom krém. A szeme szinte Aidan leikébe hatolt, és Aidan rájött, hogy miért is 
emlékezteti az asszony Oszmán bejre.

- Hogy is ne hívnám meg Janfeda úrnőt, akit a birodalom egyik oszlopának 
neveznek?

Janfeda felnevetett.
- Nem is tudom, hogy bóknak vegyem-e, amikor annak neveznek.
- Biztos lehet benne, hogy az - felelte Aidan.
Janfeda gyengéden megérintette Aidan kezét.
- Kedves gyermek vagy! Megkedveltelek!
- Ez aztán az elismerés, Mardzsalla hercegnő! – nevetett Fahrusa szultána. - 

Janfeda néném nemigen fogad a kegyeibe új embereket! Nyilván olyan 
tulajdonságokat lát benned, amit a többiek nem.

- Ha így van, Felség, hálás vagyok, hogy Janfeda úrnő kedvére való, amit 
bennem lát.

A szultán, aki eközben Dzsavid Kánnal beszélgetett, most közbeszólt.



- Gyere, Mardzsalla hercegnő, mutasd meg a kertedet!
Hisz még távolról is bűbájos, akárcsak te! - kézen fogta és elindult vele.
A kert a szivárvány minden színében ragyogott. Aidan a kerti ösvényhez 

vezette a szultánt. Itt tiszta fehér hóvirágok váltakoztak a kis, kék liliomokkal.
Murád megállt, és megcsodálta az elrendezés szimmetriáját. Még soha nem 

gondolt rá, hogy hóvirágokat ültessen, nemhogy liliomok mellé.
- Csodálatos, Mardzsallám! Egyszerűen csodálatos - lelkesedett. - De Allah 

nevére, hogy csináltad, hogy hóvirágaid így virágozzanak?
Aidan elmagyarázta, hogy bizonyos növényeket kerti pajtája hűvös sötétjében 

tartott, és mindössze néhány nappal ezelőtt tették ki.
- Azt akartam, hogy a kert igazán színpompás legyen, amikor Felséged 

meglátogat minket. Másképp nem tudtam elérni, csak úgy, hogy becsapom a 
természetet. Jöjjön, Felség! Annyi mindent szeretnék még mutatni - vezette 
tovább.

Murád szultán Aidan kezét fogva indult tovább.
Dzsavid Kán egyre bosszúsabban figyelte, de nem volt féltékeny, mert ismerte 

a feleségét. De azért eldöntötte, hogy nyár végén, amikor apjától megérkezik az 
évi adó, felhasználja a lehetőséget, és hazatér feleségével. Küldjön a Nagykán más 
nagykövetet a Fényes Portához. Lehetőleg egy olyan embert, akinek a felesége 
nem hozza kísértésbe Murád szultánt.

De a török szultánt nemcsak Aidan szépsége nyűgözte le, hanem a kert is. 
Ritkán látott ennyire ötletesen, szépen, gondosan tervezett kertet. A 
háremhölgyek vígan, kacagva sétáltak mögöttük. Aidan kertje mindenkit elbűvölt.

- A főkertész egy zseni kell legyen, a szakmája mestere! - mondta Murád 
elismerőn.

- Nem ő tervezte - felelte Aidan nyugodtan. - Én terveztem a kertet, a 
rabszolgáim csak megművelték. De én mondtam meg nekik, mit tegyenek.

- És bepiszkoltad gyönyörű kezedet! - a szultán megállt és felemelte Aidan 
kezét. Gyönyörű kéz! - gondolta magában. Hosszú, karcsú ujjak, puha, fehér, 
tökéletes formájú körmök.

Futólag megcsókolta az asszony ujjhegyét, aztán leeresztette a kezét, és 
továbbindult.

- Szeretek a kertben dolgozni, Felség! - felelte Aidan.
Kényszerítette hangját, hogy hűvös, személytelen maradjon. Amit a szultán 

tett, annál is inkább megrémítette, mert úgy érezte, hogy Murád ezzel megcsalja 
Szafijét. Nem tudta megszokni, hogy ebben a kultúrában egy férfi annyi nőben leli 
örömét, ahányban csak akarja.

Aidan és a herceg végül a kertben felállított pavilonhoz ve¬zették vendégeiket, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílt a kék tengerre és a ragyogó kertre is.

Aranyszövetből és fűzöld selyemből készült fedő védte a pavilon vendégeit a 
déli naptól. Padlóját mélykék és aranyszinű, vastag gyapjúszőnyeg borította. Két 
dívány állt benne, az egyik a szultánnak, a másik a szultán anyjának. Szafije, 
Fahrusa és Janfeda úrnő számára vörös bársonyülőkék voltak elhelyezve, míg a 
többi hölgy a szultán díványa körül elhelyezett duci selyempárnákra telepedhetett.

A szultán maga mellé invitálta Dzsavid Kánt, Aidan pedig közéjük telepedett 
egy párnára. Frissítőket szolgáltak föl, különböző fajta serbeteket, friss 
gyümölcsöket, meghámozott, hártyájától gondosan letisztított narancsdarabokat, 
sötétvörös, édes epret, zöld fügét, korai őszibarackot és sárgabarackot, a Szent 
Föld gyümölcsöskertjéből hozott szőlőt, és egy aranytálcán mandulával töltött 
datolyát. Mindezt csodálatos sütemények egészítették ki.

Végül Aidan rabszolgái illatos, nedves törülközőket hordtak körbe, hogy a 
vendégek letörölhessék a ragacsot arcukról, kezükről. Aztán megkezdődött a 
műsor. Volt egy cigánycsalád betanított kutyákkal. A szultán hasát fogta a 
nevetéstől, annyira élvezte az előadást, hogy levett egy jókora hibátlan gyémántot 



az ujjáról, és a családfőnek adta. Utána egy idősebb hindu következett, aki néhány 
mély, kerek kosarat helyezett a pavilon elé. Letelepedett eléjük, és furulyázni 
kezdett. Ahogy a dallam megtöltötte a levegőt, a kosarakból egyenként jókora 
kígyók bújtak elő.

- Kobrák! - magyarázta Dzsavid Kán a vendégeknek. A rémültnek tűnő 
csúszómászók himbálózni kezdtek gazdájuk zenéjére. Aidan megkönnyebbült, 
amikor a kígyóbűvölő mutatványa véget ért.

Őt egy fiatal lány követte, akinek füttyjeleire galambok repültek különböző szép 
alakzatokban. Különösen a vége volt látványos, amikor a madarak nagy kört írtak 
le a kert fölött, majd egyenként leszálltak gazdájuk kinyújtott karjaira. A válide 
szultána egy féldrágakövekből álló nyaklánccal jutalmazta a lányt.

A műsor csúcspontja egy tánccsoport volt, csupa érzéki és egzotikus lány, akik 
gazdájukkal, egy szírrel beutazták a szultán egész birodalmát. Hatalmas 
megtiszteltetés volt nekik, hogy Murád előtt táncolhatnak, és mindent elkövettek, 
hogy megnyerjék tetszését. Annyira el is bűvölték a szultánt, hogy már azon 
gondolkodott, megveszi az egész társulatot. Anyja akadályozta meg, hogy ilyen 
ostobaságot kövessen el.

- Ne nevettesd ki magad! - sziszegte. - Épp elég táncosnőd van, és ha többet 
akarsz, bízd Ilban bejre! Ne ereszkedj le odáig, hogy egy közönséges kereskedővel 
alkudozol!

Murád ajkát összeszorítva bólintott.
- Igazad van, anyám! Egyszerűen elragadott a pillanat, hisz olyan csodálatos 

és gyönyörökkel teli volt ez a nap. - Dzsavid Kánhoz fordult. - Nem is tudom, mikor 
éreztem ilyen jól magam, barátom! Vendégszereteted és bájos feleségedé 
átmelengette a szívem - nagyot sóhajtott. - Ritkán engedhetem meg magamnak, 
hogy megfeledkezzek császári kötelezettségeimről, és egyszerűen jól erezzem 
magam. Ez a mai nap nagyon sokat jelentett nekem!

Végül a szultán kísérete, mintha csak színes pillangók lebegtek volna a gyepen, 
elindult a várakozó bárkák felé. Maga Murád azonban még maradt néhány 
pillanatig. Ismét megfogta Aidan kezét, ajkához emelte. Megcsókolta a tenyerét. 
Sötét szeme szinte hipnotizálta Aidant.

- Nagyon nagy örömet okoztál, Mardzsalla! – mondta végül. - Tökéletes 
viselkedésed, okosságod dicsőséget hozott házamra, hiszen az én ajándékom 
voltál Dzsavid Kánnak. Törni fogom a fejem, mi volna a legjobb jutalom számodra.

- A legnagyobb jutalom Felséged jelenléte és elismerő szavai - felelte Aidan, 
aki alig tudott ellenállni a vágynak közben, hogy vissza ne húzza a kezét, és le ne 
törölje bőréről a császár csókját.

- Magad vagy a tökéletesség! - szólalt meg a szultán. - Néhány napon belül 
olyan ajándékot küldök neked, amelyik illő szellemedhez. Viszontlátásra, 
Mardzsalla! - azzal megfordult, és elsietett a kikötő felé. Aidan csak ekkor kezdett 
el remegni.

Férje átkarolta. Füstölgött a haragtól.
- Egy dologban egyetértek a szultánnal - szólalt meg. - Csodálatos vagy, 

senkihez nem hasonlítható, gyémántom! De nem engedhetem meg, hogy még 
egyszer ilyesminek legyél kitéve. Nem egészen három hónapon belül megérkezik 
apám ajándéka Krímből, írok atyámnak, hogy küldjön új nagykövetet a Fényes 
Portához, és hazatérhessünk.

- Ó, Dzsavid, csakugyan ezt akarod? Nem fog tetszeni atyádnak, hogy 
mindössze egy év után otthagyod a posztot, amivel megtisztelt. - Aidan őszintén 
aggódott. Meg sem fordult a fejében, hogy nem szívesen hagyná ott Isztambult 
egy olyan helyért, amely még távolabb van Angliától.

- Apám csak azért küldött ide, hogy minél távolabb legyek a helytől, amely 
bánatomra emlékeztet. De most új, még nagyobb boldogságra bukkantam veled, 



értékes drágakövem! Semmi másra nincs szükségem, ha együtt lehetünk. 
Hazamegyünk hát! - A herceg egyre határozottabban érezte, hogy így lesz helyes. 
- Üzenek apámnak, újjáépíttetem a palotámat, de nem a régi helyén, hogy ne 
zavarjanak a lemészároltak kísérletei. Hazaviszlek, drága feleségem, és békében 
élünk, kettecskén!

- Műveljük a kertet, neveljük a gyerekeket! - csúfolódott Aidan.
- A fiúkat! - pontosított a herceg.
- Meg a lányokat! - helyesbített Aidan.
- Csak akkor, ha olyan csinosak és okosak, mint az anyjuk.
Aidan rámosolygott.
- Megígérem! - mondta ünnepélyesen.

14.

Még nem hajnalodon, de Aidan már fölkeli és felöltözött. Isztambulba indult, 
hogy elhozza Eslher Kirát. Meglehette volna, hogy nem maga megy az idős 
hölgyért, de mivel a Kira család matriarchája lelte lehetővé, hogy ilyen gyönyörű 
kertel alkosson, ezzel a figyelmességgel is meg akaria hálálni. Bár már a lavasz 
közepén jártak, melegen öltözött, mert reggelente hideg volt kinn a vízen.

Erős, fekete teáját kortyolgatva adta ki Martának utasításait.
- Ne felejtsd el felébreszteni Dzsavid uram, nem sokkal azután, hogy én 

elmentem, hogy hajnalban még lovagolhasson! Mondd meg Hammednek, hogy ma 
fiatal bárány legyen az ebéd, de semmi körülmények között se szolgáljatok fel 
tejterméket az étellel, mert Esther Kira vallása ellen való. Ügyelj rá, hogy a szolgák 
az új edényeket használják, amelyeket megáldattam a zsidó pappal, hogy Esther 
velem ehessen! Van bőven itthon a török édességből?

- Igen, úrnőm, igen, igen - nevetett Mária. - Minden tökéletesen rendben lesz, 
nem kell aggódnia. Távollétében magam felügyelek mindent. Siessen, különben 
nem ér időben a városba, és nem élvezhetik a vízről a napkeltét!

Aidan halkan belépett hálókamrájába, és az ágy fölé hajolva megcsókolia 
Dzsavid Káni. A férfi azonnal felébredi. Odébb gurult, és lehúzta Aidant maga mellé 
az ágyra.

- Uram! Elkések! - lillakozott az asszony.
A férfi egy csókkal elhallgattatta, majd amikor elengedte, felsóhajtott:
- Hát semmi időnk nincs egymásra? - A több réteg ruhán keresztül ügyesen 

simogatni kezdte, hogy felállítsa Aidan mellbimbóját.
- Te szégyentelen! - nevetett Aidan, s elhúzta a férfi kezét. - Hát nem volt elég 

a múlt éjszaka?
- Az csak egy éjszaka volt, ékkövem! Isméi megéheztem édes testedre!
- A csudába, Dzsavid, tényleg nem érek rá! – morogta Aidan.
- Akkor nincs más hátra, meg kell várjam, hogy elmenjen a vendég, aki még 

meg sem érkezett, de ma éjjel édes bosszút állok ezért a csalódásért! - Éjkék 
szemével huncutul nézett rá. - Hát akkor menj!

- Alig várom a büntetést, én uram! - csúfolódott Aidan, és kisietett.



- Szeretlek, Mardzsalla, én asszonyom! - szólt utána Dzsavid, Aidan pedig 
boldogan elmosolyodott.

Dzsindzsi mindig is adott úrnője illendő megjelenésére. Most sem engedte meg, 
hogy egyedül utazzon. Marta két kislánya is együtt elkísérte. Kisiettek a bárkához, 
ahol az álmos evezősök már várták őket.

Sötét, csendes volt a víz, hűvös a hajnal. A palaszínű égbolton tisztán, hidegen 
csillogtak a csillagok. Szélcsend volt, és az egyetlen hang a bárka evezőinek 
loccsanása.

Kis idő múltán a part felé fordultak, s a kikötőben álló hajók közt kanyarogtak, a 
nagykövetek horgonyzóhelye felé. A város már ébredezett, de még csendes volt, s 
Esther Kira díszes, kényelmes hordszéke már a parton várta őket. Dzsindzsi, ahogy 
a bárka a mólóhoz ért, kiugrott a partra, és odasietett, hogy a bárkához kísérje az 
idős hölgyet. Vidáman üdvözölték egymást a Kira-ház eunuchjával, aki elkísérte 
úrnőjét, aztán ketten együtt kisegítették a matriarchát hordszékéből, és Dzsavid 
Kán bárkájába segítették.

- Jó reggelt, Esther Kira! Azt hiszem, gyönyörű napunk lesz! - köszöntötte 
Aidan.

- Csakugyan, gyermekem! Remélem, nem tévedsz – Az asszony szolgájához 
fordult: - Hol a sálam, Jákob? Máris fázom!

- Tedd az úti-kályhát közelebb Esther úrnő lábához,
Dzsindzsi! - utasította Aidan az eunuchját. - És hol van az a puha gyapjútakaró, 

amit mondtam, hogy hozzál?
Dzsindzsi villámgyorsan engedelmeskedett, majd miután helyet foglalt, intett a 

kormányosnak, és az evezősök munkához láttak.
A hegyek fölött világosodni kezdett az égbolt, majd a vékony aranysáv gyorsan 

vastagodott, és szétáradva elűzte a korábbi szürkeséget. Utána a színek olyan 
kavalkádja terjedt szét, hogy Aidannak a lélegzete is elállt.

- Áldott legyen az úr! - szólalt meg mellette Esther Kira.- Nincs még egy olyan 
művész, mint ő! Hát nem csodálatos? Nemsokára a nyolcvankilencedik 
születésnapomat ünneplem, de bármennyi napkeltét és napnyugtát láttam, 
mindegyik más, mint a többi. Az ember átérzi saját jelentéktelenségét - kuncogni 
kezdett. - Azt hiszem, azért is élvezem annyira a napkeltéket és a napnyugtákat, 
mert segítenek, hogy szerény maradhassak. De hiába mondom a fiamnak és az 
unokáimnak. Csupa okos, felsőbbrendű férfi, bolondos vénasszonynak tartanak.

- Egy percig sem hiszem, hogy felsőbbrendű lényeknek tartaná a férfiakat, 
Esther Kira! Még ha ők ezt is gondolják magukról! - nevetett Aidan.

- Férfiak! - mosolyodott el a matriarcha. - Nő testéből születnek, asszony 
melléről táplálkoznak, de amint lábra állnak, az agyuk azt mondja nekik, hogy 
különbek, mint anyáik, húgaik,   nővéreik.   Érdekes   jelenség,    nem   gondolod, 
Mardzsalla?

- De, csakugyan. De még mindig nem válaszolt a kérdésemre - felelte Aidan.
- Értelmes nő vagy - kuncogott Esther. - Nem. Nem hiszem, hogy a férfiak 

értelmesebbek lennének a nőknél, de egy bölcs asszony hagyja, hogy a férfi, akivel 
együtt él, megtartsa a maga kis illúzióit. Azt mondtad, hogy Dzsavid Kán herceg 
imád téged, de te nem szereted őt. De biztos vagyok benne, hogy megkapja tőled 
a szerelem illúzióját, és így boldog.

Aidan elpirult.
- Nagyon kedvelem Dzsavid uramat - aztán sóhajtott. - De igaza van, nem 

szeretem úgy, ahogyan ő engem. Talán idővel megszeretem, mert jó ember és 
nagyon kedves. És nem akarom megtagadni tőle, ami jog szerint jár neki. De 
mégsem vagyok képes elfelejteni Connt, az igazi férjemet. Imádkozzon istenéhez, 
Esther, hogy idővel elfelejtsem!

- Látod, mennyire a férfiagy ördögi működésének áldozatai vagyunk? - 
mondta az idős hölgy. - A hercegnek adományoztak, és elvárták tőled, hogy egész 



múltad kitöröld gyenge női agyadból. Mindössze életerőnknek köszönhető, hogy 
mi, nők, alkalmazkodni tudunk, és kibírunk ilyen megrázkódtatásokat. - Duci 
kezével megpaskolta Aidan kezét.

- De látom, boldog vagy, és örülök neki! Most pedig mesélj, hogy tetszett a 
szultánnak a kerted?

Aidan mesélni kezdett, és Esther Kira jókedvűen hallgatta, de egyszer csak 
torkán akadt a nevetés. Sötét szeme elkerekedett. Feszülten meredt a partra, majd 
arrafelé mutatott.

- Állj! - csattant a vénasszony meglepően erős hangon a kormányosra. - Ne 
menj tovább!

Az evezősök kiemelték csöpögő evezőjüket a vízből. Minden pillantás a parton 
felbukkanó palota felé fordult. A vízen át kiáltozás, csatazaj jutott el hozzájuk, 
aztán váratlanul lángnyelv lobbant föl a palota egyik pontján, majd újabb, és egyre 
több!

- Uram isten! - suttogta Aidan döbbenten. – Dzsavid uram lidércnyomása, 
ismét! Gyorsan, a partra! Segítenünk kell! 

- Nem! - szólt rá az idős hölgy élesen. - Mardzsalla, térj észhez! Ne hallgass a 
szívedre! Valaki megtámadta a palotát! Három fiatal nő, egy vénasszony és 
néhány rabszolga nem segíthet, bármi történjen is. Nincsenek fegyvereink. Ahogy 
partra szaunánk, megölnének minket! Mi értelme volna? - az evezősök felé fordult. 
- Evezzetek, amilyen gyorsan csak tudtok, a jeni szeráj felé!

A bárka kezdett megfordulni, ő pedig Aidant nyugtatgatta.
- A szultánhoz megyünk, segítségért! Majd ő küld katonákat!
- Dzsavid hajnalban lovagolni szokott - mondta Aidan -, de Marta ott van!
Fern és Iris, ez a két csendes lány most sírva fakadt, Aidan pedig magához 

húzta a két kis rabszolgalányt, megnyugtatóan átkarolta őket. De hallgatott, hisz 
nem tudta, mit mondhatna.

A bárka szinte száguldott a vízen, mintha a szél repítené és nem evezők. 
Aidannak sejtelme sem volt, hogy hajójuk ily gyorsan tud haladni, hisz általában 
méltóságteljesen siklott. Kisvártatva feltűnt a város, és ismét a kikötő forgalmában 
cikáztak. Már érezték, hallották a város szagait, reggeli zajait. Átszáguldottak az 
Aranyszarv-öböl száján, és a bárka kisvártatva a szultáni palotához érkezett.

Esther Kira kiszállt.
- Azonnal a válide szultánához megyünk, ő tudja, mit kell tenni!
Sietve haladtak a válide lakrészéhez vezető kertek és udvarok során át.
- Olyan korán van még! - szólalt meg Aidan aggódva. - Nem hiszem, hogy 

Nur-U-Banu úrnő már fölkelt!
- Nur-U-Banu mindig ébren van! - felelte Esther Kira. - Néha már azt hiszem, 

soha nem alszik, bár mindig megnyugtat, hogy ne féljek, szokott aludni. Sokat 
dolgozik, szívén viseli a birodalom ügyét, és bölcs asszony.

Nur-U-Banu jól képzett rabszolgáin semmilyen meglepetés nem látszott, Esther 
Kira és Mardzsalla hercegnő korai látogatása miatt. Leültették, teával és mandulás 
süteménnyel kínálták őket. Aidan nem tudott enni, de Esther Kira elfogadta.

- Azonnal látnunk kell a validét, sürgős!
- Őfelsége most jön a fürdőből! - felelte az eunuch. -
Megkérdezem, tudja-e fogadni Önöket?
- Mondd meg, hogy sürgős! - ismételte Aidan, aztán idegesen várakozni 

kezdett.
Néhány perc telt csak el, bár Aidannak óráknak tűnt, és a válide szultána 

besietett. Háziköntöst viselt, haja ki volt bontva.
- Esther! Mardzsalla! Mi történt? Az eunuch azt mondja, valami baj van!
Esther Kira nem adott időt Aidannak magyarázkodásra, gyorsan és lényegre 

törően elmondta, mi történt. A válide pedig nem vesztegette az időt, azonnal 



parancsot adott, hogy egy csapat janicsár siessen Dzsavid Kán palotájához. Azután 
küldött csak üzenetet a szultánnak, hogy keresse föl, amilyen hamar csak tudja.

- Drága Mardzsallám! - Nur-U-Banu leült Aidan mellé, és anyáskodva 
átkarolta. - Ne aggódj! Szinte hihetetlen, hogy ilyesmi történjen fiam birodalmának 
határain belül, ráadásul ily közel a palotánkhoz. A herceg nyilván nem számított rá, 
ennek ellenére nem kétséges, hogy embereivel visszaverte a támadókat. 
Janicsárjaink pedig végképp elűzik őket! Nemsokára megtudjuk, mi történt, addig 
is itt kell maradnod, gyermekem! Fáradtnak látszol, meggyötörtnek. Kaspar! - 
szólította eunuchját. - Hozz egy különleges málnaserbetet a hercegnőnek, de 
gyorsan!

Kaspar kisvártatva átnyújtotta Aidannak az italt. Aidan nem volt szomjas, de 
Nur-U-Banu oly kedves volt hozzá, és udvariatlanság lett volna visszautasítani. 
Átvette a serleget az eunuchtól, és megitta az édes, sűrű italt. És bármennyire 
idegesen gyötrődött is, jólesett.

- Annyira félek! - tört ki belőle.
- Ugyan, drága gyermekem! Minden rendben lesz! - nyugtatta a válide.
Aidan feje Nur-U-Banu fejére hanyatlott. Ásított.
- Álmos vagyok. Miért vagyok álmos? - és ezzel a gondolattal mély álomba 

merült.
- Vidd a hálószobámba, helyezd kényelembe, Kaspar! - utasította a válide 

eunuchját.
Így is történt. A két kis rabszolgalány, Marta ijedt gyermekei engedelmesen 

követték Kaspart. Mihelyt elmentek, Nur-U-Banu Esther Kirához fordult.
- Épp elég ideje élek a háremben. Láttam már egypár hisztériát, öreg 

barátnőm. Amíg Mardzsalla alszik, kiderítjük, mi történt.
 
Aidan késő éjszaka ébredt csak fel. Pillantása végigsöpört a válide fényűző 

hálószobáján, aztán megpillantotta három szendergő szolgáját, Fernt és Irist a 
nagy ágy mellett, Dzsindzsit a lábánál. Fölkelt és kisurrant az ajtón. A kis folyosóról 
egy másik ajtó nyílt. Remélte, hogy a válide szalonjába vezet, így is volt. Nur-U-
Banut pillantotta meg, aki Esther Kira és néhány udvarhölgy társaságában 
üldögélt.

- Mi történt? - kérdezte Aidan.
- A janicsárok épp most értek vissza a jeni szerájba, Mardzsalla - felelte a 

válide. - Először a szultánhoz mennek, aztán megtudjuk, mi történt.
Aidan lerogyott egy ülőkére. Mély kétségbeesés öntötte el. Dzsavid Kán 

meghalt! Érezte. Sőt, tudta. Hogy történhetett? Mi lesz most vele?
Nur-U-Banu és Esther Kira voltak olyan bölcsek, hogy ne próbálják vigasztalni. 

Ők is sejtették, hogy a legrosszabb történt. Miért keltsenek hát hamis reményeket?
Lassan teltek a percek a válide vízióráján, aztán hirtelen feltárult a szalon 

ajtaja, és Murád lépett a szobába.
Azonnal Aidanhoz sietett, és látva a lábai előtt heverő asszonyt, ugyanúgy 

megrészegült a látványtól, mint tegnap. Mi lehet benne, ami így hat rá? - futott át 
a fején, majd lenyúlt és felsegítette. Egy pillanatra egymás szemébe néztek.

- Nagyon sajnálom, Mardzsalla - mondta a szultán.
Aidan egy pillanatra behunyta a szemét, aztán újra kinyitotta.
- Kérem, Felség, mondja el, mi történt? Tudni szeretném, nem félek az 

igazságtól.
- Mind meghaltak - felelte a szultán nyíltan. - A palotát és a kertet 

lerombolták, nyilván meglepetésszerű támadás volt. Dzsavid Kánt az istállónál 
vágták le. Azonnal meghalt. Legalább nem szenvedett, Mardzsalla! Csakis a 
tatárok lehettek, hitszegő testvére. Janicsárjaim máris űzőbe vették őket.

- Honnan tudja, hogy tatárok voltak? - kérdezte Aidan fájdalommal teli 
hangon.



A szultán habozott.
- Mert miután megölték áldozataikat, levágták a fejüket, és kitűzték a palota 

kapuja mellé - mondta végül. - Tatár szokás.
Aidan émelygést érzett, de leküzdötte.
- Volt egy cselédnőm. Lehet, hogy elfogták?
- Kétlem - felelte a szultán. - Feltehetőleg megerőszakolták, aztán megölték a 

többiekkel együtt. Láthatólag az egész támadásnak nem volt más célja, mint a vad 
pusztítás. Még a jószágokat és a háziállatokat is lemészárolták. Az embereim 
mindössze ezt a kis fickót találták a kertben.

A szultán a köntösébe nyúlt, és egy narancs- és krémszínű, hosszú szőrű 
kismacskát húzott elő.

Aidan átvette az izgő-mozgó állatkát, és az azon nyomban hozzásimult. Aidan 
könnyáztatta arccal nézett a szultánra.

- Ő Tulipán! - azzal a macska szőrébe temetve arcát, sírva fakadt.
- Köszönöm, fiam, hogy megtudtad, mi történt, bármily tragikus is - szólalt 

meg Nur-U-Banu. - Majd én gondját viselem Mardzsallának. Elkísérnéd drága 
Esther Kirámat a gyalog-hintójához?

A válide szultána volt az egyetlen az egész, hatalmas birodalomban, aki így 
elbocsáthatta a szultánt. De Murád engedelmesen távozott Esther Kirával a 
szobából.

Aidan lerogyott egy díványra, és halkan sírdogált. Amikor végül felnézett, olyan 
szomorúság tükröződött a szemében, hogy még a válide szultána edzett szíve is 
sajogni kezdett.

- Most mi lesz? - kérdezte Aidan halkan.
- Itt maradsz a palotában, drága gyermekem! Persze nem mehetsz vissza 

Szajeszte úrnő odahjába, elvégre egy herceg özvegye vagy. Saját lakosztály jár 
neked. Egyelőre nem kell mással törődnünk. Bőven lesz idő, hogy gondolkodjunk a 
jövődön!

- Milyen jövőm lehet nekem? - kérdezte Aidan szomorúan.
- Senki nem élhet egyedül - felelte a válide. - A természet ellen való volna. De 

téged most elvakít a gyász, gyermekem. Elhívatom a saját orvosomat, majd az 
gondodat viseli. Tökéletesen megbízom benne.

Aidan hallgatott, hiszen nem tudott volna mit mondani. Dzsavid meghalt. 
Ugyanúgy elvették tőle, akárcsak Connt. Nem volt biztos benne, hogy akar-e így 
tovább élni. Mi maradt számára? Oly távol van szülőhazájától, Pearroc Royaltól! És 
most, amikor kezdte újjáépíteni életét Dzsavid Kánnal, mintha csak valami, a 
boldogságára irigy szellem elrabolta volna tőle!

Eljött az orvos, porokat kevert rózsavízbe, és azt tanácsolta, hogy pihenjen. 
Aidant elfogta a kísértés, hogy közölje, az egész napot alvással töltötte, de inkább 
hallgatott megint. Hálásan megitta a keveréket. Ha alszik, legalább nem 
gondolkodik.

A válide pedig visszatérve szalonjába, Janfeda úrnőt pillantotta meg. Arcon 
csókolták egymást, aztán letelepedtek a széles, kényelmes párnák közé.

- Hogy van Mardzsalla hercegnő? - kérdezte Janfeda.
- Lesújtotta a gyász. Fél, és sajnálja magát. Teljesen érthető, drága Janfedám. 

Ezzel szemben kínos problémával kell szembenéznünk. Láttad te is, Murád milyen 
pillantást vetett rá tegnap. És ma, amikor bejött elmondani, mi történt, alig tudta 
levenni a szemét Mardzsalla melléről. Háreme tele van hihetetlen szépségekkel, de 
a fiam egy épphogy csinos nő után sóvárog, akinek már két férje is volt.

- Add férjhez újra! - javasolta Janfeda.
- Murád nem fog beleegyezni - felelte az asszony. – Nem bolond a fiam. Lát 

valamit Mardzsallában, bár kétlem, hogy ha megkérdezném, meg tudná 
fogalmazni, mit. De vágyik rá, és félek attól, mi történik, ha megszerzi.



- Mi zavar ebben az asszonyban? - csodálkozott Janfeda. 
Barátnője még soha semmilyen gyönyört nem akart megtagadni a fiától, sőt ő 

bátorította, hogy ezzel is csökkentse Szafije hatalmát.
- Mardzsalla nem luxuscicus, nem is keresi a szultán kegyét, de elnyeri, ha 

megfogan tőle és fiút szül. Gondolod, hogy egy ilyen intelligens asszony elégedett 
ennyivel? Szerintem nem. Azt akarná, hogy az ő gyermeke legyen a következő 
szultán. Gondolod, hogy Szafije félreállna és hagyná?

- Természetesen nem.
A válide megszorította barátnője kezét.
- Nem is tudom, mit kezdenék nélküled, Janfeda! Kérlek, segíts megoldást 

találni!
- Avasd bizalmadba Szafijét! - javasolta Janfeda. – Mondd el neki, hogy Murád 

vágyik Mardzsallára, és bár egyikőtök sem akarja, elkerülhetetlennek tűnik, hogy 
megszerezze magának. Javasold neki, hogy ennek ellenére maradjon Mardzsalla 
barátnője. Ahogyan mi ketten is barátnők voltunk annak idején. Értesd meg vele, 
hogy Mardzsalla nem olyan, mint a többiek. Intelligens asszony, és Szafije jól teszi, 
hogyha a barátja marad, így legalább tudja, hogy mit tervez, mit tesz. Szafije sem 
bolond. Mindenkinek szüksége van barátra, még egy bas kadinnak is.

- Főleg egy bas kadinnak! - bólintott a válide. - Azt hiszem, igazad van, 
Janfeda. Megéri megpróbálni.

A szalon ajtaja kinyílt, és Murád lépett a szobába. Lehajolt, előbb Nur-U-Banut, 
majd Janfedát csókolta meg.

- Jó estét, néném. Hallottad a rettenetes hírt?
- Mi maradhat titokban egy háremben, Murád? – bólintott az asszony.
A szultán körülnézett.
- Hol van Mardzsalla? - kérdezte.
- Lefektettem - felelte anyja. - Teljesen kimerült, és lesújtotta a férje halála.
- Hol helyezted el? A saját hálószobádban? Remélem, kényelmesen!
A válide szultána gyors pillantást vetett Janfedára.
- Abban a kis lakásban helyeztem el, az enyém mellett, ahol a húgod élt a 

házasságáig. Azt hiszem, elégedetten és biztonságban élhet itt, amíg el nem 
döntjük, mi lehet vele.

- Én már döntöttem - vágta rá Murád. - Magamnak akarom! - közölte nyíltan.
- Időt kell hagynod neki, hogy meggyászolja a férjét! - szólt rá a válide.
- Minél tovább gyászolja Dzsavid Kánt, annál inkább elzárkózik majd előlem. 

Pénteken az enyém lesz! Már utasítottam Ilban bejt.
- Murád! - Nur-U-Banu teljesen megdöbbent. Láthatóan Janfeda is zavarban 

volt. - Elképzelhetetlen! Nem teheted! Mardzsalla Dzsavid Kán özvegye! A férje 
családjához tartozik. És ha azt akarják, hogy hazatérjen?

- Akkor közöljük velük, hogy Dzsavid Kán felesége belehalt a gyászba! - 
vágott vissza a szultán. - Értsd már meg, anyám, akarom ezt a nőt! Senki nem 
tarthat vissza, hogy megszerezzem, senki! - azzal sarkon fordult, és kiviharzott a 
szobából.

- Hogy mondjam el Mardzsallának? - Nur-U-Banu őszintén zavarban volt. - Mit 
mondjak neki? Hiszen ez lehetetlen!

- Utasítsd az embereidet, hogy egy szót se szóljanak, őt pedig tartsd magad 
mellett! Természetesen Szafijének azonnal el kell mondanod! - tanácsolta Janfeda. 
- Ti ketten együtt próbáljátok meggyőzni Mardzsallát a következő napokban, 
micsoda megtiszteltetés éri. Hiszen nem ismeri a szokásainkat. Mondd azt, hogy 
errefelé ez ősi hagyomány.

- Zeki! - hívta a válide szultána személyes eunuchját.
- Igenis, Felség! - a magas, elegáns, őszülő hajú eunuch ott termett.
- Menj a bas kadinhoz, közöld vele, hogy bár későre jár, beszélnem kell vele!



Az eunuch meghajolt és kisietett.
- Szerfiraz! - intette oda Nur-U-Banu egyik szolgálónőjét.
- Azonnal hozzatok frissítőket, még mielőtt a bas kadin megérkezik! Siessetek!
- Azonnal, Felség! - A szolgálónő már rohant is.
Nem kellett sokáig várakozniuk, Szafije kisvártatva megjelent eunuchja 

kíséretében.
- Hívatott, asszonyom? Mit óhajt?
- Ülj le, drága Szaflje! - szólalt meg a válide bűbájosan.
A velencei nő csodálkozva nézett rá, de azért kényelembe helyezte magát.
- Van egy kis problémánk - szólalt meg a válide.
- Csakugyan?
- De mennyire, drága Szafije! Nyilván emlékszel, azért vettük rá Murádot, 

hogy adja Mardzsallát Dzsavid Kánnak, mert attól tartottunk, hogy egy ilyen 
intelligens asszony túlságosan magához kötné a szultán figyelmét, és ezzel 
elégedetlenséget ébresztene a háremben. Nos, Mardzsalla visszakerült hozzánk, és 
amitől féltünk, bekövetkezett. Murád épp az előbb távozott. Nyíltan és minden 
finomság nélkül közölte, hogy már most, pénteken magához akarja vitetni 
Mardzsalla hercegnőt.

Szafije megdöbbent.
- Semmit nem tud tenni ellene, válide anyám?
- Hiába könyörögtem Murádnak, hogy ne tegye. Janfedára sem hallgatott. 

Mardzsalla a kán családjához tartozik, de urad ezzel sem törődik. Nem hallgat 
senkire.

- Akkor miért hívatott, drága válide anyám, ha Ön nem tudott hatni rá, én sem 
fogok.

- Egy dolgot megtehetsz - felelte a válide szultána. – Valaha ugyanebben a 
papucsban jártam én is, lányom. S ha majd egyszer fiad örökli a trónt, te leszel az 
én helyzetemben. Nagyon magányos a bas kadin élete, és nagyon magányos a 
válide szultánáé is. De nekem itt van Janfeda, nem vagyok egyedül. Nem is 
szívesen gondolok arra, hogy milyen lett volna az életem,  ha  nem lettünk volna 
barátok.  Ne  hagyd  cserben Mardzsallát, a barátnődet! Hiszen ő nem tehet az 
egészről. Nem olyan, mint a többi nő a háremben. Szükségetek van egymásra.

- De mi lesz, ha fia születik? - kérdezte Szafije. - Hogy fogja elviselni, hogy 
Mehmet mihelyt hatalomra kerül, elpusztítja az ő gyermekét? Hogy lehetnénk 
barátok?

- Lehet, hogy lánya lesz - felelte Janfeda. - Nekem is lányom lett. És talán ki 
lehetne találni alamit, hogy Mehmetnek ne kelljen megölnie az öccseit. Esetleg 
bezárhatná őket a palotáikba szolgáikkal és asszonyaikkal, hadd éljenek békében.

- Nem! Semmi nem fenyegetheti Mehmet trónját! - csatant fel Szafije. - 
Minden élő örökös veszélyt jelent a számára! Azonban abban igazad van, hogy 
nem akarom elveszíteni  a barátnőmet. Az egyetlen igazi barátnőmet!

Nur-U-Banu elmosolyodott.
- Kezdesz bölcsebb lenni, Szafije! Örülök! Most pedig, lányom, ki kell 

találnunk, hogyan közöljük Mardzsallával a szultán akaratát. Biztos vagyok benne, 
hogy Mardzsalla bármily szelíd teremtés is, ellen fog állni. Meg kell győzni, hogy ne 
tegye. Tudom, hogy szerette Dzsavid Kánt, de azt is, hogy idővel megtanulná 
szeretni Murádot is, nem gondolod?

- Hát lehet nem szeretni őt? - szólalt meg Szafije lágyan.
- A legcsodálatosabb férfi! Én az első pillanattól szerettem, hogy 

megpillantottam.
A két idősebb asszony a szultán bas kadinjára mosolygott, majd sokat sejtetően 

összenéztek. Szafije szerencsére nem vette észre. A válide szultána intett 
szolgáinak, és pillanatokon belül frissítőkkel telt meg a kis asztal.



A három asszony, most, hogy megoldották a problémát, vígan cseverészett. 
Amikor Szafije felállt, hogy távozzon, Nur-U-Banu átölelte. Janfeda elmosolyodott. 
De valami mégis zavarta, bár nem tudta megfogalmazni, mi az. Alig várta, hogy 
visszamehessen saját lakosztályába, és csak erre a belső hangra figyeljen. 
Megtanulta már, hogy bízzon benne.

15.

Aidan csak másnap reggel ébredt föl, és azonnal beléhasítottak az emlékek. 
Iszonyúan fájt a feje, szája száraz volt. Nem tudott uralkodni magán, zokogásban 
tört ki. Dzsindzsi rémülten a válidéért küldte Irist. Nur-U-Banu azonnal átsietett, 
anyáskodva magához ölelte a síró nőt, csitítgatta.

- Tudom, drága gyermekem, milyen az, elveszteni valakit, akit szeretünk! - 
mondta végül, amikor Aidan könnyei elapadtak. - A második fiam, Ahmed meghalt, 
amikor kétéves volt. Murád volt ugyan a trónörökös, de Ahmed az én kisbabám! 
Még hasonlított is rám. Ugyanolyan világos haja és sötét szeme volt! - felsóhajtott. 
- Napokig sírtam, de hiába, nem hozhattam vissza vele.

Aidan felnézett a validéra. Szeme megdagadt a sírástól, orra vörös volt. Nem az 
az asszony, akit még szebbé tesz a gyász - gondolta Nur-U-Banu. - Kár, hogy Murád 
nem láthatja ilyennek! Mennyi gondtól megkímélné mindannyiukat!

- Megértem, asszonyom, de olyan igazságtalan az élet! Dzsavid Kán olyan jó 
ember volt, és nagyon sokat szenvedett, amikor elvesztette a családját. És most 
ismeretlen banditák őt is megölték.

 
- Nem ismeretlenek, drága gyermekem! Kora reggel jött a hír, hogy a fiam 

janicsárjai tegnap, késő este elfogták a támadókat. Meg is büntették őket. Már 
egyikük sincs életben.

- De hát ki követhetett el ilyen szörnyűséget?
- A férjed testvére, egy Timur nevű szörnyeteg. A szultán hűbérura majd 

értesíti a Nagykánt. Azonban van egy jó hírem is. Szolgálónődet megtalálták 
épségben, a tatárok között. Mihelyt a janicsárok visszaérnek Isztambulba, 
visszatérhet hozzád.

Iris és Fern, akik diszkréten félrehúzódva várták úrnőjük parancsait, felkiáltottak 
örömükben.

- Hála Istennek! - tört ki Aidanból.
- Dicséret Allahnak! - helyesbített a válide finoman.
- És mi lesz velem? - kérdezte Aidan.
Nur-U-Banu néhány pillanatig habozott.
- Mivel Dzsavid Kán nagykövet volt, vagyis szultáni kérésre tartózkodott itt, 

császári védelem alatt állt - kezdte. - Országunk szokásai szerint ezért özvegyét a 
szultánnak kell háremébe fogadnia, feleségeként.

- Nem! - csattant Aidan hangja élesen. Rémülten nézett a szultán 
édesanyjára.

- Drága gyermekem! Ez megtiszteltetés!
- De nem kérek belőle! - sírt Aidan. - Kérem, értsen meg, drága asszonyom, 

nem mintha hálátlan volnék, de immár szabad asszony vagyok, és inkább 
hazatérnék szülőföldemre. Semmilyen jogalapja sincs, hogy visszatartsanak!

- Hát nem beszéltük már meg ezt, drága Mardzsallám? Nem térhetsz haza 
szülőföldedre. Nagyon jól tudod, hogy fogadnának! És mi van, ha férjed azóta újra 
megnősült? Elvégre csaknem egy éve elmentél! Milyen kínos lenne szegénynek, ha 



egyszer csak felbukkannál! És ha az új asszony gyermeket vár? Ismerem a 
keresztény hitet. Ő, a férjed, kénytelen lenne visszafogadni feleségeként. De mi 
van akkor, ha nem akarja? Ha nem tudna a szívébe is visszafogadni? Az új asszony 
gyermekét, a férjed örökösét pedig fattyúnak tekintenék. Hogy tehetnél ilyet egy 
férfival, akit állítólag szeretsz? Hogy tehetnél ilyet valami ártatlan lánnyal és még 
ártatlanabb gyermekével? Hogy juthat ilyesmi egyáltalán az eszedbe? Ismét elölről 
kell kezdened, drága Mardzsallám! Fiam az első pillanattól csodál téged. Szafije és 
én szívesen fogadunk magunk között. Csak azt akarjuk, hogy boldog légy!

- Szafije nemigen szereti a férje többi asszonyát - jegyezte meg Aidan. - 
Inkább lennék szolga, vagy adjanak el a rabszolgapiacon, mint hogy elveszítsem 
kevés barátom egyikét!

- Szafije boldog, hogy bánatodban legalább egy reménysugár van, Mardzsalla! 
Esküszöm, testvérként és nem ellenségként fogad! - A válide Dzsindzsihez fordult. 
- Siess a bas kadinhoz, mondd meg neki, hogy a válide szultána látni óhajtja, 
Mardzsalla úrnő lakosztályában! - Visszafordult Aidanhoz. - I. Szelim szultán 
idejében négy kadinja jó barát volt, segítette és támogatta egymást. Igazából 
Murád tehet arról, hogy Szafije így viselkedik a többi asszonnyal. Mindketten 
nagyon fiatalok voltak, amikor megismerték egymást, egymásba szerettek, és 
Murád rá sem nézett más nőre éveken át. Aztán rájött, mekkora veszély a 
birodalomra, ha csak egyetlen gyermeke van. így fordult más nőkhöz. 
Természetes, hogy Szafije féltékeny lett. A háremhölgyek viszont összefogtak 
Szafije ellen, mert ők az ő helyzetére, egészséges fiára, Mehmetre voltak 
féltékenyek. Mostanra teljesen elfajult a helyzet, de mit tehetnék, nem 
kényszeríthetem őket, hogy kedveljék egymást. Veled azonban más a helyzet. Te 
és Szafije az első pillanattól fogva barátok voltatok. Megígérem, azok is maradtok!

Szinte még ki sem mondta, máris megérkezett Szafije. Ma reggel különösen 
szép volt, és Nur-U-Banut ismét meghökkentette a két asszony közötti különbség. 
Fia kegyence buján ragyogott, szegény Mardzsalla viszont sápadt volt, 
szánalmasan nézett ki. Szafije is rögtön észrevette a különbséget, és még jobban 
együtt érzett barátnőjével. De ő sem tudta felfogni, mi lehet Mardzsallában, ami 
ennyire izgatja Murádot, amitől mindenáron birtokolni akarja.

- Mardzsalla! Drága barátnőm! - Szafije leült mellé, és átkarolta. - Annyira 
sajnálom Dzsavidot!

- A válide úrnő azt mondja, hogy mivel a szultán a felelős nagykövete 
épségéért, a hagyomány szerint magához kell vegye a feleségét, így van?

- Igen - hazudta Szafije habozás nélkül. - Annyira örülök, hogy testvérek 
leszünk! Igazi társa lehetsz Murád uramnak, nem úgy, mint azok a buta, ostoba 
teremtések, akiket általában választ. Hát csoda, hogy megvetem őket? Veled 
azonban más a helyzet. A barátom vagy, és annyira örülök, ha az is maradsz!

- De én nem akarom ezt, Szafije, én tényleg nem akarom! Nem lehet, hogy a 
szultán egyszerűen védelmébe vegyen? Miért kell, hogy az asszonya is legyek?

- Ó, Mardzsalla! Nincs miért félned Murád uramtól! Azonkívül, ha nem leszel 
az asszonya, Dzsavid Kán családja ragaszkodhat hozzá, hogy elküldjön hozzájuk. 
De gondolom, nem akarsz Krímbe menni. Rémes, barbár hely! Nem beszéled a 
nyelvüket, és mint Dzsavid Kán özvegye, teljesen ki lennél szolgáltatva nekik. 
Bárkihez hozzáadhatnak, akit csak választanak, olyasvalakihez is, aki még náluk is 
távolabb él. Ó, Mardzsalla, nem hagyhatsz el! Az egyetlen igazi barátom vagy itt! - 
kiáltott fel kétségbeesetten.

- Ó, Szafije! Nem akarom elveszteni a barátságodat! Nagyon fontos nekem, 
de nem akarok a szultán asszonya lenni! Hogy fekhetnék le vele, amikor szeretett 
Dzsavidomat még el sem temették! A hátam borsódzik a gondolatra.

Szafije teljesen félreértette Aidant.
- Murád a legcsodálatosabb szerető, Mardzsalla! - próbálta vigasztalni. - 

Egyszerűen pazar! Ezer édes halált átélhetsz karjaiban!



Aidan sóhajtott.
- Lehet, de egyszerűen nem akarom, hogy ilyen gyorsan egy másik 

kapcsolatba kényszerítsenek. Nem ildomos!
Mind a vaudét, mind a bas kadint kényelmetlen érzés fogta el. Titokban 

mindketten egyetértettek Aidannal. Nagyon jól tudták, hogy amit Murád tesz, 
nemcsak nem ildomos, de sérti Dzsavid Kán emlékét és felesége becsületét. De 
azzal is tisztában voltak, hogy ha egyszer Murád valamit a fejébe vett, nemigen 
lehet eltéríteni szándékától.

Szafije Nur-U-Banura pillantott, és a válide a segítségére is sietett.
- Drága gyermekem! Drága gyermekem! - szólt közbe. - Pont ezt a finom női 

érzékenységet szeretem benned. De most tévedsz! Murád döntése egyáltalán nem 
illetlen, sőt! Legszebb hagyományaink szerint való. Azzal, hogy rögtön feleségévé 
tesz, megtiszteli Dzsavid Kán emlékét, hisz ez azt jelképezi, hogy felelősséget 
vállal a történtekért, bármilyen kínos és kényelmetlen ez számára és kormánya 
számára. Hisz hatalmas szégyen, hogy ilyesmi előfordulhat fiam birodalmában, ily 
közel a főváos szívéhez. Mit gondolnak rólunk más országokban, ha ez kiderül? Ám 
ezzel, hogy asszonyává fogad téged, Dzsavid Kán özvegyét, megmutatja, hogy 
becsületes ember. Könyörgök, ne tagadd meg magad a fiamtól, drága gyermekem!

- Mikor leszek a szultáné? - kérdezte Aidan mérgesen.
Még mindig fájt a feje, és zavarta, hogy Nur-U-Banu és Szafije úgy viselkedik, 

mintha ő hálátlan lenne, pusztán azért, mert nem akar lefeküdni Muráddal.
- A hagyomány szerint az új asszonynak pénteken kell felkeresnie urát.
- Most pénteken? - Aidanról sütött a rémület.
- Elismerem, hogy egy kicsit hamar, de nem lehet halogatni a dolgot. Meg kell 

értened, drága gyermekem - mondta a válide.
- Nem is hagynak időt rá, hogy meggyászoljam azt a jó embert, aki szeretett 

engem? - hüledezett Aidan.
- Hogyne gyászolnád, Mardzsalla! Biztos vagyok benne,hogy még hosszú ideig 

fogod gyászolni. De a herceg tökéletesen megértené a te helyzeted és a szultán 
helyzetét. Olyan ember volt, aki tisztában volt a kötelességeivel.

Uram isten! - gondolta Aidan. Mindez olyan helyénvalónak hangzik, mégis 
tudom, hogy nem az. A szultán kíván engem, láttam rajta, amikor ellátogatott 
hozzánk. Megborzongott. Nem akarok az övé lenni. Inkább meghalok! Mély 
lélegzetet vett.

- Nem értem, miért kíván engem a szultán. Kérlek, könyörgök, ne is 
beszéljetek nekem kötelességről! Nem vagyok szépség, tökéletesen jól tudom. 
Több száz nő van ebben a háremben, és gyanítom, hogy a szultán egy jó részüket 
még csak nem is látta! Miért pont én kellek neki? Miért ne teljesíthetné 
kötelességét azzal, hogy tiszteletben tartja gyászomat, és oltalmat kínál?

Szafije ismét a validére pillantott, az pedig tenyerébe fogta Aidan arcát.
- így kell lennie, Mardzsalla! Tudom, hogy megértesz!
- Igen, asszonyom, megértem - felelte Aidan. De a hangja ellenségesen 

csengett. Legszívesebben sikított volna. Dzsavid Kán alig ment még el, és a 
szultán máris el akarja csábítani! Egyértelmű, hogy még csak nem is szégyelli 
magát! És valami tiltakozott benne az ellen is, hogy ne mehetne vissza Angliába. 
Egyszerűen nem akarta elhinni, hogy Conn kizárta a szívéből vagy az ágyából. 
Lehetetlen! Conn nem olyan férfi, aki könnyen odaadná magát. Ő pedig már nem 
rabszolga. Oda megy, ahová akar. Talán Esther Kira ki tudná csempészni az 
üzenetét, és eljuttatni William Harborne-nak, az angol nagykövetnek.

A rákövetkezendő napokban azonban nem nyílt alkalma Estherrel beszélni. 
Nem jöhetett-mehetett kedvére, mozgástere mindössze a saját és Nur-U-Banu 
lakosztályára, valamint a válide kertjére korlátozódott.

A szultán anyja még azt is ellenőrizte, hogy az utolsó falatig megegye, amit elé 
tesznek.



- Túl sovány vagy! - mosolygott rá. - Egy kicsit fel kell hizlaljunk!

Aidannak sejtelme sem lehetett arról, hogy étrendjét a kizlar aga, Ilban bej 
állította össze nagy gonddal, csupa olyan ételből, amelyről úgy tartották, hogy 
növeli a szenvedélyt, és bőven főztek bele olyan gyógynövényekből és füvekből, 
amelyek növelik az érzékenységet és a szexuális vágyat. Naponta kétszer kellett 
fürödnie, krémekkel és olajokkal masszírozták, hogy gyönyörű bőre még finomabb 
legyen. Aidan már kezdte úgy érezni, hogy egész életét evéssel, alvással vagy 
fürdőzéssel tölti. Nem élhetek így - gondolta -, beleőrülök az unalomba.

Arról sem volt meggyőződve, hogy a szultán anyja igazat mondott, vagy csak 
így akarja megnyerni, hisz Murád vágyik rá. Nem akart a jeni szerájban maradni, a 
szultán vágyának kiszolgáltatva. És mégis tehetetlenül kellett tűrnie, hogy 
kényeztessék, illatosítsak, fürdessék, masszírozzák, várva az estét, amikor 
Murádhoz vezetik. De nem tudta, mi mást tehetne azonkívül, hogy elmondja a 
szultánnak, mint érez, és reméli, hogy Murád elengedi. Ha nem, megtalálja majd a 
módját, hogy megölje magát. O, Conn - gondolta -, haza akarok menni! Haza 
akarok menni!

- Haza akarom vinni a feleségemet! - mondta Conn nyugod¬tan. - A nővérem 
londoni bankárja azt mondta, Ön segíthet nekem, asszonyom. De ha nem, majd 
találok valaki mást, aki segít nekem.

Esther Kira sóhajtott.
- Az égvilágon senki nem segíthet Önnek visszaszerezni a feleségét, lordom! 

A szultán háremében van. Londoni unokaöcsémnek nem volt joga ilyet mondani. - 
Aztán látva a férfi arcán a csalódást, meglágyult a hangja. - Ha néhány nappal 
hamarabb érkezik, talán meggondoltam volna, hogy segítsek-e vagy nem, de 
immár nem tehetem. Családom sorsa szorosan összefonódott az oszmán császári 
dinasztiáéval. Őket árulnám el, ha magának segítenék. Nem tehetem, lordom!

- Ha néhány nappal ezelőtt hajlandó lett volna segíteni, most miért nem? - 
kérdezte Conn.

Esther Kira kényelmesen elhelyezkedett díványán, és utasította a szolgákat, 
hogy hozzanak kávét és mézes, szezámos süteményt. Aztán elmesélte Conn-nak, 
mi minden történt a feleségével Isztambulban.

- Most, hogy a szultán magának kívánja, minden megváltozott - fejezte be. - 
De árulja el, lordom, ha vissza akarja szerezni a feleségét, miért késlekedett ilyen 
sokáig? Mardzsalla több mint nyolc hónapja itt van.

 
- Múlt szeptember óta veszteglek Algírban - felelte Conn, s elmagyarázta az 

okát is.
A matriarcha szomorúan csóválta a fejét.
- Mintha csak a sors maga esküdött volna össze Ön ellen! - Nagyon sajnálom, 

Lord Bliss, de valóban semmit nem tehetek!
- Nem megyek el nélküle - mondta Conn csökönyösen.
- Ő az egyetlen asszony, akit valaha is szerettem, és valaha is  szeretni fogok.
- Különös, de úgy látszik, Mardzsalla ilyen hatással van a férfiakra - mondta 

Esther Kira. - Dzsavid Kán herceg annyira csodálta, hogy még a rabszolgaságból is 
felszabadította, és feleségül vette. A szultán pedig, akinek háreme telis-tele van 
gyönyörű szüzekkel, azóta vágyik rá, hogy először megpillantotta. Különös, hiszen 
Mardzsalla úrnő nem igazán szép. - Halkan felnevetett. - Igaz, a szépség elhervad, 
és ha valakinek nincs más erénye, nincs mit szeretni rajta. Lehet, hogy Murád 
szultán ráunt a puszta szépségre, és olyan asszonyt keres, akiben ennél jóval több 
van. Mardzsalla komoly jellem.



- Esther Kira, kérem, szánjon meg! — szólalt meg Conn. - Nem azt kívánom, 
hogy árulja el a szultánt vagy a szultáni családot, hisz tökéletesen megértem a 
helyzetét. De Murád szultánnak egy egész háreme van, nekem mindössze egyetlen 
feleségem! Biztos ki lehet találni valamit!

A vénasszony ajkát biggyesztve gondolkodott. Alaposan végigmérte Connt. 
Életében nem látott még ilyen jóképű férfit. Nem is értette, hogy vehette el 
Mardzsallát, mégsem kételkedett az őszinteségében. Nem is lehetne még mindig a 
Kira-bankház feje, ha nem tudná megítélni egy ember jellemét. Látta a fájdalmat a 
férfi zöld szemében, kihallotta a bánatot hangjából. Egyértelmű, hogy szereti a 
feleségét, és vissza akarja szerezni. Az sem tántorítja el, hogy az asszony más 
férfival hált, és hamarosan a szultán ágyába kényszerül.

- Talán. Talán van megoldás, de semmit nem ígérek, lordom - mondta lassan. 
- Mindössze annyit mondok, talán. Ugye megért engem?

- Kérem, mondja el! - könyörgött Conn.
- Nem! - rázta a fejét az idős hölgy. - Egyelőre nem oszthatom meg a 

gondolataimat senkivel! Értse meg! Azt tartják rólam, hogy szerencsém van, pedig 
csak soha nem fedem fel terveimet senki előtt, amíg meg nem győződöm arról, 
hogy végre is tudom hajtani őket.

- Megértem - bólintott Conn, és most az egyszer elmosolyodott.
 
Soha nem láttam még ilyen remek férfit! - gondolta Esther Kira ismét.
- Hol szállt meg, lordom?
- Az angol nagykövet palotájában érhet el - felelte Conn.
- Házasságunk előtt a feleségem a királynő udvarhölgye volt, és a királynő 

nagyon szerette. Szívén viseli a sorsát. De bármennyire is szeresse Tudor Erzsébet 
Aidant, nem kockáztathatja a török birodalommal kötendő kereskedelmi 
egyezményt egyetlen ember miatt.

Esther Kira bólintott.
- Vigyázzon! Senki meg ne tudja, mi járatban vannak! És tartsák a nyelvüket, 

mert a város tele van kémekkel! A szultán kémeivel, a szultán anyjának kémeivel, 
a trónörökös anyjának kémeivel! Senkiben ne bízzanak, és ne hívják fel magukra a 
figyelmet! Mihelyt eldöntöttem, hogy kivitelezhető-e vagy sem, amire gondolok, 
fölveszem magával a kapcsolatot. Talán az volna a legjobb, ha egy kis időre 
elhagyná Isztambult. Hajózzon Mamarába, menjen Bursába selyemért! Nincs 
messze, de mindenki el fogja hinni, hogy valóban csak kereskedni jött ide. 
Legalább egy hétre van szükségem. És ha bárki megkérdezné, mit keresett nálam, 
válaszolja azt, hogy a családja bankárja vagyok!

- Hát persze! Elvégre ez az igazság, vagy nem?
Az idős hölgy hangosan felnevetett.
- Tehát Ön is megtanulta, hogy a legjobb csalás az igazság, lordom! Azt 

hiszem, veszélyes ember!
- Ön sem különb, Esther Kira! - válaszolt Conn széles mosollyal. - Nemének 

gyengesége mögé bújik, pedig valójában egy kemény, öreg pók egy erős pókháló 
közepén!

Egymás szemébe néztek, aztán Esther lassan bólintott.
- Majd értesítem, Lord Bliss!
- Köszönöm, asszonyom! - felelte Conn udvariasan.
Esther követte tekintetével. Eltökélt fiatalember - gondolta. - Ha az én tervem 

nem válik be, képes lenne az egész birodalmat felforgatni! Megkedvelte Connt, és 
kezdte megérteni, miért nem volt képes Mardzsalla elfelejteni. Szegény 
Mardzsalla! Ma éjjel vezetik a szultán elé! Vajon megadja-e magát sorsának, vagy 
harcol ellene? Esther Kira aggódott érte.

- Hihetetlen szerencséje van, Mardzsalla! - lelkendezett a kizlar aga. 
Aranyszövetbe csomagolt, rózsaszín gyöngysorral átkötött kis csomagot nyújtott 



felé. - A hagyomány szerint ezt kell viselnie annak a nőnek, akit Őfelsége az első 
alkalommal tesz magáévá. Öltözzön, aztán magam kísérem a szultán elé!

 - Általában aranyozott szalag fogja össze a csomagot - folytatta Ilban bej. - De 
a szultán ajándékot küld Önnek, Mardzsalla, pedig még nem is volt az ágyában! 
Nem lehet olyan ostoba, hogy visszautasítja kegyét!

- Nem kérek a szultán kegyéből! - csattant fel Aidan olyan nyersen, hogy a 
körötte állóknak elakadt a lélegzete.

Ilban bej összehúzta a szemét.
- Nekem  eddig  nem  úgy tűnt,  hogy  ostoba volna, Mardzsalla! Talán a gyász 

veszi el az eszét. Mostanáig tökéletesen viselkedett, és nem buta nő. Remek élet 
vár Önre! A szultán máris szereti, és mind a szultán anyja, mind a kedvenc 
felesége barátságát kínálja!

Aidan nem felelt. Bármit is mondana, ezek az emberek fel sem fognák. Hiszen 
csak az érdekli őket, hogy a szultán megkapja, amit akar, bármi is legyen az. Ezért 
élnek! Csak abban bízhat, hogy Murád megkönyörül rajta. Ha valóban szereti, talán 
megengedi neki, hogy hazatérjen Angliába.

- Készítsétek elő úrnőtöket! - csattant rá Ilban bej a szolgálókra.
Most, hogy Aidan nem védekezett, a kizlar aga már azt hitte, sikerült bölcs 

szavaival jobb belátásra bírnia.
Aidanról levették a ruhát, és Ilban bej alaposan szemügyre vette.
- Nem kell segítenünk a természetet - bólintott. - Tökéletes a színe. A szeme a 

koltól sem lenne még szebb, és a bőre puha, rózsás.
Szolgálói feladták Aidanra a hagyományos öltözetet. Egy rózsaszín gyöngysor 

volt az összes ékszere, hogy a szultán kizárólag a testében gyönyörködjön. Aidan 
átadta szolgáinak a hagyományos baksist, és fogadta a jókívánságokat. De 
csaknem fölnevetett közben. Hiszen az igazi szerencse az lesz, ha eléri, hogy 
Murád békén hagyja.

Aranyozott gyaloghintó vitte az Aranyúton a császár lakosztályához. Ilban bej 
útközben diszkréten kopogtatott a válide szultána ajtaján. Nur-U-Banu és Szaflje, 
ameddig lehetett, elkísérték Aidant, aztán a szultán anyja szeretettel átölelte.

- A fiam boldoggá tesz majd, Mardzsallám. Bízzál bennem, drága leányom. 
Sok örömöt kívánok neked!

Aztán Szafije ölelte magához.
- Irigyellek ezért az éjszakáért, drága Mardzsallám. Sok örömöt kívánok 

neked!
Aidannak a nyelvén volt a válasz, hogy ha ennyire irigyli, cseréljenek helyet, de 

észbe kapott. Durván, sértőn hangzana, és miért bántsa meg Szafijét. A szolgák 
közben ismét felkapták a gyaloghintót, továbbhaladtak vele, és kisvártatva egy 
ajtón át beléptek Murád lakrészébe. Hirtelen félhomály és csönd vette körül őket. 
Nemsokára ismét megtorpantak egy ajtó előtt, és óvatosan letették a palankint. 
Ilban bej azonnal ott termett, és kisegítette Aidant. Egy szalonon át jutottak a 
szultán hálószobájába. Ilban bej megállt, és mélyen meghajolt.

- Térdre, Mardzsalla - sziszegte közben. - Hová lett a modorod?
Aidan visszafojtotta a kikívánkozó visszavágást. Ha megsérti a szultánt, nem 

várhat tőle kegyet. Kecsesen letérdelt, majd homlokát a földhöz érintette, ahogyan 
Szafije tanította.

- Kelj föl, Mardzsalla - mondta a szultán.
Ilban bej azonnal ott termett mellette, és felsegítette. Aidan szeme mostanra 

kezdte megszokni a félhomályt, s látta, hogy Murád bő, fehér köntösben hever a 
hatalmas ágyon.

- Hadd lássam, Ilban bej.
A kizlar aga fürgén levette Aidan kis kabátkáját, majd mielőtt az asszony egy 

szót is szólhatott volna, meglazította a nadrág madzagját, és lehúzta róla. Aidanon 
nem maradt más, mint a rózsaszín gyöngysor. Mezítelenül állt a szultán előtt.



Ilban bej meghajolt és nesztelenül távozott, Murád pedig egy ragadozó 
kecsességével Aidan mellé lépett. Az asszony megborzongott a szultán szeméből 
sütő vágy láttán.

Gondosan megválogatta szavait.
- Felség, tisztában vagyok vele, mekkora megtiszteltetés ér, és azzal is, hogy 

Ön mindössze a kötelességét teljesíti, hiszen elhunyt férjem a védelme alatt állt. 
De én fölmentem Felségedet e kötelezettség alól. Dzsavid Kán fölszabadított, 
mielőtt elvett volna, én pedig szeretnék visszatérni szülőföldemre. Ez minden 
vágyam, kérem, engedje meg.

- Nem - csattant a válasz.
- De nem vagyok a rabszolgája - tiltakozott Aidan.
- De az vagy - felelte a szultán nyugodtan. - Hol a felszabadító iratod, 

Mardzsalla? Mutasd meg! Összetöröd vele a szívem, de azonnal elengedlek, és 
gondoskodom róla, hogy hazatérhess. Csak mutasd az okiratot!

- Nincs nálam - felelte Aidan. - Nem hordtam mindig magamnál. Az ékszeres 
dobozban tartottam a lakosztályomban. Gondolom, porrá lett a tűzben.

- Ez  esetben   semmi   nem  bizonyítja  az  állításodat, Mardzsalla. E nélkül az 
irat nélkül jogilag rabszolga vagy. Egy rabszolga, akit barátom, az algíri dej küldött 
nekem, én pedig a Krími Kánság nagykövetének ajándékoztam. Az ő halálával 
pedig visszakerült a birtokomba. A rabszolgám vagy, Mardzsalla. - Sötét szemének 
pillantása végigsiklott az asszony mezítelen testén.

Aidan megdöbbent. Hiszen Murádnak tudnia kell, hogy igazat mondott. Hiszen 
ott volt az esküvőjükön! Feledve, hogy pucéran áll, kihúzta magát.

- Tudja, hogy igazat mondok, uram!
Allahra, valóban gyönyörű, gondolta Murád. A csodálatos test láttán férfiassága 

is meredezni kezdett.
- Nem láttam a felszabadító iratodat, Mardzsalla. Most sem tudod bemutatni. 

Ami engem illet, nem is létezik, vagyis a jog szerint enyém vagy, azt teszek veled, 
amit csak akarok.

- Akkor öljön meg, Felség, mert én nem adom magam, és tudja meg, hogy 
inkább a halált választom, mint az ölelését!

Murád sötét szeme csillogott a gyönyörtől. Nagyon rég kellett utoljára 
megküzdenie egy nőért. Azok a nők, akiket péntekenként elsőre vezettek elé, mind 
nyögdécseltek a gyönyörtől, hogy ő öleli őket. Arra tanították őket, hogy harc 
nélkül beletörődjenek sorsukba, és legtöbbjük úgy is érezte, hogy hihetetlen 
szerencse érte. De ez a nő más. Én nem adom magam... inkább a halált választom, 
mint az ölelését! A szultán fejét hátravetve fölnevetett.

- Nem kell adnod magad, Mardzsalla. Én elveszem, amit akarok. - Hirtelen 
megragadta, és mielőtt Aidan védekezhetett volna magához rántotta, és vadul 
csókolni kezdte.

Aidan mindig is erős lány volt, és ahogy őt meglepte a szultán támadása, 
Murádot is váratlanul érte, hogy zsákmánya rúgkapál, sőt ápolt körmét az arcába 
mélyeszti.

Murád felkiáltott dühében és fájdalmában. Hátraugrott és az arcához kapta a 
kezét. Vér csillant az ujján.

- Te kis tigris - sziszegte. - Szerencséd van, hogy nem akarok tönkretenni egy 
ilyen szépséget. De megszelídítelek, és idővel dörömbölsz majd az érintésemre.

- Azt már nem, Felség - vágott vissza Aidan. - Inkább megölöm magam. Nem 
olyan vagyok, mint háreme puhány szépségei. Harcosok ivadéka vagyok, és nem 
félek a haláltól.

Murád néhány pillanatig csodálattal nézte. Enyhe mosoly jelent meg az arcán.
- Kötözzétek le - szólalt meg, s a szoba egyik sötét sarkából két izmos eunuch 

bukkant elő. Aidan nem adta könnyen magát, mezítelen teste rúgkapált, 
megfeszült, jobbra-balra csavarodott a két fekete erős szorításában. Végül mégis 



sikerült az ágyra tenniük, s előbb a karját kötözték az ágy fejéhez, majd bokáit az 
ágy lábához. Dolguk végeztével pedig szótlanul eltűntek az árnyékban, amelyből 
előbukkantak.

Aidan egyszerűen nem akarta elhinni, hogy ilyesmi megtörténhet vele. Hiszen 
még az a kalóz, Rasíd al-Manszúr sem bánt így vele, aki Algírba vitte. Hiába 
küzdött, az erős selyemkötél nem vágott a bőrébe, mégsem engedte mozdulni. 
Szétterpesztett lábbal, tehetetlenül kell tűrnie, hogy a szultán azt tegyen vele, 
amit csak akar.

Igaz, Murád egyelőre nem vele törődött. Egy idősebb rabnő fertőtlenítette a 
sebét. Gondosan és gyengéden dolgozott, végül fájdalomcsillapító folyadékot kent 
a sebre. A szultán rámosolygott és udvariasan megköszönte. Aidan nem hallotta az 
asszony válaszát, de Murád hangosan fölnevetett. A szultán egészen az ajtóig 
kísérte a rabnőt, aztán visszatért az ágyhoz.

- Az öreg Ayse azt mondja, hogy a tüzes hajú és tüzes természetű nőkből 
lesznek a legjobb szeretők. Remélem, igaza van, Mardzsalla.

Aidan felé nyúlt, de az asszony odébb húzódott előle. Murád elérhette volna, ha 
egy kicsit közelebb hajol, de nem tette meg. Fölnevetett, és Aidan megborzongott 
ettől a halk, intim nevetéstől. Nem bírta elviselni a férfi birtokló, szenvedélyes 
tekintetét, és elfordult. Murád megfogta az állat.

- Nézz rám! - Aidan pedig dacosan lehunyta a szemét.
Murád elmosolyodott. Annál édesebb lesz a győzelem.
Hosszan legeltette szemét Aidan testén. Most már értette, miért küldte 

ajándékul a dej ezt a lányt. Nemcsak bronzvörös haja miatt. Meg is írja a dejnek, 
hogy Mardzsalla visszakerült hozzá, és soha többé nem válik meg tőle.

Felállt és ledobta köntösét. Aidan szemhéja alól leste, mit művel, és most 
megremegett. Murád középmagas, karcsú férfi volt, sápadt bőre kihangsúlyozta 
aranyvörös szakáilát.

Murád buja tekintete még egyszer végigsiklott Aidan testén, aztán a szultán 
végigfeküdt az ágyon, és nyalogatni kezdte Aidan titkos kincsét. Aidant 
megdöbbentette ez a váratlan támadás, és felsikoltott. Izmai megfeszültek, de a 
kötelek szorosan tartották, nem menekülhetett a meleg nyelv elől, amely lassan, 
komótosan, de alaposan felderítette.

- Kérem, ne... - könyörgött. - Kérem, ne tegye ezt velem!
Murád ügyet sem vetett rá, mintha meg sem hallotta volna. Erős ujjaival 

széthúzta Aidan ajkait, majd nyelve hegye előbb kétoldalt siklott végig, aztán 
finoman megérintette a lágy szirmok közt megbújó bimbót. Megőrjítette Mardzsalla 
illata, ez a félig asszonyi, félig frézia illat. Szerszáma oly merev volt, hogy úgy 
érezte, csaknem szétreped a bőre. Tovább nyalogatta az érzékeny bimbót, követve 
azt a belső ritmust, amely már vérévé vált, hisz már el is felejtette, mikor kóstolt 
először nőt, olyan rég volt. Még szerencse, hogy mégsem tud rájuk unni, hisz 
minden nő más!

Aidan pedig felnyögött szégyenében és gyönyörében. Erőszakot követtek el 
rajta, és minden ízében gyűlölte. Gyűlölte Murádot is, teste mégis reagált. Nem 
értette, hogy lehet. Talán mégis a halál a megoldás, gondolta. Murád nyelve 
mélyen behatolt, cikázott a rózsaszín alagútban, a férfi Aidan legintimebb részéhez 
szorította arcát. Aidan magában folytatta a harcot, hogy megtagadja tőle a végső 
győzelmet. Minden erejét összeszedve távol tartotta magától a gyönyört, és már 
kezdte azt hinni, győzött, amikor a férfi ajka a bimbóra tapadt, és úgy szívta, 
csókolta. Ez már túl sok volt. Mintha csillagok robbantak volna föl benne, elsöpörve 
ellenállását. Gyönyörében és tehetetlen haragjában sírva fakadt.

Murád melléfeküdt, és könyökére támaszkodva nézte. Az asszonyt elragadta a 
szenvedély, gyönyörű, s amennyire a selyemkötelek engedték, vonaglott. Murád 
mindig is élvezte a látványt, ha egy nőt elragadott a vágy, és most ujjával ügyesen 
cirógatta Aidan bimbóját, hogy le se csillapodjon, de ki se elégüljön.



Miután sikerült ily módon bizonyítani fölényét az asszony fölött, úgy döntött, 
újabb édes kínzásnak veti alá, s mellesleg saját vágyát is kielégíti. Intett a két 
fekete eunuchnak, s azok a homályból elősietve, tömött párnákat tettek Aidan háta 
alá. Murád pedig mellőzve minden további előjátékot, behatolt Aidanba, aztán 
mihelyt szerszáma a helyén volt, keze az asszony mellére tapadt.

Aidan mindvégig tudta, hogy ez a sors vár rá, s tehetetlen ellene, mégis 
meglepetésként érte, hogy ilyen hirtelen történt. Murád betöltötte, keménysége 
Aidan folyosója falának feszült. De ez volt minden. A férfi nem mozdult, mindössze 
az asszony mellével játszadozott, mintha külön lény volna, nem is Aidan része. A 
szultán keze kicsi volt, és gyönyörrel nézte, hogy a két szép halom szinte 
körülfolyja tenyerét.

- Tizenhárom éves koromban voltam először nővel - szólalt meg, mintha csak 
társalognának. - Több mint ezer lány szüzességét vettem el, és több mint kétezer 
asszonyt szerettem már, de soha életemben nem láttam még ilyen gyönyörű 
mellet, Mardzsallám. Tökéletes az alakja, az állaga, a színe.

Mint neked is, magadnak. Soha nem láttam ilyen tökéletes alakú nőt. De nem 
elégszem meg azzal, hogy pusztán a tested birtokoljam. Te magad kellesz, és 
idővel meg is szerezlek. - Előrehajolt, és szája Aidan mellére tapadt.

Az asszony visszafojtotta feltörekvő kiáltását. Nem adhatja meg a férfinak ezt 
az elégtételt. Murádot megdöbbentené, ha tudná, hogy ő mennyire gyűlöli. A 
szultán nagyon is jól tudja, hogy Dzsavid Kán felszabadította, mégis újra rabszolgát 
csinált belőle, hogy rákényszeríthesse ezt a szégyent. Hogy megtanítsa a 
szenvedély sötét oldalára, a puszta kéjvágyra.

- Nézz rám, Mardzsalla - parancsolta a szultán.
Aidan fölemelte tekintetét, és Murád olvasott a viharszürke szempárban. 

Elmosolyodott.
- Nem fogsz mindig gyűlölni, kincsem. Idővel ugyanúgy fogsz szeretni, mint a 

többiek. Vágysz majd az érintésemre, sőt ha most még nem is akarod elhinni, 
magad fogsz könyörögni érte.

- Előbb halok meg, uram - sziszegte Aidan. - Soha nem zárhat kalitkába 
valakit, aki igazán szabad, és én szabadnak születtem. Dzsavid Kán megértette 
ezt, fel is szabadított. Ön, Felség nem ismer és nem ért meg, de figyelmeztetem, 
én nem fogok kivirágozni az Ön virágoskertjében, mert más vagyok, mint a 
többiek. Elszáradok, meghalok, uram, és soha nem fog igazából birtokolni.

Allahra, mennyire izgalmas ez a dac, gondolta a szultán. Lüktetett az asszony 
testének melegében, de még nem akart könnyíteni vágyán. Arra vágyott, hogy 
megbüntesse Mardzsallát, hogy megalázza, hogy megmutassa, ki az úr a házban, 
és tudta, hogyan tegye. Kihúzta duzzadt szerszámát, és néhány parancsot 
vakkantott az eunuchoknak.

Az eunuchok sietve kihúzták a támaszt Aidan háta alól, és kioldozták. 
Legyőztem, tűnődött az asszony, de hamar rá kellett jönnie, hogy nem. Az 
eunuchok nem engedték el, hanem hasra fordították, és ismét megkötözték. Két 
kemény kis párnát toltak a hasa alá, hogy megemeljék a csípőjét, aztán eltűntek 
mellőle. Pillanatokon belül magán érezte Murád testét. A férfi félresöpörte haját, és 
a nyakába csókolt, hogy Aidan megborzongott. Murád tovább simogatta Aidan 
haját, előbb a fejét cirógatva, majd a hosszú, selymes fürtöket. Ajka érzékien 
simított végig Aidan fülén, nyelve az asszony arcán.

Aztán halkan megszólalt.
- Egy nőnek két bejárata is van, Mardzsalla. Gyanítom, hogy a másodikat még 

nem nyitották ki. Vagy tévedek?

- Nem... nem... értem. - Aidan zavarba jött. - Második bejárat?



Murád fölé térdelt, a fenekét simogatta, ujja végigsiklott a két félgömb között, 
majd váratlanul beléfúródott. - Itt van a második bejárat, gyönyörű Mardzsallám. 
Egyetlen férfi sem élt vele?

- Soha - nyögte Aidan.
Murád óvatosan mélyebbre hatolt ujjával. Aidant elöntötte a pánik hulláma.
- Ne, kérem, ne tegye! - könyörgött. Próbálta kitolni magából Murád ujját, de 

hiába, és ettől még jobban elöntötte a tehetetlenség és a félelem.
Aztán a szultán kihúzta az ujját, és Aidan megkönnyebbülten sóhajtott. De 

hamar rá kellett jönnie, korai volt a megkönnyebbülés. Érezte, hogy a férfi 
valamiféle kenőccsel síkosítja hátsó bejáratát, majd Murád keményen 
megmarkolta a csípőjét. Aidant valami ősi ösztöne figyelmeztette, mi következik. 
Felsikoltott.

- Isten nevében kérem,  ne!  Könyörüljön meg,  uram. Neeee!
A szultán vágya pedig még magasabbra hágott. Csodálatos volt 

rákényszerítenie akaratát erre az asszonyra. Lassan, hogy ne okozzon kárt 
Mardzsallában, a hátsó bejárathoz szorította szerszáma végét, s ahogy az 
fokozatosan kinyílt előtte, behatolt. Várt egy kicsit, aztán óvatosan, centinként 
továbbhaladt, míg végül teljesen bejutott. Aidan megtörtén zokogott alatta. Ha 
csak egy időre is, de sikerült a lelkét összetörni.

Murád felnyögött. Mardzsalla csodálatosan szűk volt. Szerszáma még jobban 
lüktetett, mint az előbb, az első bejáratban. Használt már nőket máskor is így, de 
ezt a kéjt, amit most, még egyszer sem érezte. Meg akart könnyebbülni. Meg 
kellett könnyebbülnie. Teljesen kihúzta szerszámát, majd visszadöfte, újra és újra. 
Aidan alatta rázkódott a zokogástól. Végül a szultánból kiszakadt a gyönyör 
kiáltása, teste megfeszült, s végül Aidanra rogyott. Aidan pedig elvesztette az 
eszméletét.

Csak másnap délután tért magához. A válide szultána ült mellette aggódó 
arccal. Aidan lassan, remegve nyitotta fel a szemét.

- Drága gyermekem, hála Allahnak - tört ki az asszonyból a 
megkönnyebbülés.

- Hát még élek? Pedig azt reméltem, hogy meghaltam - suttogta Aidan.
- Jaj, ne is mondj ilyet! - kiáltott föl a szultán édesanyja.
- Ez az igazság, így érzek. Ó, asszonyom, Ön olyan jó hozzám, és tudom, hogy 

úgy tűnik, mintha hálátlan volnék, de nem akarok a fia felesége lenni. Miért is nem 
hallgat rám senki. Dzsavid Kán felszabadított, és haza akarok menni Angliába. Azt 
mondják, nem tehetem, de én érzem, hogy igen, csak nem engednek. Ismerem a 
férjem, és tudom, hogy nem nősült újra, bármit is mondanak. Visszavár, biztos 
vagyok benne, hogy vár. Amíg a herceg felesége voltam, nem volt más 
választásom, mint maradni, de most van.

- Mit tett veled a fiam, hogy így elkeseredtél? – kérdezte a válide.
Aidan elvörösödött, aztán lassan, habozva elmondta. Nur-U-Banu dühödten 

horkantott.
- Az iszlám világban a férfiak között ez általános szokás, bár a Próféta tiltja. 

Murád apja is rákényszerített egyszer, de amikor megtudta, hogy nem szeretem az 
ilyesmit, visszafogta magát, és olyan nőckel élte ki ilyen irányú vágyait, akik 
szeretik, és hidd el, Mardzsalla, vannak ilyen nők. Egyszerűen közlöm Muráddal, 
hogy ízlésed ellen való az efféle dolog, és többet nem kényszeríti rád.

- Haza akarok menni! - mondta Aidan makacsul, de a válide szinte meg sem 
hallotta.

Meg volt győződve, hogy Mardzsallának mindössze némi pihenőre van 
szüksége. Aidan szomorúan csóválta a fejét. Senki nem hallgat rá. Nincs más 
hátra, meg kell halnia.



De meglepődve tapasztalta, hogy Murád komolyan vette fenyegetéseit. Semmit 
nem talált, amivel véget vethetne életének. Ritkán is hagyták egyedül. Ételét előre 
felvágták, úgyhogy nem volt szüksége késre. Nem vághatta fel az ereit, nem 
döfhetett kést a szívébe, elzárták az ékszereit, és csak olyankor vették elő, amikor 
szem előtt volt. így nem nyelhetett le egy darabot, hogy megfulladjon. Nem 
vethetett gyorsan véget boldogtalan életének.

Kábaságban teltek a következő napok, mert altatót kevertek az ételébe, abban 
bízva, hogy a pihenés felgyógyítja depressziójából. Murád alig várta, hogy így 
legyen. Az első alkalom a csodás Mardzsallával csak még jobban felkeltette 
vágyát. Teljesen birtokolni akarta. Ezekben a napokban nők egész sora fordult meg 
a szultán ágyában, de Murád mihelyt kielégítette fizikai vágyát, dühödten elküldte 
őket magától. Egyikben sem lelt már igazi gyönyört. Egyik sem volt mérhető 
Mardzsallához.

- Teljesen belebolondult Mardzsallába - panaszkodott a válide Esther Kirának. 
- Más nő már meg sem felel neki. De most legalább nem olyan rossz a helyzet, 
mint Szafije idejében volt, mert Mardzsalla megveti a szultánt. Nem fogja olyan 
szégyentelenül felhasználni, ahogy a bas kadin tette.

- Talán most nem - felelte Esther Kira. - De mi lesz, ha majd felgyógyul 
depressziójából, ha majd rájön, hogy nincs más választása, mint testét-lelkét a 
Felségnek adni? Akkor mi történik majd, drága barátnőm? Megmondom: ez az 
asszony intelligens, és alig várja majd, hogy gyereke legyen, fiú, ha lehet, és ha 
fiút szült, mit gondolsz, hagyja majd, hogy a bátyja megölesse? Ugyan már! Mint 
minden anya, harcol majd érte. Szövetségeseket keres majd Szafije ellen, akit 
nemigen szeretnek a hárembeli asszonyok. Talán végleg el is tántorítja Murád 
szultánt Szafijétól. Tudom, hogy ez tetszene neked, barátnőm, de gondolj csak 
bele, milyen áron! Mardzsalla nyilván arra próbálná felhasználni befolyását, hogy a 
szultán az ő fiát válassza trónörökösül. Harc lesz a háremben, a dívánban, talán az 
egész birodalomban. Belekeverednek a janicsárok, és ki tudja, hogy alakul a 
helyzet? Hatalmas zűrzavar várható. Pedig Dzsavid Kán felszabadította 
Mardzsallát. Milyen kár, hogy a szultán nem engedi hazatérni!

Nur-U-Banu elgondolkodott. Az idős hölgy mindig is a császári ház jó barátja 
volt. A válide szultána fejében meg sem fordult a lehetőség, hogy most nemcsak 
az Oszmán Birodalom békéjéért aggódik. Sóhajtott. Most az egyszer nem 
kínálkozott könnyű megoldás a problémára, és ahogy múltak a napok, Murád egyre 
inkább rajongott az asszonyért, aki úgy megvetette.

Murád négynapi pihenőt engedélyezett Aidannak, aztán ismét hívatta. De tanult 
az első alkalomból, úgy döntött, taktikát változtat. Nem erőlteti durván az 
asszonyra az akaratát.

A szultán a birodalom ügyeivel töltötte a déle lottókét, értelmes, gyors 
felfogású férfiak között. Délutánjait azonban a háremben töltötte. Utasította a 
szolgákat, hogy ne adják tovább Mardzsallának a nyugtatókat. Azt akarta, hogy az 
asszony feje tiszta legyen, amikor találkoznak. Idegesen várakozott, majd 
boldogan elmosolyodott, amikor Mardzsalla a kizlar aga kíséretében a szobába 
lépett. Mardzsalla gyönyörű aranyhímzéses, barackszínű selyemruhát viselt, 
csodálatos haja a vállára hullott. Enyhe bíbor árnyék látszott szürke szeme alatt, s 
nem mosolygott vissza.

A szultán kézen fogta.
- Hiányoztál, csodás Mardzsallám! Minden nap egy évnek tűnt nélküled! Minden 

éjjel egy évszázadnak!
- És az az éjszaka, amit Önnel töltöttem, ezer évnek tűnt a pokolban, uram! - 

felelte Mardzsalla hűvösen.
A kizlar aga meg akarta feddni Mardzsallát, de Murád egyetlen intéssel 

kiparancsolta a szobából. Aztán a szultán mélyen Mardzsalla szemébe nézett.



- Olyasmit mondok neked, csodás Mardzsallám, amilyet ritkán mondtam 
valakinek is életem során. Sajnálom, kincsem! Nem szoktam hozzá, hogy 
visszautasítanak, te pedig nagyon megharagítottál azon az éjszakán. Annyira 
megharagítottál, hogy ostoba módon kegyetlenül rád erőltettem vágyam. 
Bántottalak, megrémisztettelek vele, és igazán sajnálom. De ne is beszéljünk erről, 
kezdjük elölről az egészet. De egy dolgot meg kell értsél. Én vagyok a gazdád, és 
engedelmeskedned kell, akárcsak a többi asszonyomnak, de igyekszem, hogy soha 
ne kérjek tőled olyat, ami neked rosszul esne. Megértettél?

- Igen, uram - felelte Aidan tompán.
- Helyes - bólintott Murád. - Mostantól, Mardzsalla, ahányszor csak belépsz 

ebbe a szobába, leveszed a ruhád. Mondtam már neked, hogy életemben nem 
láttam még ilyen szép, hibátlan testet, mint a tiéd, és élvezni akarom ezt a 
szépséget, ahányszor csak együtt vagyunk.

Aidan kigombolta a gyöngygombokat, áthúzta fején a ruhát, majd egy székre 
hajította.

- Ahogy uram óhajtja.
- Helyes - mosolygott Murád.
Murád a zsebébe nyúlt, és kis, fekete selyemzacskót húzott elő, majd két kis 

ezüstgolyót vett elő belőle.
- Láttál már ilyesmit?
- Nem uram. Mik ezek?
- Arra valók, hogy gyönyört nyújtsanak neked, kincsem. Hogy fűszerezzék 

gyönyörödet. A golyók nem tömörek, az egyikben egy kis higany van, a másikban 
egy kis ezüstnyelvecske. Feküdj le az ágyra, hadd helyezzem édes alagutadba.

Aidan teljesen elfásult mostanra. Máskor eszébe sem jutott volna 
engedelmeskedni, de most már mit számított, éle, hal-e? Vagy hogy mit tesz vele 
Murád? Engedelmesen végigfeküdt az ágyon, szétnyitotta a lábát, Murád pedig 
óvatosan belehelyezte a két kis ezüstgolyót. A szultán már ettől hihetetlenül 
felizgult, de sikerült visszafojtania vágyát. Felállt, és magával húzta Aidant is.

- Most pedig járkálj egy kicsit a hálószobában, és mondd el, mit érzel.

Aidan odébb ment, de alig tett meg néhány lépést, kezdte elönteni az a 
csodálatos érzés, amit Conn-nal és Dzsavid Kánnal is szokott érezni. Riadtan 
megtorpant, aztán úgy döntött, nyilván csak képzelődött, és újra elindult. De nem 
képzelte. Egész teste megremegett a szenvedélytől.

- Uram isten! - tört ki, majd a szultánhoz fordult. – Mit tett velem?
- Csak gyönyört adtam - felelte a férfi halkan. De aztán közömbösen folytatta, 

mintha csak társalognának. – Tudsz sakkozni, Mardzsalla?
Az asszony bólintott.
Murád intett a háttérben mindig megbúvó fekete eunuchoknak, és azok 

sakkasztalt hoztak.
Talán ha leülök, enyhül ez a csodálatos, mégis rettenetes vágy - reménykedett 

Aidan. Játszani kezdtek, de Aidan nemigen tudott a játékra ügyelni. Nem tudott 
megszabadulni a testét kínzó vágytól. A szultán lopva figyelte. Nem akarta 
megbántani az asszonyt, hisz tudta, még messze a győzelem.

Aidan végül nem bírta tovább. Felpattant.
- Kérem - könyörgött a szultánnak könnyes szemmel -, vegye ki ezeket a 

golyóbisokat! Hiszen meghalok a vágytól!
- Ha kiveszem őket, nem kapod meg a kielégülést, amire szükséged van. Azt 

csak tőlem kaphatod meg, Mardzsalla. Ha beleegyezel, hogy az enyém leszel, 
kiveszem őket.

- És ha nem? - suttogta az asszony dacosan.
- Akkor bent maradnak, kincsem! — mosolygott a férfi. - Játszunk még egy 

partit? Úgy tűnik, hogy ez döntetlen lett.



- Hát mit sem jelent az Ön számára, hogy megvetem? - kérdezte Aidan. - 
Miféle férfi Ön?

- Hatalmas férfi vagyok, és mit se számít nekem, hogy megvetsz. Nem fogsz 
mindig megvetni. Egy nap majd rádöbbensz, hogy szeretsz, hisz a szerelem a 
gyűlölet másik oldala - felelte Murád mosolyogva. Parancsolóan nyújtotta a kezét.

- Gyere - mondta, majd a hatalmas mennyezetes ágyhoz vezette Aidant.
Minden egyes lépés újabb szenvedés volt. Ki kell vetetnem vele ezeket az 

átkozott kis golyócskákat! Meg kell könnyebbülnöm - gondolta Aidan. Nem bírom 
tovább! Halk nyögés hagyta el az ajkát, amikor az ágyhoz értek.

- Nos? Te döntesz, Mardzsalla, én meghajlok az akaratod előtt, de ne feledd, 
hogy amíg az enyém nem leszel, a golyók szűk kis folyosód édes sötétjében 
maradnak.

- Vegye ki őket! - nyögte Aidan.
- Átadod hát magad?
- Igen - Aidan remegni kezdett. Lába teljesen elgyengült.  Ha azok az ördögi 

kis ezüstgömbök még egyszer összeütődnek tehetetlen testében, teljesen 
megőrül.

- Feküdj le, Mardzsalla, kiveszem őket! - mondta Murád.
Aidan óvatosan, nehogy jobban mozogjanak a kis golyócskák, hanyatt feküdt az 

ágyon, és szétnyitotta a lábát. A szultán letérdelt, ám amikor meglátta az izgató, 
rózsaszín húst, nem tudta tovább visszatartani magát. Előrehajolt, és nyelvével 
lassan, érzékien végigsimított rajta. Aidan teste megrándult a meglepetéstől, és az 
asszony felkiáltott a gyönyörtől. Murád rádöbbent, hogy kegyetlen játékot űz. 
Karcsú új javai gyorsan benyúlt, kivette az ezüstgolyócskákat, azután csókolta csak 
meg újra a megduzzadt, lüktető kis rózsaszirmot.

- Bocsáss meg, kincsem! - nézett föl utána. - Nem akartam további fájdalmat 
okozni, de nem tudtam ellenállni annak, amit oly édesen felkínáltál! - Felállt, lassan 
levette kényelmes, szilvaszínű selyem otthoni ruháját, majd elégedetten 
elhelyezkedett a hatalmas ágy közepén. - Az a szokás, hogy az asszony, aki először 
jön ágyamba, az ágy lábától kúszik hozzám. Legutóbb, amikor velem voltál, nem 
követted ezt a szokást. Jólesne nekem, ha most megtennéd. Mihelyt illőn és 
jólesőn engedelmeskedsz, Mardzsalla, megszabadítom csodás tested attól a kínzó 
gyötrelemtől, amit most érzel, és ne feledd, mástól nem várhatsz kielégülést, csak 
tőlem.

Aidanban a vágy küzdött a büszkeséggel. Legszívesebben megölte volna 
Murádot, ha módja lett volna, Végül a vágy győzött. Lecsússzant a hatalmas 
ágyról, megkerülte, majd a lába felől hason csúszott a smaragdzöld selyemlepedőn 
a szultán lába felé.

Murád szinte dorombolt a gyönyörtől.
- Remek! Csodálatos! Most pedig megengedem, hogy közelebb gyere, és 

közben megcsókolhatod a lábam, ahogy fölfelé haladsz!
Aidan maga sem értette, mi történt vele, hogy volt képes ily könnyen 

engedelmeskedni. Igaz, a szultán csak akkor könyörül meg rajta, és szabadítja 
meg ettől a testét gyötrő feszültségtől, ha mindenben a kedvében jár. És minél 
gyorsabban engedelmeskedik neki, annál hamarabb vége lesz az egésznek. 
Továbbhaladt hát fölfelé, megcsókolta a szultán lábát, majd följebb, egyre följebb, 
felváltva, mindkét lábát. Amikor az ágyékához ért, a férfi kezével megemelte 
súlyos, hosszú szerszámát, és felé nyújtotta. Aidan megborzongott, könyörgő 
pillantást vetett rá. De Murád nem kegyelmezett. Parancs sütött a tekintetéből. 
Aidan könnyezve hajolt le, és vette a szájába.

A szultán hátrahanyatlott a párnákra. Felsóhajtott gyönyöében. Ujjaival Aidan 
sűrű, bronzos hajába túrt.

- Simogass a nyelveddel, Mardzsalla! - mondta rekedten.



- Allahra! Allah erre teremtette a szád! - Aztán megborzongott. - Most már elég, 
kincsem, különben túl hamar megfosztasz erőmtől! Gyere, add az ajkad!

Felhúzta magához, és hevesen szájon csókolta. Gyönyörrel csókolta, nyalogatta 
Aidan érzéki ajkát, majd így szólt:

- Nyisd ki édes szád, és fogadd be a nyelvem, szép rabszolgám!
Aidan pedig engedelmeskedett, és ugyanolyan hevesen szívta magába Murád 

nyelvét, mint pillanatokkal korábban a férfiasságát. Murád pedig átkarolta, másik 
kezével pedig a mellét kezdte cirógatni. Szeretettel simogatta, majd kicsit 
keményebben megszorította a bimbókat. Aidanba még jobban beléhasított a vágy.

Elhúzta fejét Murád elől.
- Kérem, uram - könyörgött -, kérem, adjon gyönyört!
- Milyen türelmetlen vagy, kincsem! - korholta gyengéden Murád. - Hát nem 

figyelmeztettelek előre, hogy én vagyok a gazda? És a gazda határozza meg a 
tempót, nem a rabszolga. Úgy látom, nehezen tudod megtanulni.

- Bocsásson meg, uram - könyörgött Aidan. Uram isten! - gondolta közben -, 
miért nem elégít már ki? Megígérte!

Minden pillanatban egyre jobban kínozta ez az égő, lüktető, sajgó fájdalom.
Murád látta a pánikot Aidan szemében, és rájött, hogy hiába uralkodik 

tökéletesen az asszony fölött, amikor ő még jobban vágyik a kielégülésre.
- Hát persze, hogy megbocsátok - csillapította. - De helytelen volna, ha nem 

büntetnélek meg, Mardzsalla! Nagyon fontos, hogy megtanulj tökéletesen 
engedelmeskedni. Megértetted?

- Igen, uram - felelte Aidan remegő hangon. Vajon most mi következik?
A szultán magához intette egyik fekete eunuchját, és valamit súgott a fülébe. 

Az eunuch kisietett a szobából, ők pedig csendben várakoztak. A szultán Aidan 
gyönyörű testében gyönyörködött, Aidan pedig lesütötte a szemét.

A szultán hobbija az órakészítés volt. Most is, miközben vá¬rakoztak, ott 
tiktakolt egy valahol a szobában. Aidan lopva szemügyre vette a hatalmas agyit. 
Négy csavaros oszlop tartotta a gyönyörűen faragott és aranyozott famennyezetet. 
Aranyozott volt az ágy támlája is, és aranyszövet borította a finom rugózású 
matracot. Fölötte egy smaragdzöld selyemmel borított, hatalmas második matrac 
volt. Aidan felemelte és magához ölelte az egyik violaszín selyempárnát. Aztán 
nyílt az ajtó, és egy lány lépett be.

Aidan nemigen látott még ilyen szép lányt. Kicsi, karcsú, kék szemű és szőke 
hajú, nagyon-nagyon fiatal lány volt. Ledobta magáról a halványrózsaszín 
selyemruhát, majd engedelmesen leborult a földre.

- Kelj fel, Zora! Gyere ide! - mosolygott a szultán melegen.
A lány az ágyhoz futott, elhelyezkedett a szultán másik oldalán, és csókra 

tartotta ajkát. Murád készséggel engedelmeskedett. Végigsimított a selymes 
testen, a bimbózó melleken.

- Zora, ő Mardzsalla úrnő - mondta, majd Aidanhoz fordult. - Zora az egyik 
legújabb ikbalom.

- Sokat hallottam már Mardzsalla úrnőről - kotyogta a lány. - Az egész hárem 
róla beszél. Mert azt mondják, uram, mindannyiunknál jobban szereti őt, még 
Szaflje kadinnál is.

- Rég rájöttem, mekkora ostobaság egyetlen nőnél lekötni magam! - nevetett 
Murád. - Elmondhatod a háremem hölgyeinek, hogy bár Mardzsalla igencsak 
kedvemre van és kegyembe fogadtam, őket sem hanyagolom majd el. És hogy 
egyetlen asszony sem űzheti ki Szafije kadint a szívemből!

Zora szégyenkezve hajtotta le a fejét.
- Igaza volt, hogy rendreutasított, uram - mondta halkan, s Murád ismét 

megcsókolta.
- Látod, mily elbűvölő Zora engedelmessége, kincsem? - fordult Murád 

Aidanhoz. - Azért hívtam ide, hogy tanulj tőle. De előbb nyisd szét ismét a lábad! - 



ismét elővette a fekete selyemzacskót, és tenyerére gurította az 
ezüstgolyócskákat.

Aidan megborzongott, de volt annyi esze, hogy ne tiltakozzon. Hátrafeküdt, és 
érezte, hogy beléhatolnak a hűvös ezüstgolyók.

- Zora, mutasd meg Mardzsalla úrnőnek a fátyoltáncot! - szólalt meg Murád. - 
Mardzsalla, kincsem, szeretném, ha megtanulnád!

A szőke lány lesiklott az ágyról, Aidan pedig ajkába harapva követte.
- Igazán egyszerű - mutatta Zora a mozdulatokat.
- Most pedig te jössz! - mondta a szultán. Sötét szeme kihívóan nézte Aidant, 

vajon mer-e ellenkezni ismét. Aidan pedig remegve elismételte a mozdulatokat. De 
minden egyes mozdulat fokozta gyötrelmét. Egyre gyorsabban kellett táncolniuk, 
és az izzadság kiütött Aidan testén. Szíve majd kiugrott a helyéből. Egy pillanatra 
azt hitte, mindjárt meghal, és örömmel fogadta volna a halált, de Murád 
megállította őket, és ismét kivette Aidan megkínzott testéből az ezüstgolyókat. 
Murád intett Zorának, hogy izgassa a szájával, a lány pedig azonnal 
engedelmeskedett. Aztán a szultán így szólt:

- Fordítsd második bejáratodat felém!
Zora pedig megfordult, kidugta fenekét, felső testét karjára támasztotta. Murád 

pedig megragadta a lány csípőjét, és egyetlen döféssel beléhatolt. Rövid ideig 
hevesen döfködte, ügyet se vetett Aidanra, aki döbbenten nézte. De aztán hirtelen 
felé fordult.

- Térdelj Zora mellé, kincsem!
Amikor Aidan engedelmeskedett, Murád elengedte a szőke lány csípőjét, és 

Aidan mellét cirógatta. Zora eközben tovább mozgott föl-le a szerszámán.
- Látod, Mardzsalla, milyen tökéletes Zora modora? Leckém hatására te is 

ugyanilyen tökéletes leszel! Zorának nem esik nehezére engedelmeskednie, én 
pedig nem vagyok vele kegyetlen, nem bántom.

Karcsú, mégis erős ujjaival még erősebben markolta Aidan mellét, vörös foltot 
hagyva a puha bőrön. Aztán hüvelyk- és mutatóujja közé fogta Aidan mellbimbóját, 
és erősen megszorította. Aidan halkan felnyögött, a szultán pedig elmosolyodott, 
majd hörögve a szőke rableányba élvezett.

Zora a kéjtől kábán előredőlt, aztán lassan magához tért, lecsusszant az ágyról, 
a szökőkúthoz sietett. A fal egy mélyedésében ezüstlavór állt. Megtöltötte vízzel, 
majd a jókora kályhához vitte, és a tűz fölötti kis rostélyra tette. Rövid ideig 
otthagyta, közben puha törlőruhákat vett elő egy másik fali mélyedésből, és az 
ágyhoz vitte. Murád felállt, hagyta, hogy a szőke lány lemossa immár plöttyedt 
szerszámát. Amikor a lány befejezte, Murád megköszönte, és kedveskedve 
megpaskolta a térdelő rableány szőke fejét.

Mind ez alatt az idő alatt Aidan vagy ezer kis halált halt. Amikor a szultán 
szerszáma keményen, hosszan meredt előre, kétségbeesetten kívánta, hogy 
magába fogadhassa. Ehelyett kénytelen volt végignézni, hogy a kis Zorának okoz 
örömöt, és hozzá oly hevesen, hogy ki is merül. Számára, pedig nem maradt más, 
csak a gyötrelem. Legszívesebben felsikított volna tehetetlen haragjában, 
megkínzott agya szinte meggyűlölte a szőke Zorát. Zora elvette azt, ami neki járt. 
Bárcsak meghalna!

 
Murád jól látta, hogy a büszke Mardzsalla közel van ahhoz, hogy megtörjön. 

Hívta az eunuchokat, hogy öntsenek egy kis bort. Ritkán ivott, hisz a Próféta 
parancsa is tiltotta, és iszákos apja példája is a szeme előtt lebegett. Mindazonáltal 
időnként jó szolgálatot tett a bor, főleg az az üveg, amelyből a fekete eunuchok 
most töltöttek két pohárral. Erős serkentőszer volt belekeverve.

Az eunuchok az ágyhoz vitték a bort. A szultán fogta az egyik serleget, és kiitta.
- Nem a tiéd, Zora, de te, Mardzsalla megihatod a felét.
Ám csakis a felét! Többet nem! - figyelmeztette az asszonyt.



Aidan remegő' kézzel emelte föl ajkához a serleget. Több mint egy éve nem 
kóstolt bort. Nehezére esett megállnia, hogy ki ne igya egy korttyal. De uralkodott 
magán, mindössze a felét itta meg, aztán visszatette a serleget az eunuch kezében 
lévő tálcára. Az erős ciprusi bor forró olajként csúszott le a gyomrába, és lángolt az 
ereiben. Arcába kezdett visszatérni a szín.

Murád máris kezdte érezni a serkentőszer hatását, de tudta, mi az, ami még 
gyorsabban helyreállítja erejét.

- Keljetek föl mindketten,  és álljatok meg egymással szemben az ágy lábánál! 
- parancsolta.

Mindkét lány engedelmeskedett. Aidan közben azon tűnődött, vajon miféle új 
kínzást talált ki Murád a számára.

- Zora, kicsim! Szeretném, ha átölelnéd Mardzsallát, és megvigasztalnád!
Aidan rémülten lépett hátra. Arcára kiült az undor. - Engedetlenkedsz, kincsem? 

- kérdezte a szultán. Tenyerében fenyegetően görgette a kis ezüstgolyókat. Aidan 
megborzongott.

- Nem, uram. Engedelmeskedem! - suttogta halkan. Aztán átengedte magát a 
szőke lány lágy ölelésének, sőt le is térdelt, hogy egyforma magasak legyenek.

Nem tudott Zora szemébe nézni, de az ikbal gyengéden, finoman ölelte. Murád 
kedvtelve nézte őket, és a látványtól vágya egyre erősebb lett. A két lány 
mellbimbója összeért. Simogatták egymás fenekét, Zora közben halk tanácsokat 
súgott vonakodó partnere fülébe. Kedvesen bátorította Aidant, hogy a szultán 
elégedett legyen vele.

- Ne légy zavarban! - suttogta halkan, hogy Murád ne hallja.
- Gyűlölöm! - suttogta Aidan vissza.
- Én is! - jött a meglepő válasz.
- Akkor miért engedelmeskedsz?
 - Mi mást tehetnénk? - kérdezte Zora.
- Gyertek vissza az ágyra! Aztán Zora, kedveském, készítsd elő a bejáratát! - 

szólt közbe a szultán.
- Természetesen, uram!
Zora kézen fogta Aidant, és visszavezette a smaragdzöld lepedőre.
Halk sikoly hagyta el Aidan ajkát, amikor Zora szája és nyelve ingerelni kezdte 

érzékeny, túlságosan is felizgatott testét. Ijedten felkapta tekintetét. Attól tartott, 
hogy Murádot felingerelte a kiáltás, de a szultán nem haragudott. Előrehajolt, és 
gyengéden szájon csókolta.

- Hát nem finom Zora szája, kincsem? - melegen rámosolygott. - Mihelyt 
készen állsz Mardzsallám, megszabadítalak a feszültségtől!

Melléfeküdt, megfogta Aidan kezét, s kemény szerszámára helyezte.
- Add a nyelved, édesem, simogass közben! - mondta, majd megcsókolta 

Aidan szemhéját.
- Készen áll, uram! - hallatszott Zora hangja, és a szőke lány felemelkedett.
Murád Aidan fölé lendült.
- Elmehetsz, Zora! Jutalomként Zaad átadja neked szerszámom másolatát. 

Reggelig nálad lehet!
- Köszönöm, uram - hálálkodott Zora, majd egy fekete eunuch társaságában 

kisietett a szobából.
Murád visszafordult Aidanhoz, aki remegve feküdt alatta. Olyan volt, akár egy 

jól hangolt szerszám. Csak játszani kellett rajta.
- Mondd, kincsem, mit kívánsz tőlem? - szólalt meg Murád halkan. Jókora 

szerszámát két keze közt mozgatta.
- Azt akarom, hogy szeressen! - felelte Aidan halkan.
- Azt akarod, hogy beléd döfjem a rudam, és sírjál a gyönyörtől?
- Igen.
- Ezt kívánod szabad akaratodból? Nem én erőszakollak meg?



- Igen. Szabad akaratomból kívánom! - zokogta Aidan. - Kérem! Kérem! - 
könyörgött legyőzve.

Murád szemében diadalmas fény csillant. Egyetlen puha döféssel behatolt, és 
hevesen mozogni kezdett. Aidan felkiáltott a megkönnyebbüléstől. Egész testét 
kezdte elönteni az édes megkönnyebbülés, mihelyt Murád az első csúcsra 
eljuttatta. De hirtelen agya ismét tiszta lett, és az előző tehetetlenség helyét izzó 
harag foglalta el. Megdöbbenésére képes volt elválasztania agyát a testétől, és 
miközben az egyik orgazmust a másik után érte el, és megszabadult attól a 
rettenetes szexuális gyötrelemtől, amelyet Murád rótt ki rá, agya képes volt 
visszahúzódni valami titkos rejtekhelyre, és onnan figyelni, mi történik testével. 
Csak teste érezte a megkönnyebbülést, lelke nem, és amikor agya és teste ismét 
egyesült, elvesztette az eszméletét.

Murád diadalmas kiáltással lövellt Aidan gyönyörű testébe, majd kimerültén 
mellérogyott. Ám nemsokára összeszedte magát, és csókokkal ébresztette Aidant.

Az asszony lassan kezdett magához térni. Immár világosak voltak a gondolatai, 
rájött, hogy így nem megy semmire. A szultán nem adja vissza a szabadságát, de 
meg sem öli. Hát rá kell hogy kényszerítsem - gondolta. Meggyőzöm a szultánt, 
hogy nem kell tartania tőlem, és amikor elnyertem bizalmát, megölöm. Akkor 
aztán nem lesz más választásuk, mint hogy végezzenek velem. Aidan nem érzett 
lelkifurdalást. Nur-U-Banu, aki barátnőjének mondta magát, mindössze 
felhasználta őt a fia kedvéért, Szafijének pedig hogy hiányozna egy férfi, aki évek 
óta alig törődött vele? Murád halála csak felszabadítja az asszonyt, ő lesz az új 
válide.

- Remélem, gyönyört nyújtottam neked, kincsem, mert te határozottan 
gyönyört nyújtottál nekem - kérdezte Murád.

Aidan érezte, hogy elpirul. Nem is bánta most, szőke szempillái szemérmesen 
lecsukódtak, eltakarva szürke szemét.

- Ó, uram, úgy szégyellem, hogy ellenálltam - morogta. - Hogy tudhattam 
volna, nem is sejthettem! Kérem, ne haragudjon! - Letérdelt a matracon, 
bronzszínű haja combjára hullott.

- Megértem, tökéletesen megértelek, kincsem! Nem hagy¬tam neked időt, 
hogy meggyászold szeretett Dzsavid Kánodat. De látod, nagyon-nagyon 
kívántalak! - felemelte Aidant, szenvedélyesen megcsókolta. - Mintha láz égne a 
véremben tőled, Mardzsalla! Soha, semmi nem elég belőled! Az elmúlt négy nap 
reggelente, miközben a díván tanácsán ültem, a te arcod láttam magam előtt, és a 
te tested emléke kínzott. Sinan, az építészem olyan épületek terveivel keresett fel, 
amelyeket hónapok óta tervezünk, és nem tudtam arra figyelni, amit mondott. De 
talán most, hogy átadtad magad nekem, kincsem, talán most visszatér a józan 
eszem!

Aidan kedvesen elmosolyodott.
- Nem fogok több bánatot okozni, uram! - odacsúszott a férfi mellé, és a 

fülcimpájába harapott.
Murád elégedetten kuncogott.
- Micsoda kis tigris vagy, Mardzsalla, és tele vagy meglepetéssel!
- Remélem, továbbra is ilyen leszek, uram! Nem akarom, hogy rám unjon!
A szultánt lángra lobbantotta ez az alázatos hang, bár már későre járt, frissnek 

érezte magát.
- Nemigen unatkozhatok melletted, csodálatos Mardzsallám! De nekem is van 

egy meglepetésem számodra! – Felállt az ágyról, kézen fogta az asszonyt, és 
átvezette a szobán. Megérintett egy kis virágdíszes csempét, és apró rejtekajtó 
bukkant elő. Hangtalanul nyílt, s Aidan egy keskeny lépcsősor tetején találta 
magát. A szultán kezét fogva követte a férfit lefelé a lépcsőn. Az alsó ajtó egy 
jókora terembe nyílt. Kupolájának márványíve pontosan a szultán szobája alatt 



volt, a teremben pedig egy bűbájos márvány úszómedence gyönyörködtette a 
szemet, közepén bájos szökőkúttal.

- Tudsz úszni? - kérdezte a szultán.
- Egy kicsit - vallotta be Aidan. Vajon meg tudja-e fojtani? - tűnődött közben 

magában. Nem valószínű - gondolta - sajnos nem vagyok elég erős hozzá.
Murád bevezette a vízbe, néhány percig úszkáltak. Murád fölemelte Aidant a 

szökőkútra, majd a medence széléhez úszott, és úgy gyönyörködött a látványban, 
ahogy a víz végigfolyik az asszony hosszú, formás lábán. Aidan pedig végigsimított 
felsőtestén. Két tenyerébe fogta mellét, és a férfi felé kínálta. Murád megindult 
felé, Aidan pedig hangosan felnevetett, és tovább ingerelte. Ujjával immár kis 
rózsabimbóját simogatta, majd szíjába, vette ujját, és szopni kezdte. Közben nem 
vette le pillantását Murádról.

Murádból állati üvöltés tört ki. A szökőkút felé ugrott, de Aidan csúfondáros 
nevetéssel bevetette magát a vízbe. A férfi utánaúszott, elkapta a bokáját, 
visszahúzta magához, átölelte. Aidan az arcába nevetett, Murád pedig dühödten 
lökte a medence széléhez.

- Tedd a lábad a derekam köré, rabszolga! - vicsorgott. És amikor Aidan 
engedelmeskedett, a medence márványoldalának lökve, dühödten beléhatolt.

Aidan pedig átölelte a nyakát, szenvedélyesen csókolta, ajkába harapott, 
nyalogatta, mintha valami kéjvágyó ördög szállta volna meg. A szultán pedig 
megmarkolta a fenekét, és vadul szeretkeztek, míg mindketten ki nem merültek. 
Utána Murád visszavezette a hálószobába, és késő estig aludtak.

Teltek a napok, és Murád egyre szerelmesebb lett Aidanba. Mindennap 
magáévá tette, és az asszony többé nem utasította vissza, sőt készséggel fogadta 
a férfi vágyát. De az mégis úgy érezte, bárhogy is igyekszik, nem teljesen 
birtokolja. Elhalmozta hát ajándékokkal.

Esther Kira gyakorta ellátogatott a hárembe, és Aidan mindössze neki vallhatta 
meg, mily nyomorultul érzi magát. Az idős hölgy pedig hiába törte a fejét, nem 
talált megoldást. Kedvelte Mardzsallát, Lord Bliss bármelyik nap visszatérhet 
bursai expedíciójáról, ő pedig még mindig nem tudta, mit mondjon neki. Próbálta 
finoman Mardzsalla ellen hangolni Nur-U-Banut, hogy a szultán anyja segítsen az 
asszonynak hazatérni szülőföldjére. De így, hogy Mardzsalla láthatóan elégedetten 
élt, és a szultán boldog volt, erre semmi esély nem kínálkozott. Nem is merte 
elmondani Mardzsallának, hogy Conn Törökországban van. Volt valami ebben a 
lányban, ami aggasztotta az öreg hölgyet. Ugyanolyan volt, mint amilyen eddig, és 
mégsem. És Esther Kira, bármennyire is szeretett volna segíteni, nem árulhatta el 
a török szultánt, akinek olyan sokat köszönhetett.

Világéletében azon volt, hogy ne terhelje az urat olyan dolgokkal, amelyekre 
magának kell megtalálnia a megoldást. Most azonban imádkozott.

És ezért-e vagy másért, de megtalálta a megoldást, ám oly hirtelen, hogy mire 
rádöbbent, már csaknem késő volt. Amikor Lord Bliss visszaérkezett Bursából, 
Esther visszaküldte a hajóra, hogy ott várja meg a további fejleményeket, 
amelyeket ő maga igazából nem várt. Aztán fogott egy kis mintát a finom bursai 
selyemből, amit a jóképű ír hozott magával, és ellátogatott a palotába.

Mint kiderült, aznap délután a szultán mulatságot rendezett háremében, de 
mint a válide barátnőjét, szívesen látták Esthert is. Murád különösen jóképűnek 
látszott aznap. Gyönyörű, sárga szaténnal szegélyezett és vörös bársonnyal 
hímzett aranyköntöst viselt. Aranyvörös szakállát frissen nyírták, és szantálfaillat 
áradt belőle. Sötét szeme ragyogott az izgalomtól.

Rendszeresen rendeztek a háremben kis ünnepségeket. Ez lehetőséget adott 
arra, hogy az asszonyok, csaknem ezren, felvegyék legjobb ruháikat, 
szórakozzanak, és reménykedjenek abban, hogy a szultán figyelme megakad 
rajtuk. Murád párnákkal kirakott mennyezetes emelvényen ült, Szafijével az egyik, 



Mardzsallával a másik oldalán. A sötétvörös hajú Szafije erdőzöld és aranyszín 
ruhát viselt, a világos bronz hajú Mardzsalla türkizt és ezüstöt választott.

Murád soha életében nem érezte még ilyen elégedettnek magát. Hatalmas 
birodalom ura volt, és háremében a világ leggyönyörűbb asszonyai. Két oldalán két 
kegyence, két asszony, aki szereti. Egy szolga tálcán csodálatos gyümölcsöket 
kínált felé. Murád Mardzsallához fordult, az asszony pedig mosolyogva felvette a 
tálcáról a gyümölcsvágó kést, és a férfi mellkasába döfte. Hatalmas sikoltozás 
támadt. Fekete eu-nuchok ugrottak elő, cibálták le Mardzsallát urukról. Esther Kira 
pedig tudta, hogy eljött az idő.

A szultán nem akart hinni a szemének. Pedig a kés ott volt a testében, és máris 
vér bugyogott elő a sebből. A fekete eunuchok durván rángatták ki Aidant a 
teremből. Az asszony kétségbeesetten zokogott, amiért nem sikerült meggyilkolnia 
Murádot. De legalább megkapom tőlük, amit akarok! Megölnek! - gondolta 
magában.

- Nem! Hozzátok vissza! - hallatszott Murád hangja, ha, gyengén is, de 
érthetően.

Az eunuchok megtorpantak. A teremből mindenkit kiküldtek. Csak Aidan 
maradt őreivel, Szafije, a válide, Esther Kira, Murád és a szultán orvosa, egy öreg, 
aki nem könnyen vesztette el a fejét. Gyorsan megvizsgálta a szultánt.

- Ki kell vegyem a kést, uram! Vérezni fog a seb, de hála Allahnak, nem 
komoly! A szúrás messze elkerülte a szívet, és nem sértett meg egyetlen 
létfontosságú szervet és eret sem!

Murád bólintott, az orvos pedig óvatosan kihúzta a kést a szultán mellkasából, 
majd rabszolgája segítségével kipucolta a sebet, és összevarrta. Mihelyt végeztek, 
Murád felült. Szeme Aidant kereste.

- Hozzátok ide! - suttogta. Gyenge volt a sokktól és a vérveszteségtől.
Két eunuch a szultán elé vezette Aidant.
- Mardzsalla! - mondta a férfi lágyan. Az asszony felemelte a szemét, 

ránézett, és a férfit megdöbbentette a szeméből sugárzó gyűlölet. Mintha jeges 
ujjak markolták volna meg a szívét. - De hisz én szerettelek, kincsem!

- Szerelem! - Aidan hisztérikus nevetésben tört ki.
Megőrült! - gondolta Esther Kira. Hát ezt éreztem rajta.
- Szerelem! - ismételte Aidan keserűen. - Mit sem tud a szerelemről, uram! 

Csak a kéjvágyat ismeri! Ha valamit is tudna a szerelemről, soha nem vetette 
volna el magától Szafijét más nők kedvéért! Ha tudná, mi a szerelem, hagyta 
volna, hogy meggyászoljam Dzsavid Kánt. De nem! Semmi időt nem hagyott rá, 
hogy megsirassam ezt a derék, jó embert! Alig várta, hogy ágyába vezessen, 
megalázzon, megerőszakoljon! Gyűlölöm Önt, minden alkalommal gyűlöltem, 
amikor hozzám ért! Csak azt bánom, hogy nem sikerült megölnöm, uram! Rossz 
időpontot és rossz fegyvert választottam. Arra sem maradt időm, hogy végezzek 
magammal! De most meg kell hogy öljön, és ha valóban érez valamit irántam, ez 
lesz a bosszúm! Azzal a tudattal mehet majd a sírba, hogy Ön a felelős a 
halálomért! - Nevetésben tört ki. Vérfagyasztó hang volt, s a jelenlévők 
megborzongtak.

Murád felnyögött a gyötrelemtől. Soha még nő nem beszélt így vele!
- Zárjátok a lakosztályába! - adta ki a parancsot, majd kimerültén 

hátrarogyott. Könnyes volt a szeme.
Nur-U-Banu visszavonult Estherrel saját lakosztályába.
- Miért is nem hallgattam rád, Esther! - tört ki a válide szultána keserűen. - 

Hisz mikor adtál nekem rossz tanácsot?
Soha! Soha nem bocsátottam volna meg magamnak, ha a fiam meghal!
- De nem halt meg,  hála az úrnak!  És most mi lesz  Mardzsallával?
- Meg kell halnia! - hangzott a válasz határozottan.



- Te is tudod, hogy megőrült! Bocsáss meg, drága barátnőm, hogy kimondom, 
de azért, mert a szultán nem engedte meggyászolni Dzsavid Kánt.

- Tudom. És bizonyos fokig magamat hibáztatom, amiért nem tartottam 
vissza a fiamat,  legalább addig,  ameddig Mardzsalla összeszedi magát - felelte 
Nur-U-Banu -, de azt akartam, hogy a fiam boldog legyen. Ő pedig úgy érezte, nem 
lehet boldog Mardzsalla nélkül!

- Hát, pedig most nélküle kell boldognak lennie! - bólintott Esther Kira. - A 
szokások szerint történik minden?

- Igen. Súlyokkal ellátott selyemzsákba teszik, és vízbe fojtják Mamarában, a 
Herceg-sziget mellett.

- Mikor?
- A fiamtól függ - mondta Nur-U-Banu.
- Nem, hölgyem! - felelte Esther Kira vakmerőn. - Ezt a kivégzést neked kell 

kezedbe venni! A szultán szerelmes abba a nőbe, és lehet, hogy a történtek 
ellenére is meggondolja magát. Pedig meg kell tenni! Ez az asszony nemcsak meg 
akarta ölni, de rettenetes dolgokat is mondott. Mégpedig rengeteg tanú előtt! Az 
orvos hallgatni fog, mert félti a helyzetét, de az eunuchok pletykásak, hajnalra az 
egész palota tudni fogja, mit mondott Mardzsalla úrhölgy a szultánnak! De még 
csak nem is hűen, hanem igencsak kidíszítve!

- És minél tovább él Mardzsalla, annál színesebb lesz a mese, annál jobban 
aláaknázza a szultán hatalmát! Még ma ki kell végezni, még mielőtt a szultán 
meggondolhatná magát, és neked kell meghozni ezt a döntést, drága úrnőm!

- Igazad van, Esther Kira! - bólintott Nur-U-Banu. - Murád elgyengül, 
megbocsát neki. Ki tudja, még milyen bajba kerülünk e miatt az asszony miatt! 
Bárcsak eleve rád hallgattam volna! Nem nyugszom, amíg Mardzsalla él!

- Könyörületet kell mutatnod ítéletedben, drága úrnőm! - tanácsolta Esther 
Kira. - Mardzsallát gyásza ragadtatta erre az őrültségre, és tudjuk, hogy az őrültek 
kedvesek az Úr szemének. Most magadra hagylak. Kisvártatva visszatérek egy 
ritka szerrel, amitől elveszti öntudatát. Légy kegyes vele! Ezt tanítja mindkettőnk 
istene.

- Siess, Esther Kira! - bólintott a válide szultána. – Még ma a végére akarok 
járni ennek a rettenetes ügynek, és már csak két óra van napnyugtáig!

Esther Kira kisvártatva visszatért. Két hatalmas eunuch őrizte Mardzsalla 
ajtaját. Arra képezték ki őket, hogy habozás nélkül öljenek, de a válide szultána 
útjából félreálltak. A két asszony a hálószobájában találta Aidant. Ágyán ült, üres 
pillantással a szemében, ölében Tulipán, a macskája hevert. Szórakozottan 
simogatta a gyönyörű állatot, és a néma csendet csak a macska hangos 
dorombolása törte meg.

- Hozz egy serleget! - parancsolta a válide, Dzsindzsi pedig majd kezét-lábát 
törte az igyekezettől. Esther Kira cseresznyeserbetnek tűnő italt töltött a serlegbe, 
majd a szultán anyja Aidan felé nyújtotta.

- Idd ki, Mardzsalla, és gondjaid megszűnnek!
Aidan szótlanul átvette az ezüstserleget, és kiitta a tartalmát. Azután nézett 

csak föl.
- Gondját viselné a szolgáimnak, asszonyom? Nem szeretném, ha ők 

szenvednének amiatt, amit én tettem. Ha lehet, szeretném Martát és a lányait 
felszabadítani és hazaküldeni.

Dzsavidtól kaptam őket ajándékba, tehát szabadon rendelkezem felőlük.
- Szabadok lesznek és hazatérhetnek! - felelte a válide. - Mi legyen 

Dzsindzsivel?
- Szafijének adom. Jó hasznát fogja venni.
- Meglesz! - bólintott a válide. - Van még valami?
Aidan ásított. Kezdte elnyomni az álom. Szeme lecsukódott. Nehezére esett 

megszólalni.



- Tulipán! - nyögte ki, aztán az ágyra esett.
- Tulipán? - tűnődött a válide. - Hát ezt meg hogy értette?
- A macskáját nevezik így - magyarázta Esther Kira. - Elaltatom ugyanezzel a 

szerrel, és vízbe fojtjuk úrnőjével!
Nur-U-Banu bólintott. Csirkedarabkákat hozattak, ami Dzsindzsi szerint a 

macska kedvence volt, belekeverték a szert, és a kis állat kisvártatva mélyen 
aludt.

- Gyönyörű állat! Kár, hogy elpusztítjuk! - jegyezte meg a válide.
- Jelenlétével is csak erre a rémes esetre emlékeztetne - felelte Esther. - A 

legapróbb részlettel is törődnünk kell!
Megjelentek a hivatalos hóhérok, és szótlanul tették a dolgukat. Aidant és 

macskáját egy halvány mályvaszín selyemzsákba helyezték, s a zsákot a 
Halálkapun keresztül vitték ki a háremből, át a palotakerten a kis kikötőig. Itt 
várakozott az a csó-nakos, aki a holttesteket szokta eltávolítani a jeni szerájból. A 
zsákot kis bárkája tatjára fektette, hálás meghajlással átvette a hóhéroktól a 
hagyományos baksist, majd evezni kezdett.

Napnyugta volt, és a lenyugvó nap hívó sugarai visszatükröződtek az 
Aranyszarv-öböl vizén. A csónakos egyenletes csapásokkal távolodott a várostól és 
tartott Herceg-sziget felé, amelynek közelében a vízbe szokta vetni a palota 
asszonyainak testét, ahogyan annak idején apja meg nagyapja is. Természetes 
halált halt asszonyokét ugyanúgy, mint olyanokét, akiket a szultán kivégeztetett. 
És néha élő, egészséges asszonyokat, akik maguknál voltak, ha a szultán nem 
szánta meg őket. Ilyen alkalmakkor a csónakos puha viasszal tömte be fülét, hogy 
ne hallja szánalmas kiáltásaikat, hisz nem volt kegyetlen ember. Más alkalmakkor 
kegyesen megfojtották őket, vagy elkábították, mint feltehetően ezt az asszonyt is, 
akinek eszméletlen teste kirajzolódott a selyemzsákon keresztül.

A partról nézve a csónak egyre kisebb lett, és rövid időre eltakarta szem elől 
egy hatalmas hajó, amely vitorláit felhúzva tartott a tenger felé. Aztán a 
narancsvörös nap lebukott a tenger alá, és felharsant Isztambul főmüezzinjének 
magas kiáltozása. Az apró csónak pedig már csak egy pontnak látszott a sötét 
tengeren.

Negyedik rész

MEGTALÁLT SZERELEM

16.

Sir Robert Small hajója, a Bon Adventure lágyan himbálózott az Aranyszarv-öböl 
hullámain.



A kabinban Conn St. Michael Robbie és William Harborne társaságában ült, aki 
Anglia első nagykövete volt a Fényes Portánál. A három idősebb O’Malley fivér fel-
alá járkált tehetetlen haragjában.

- A fenébe is! Ez lehetetlen! - mordult fel Brian O’Malley.
- Ne is használd a jelenlétemben ezt a szót, bátyám! - csattant rá Conn.
Bátor szavak! - gondolta Robbie, és Connra pillantott. A férfi szemmel láthatóan 

lefogyott az elmúlt hónapok során. Szeme alatt bíbor árnyékok tanúskodtak az 
álmatlanságról.

- Pedig ez az egyetlen szó, amely megfelelően leírja a helyzetet! - vágott 
közbe William Harborne. – Csakugyan nincs remény, uram!

- Akkor csak egy megoldás maradt. És az úr a megmondhatója, van hozzá 
tűzerőnk! - szólalt meg Brian O’Malley türelmetlenül. - Lőjük a hitetlen palotáját a 
tenger felől, ahonnan a legsebezhetőbb! Ezalatt magunk kimenekítjük 
sógornőnket, és eltűnünk a zűrzavarban!

- Megőrült, ember! - csattant föl Robbie.
- Márpedig mást nem tehetünk, emberke! - vágott vissza Brian O’Malley 

haragosan. - Maguk, angolok, még egyetlen jobb ötletet sem mondtak! Egyre csak 
azt hajtogatják, hogy lehetetlen!

Az angol nagykövet a fogát csikorgatta. Igyekezett nyugodtan érvelni.
- Ha szabad emlékeztetnem, O’Malley kapitány, itt nem kalózkodhat! Nem 

tehetünk mindent tönkre, amit Anglia évek munkájával ért el! Nemigen tekinthető 
baráti gesztusnak Őfelsége otthonát lőni, és rajtaütni a háremén! - Connhoz 
fordult. - Remélem, legalább Ön megértő, Lord Bliss!

- Nem törődöm bele, hogy a feleségem a szultán háremében maradjon! Igaz, 
bátyám jó szándékú javaslatát sem akarom követni! - felelte Conn csendesen. - 
Kell, hogy legyen más megoldás, ami még nem jutott eszünkbe!

- Ha van is, sejtelmünk sincs róla! - mondta a nagykövet.
- De én tudom, jó uraim! - hallatszott egy hang a kabinajtóból.
 
Esther Kira lépett lassan a szobába, kis apródja kíséretében, ezüst-fehér botjára 

támaszkodva.
- Köszönöm, Juszuf! Most pedig fuss vissza a gyaloghintóhoz, és ott várj meg! 

A párnám alatt találsz magadnak egy zacskó édességet, gyermekem!
A gyermek boldog mosollyal az arcán kifutott a szobából. Conn felpattant. 

Hellyel kínálta az idős hölgyet.
- Mi történt, Esther Kira? - kérdezte türelmetlenül. – Azt mondja, hogy végre 

segíthet nekünk? Miért most?
A vénasszonynak csillogott a szeme. Kényelmesen elhelyezkedett, majd 

gyorsan elmesélte, mi történt a palotában az elmúlt órában. Majd mély lélegzetet 
véve folytatta.

- A csónakos, aki a holttestektől szokott megszabadulni, ismerősünk. Sokkal 
tartozik a Kira bankháznak. Már üzentem neki, segít megmenteni Aidant, és 
biztosak lehetünk benne, hogy nem beszél! - Brokátruhájának redői alól 
összehajtott, mályvaszínű selymet vett elő. Conn-nak nyújtotta.

- Nyissa ki, töltse meg valami nehézzel, uram! Ugye megért?
Conn szíve hevesebben vert.
- Igen, Esther Kira! Értem!
- Mihelyt elmentem, induljanak! - mondta az asszony. - Ha az embereik egy 

része a városban van, hagyják itt egyik hajójukat, és majd az utánuk viszi őket! De 
azonnal induljanak! Nem lesz több esély, uram és ne feledje, egyetlen pillanatra 
sem állhatnak meg, mert valaki gyanút foghat! Avram csónakja és a part között 
haladjanak el, hogy a cserét ne lehessen látni a palotából!

- Hogy is köszönhetném meg, Esther Kira? – kérdezte Conn. Megfogta az idős 
hölgy kezét, és melegen megcsókolta.



- Ne nekem köszönje, Lord Bliss! - felelte az asszony csöndesen. - Ha a sors 
nem akarja így, semmit nem tehettem volna a felesége szabadságáért, mert nem 
árultam volna el a török uralkodócsaládot. Most is az elmúlt néhány hét eseményei 
miatt teszem, és nemcsak a maga kedvéért, hanem Mardzsalla úrnő kedvéért, aki 
a barátom, derék és őszinte asszony! Nagyon sajnálom, hogy megőrült.

- Megőrült? - visszhangozták a kabinban lévő férfiak.
- A feleségem beteg? - kérdezte Conn szomorúan.
- Igen, lordom! Csakis egy őrült vetemedhetett olyanra, hogy egy 

gyümölcsvágó késsel megszúrja a szultánt! De hosszú életem során sok mindent 
láttam már. Bízom benne, hogy felesége betegsége csak ideiglenes, a harag és 
tehetetlenség váltotta ki. Mihelyt felébred álmából, és megpillantja Önt, visszatér a 
józan esze. Persze, ha Ön úgy dönt, hogy nem vállalja ezt a kockázatot, elhajózhat 
Isztambulból, és Mardzsallát vízbe fojtják. Nem fog érezni sem fájdalmat, sem 
félelmet. Mélyen alszik. Ne legyen lelkifurdalása miatta.

- Talán így lenne a legjobb, Conn - tanácsolta Brian O’Malley. - Az ég 
szerelmére, ha az a nő örült, gyerekeket sem szülhet neked! Vége, Conn! Nézz 
szembe vele!

Conn lassan felállt. Bátyjához lépett, és egyetlen hatalmas ütéssel leterítette. 
Aztán lehajolt, felrángatta, és a szemébe nézett.

- Aidan a feleségem, Brian, és nem engedem, hogy vízbe fojtsák, akár egy 
nem kívánt kismacskát! Nem tudom, mi az oka, de azt hiszem, még soha nem 
voltál szerelmes! Nem kétlem, hogy ha a te Maggie-d lenne ilyen helyzetben, 
lemondanál róla, és másik asszonyt fogadnál! Te megtennéd, Brian, de én nem! 
Aidan az életem! Soha nem szerettem más asszonyt, és nem is fogok! 
Megértetted?

- Igen - bólintott Brian. Lefejtette ingéről öccse összeszorított ujjait, és 
elvigyorodott. - Az angol modorod ellenére igazi kelta maradtál, Conn!

Esther Kira feltápászkodott.
- Nem maradhatok tovább, uraim! Várnak a palotában. Az úr segítse magukat, 

és vezesse biztonságban haza, Angliába!
Alighogy eltávozott, követte a nagykövet is, és a Bon Adventure felhúzta a 

horgonyt. A hajó lassan haladt az öböl főcsatornájában.
Enyhe szellő dagasztotta a vitorlákat, és a tenger mintha sötét bor lett volna 

alattuk. Tőlük balra Kis-Ázsia hegyei ragyogtak a napnyugtában. Jobbra Isztambul 
városa terpeszkedett hét dombján a tenger felé. Conn kíváncsian és elbűvölve 
meredt a jeni szeráj felé. Buja kerteket, kecses kupolákat, karcsú minareteket 
látott mindössze.

Mihelyt kellőképp eltávolodtak a parttól, előkészítették a cserezsákot, s bőven 
megtömték szeméttel, hogy gyorsan elsüllyedjen.

- Hajó, balra, előre! - harsant az őrszem kiáltása az árbocról.
- Túl gyorsan megyünk! - idegeskedett Conn.
- Nyugalom! - csitította Robbie. - Dobjátok ki a tengeri horgonyt! - adta ki a 

parancsot, és kisvártatva jókora loccsanás hallatszott. - Ez kellőképp lelassít 
minket arra a rövid időre, anélkül hogy meg kéne kurtítanánk a vitorlát – mondta 
Robbie Conn a korláthoz lépett, ahol a fedélzetmester széke volt kikötve.

- Én megyek! - mondta.
- Szó sincs róla! - vágott vissza Robbie. - Jön néhány nagyobb hullám, és 

felfordul a gyomrod! Nemcsak a feleséged vesztenénk el, de téged is! Mi a csudát 
mondanék Skye-nak?

- Akkor ki megy?
- Az egyik matrózom, Michael. Erős, de könnyű, és nem lesz tengeribeteg. - 

Látta Conn arcát, hozzátette: - Ne is vitatkozz, Conn, ez az én hajóm, az én 
kezemben a döntés!



Vastag bőrövet kötöttek a matróz derekára, aztán elhelyezkedett a 
fedélzetmester székében, amely nem volt más, mint egy egyszerű deszka, amit 
két kötél tartott. Általában biztonsági öv nélkül ereszkednek le rajta a hajó oldala 
mentén, de Michaelnek most drága terhet kell kiemelni Avram ben Jakob kis 
csónakjából.

A Bon Adventure kecsesen siklott a zöld hullámok ezüstös fodrain. Avram ben 
Jakob szíve a torkában dobogott, látván, hogy a hatalmas hajó lassan fölé 
magasodik. Aztán nem húzta az időt, fölemelte a mályvaszínű selyemzsákot, és 
felnyögött. Alig bírta el. A hóhérok bőven tettek bele nehezéket, hogy gyorsan 
elsüllyedjen. Jakob fáradt barna szemének pillantása találkozott a szakálltalan ifjú 
matróz kék szemének pillantásával, aztán a matróz átvette a terhet, a csónakos 
meglepetésére könnyedén tartotta, s már húzták is fel a hajó oldalán. Átemelték a 
zsákot a korláton, és diadalkiáltás harsant a szélben. Aztán a fiút ismét leengedték, 
s alighogy átadta Jakobnak a másik mályvaszín selyemzsákot, a Bon Adventure 
már el is haladt a kis csónak mellett. Avram ben Jakob szemét lesütve evezett 
tovább. Az egész nem tartozik rá. Azt az asszonyt elítélték, ő mindössze egy 
szívességet tett Esther Kirának. Az pedig cserébe gondoskodik lányai 
hozományáról, és arról, hogy ő és a felesége, Leah nyugodt öregkort 
élvezhessenek. Nem szegtek meg semmilyen törvényt. Tiszta volt a lelkiismerete.

A hajó pedig fürgén száguldott előtte a Dardanellák felé, s lassan körülölelte az 
éjszaka. A főfedélzeten kioldozták a zsákot. Conn pedig Michaelnek, az ifjú 
matróznak ajándékozta az igazgyöngyökkel teli aranyszalagot, amellyel a selymet 
megkötözték. De Aidan élettelen testét nem itt szabadították ki belőle, hanem a 
kapitányi kabinban. S amikor gyengéden kezdték lefejteni a zsákot Aidanról, Conn-
nak és Robbie-nak tátva maradt a szája a csodálkozástól, megpillantva az asszony 
keblén szuszogó hosszú szőrű, narancs-fehér színű macskát.

 
Conn gyengéden kivette a macskát Aidan karjai közül, és az ágy lábához tette. 

Aztán pillantása ismét feleségére tapadt. Nem tűnt őrültnek.
- Vajon meddig fog aludni? - szólalt meg.
- Legjobb lesz, ha hagyjuk aludni, amíg magától fel nem ébred - javasolta 

Robbie. - Csak árthat, ha hirtelen felébresztjük.
Teljesen lehúzták az alvó asszonyról a selyemzsákot, lábáról levették a 

kőballasztokat.
- Megszabadulok ezektől! - szólalt meg Robbie. - Te maradj mellette! Én majd 

a szomszédos kis kabinban alszom.
Conn bólintott. Szinte meg sem hallotta, mit mond a barátja. Csak Aidant nézte. 

Hónapok óta erre a pillanatra vágyott. Hallotta, hogy csukódik az ajtó, de nem is 
nézett föl. Nem vágyott másra, csak arra, hogy szeme ihassa imádott felesége 
vágyott látványát. Elvesztett, majd megtalált szerelmét.

Aidan sápadt volt, légzése gyenge, de rendszeres. Ő is lefogyott, és arcán 
könny nyomai látszottak. Az én Aidanom! - gondolta Conn. - És mégis van benne 
valami egzotikus, valami idegen! Szemöldöke kollal volt kiszínezve, és buja teste 
pézsmaillatot árasztott. Ruhája egy vagyont érhetett, mégis megdöbbentette a 
férfit szemérmetlenségével. Aidan karcsú, formás lába átlátszott a hosszú bugyogó 
vékony selymén. Bokájánál csillogó, kis ékkövekkel díszített hímzés fogta össze a 
nadrágot. Fölötte ezüst szövet- és türkizkék selyemruhát viselt, amely még jobban 
kiemelte bőre szépségét.

Conn igencsak örült, hogy nem a fedélzeten húzta le a zsákot, mert a ruha nem 
sokat bízott a képzeletre. Conn enyhén elmosolyodott. Tökéletesen meg tudta 
érteni, miért öltözteti egy férfi a feleségét ilyen ruhába, főleg, ha annak ilyen 
tökéletes alakja van, mint Aidannak.

Végigsimított az asszony gyönyörű, bronzvörös haján. A haja is más volt, mint 
amihez szokott. Középütt volt elválasztva, és egy hosszú copfba összefonva. 



Gyöngyökkel és tiszta, kék akvamarinokkal díszes ezüstszalag fogta össze, így is 
bájos volt, de Conn alig várta, hogy ismét szabadon a vállára omolva lássa.

Előrehajolt, gyengéden megcsókolta felesége száját.
- Ó, Aidan, szerelmem! Mennyire hiányoztál! - suttogta.
Aidan mocorogni kezdett álmában, de nem ébredt föl. Az ágy lábánál a hosszú 

szőrű macska lustán nyújtózkodott, és ő is megmozdult.
 
A Bon Adventure halkan suhant a könnyű, de egyenletes szélben. Több napba 

telik, mire elérik az Égei-tengert. De addig is biztonságban lesznek, hisz olyan 
zászló alatt hajóztak, amely szabad hajózást biztosított a török vizeken. A halvány 
hold egyre gyengébben világította meg az éjszakát, majd az ég mélyfekete 
bársonyból hamuszürkévé váltott. Conn felébredt és felállt. Aidan még mindig 
aludt, de úgy tűnt, álma már nem olyan mély. A férfi egyszerre várta, hogy hitvese 
felébredjen, és rettegett is tőle. Mi lesz, ha az asszony csakugyan megőrült? 
Hallotta, hogy Aidan lélegzete megváltozik, s odakapta pillantását.

Aidan lassan ébredezett, de nem nyitotta föl a szemét. Agya működni kezdett, 
eszébe jutott, hogy kiitta a cseresznyeserbetet. Sejtette, hogy méreg van benne, 
és örömmel fogadta a halált. Hisz inkább a halál, mint hogy élete végéig Murádhoz 
legyen kötve. Különös - gondolta -, Dzsavid Kánnal nem érzett így. Igaz, a herceg 
gyengéd, szerető férfi volt.

Mély lélegzetet vett, és lassan kifújta á levegőt. Hol lehet? Miért kímélték meg? 
Vagy csakugyan megkímélték? Lehet, hogy a serbetben csak altató volt, hogy 
nyugton maradjon, amíg ki nem találják, milyen elegáns kínzásnak vessék alá 
kivégzése előtt? Jellemző Murádra. Megborzongott, és kinyitotta a szemét.

Hajó! Mit keres egy hajó kabinjában? Az ágy mellett, a földön mályvaszín 
selyemzsákot pillantott meg, s eszébe jutott, hogy az engedetlen nőket megfojtják. 
Szafije mesélte neki. Élve megfojtják! Rémülten felült és felsikoltott.

Conn a kis szoba másik felében ült, az ablakból nézte a hullámokat, de a sikolyt 
hallva felpattant és odaugrott.

- Aidan! Aidan! Szerelmem! - kinyúlt, hogy átölelje.
Az asszony rémülten ugrott hátra előle. Szemében zavar, értetlenség és félelem 

tükröződött.
- Nem! - kiáltotta. - Nem!
- Aidan! - könyörgött a férfi. - Nézz rám, édesem! Én vagyok, a férjed, Conn!

Conn? Jól hallotta? Aidan próbálta legyűrni az iszonyú félelmet. Kényszerítette 
magát, hogy hallja ezt a hangot. Kényszerítette szemét, hogy lásson.

- Conn? - szólalt meg. - Conn? Ó, uram isten! Csakugyan te vagy? Nem értem! 
Mi történt? Hol vagyok?

Úgy tűnik, kezd észhez térni - gondolta a férfi. - Talán mégsem őrült.
- Robbie hajóján, a Bon Adventure-ön vagy, édesem! Viszünk haza, Angliába! 

Múlt nyár óta kereslek, de csak néhány héttel ezelőtt jutottam el Isztambulba.
Gyorsan elmagyarázta, hogyan sikerült Esther Kira segítségével megmenteni, 

és azzal fejezte be a történetet, hogy amikor kinyitották a zsákot, nemcsak őt, 
hanem a macskáját is megtalálták.

- Tulipán? Tulipán itt van? - Aidan körülnézett, majd boldogan pillantotta meg 
a kis állatot az ágy lábánál. Fölemelte, karjába kapta. A kis vadállat aranyszeme 
kinyílt, majd úrnője láttán a macska dorombolni kezdett. Könnycsepp futott végig 
Aidan arcán.

- Dzsavid is szerette! Azt mondta, Tulipán tökéletes tatár! Senkitől nem fél! 
Kalandszerető, és remek szerető!

Az ágy lábához tette a macskát, s Conn szemébe nézett.
- Tudnod kell, hogy Dzsavid Kán meghalt. A testvére gyilkolta meg, és rajtam 

kívül mindenkit megölt.



- Tudom, édesem! - mondta Conn gyengéden. Látta a fájdalmat és a bánatot 
az asszony szemében. Ót is megdöbbentette, miként tudja így elfogadni, hogy a 
felesége ennyire szerette a herceget.

- És te nem nősültél meg újra?
- Uram isten! - nevetett föl Conn halkan. - Időm sem volt, hogy gondoljak rá! 

Téged kerestelek! Különben sem akarok más feleséget! Itt vagy te!
- Hogy kívánhatsz, Conn? Két másik férfival is voltam közben! Az egyiket 

megszerettem, és ebben az országban törvényes feleségének számítottam. 
Minálunk viszont házasságtörő asszonynak, vagy még rosszabbnak, bigámistának 
számítok! Szajhának! Az asszonyoktól, akik a hitetlenek fogságába esnek, elvárják, 
hogy öngyilkosok legyenek, mártírhalált haljanak, de ne adják át magukat önként. 
Ám azok a nők, akiket megismertem, mindössze élni kívántak. Rosszul döntöttem, 
hogy az életet választottam? Bárcsak ne kéne feltennem ezt a kérdést magamnak!

- Hadd válaszoljak helyetted én, Aidan! Jól tetted, hogy az életet választottad, 
nem a halált. Szeretlek, ahogyan te is mindig szerettél engem. Kívánlak, ahogy te 
is mindig kívántál engem. - Karjaiba kapta, gyengéden lefektette az ágyra, 
szenvedélyesen megcsókolta, előbb az ajkát, majd az arcát borította be csókjaival. 
Az asszony megborzongott, de Conn folytatta.

Meg kell mutatnia Aidannak, be kell bizonyítania neki, hogy még mindig 
kívánja, még mindig szereti.

Levette Aidanról az ujjatlan kis bolerót, fejét a gyönyörű, telt mellre hajtotta. 
Nyelvével cirógatta. Ujja végigsiklott a bársonyos fehér gömbökön, mintha újra 
tanulná ízüket. Gyengéden ingerelte a mellbimbókat, és látta, hogy 
megmerevednek. Aidan teste válaszol. Fürgén levette az áttetsző selyemnadrágot, 
gyengéden megcsókolta az asszony köldökét, majd lekapta saját ruháját, és 
Aidanra feküdt.

Mindkét kezével megfogta az asszony arcát, megcsókolta a száját.
- Csodállak, elvesztett szerelmem! Hinned kell nekem, Aidan!
Az asszony érezte magán a férfi kemény testét, érezte kezét, érezte ajkát. 

Mennyire szeretett volna hinni neki! Hisz ez a férfi Conn, az ő imádott Connja! A 
férfi, akit mindvégig gyászolt! A férje, az ő igazi férje! Érezte, hogy a férfi 
gyengéden beléhatol, és sírva fakadt. Conn lassan mozgott rajta. Próbálta segíteni, 
próbált gyönyört nyújtani, de hiába. Aidan úgy érezte, mintha teste jéggé fagyott 
volna. Mintha olyan lenne, mint a hó, amellyel a háremben a serbetet hűtötték.

Conn végül nem tudta tovább tartóztatni magát, magvát Aidan várakozó 
ágyékába engedte. De közben látta, hogy Aidan nem élvezi, és mély szomorúság 
öntötte el. Legördült róla, átölelte, próbálta vigasztalni az asszonyt.

- Semmi baj, édesem, szeretlek!
- Nem! - suttogta Aidan. - Semmi nem jó, Conn! Meg kell értened, hogy igazi 

rabszolgaként használtak az elmúlt hetekben. Az ilyesmit nem könnyű elfelejteni. 
Kérlek, ne haragudj, ne légy türelmetlen! Nagyon hálás vagyok, hogy 
visszafogadsz!

- Ó, Aidan! Egyetlen perc sem volt, amikor ne akartalak volna vissza, 
szerelmem! Előbb is jöttem volna, de kénytelenek voltunk Algírban tölteni a telet.

Conn kezdett megnyugodni. Esther Kirának igaza volt. Aidan nem őrült. 
Szenved, sokat rettegett, de elméje ép. Ám Aidannak nem volt könnyű a 
visszatérés saját régi világába. Hirtelen rá-rátört a bűntudat. Eleinte csak Conn-nak 
engedte meg, hogy belépjen a kabinba. A szolga, aki az ételüket és vizüket hozta, 
az ajtó elé tette.

- Az idő mindent begyógyít - nyugtatta Robbie Connt.
Idő! Időnk aztán van! - gondolta Conn. - Nyolc-tíz hét, mire Angliába érünk.
A velencei kereskedelmi útvonalon haladtak Isztambulból Görögországba, 

onnan kikötőből kikötőbe, és mindenütt friss ételt, vizet vételeztek. Áthajóztak a 



Messinai-öblön, és a genovai hajózási útvonal Szicíliába vezette őket. Szicíliát 
elhagyva a velencei és a genovai hajózási útvonalakat váltogatva hajóztak a 
Földközi-tengeren. Megpihentek a Baleári-szigeteken, majd Gibraltárnál elérték az 
Atlanti-óceánt. Itt kezdődött meg útjuk leghosszabb szakasza, ahol ráadásul 
vigyázniuk kellett arra is, hogy ne fussanak össze spanyol hajókkal.

Aidan zavara a hetek során valamelyest enyhült, olyannyira, hogy végül képes 
volt találkozni Robbie-val és Conn három bátyjával, akik persze alig várták, hogy 
lássák a hölgyet, akinek megmentésén ennyit fáradoztak. Conn meglepetésére 
felesége, aki általában tele volt önbizalommal, szégyenlős és visszahúzódó volt. 
Shane és Shamus ugyanolyan szégyenlősen viselkedtek. Különösképp a mindig 
nyers és szókimondó Brian nyugtatta meg Aidant.

Magához ölelte sógornőjét.
- Szegény kis jószág! - mordult föl. - Kegyetlenül kihasználtak. De most ismét 

biztonságban vagy! Üdvöz légy itthon, Aidan! És hála Istennek!
Aidan sírva fakadt. És amikor Conn haragosan nekitámadt bátyjának, hogy is 

mondhatott ilyet, az asszony hevesen védte.
- De hisz végre igazán érzem, hogy szívesen látnak! - mosolygott könnyes 

szemmel. - Úgy érzem, van némi remény, hogy normális életet élhetek. Hát nem 
érted? – Megölelte Briant. - Köszönöm, bátyám! Tiszta szívemből köszönöm!

Conn az első reggel óta próbálta feléleszteni kapcsolatuk fizikai oldalát, hogy 
ezzel is bizonyítsa szerelmét, eltökéltségét. Az asszony nem tagadta meg magát, 
mégis fájdalmasan nyilvánvaló volt, hogy nem élvezi azt, amit egykor annyira 
szeretett. Conn végül összeszedte a bátorságát, és megkérte Aidant, legyen 
őszinte vele. Mert - ugyan ezt nem mondta az asszonynak - úgy érezte, mintha egy 
holttesttel szeretkezne.

- Szeretlek! - magyarázta Aidan. - Mindig is szerettelek, bár feladtam a 
reményt, hogy valaha is lássalak még, hogy újra együtt legyünk. Hát nem értesz 
meg, Conn? Feladtam a reményt, mert úgy tűnt, nincs remény. Szafije barátnőmet 
tizenkét éves korában vitték a jeni szerájba. Kréta velencei kormányzójának a 
lánya volt. Mégsem szabadult. Ha egy asszony a szultán háremébe kerül, nem jut 
ki élve. Tiéd volt a szívem, de megbékéltem a helyzetemmel. A sorsommal, ahogy 
a törökök mondják. Megbékéltem, és új életet kezdtem Dzsavid Kán oldalán.

- Ő is egyedül volt, és akárcsak én, mindenét elvesztette. Mondtam már 
neked, hogy jó ember volt, és amikor összesodort minket a sors, elfogadtuk, amit 
az élet adott. Vigaszt nyújtottunk egymásnak.

Nem mondhatom Murádról sem, hogy rossz ember, de kéjvágyó. Nem tudom 
elmondani, mi történt közöttünk, talán soha nem is leszek képes rá. Csak azt 
tudom, hogy ami tiszta volt a lelkemben, amitől gyönyörrel és élvezettel fogadtam 
az ölelésed, az a szikra kialudt, ha egyáltalán létezik még.

Nem akarom, hogy tovább szenvedj, Conn, és mégis, ahányszor csak az 
ágyamba jössz, újabb szenvedést okozok neked. Talán otthon megváltozom. 
Worcestershire zöld dombjai talán meggyógyítanak, Conn. Pearroc Royal! Talán az 
otthonom látványa feltámasztja a lelkem. Megértesz? Szeretsz-e még?

- Legalább az őszinteségedet nem vesztetted el – mondta a férfi csendesen.
- Olyan vagyok, amilyen vagyok, lordom, és volt idő, amikor szerettél érte! - 

vágott vissza Aidan.
- Még mindig szeretlek érte! - mosolyodott el Conn, s melegen átölelte 

feleségét. - De nemcsak egy részedet akarom vissza, Aidan! Téged kívánlak, 
egészen! De várok, amíg úgy nem érzed, hogy ismét át tudod adni magad.

Az asszony a férfi mellkasára fektette a fejét, s felsóhajtott.
- Egyszer azt mondtad, hogy örökké szeretjük egymást! Hogy a mi 

szerelmünk mindent legyőz! Akkor azt hittem, megértem, mit jelent ez. De 



rájöttem, csak most kezdem megérteni. És most vagyok csak igazán hálás azért, 
hogy te oly fiatalon máris megértetted.

A férfi ajka Aidan fejéhez ért, Conn gyengéden végigsimított az asszony haján.
- Bízzál bennem, ahogy mindig is bíztál, és legyőzzük ezt az akadályt is. 

Hiszen a legrosszabbon már túl vagyunk, és újra itt vagyunk egymásnak!

17.

Augusztus 19-én, Aidan 25. születésnapján érkeztek meg Angliába. Ez volt az 
első születésnapja, amit Conn-nal együtt tölthetett.

Conn-nak persze nem volt ideje ajándékot keresni, de a kényelmes bárka, 
amely a Temzén Oxfordba vitte őket, telistele volt virágokkal, akárcsak fogadóbeli 
szobájuk. Oxfordban már várta őket jókora úti-hintójuk. Meglepetésére szolgáik, 
Martin, a kocsis, és inasa, Tom, akárcsak a lovászok, szinte közönyösen üdvözölték 
Aidant. Mintha csak látogatóban járt volna valami távoli országban.

- Pontosan így is hiszik - magyarázta Conn. - Úgy tudják, hogy miután engem 
elengedtek a Towerból, elutaztunk Skye franciaországi házába, Belle Fleurbe.

- Senki nem tudja, hol voltam valójában? - Enyhe remény érződött Aidan 
hangjából.

- Mag és Cluny természetesen tudják, azonkívül Skye nővérem, és a férje, 
Adam is.

Aidan bólintott. Kedvelte sógornőjét, és biztos volt benne, hogy Skye nem fogja 
elítélni a történtekért. Aidan nem volt ostoba, és nem hibáztatta magát a 
történtekért, de nem tudta kitörölni emlékezetéből a Muráddal történteket. 
Álmában, ébren egyaránt kínozták.

Száraz, augusztusi nap volt, az utak porosak. De a táj minden egyes mérföldje 
egyre ismerősebb lett. Aztán végre felbukkant Pearroc Royal, és Aidan nem 
szégyellte örömkönnyeit. Nem hitte volna, hogy ismét viszontlátja otthonát.

Amikor befordultak a kastély felhajtójára, Conn magához húzta a feleségét, és 
egy nedves zsebkendővel letörölte az asszony arcáról a porral keveredő 
könnyeket.

- Gondolom, nem akarod, hogy úgy nézz ki, mint egy utcagyerek! - 
tréfálkozott. - Az egyik lovász reggel előrelovagolt, és az egész személyzet vár 
minket!

És így is volt. Posztjuk szerint felsorakozva, de valamennyien széles mosollyal 
arcukon nézték, ahogy uruk és úrnőjük kiszáll a hintóból. Aidan pillantása 
végigfutott rajtuk, és végre megtalálta, akit keresett. Maget Cluny oldalán. Az 
asszony jóval idősebbnek látszott, mint ahogy Aidan emlékeiben élt.

- Mag! - mosolyodon el Aidan, és átölelte öreg komornáját. - Drága Magem!
- Hála Istennek, kislányom! - szipogott Mag. - Hála Istennek, végre itthon 

vagy!
- Ugyan, Mag! - szólt rá Aidan türelmesen. - Franciaország nincs olyan 

messze! És megígérem, még egyszer nem utazom oda!
- Lord és Lady de Marisco várják Önöket - közölte Beal, a komornyik, mihelyt 

végre rá figyeltek.
Skye-nak elég volt egy pillantás, és rögtön tudta, hogy valami baj van. Kétszer 

is járt a Közel-Keleten; először csodálatos élmény volt, másodszorra lidércnyomás. 
De azt is látta Aidanon, hogy fáradt, így nem kérdezősködött. Férjével együtt 
kisvártatva haza is indult.



Aidan pedig, bármennyire is szerette Skye-t, megkönnyebbült. Egyedül akart 
lenni, nem volt kedve cseverészni. Kiment a kertbe, lassan sétált az ismerős 
ösvényeken. Kövér, sárga-fekete méhek döngicséltek az illatos virágok között, s 
Aidan egy pillanatra úgy érezte, mintha el sem utazott volna.

Majd visszament a házba., végigjárt minden szobát, meg-megérintette a 
bútorokat. Ujját végigfuttatta egy-egy szék jól ismert ívén. Mélyen magába szívta a 
ház illatát. Az öreg fa, növények, Leona főztje és a szobákban pompázó virágok 
összekeveredő, édes illatát. Otthon! Végre otthon van!

Gyorsan teltek a hetek, és úgy tűnt, Aidan kezdi visszanyerni lelki egyensúlyát. 
Ahogy lassan tudatosult benne, mindez valóság, nemcsak álmodik, régi önbizalma 
is kezdett visszatérni. De még mindig nem volt képes átadni testét férjének. 
Kettesben és nyilvánosság előtt egyaránt egyre több szeretetet tanúsított felé, 
ezért Conn bízott benne, hogy idővel minden rendben lesz közöttük. De egy nap 
minden remény összetört, amikor hazatérve megtudta, hogy Aidan bezárkózott a 
hálószobájukba, és nem hajlandó kijönni.

- Nem is áll szóba velem, lordom! - zokogott Mag.
- Mióta van odabent? - kérdezte Conn a kétségbeesett komornát.
- Egész nap nem jött ki, lordom! Amikor hoztam a reggelit, már el volt 

reteszelve az ajtó. Azóta sem engedett be. Jaj, mi baja lehet?
Conn utasította a szolgákat, hogy maradjanak odalent, ő maga felsietett a 

lépcsőn, és végigfutott a hosszú folyosón. Megállt az ajtó előtt, hallgatózott, de 
semmit nem hallott.

- Aidan! - szólt be -, Aidan! Szerelmem, mi bajod?
Nem kapott választ.
- Aidan! Ha nem válaszolsz, kénytelen leszek betörni az ajtót! Már eddig is 

halálra rémisztetted a szolgákat! Csakugyan azt akarod, hogy egy tökéletesen jó 
ajtót tönkretegyek, és közben én is megsérüljek? Márpedig így lesz!

Már kezdte azt hinni, hogy Aidan erre sem válaszol, de aztán mégis meghallotta 
az asszony halk hangját.

- Skye-jal akarok beszélni!
- Hát jó. Érte küldök, de addig is nyisd ki az ajtót!
- Nem, csak Skye-nak!
- Rendben. Átlovagolok Queen's Malvernbe, magam hozom át a nővéremet!
 
Tudta, hogy hiába minden szó. Sarkon fordult, lerohant a lépcsőn. A nagy 

előcsarnokban a szolgák idegesen várakoztak.
- Semmi baj! - nyugtatta meg őket. - Menjetek, végezzétek a dolgotokat! - 

azzal otthagyta a csodálkozó, de rémült szolgákat, és elvágtatott nővére házába. 
Skye-nak elég volt egyszer mondani, már indult is. Adam pedig elkísérte. Felesége 
vetett rá egy pillantást, és ő rég megtanult olvasni az asszony pillantásában. 
Egyértelmű volt, hogy Skye azt akarja, segítsen megnyugtatni Connt.

- Nem mondta, mi baja? - kérdezte Skye útközben. – Az elmúlt nap semmi jele 
nem volt, hogy valami bántja?

- Semmi - felelte Conn. - Nem érezte jól magát, de mindketten azt hittük, 
hogy csak őszi influenza. Erős asszony, de ez nehéz év volt.

Amint megérkeztek Pearroc Royalba, Skye felsietett Conn és Aidan 
hálószobájába.

- Aidan! Én vagyok az, Skye! - kopogtatott az ajtón. - Engedj be!
- Egyedül vagy?
- Igen.
Fordult a kulcs az erős zárban, és Aidan kinyitotta az ajtót.
- Gyere be! - terelte be sógornőjét, aztán rögtön becsukta az ajtót mögötte.



Skye-t megdöbbentette a látvány. Aidan még mindig hálóingben volt. Csodás, 
bronzszínű haja fésületlen, s sötét, bíbor árnyék látszott a szeme alatt. Űzöttnek 
tűnt az arca. Nem is várta Skye kérdését.

- Gyermekem lesz - jelentette be tompa, élettelen hangon.
- Hát ez csodálatos! - lelkendezett Skye. - Miért bánt, Aidan?
- Mert nem vagyok biztos benne, hogy Conn gyermeke! - sírt föl Aidan 

kétségbeesetten.
Hirtelen minden világos lett. Skye magához ölelte Aidant.
- Mondj el mindent!
Sógornője meleg, együtt érző hangjától kicsordultak a könnyek Aidan szeméből. 

Csendesen sírdogált Skye zöld selyembe bújtatott vállához simulva, majd a sírás, 
amilyen hirtelen kezdődött, abba is maradt. Aidan maga mellé húzta Skye-t az 
ágyra, és beszélni kezdett.

- Rögtön az elrablásom után elvesztettem Conn gyermekét. Elvetéltem a 
hajón, ami Algírba vitt. Attól fogva szabálytalan volt a ciklusom, nem tudhattam, 
mikor szakad meg a lánc. Ezért nem vagyok biztos benne, kinek a gyermekét 
hordozom. Rövid időn belül három férfival is háltam. Dzsavid Kán herceggel, a 
szultánnal és Conn-nal. Őszintén nem tudom, kinek a magva növekszik a 
méhemben. Hogy örülhetnék hát? Mit tegyek, ha nem Conn gyermeke?

- Ha nem lehetsz biztos benne, Conn sem lehet - vigasztalta Skye. - Ismerem 
az öcsém. Hidd el nekem, hogy a sajátjának fogja tekinteni a gyermeked!

- Azt nem is bánnám, ha Dzsavid Káné lenne – szólalt meg Aidan halkan. 
Elpirult zavarában. - Gondolom, borzasztó erkölcstelen teremtménynek hiszel 
most, de szerettem őt, ha nem is úgy, mint Connt. Jó ember volt. Bárcsak el 
tudnám magyarázni neked! Keleten minden olyan más! A herceg feleségének 
tekintettek, hisz a saját hite szerint feleségül vett és felszabadított. - Felsóhajtott. - 
De hogy értené ezt meg bárki is itt!

- Én megértem - felelte Skye csöndesen. - Tudod, drága Aidanom, valaha én is 
hasonló helyzetben voltam. Első férjem, Dom O’Flaherty halála után úgy volt, 
végre hozzámegyek első szerelmemhez, Lord Burke-höz. Alig voltam tizennyolc 
éves, mégis egy egész család jóléte függött tőlem. Két fiú anyja voltam. Hiába volt 
öt öcsém, túl fiatalok voltak ahhoz, hogy megbirkózzanak apám hivatalával, 
nővéreim pedig nem voltak képesek rá. Apám ezért nevezett ki halála előtt 
családfőnek. Conn akkor még csak hároméves volt - mosolyodott el.

- Apám halála után megbeszéltük, hogy az esküvő előtt elkísérem hajóimat 
Algírba. Niall, az Isten nyugosztalja, nem szerette a tengert, de elkísért minket. Alig 
utaztunk néhány napja, amikor berber kalózok megtámadtak. Egy viharban a szél 
elragadta a zászlónkat, így a kalózok nem tudhatták, hogy a város dejének 
védelme alatt hajózunk. Elfogtak a csatában, és azt hittem, hogy Niallt megölték. A 
megrázkódtatástól elvesztettem az emlékezetem, és amikor magamhoz tértem, 
egy Khalid el Bej nevű férfi birtokában voltam, akit Algír nagy bordélyfejedelmének 
neveztek. Semmire nem emlékeztem, csak a keresztnevemre.

Khalid belém szeretett, és én is belé. Amikor elvett, felszabadított, akárcsak 
téged Dzsavid Kán. Boldogok voltunk, bár bizonyos fokig zavart, hogy semmire 
nem emlékszem a múltamból. Ekkor ismertem meg Robbie-t, aki Khalid üzlettársa 
volt, és jó barátomat, Oszmánt, a csillagjóst. Ám a rabnő, aki Khalid legjobb 
örömházát igazgatta, évek óta szerelmes volt a férjembe, és ettől gyötörte a 
féltékenység. Khalid egyik barátja, Dzsamil pasa, a Kasba-erőd parancsnoka pedig 
meglátott fátyol nélkül, és megkívánt. Összeesküdtek ellenünk. Dzsamil rászedte 
szegény Jázmint, hogy öljön meg álmomban, de valójában Khalidot ölette meg 
vele. Miután Jázmin rájött tévedésére, mindent bevallott nekem, és véget vetett 
életének.

A harmincnapos gyászra, hivatkozva elhárítottam Dzsamil pasa közeledését. 
Robbie segítségével kijuttattam Khalid vagyonát Algírból, és megszöktem. 



Dzsamilon pedig bosszút álltunk. A titkárom felesége, Marie elutazásunk előtt 
küldött neki a nevemben egy tál édességet. Tudtuk, mi a kedvence. Megette mind, 
nem is sejtve, hogy Marie olyan szert kevert az édességbe, amitől impotens lett.

- Bárcsak én is ezt tehettem volna Murád szultánnal! - tört ki Aidanból a 
gyűlölet.

Skye eddig nem is hitte volna, hogy bájos kis sógornője ilyen heves 
érzelemkitörésre képes.

- Úristen, mennyire gyűlölöm! - kiáltotta Aidan, aztán hirtelen elhalt a hangja. 
Megborzongott, szeméből sütött a megvetés. - Ha tudnád, miket tett velem, Skye! 
Szörnyű dolgokat!

- Mondd el! - kérte Skye nyugodtan.
- Nem tudom! - suttogta Aidan rémülten.
Skye előrehajolt, s megfogta sógornője kezét. Kékeszöld szeme higgadt volt, 

hangja nyugodt.
- Még egyszer visszatértem Algírba, Aidan. Addigra a harmadik férjemet, 

Geoffrey Southwoodot legkisebb fiunkkal, Johnnal együtt elvitte a járvány. De 
időközben visszatért az emlékezetem, és végre Niall Bürke felesége lettem. Két 
gyer¬

mekünk született, de mindketten kisbabák voltak még, amikor Niallt elfogták és 
eladták gályarabnak. Ám megpillantotta egy rabszolga-kereskedő, és megvette a 
gályáról, mert tudta, hogy jó pénzért eladhatja Turkán hercegnőnek, a te Murádod 
féltestvérének. Turkán szép, ifjú özvegy volt, és Fez városában élt, a Marokkói 
Királyságban.

- Igencsak szerette a férfiakat. Egész férfiháremet tartott, mindenki 
megbotránkozására. Ám senki nem merte szóvá tenni, mert Szelim szultán lánya 
volt. Azonkívül mesésen gazdag hercegnő, aki mindig bőkezűen adakozott a 
szegényeknek, és ezért szerették az emberek.

Mihelyt megtudtam, hol van a férjem, úgy döntöttem, hogy megmentem. De 
Fez szent város, ahová idegenek és más hitűek nem léphetnek be. Vagyis egy fezi 
lakos háza népéhez kellett tartoznom. Oszmánnak volt egy Kedar nevű 
unokatestvére, aki évente kétszer is Algírba látogatott karavánjával, és mindig 
Oszmánnál szállt meg. Oszmán azt hazudta neki, hogy rabnő vagyok, akit a 
bazárban vett, és neki ajándékozott, hogy eljuthassak Fezbe.

Soha nem láttam még olyan kéjvágyó férfit, amilyen Kedar volt, drága 
Aidanom. Kielégíthetetlen volt az étvágya, és érzékisége nem ismert korlátokat. 
Szeretett több nővel együtt lenni, látni, hogy a nők mint szeretik egymást. 
Játékokat talált ki, amelyben háremének összes asszonyának részt kellett vennie. 
Elefántcsontból készíttetett műhímtagokat a sajátjának mintájára, és hol gyönyört 
szerzett vele asszonyainak, hol kínozta őket, kedve szerint. Nem tehetett veled 
olyat Murád szultánod, ami engem megdöbbentene, Aidan. De ha meg akarsz 
szabadulni a kellemetlen emlékektől, könnyítened kell a lelkeden! Bátran szembe 
kell nézned velük!

- Dzsavid Kán gyengéd szerető volt - kezdte Aidan habozva. - Olyasmikre 
tanított, amik gyönyört szereztek nekem. Olyan dolgokra, amiket Conn soha nem 
csinált velem.

Skye elmosolyodott. Nagyon jól el tudta képzelni, mire tanította Dzsavid Kán 
Aidant, ami gyönyört okozott az asszonynak, és amit Conn nem tett vele. Conn 
nem igazán értette, hisz soha nem magyarázták el neki, hogy nincs igazán nagy 
különbség a között, hogy az ember egy „tisztességes asszonnyal" szeretkezik vagy 
egy „tisztességtelennel".

- Remélem, elmondod Conn-nak, mivel okozott gyönyört neked a herceg - 
mondta.

- Hogy is merném elmondani? - csodálkozott Aidan.



- Hát ha te nem mondod el, ki tegye meg? Honnan tudhatná Conn, mit 
szeretsz? - kérdezte Skye. - De folytasd a történeted!

Aidan pedig folytatta. Hangja el-elhalt, főleg amikor azt próbálta elmesélni, 
milyen perverziókra kényszerítette rá Murád. Aztán elakadt a szava, szeme 
könnyekkel telt meg.

Skye is lehunyta egy pillanatra a szemét, ahogy elöntötték saját keserű 
emlékei.

- Minden rendben van, Aidan! - csitítgatta sógornőjét. - Tudom, mit próbálsz 
elmondani. Nem kell, hogy kimondd! Amit a szultán veled tett, különösen undok 
perverzió. Olyan férfiak szeretik csinálni, akik így akarják bizonyítani 
fensőbbségüket az asszonyok fölött.

- Gyűlöltem! - mondta Aidan hevesen. - Olyan tehetetlennek éreztem magam! 
De ez csak a kezdet volt. Néha azt akarta, hogy más nők is legyenek velünk. Aztán 
ott voltak azok a kis ezüstgolyók, amikkel kínzott.

Végre valami új! - gondolta Skye. Erről még soha nem hallott.
- Mesélj! - mondta őszinte érdeklődéssel.
Aidan pedig szót fogadott.
- A mindenségit! - káromkodott Lady de Marisco halkan, amikor Aidan 

befejezte. - Azt hittem, mindent tudok! De ilyen kis ezüstgolyócskákkal még soha 
nem találkoztam, Aidan!

- Azt mondták, hogy a kínai császár ajándékozta a szultánnak - felelte Aidan. - 
Ó, Skye, olyan szörnyű volt! A szultánnak soha nem volt elég! Volt, hogy egész 
éjszaka vele kellett lennem, és még három vagy négy másik nőt is odahozatott, 
hogy nézzem, mint használja őket. Úristen, mennyire gyűlöltem! Mennyire 
imádkozom, hogy a gyermek ne az övé legyen!

- A gyermek a tiéd, Aidan! Soha ne felejtsd, a te gyereked, és a te nevedet 
fogja viselni. Ahogy Conn is a te neved viseli! Őszintén el kell mondanod az 
öcsémnek, mitől félsz. Meg fogja érteni.

- Hogy érthetné? - sírt Aidan. - Hogyan fogadhatna el ekkora szégyent! Persze 
tettethetjük, hazudhatjuk a világnak, hogy Franciaországban voltunk az elmúlt 
hónapokban, mert Connt egy időre száműzte a királynő, de ő és én, mi ketten 
tudjuk az igazat. Egy egész évet töltöttem rabságban két férfi karjai közt, és most 
gyereket várok. Sejtelmem sincs, ki az apja!

- Ahogy neked, nekem is muzulmán férjem volt valaha, és a gyermekünket 
nem fogadta volna be ez a társadalom. Legdősebb lányom, Willow mégis 
tiszteletre méltó tagja ennek a társadalomnak, vagy nem?

- Willow Khalid bej lánya? - döbbent meg Aidan.
- Igen - bólintott Skye nyugodtan. - De ennek köztünk kell maradnia, Aidan! 

Még Willow maga sem tudja, hogy apja Algír nagy bordélyfejedelme volt. Willow 
már itt, Angliában született, és bár anyja angol, apja pedig egy algíri béggé vált 
spanyol, ő a legangolabb az összes gyermekem közül! – Skye fölnevetett, 
megszorította Aidan kezét. - Hacsak a gyermek nem kiköpött az apja, nem lehet 
megmondani, ki nemzette a három férfi közül! Ne vesd el a gyermekedet pusztán 
azért, mert félsz attól, hogy Murád az apja. A gyermek nem felelős azért, amit az 
apja tett. Ami pedig Connt illeti, egyet kell érts velem, derék ember. Meg fogja 
érteni, hogy te és a gyermek egyaránt a körülmények ártatlan áldozatai vagytok. 
Azonkívül minden esély megvan rá, hogy valójában ő az apa.

- Gondolod? - nézett rá Aidan reménykedve.
- Hát persze! - bólintott Skye, és látva a megkönnyebbülést Aidan arcán, 

nagyon örült, hogy így felelt, és nem az igazat mondta, hogy sejtelme sincs.
- Annyira féltem! - suttogta Aidan. - Mindössze néhány napja jöttem rá, hogy 

talán gyerekem lesz. Nem éreztem túl jól magam az elmúlt napokban, és feszült a 
mellem. Aztán rájöttem, hogy terhes vagyok, és rögtön arra is, hogy nem 
tudhatom, ki az apa. Borzasztóan megrémültem.



- Megértelek. De csakugyan azt hiszem, hogy beszélned kell Conn-nal - 
biztatta Skye. - Uram isten! Még egy férfit sem láttam, aki ennyire szerette volna a 
feleségét, mint az öcsém téged! Teljesen megszelídítetted azt a szoknyapecért! 
Hidd el, örülni fog a hírnek, és lefogadom, meg sem fordul majd a fejében, hogy 
nem ő a gyerek apja.

- De ezt is el kell mondjam neki! - tiltakozott Aidan. - Inkább meghalok, 
mintsem bántsam Connt. Ha a gyermek fiú lesz és nem tőle, nem erőltethetem a 
férjemre, hogy ő legyen az örököse. Conn-nak tudnia kell az igazat, neki kell 
eldönteni, hogy elfogadja-e a kicsit magáénak vagy nem. Ha nem, elmegyek.

- Nem fog elvetni magától sem téged, sem a gyermeket! - felelte Skye 
magabiztosan. Ismerte az öccsét, tudta, hogy jó szívű ember.

- Idehívnád? - kérdezte Aidan.
Skye bólintott. Elsietett az öccséért és felhívta. Aidan ezalatt a ládához futott. 

Tiszta hálóinget vett elő, gyorsan átöltözött, aztán felkapta vaddisznósörte keféjét, 
és gyorsan kikefélte gubancos haját. Hallva Conn ismerős lépteit a lépcsőn, 
felkapta az illatszeres üveget, és levendulavizet löttyintett a füle mögé, a 
csuklójára és a nyakára. Alig tette le az üvegcsét, amikor az ajtó kinyílt.

Conn bizonytalanul ácsorgott az ajtóban. Nem tudta eldönteni, átölelje-e az 
asszonyt vagy nem. Aidan pedig kénytelen rolt elmosolyodni. Most kezdte csak 
felfogni, mennyire igaz, amit Skye mondott, hogy Conn valóban szereti őt. Ez a 
tudat adott bátorságot neki ahhoz, hogy nyíltan beszéljen vele.

Őszintén elmondta Conn-nak, mi a helyzet.
- Nem kell elfogadnod a gyermeket, Conn! - fejezte be. - Elmehetek, mihelyt 

nyilvánvalóvá válik az állapotom. Találunk valami elfogadható kifogást, és a 
gyereket majd fölneveli valami dajka, mint az összes többi gazdag fattyút.

- Ezt akarod, Aidan? - kérdezte Conn. De közben arra gondolt: ezt kívánom 
én? Az asszony szavai kezdtek áthatolni az agyán. Nem lehetek biztos benne, hogy 
a te gyereked! És ha Aidan nem biztos benne, ő hogy legyen az? Képes lenne-e 
felnevelni egy másik férfi gyermekét, örökösének tekinteni?

Az ég szerelmére! Tiszta szívéből szerette Aidant, de ebben azért nem volt 
biztos.

- Nem ezt akarom, de nem kényszerítem rád ezt a gyermeket, Conn! - felelte 
Aidan. - Hiszen ha fiú lesz, ő lesz az örökösünk, ha vállalod!

- Magad mondtad, Aidan! Nem lehetsz biztos benne, hogy enyém a gyermek. 
De lehet. És hogy őszinte legyek drágám, szívesebben hiszem, hogy az enyém. 
Hallani sem akarok arról, hogy elmenj, vagy hogy dajkára bízd a gyermekünket, 
Aidan! A gyermek a miénk! Itt fog megszületni Pearroc Royalban, ahogy kell! 
Szeretni fogjuk, kényeztetni, talán még jobban is, mint kellene!

Bátor szavak, Conn fiacskám! - gondolta a férfi. Aztán látta a 
megkönnyebbülést az asszony szemében, és bátorító kis mosolyt erőltetett az 
arcára. Majd őszintén elmosolyodott, amikor az asszony korholni kezdte.

- Nem engedem, hogy elkényeztesd a gyermekeinket, Conn! - mondta Aidan 
szigorúan. - Testben, lélekben egyaránt erősnek kell lenniük! És meg kell tanulniuk 
elfogadni az élettel járó felelősséget!

- De én kényeztetni fogom őket, ahogyan téged is! - nevetett fel Conn. Aztán 
Aidan mellett termett, karjaiba kapta, szenvedélyesen csókolta, hogy Aidan 
elkábult a gyönyörtől és a boldogságtól.

- Szeretlek, Aidan! Mindig is szeretni foglak, és újra és újra elmondom, amíg 
teljesen el nem hiszed, drágám! Most pedig, ha nem érzed nagyon rosszul magad, 
öltözz föl, gyere le, ünnepeljük meg első gyermekünk, aki... - elhallgatott, 
félrebiccentette sötét fejét. - Mikor is születik?

Aidan napok óta most nevetett először.



- Tél végén - felelte -, talán március elején - szégyenlősen i férjére 
mosolygott. - Addig még van időnk, hogy szeressük egymást, uram - mondta, és 
enyhén elpirult.

A férfi karja megfeszült körötte, Conn felnyögött a vágytól.
- Biztos vagy benne, Aidan, drága hitvesem?
 
Aidan a szemébe nézett, és Conn riadtan látta az asszony ezüstszürke 

szemében felvillanó fényt.
- Még mindig nem könnyű nekem, Conn, mert mintha megfagyott volna a 

szenvedély az ereimben. De talán a szerelmed újra lángra gyújtja! Imádkozom, 
hogy így legyen, Conn, mert szeretlek!

A férfi magához szorította, belélegezte illatát, végigsimított lágy, sűrű haján.
- Öltözz fel, és gyere le vacsorázni, drágám! Segíthetek?
Aidan szája mosolyra húzódott.
- Inkább te segíts, mint a drága, öreg Mag, aki annyit aggályoskodik és babrál, 

hogy a végén már csaknem visítok türelmetlenségemben. De meg tudod-e állni, 
hogy ne huncutkodjál, Conn?

Hátralépett, megfogta hálóinge szegélyét, és áthúzta a fején, majd 
félrehajította.

- Nos? - kérdezte.
Hogy lehet, hogy ahányszor látom, egyre gyönyörűbb? - tűnődött a férfi. 

Legszívesebben azt mondta volna, hogy fenébe a vacsorával, ugorjának be az 
ágyba, hogy kedvére csókolja, simogassa, legszívesebben kiáltott volna Magnek, 
hogy menjen le a nagyterembe, mondja meg a nővérének és a sógorának, hogy ne 
várják őket.

- Nos? - ismételte Aidan.
Conn sóhajtva alsószoknyát, ingmelleket vett elő a ládából, és felsegítette rá.
- Nehogy bárki is azt mondja rám, hogy nincs bennem önfegyelem, 

asszonyom! - nevetett fel. Kezdte visszanyerni humorérzékét. - Nagy áldozat ez a 
részemről az illem nevében!

Aidan is felnevetett.
- Hazaküldhetjük Skye-t és Adamot, de igazán nem lenne tisztességes velük, 

hisz miattam rángattad el őket a vacsoraasztaltól - csúfolódott.
Lassan felhúzta könnyű selyemharisnyáját. Közben a férfi alaposan szemügyre 

vette hosszú, formás lábát. Aztán átnyújtotta Conn-nak a selyem harisnyatartót, és 
kinyújtotta a lábát.

Conn lassan fölcsúsztatta a harisnyakötőt felesége lábán, combján. Szorosan, 
de nem túl szorosan megkötötte, aztán huncutul meleg csókot nyomott combjának 
puha belsejébe. Hallván a meglepett, kis kéjes nyögést, elmosolyodott. Gyorsan 
lehajtotta a fejét, hogy az asszony ne lássa az arcát. Felerősítette a második 
harisnyakötőt is, és a műveletet ugyanúgy fejezte be, mint az előbb.

- Csirkefogó! - morogta az asszony, de nem érződött harag a hangjából.
Kiválasztott egy ruhát, Conn pedig felsegítette rá. Aztán átkarolta Aidan még 

mindig karcsú derekát, és mohó csókokkal borította el a nyakát.
- Sokkal jobban élvezem, ha vetkőztethetlek, Aidan, mint az öltöztetést!
Meglepetésére Aidan elmosolyodott.
- Szép kis alak! Menj, mondd meg a nővérednek, hogy én is hamarosan lent 

leszek! Látom, hogy könnyen kísértésbe jössz, lordom, és nem akarom, hogy szó 
érje a házunk vendégszeretetét!

Conn vigyorogva elengedte, Aidan pedig nekilátott rendbe tenni a haját, és 
kiválasztani a megfelelő ékszereket.

Skye, amikor meglátta Conn vigyorgó arcát, felsóhajtott 
megkönnyebbülésében.



- Beszéltél Aidannal? - kérdezte. Még mindig nem tudta, hogy sógornője vajon 
mindent elmondott-e.

- Igen - bólintott Conn. Leeresztette hangját, hogy a terítéssel szorgoskodó 
szolgák ne hallják. - Biztos vagyok benne, hogy a gyerek az enyém. Bármi történt 
is, nem Aidan tehet róla, és mi a csudát tehetnék? Szeretem Aidám, és nem 
akarom, hogy boldogtalan legyen, nem akarok még egyszer elválni tőle.

Skye boldogan ölelte magához öccsét.
- Hát ezt minek köszönhetem? - kérdezte Conn.
- Annak, hogy igazi férfi lettél. Az a fajta öcs, akire bármelyik asszony büszke 

lehet.
- Nem lettem szent - figyelmeztette a férfi. - Félek, Skye. Félek, hogy mégsem 

az én fiam. Rettegek attól, hogy egy más férfi lenyomata lesz az arca. De mit 
tehetnék? Nem bánthatom Aidant még jobban olyasmiért, amiről nem tehet.

Adam de Marisco bólintott.
- Bölcsen teszed. Aidan így is épp eleget szenvedett. Alig két éve, hogy az 

udvarhoz került a királynő kis vidéki egérkéjeként. Ártatlan lányként. De most már 
vége a megpróbáltatásoknak. Cavan FitzGerald rég eltűnt, és hála Istennek, 
visszaszerezted a feleséged!

- Szeretném a kezeim közé kaparintani azt a csirkefogót! - tört ki Conn. - 
Halált érdemel azért, amit tett! Miféle ember az, aki a saját vérét eladja 
rabszolgának?

- Talán van rá megoldás - szólalt meg Adam lassan. - Annyit sikerült 
megtudni, hogy Miguel de Guarras társaságában Spanyolországba ment. A 
királytól birtokot kapott, és megházasodott. Az Aidanért kapott pénzzel pedig 
spanyolországi vállalkozását finanszírozta.

- Hát Spanyolországban van? - tűnődött Conn.
- Bizony - bólintott Adam.
- Hol?
- Még nem tudjuk, de a nyomára bukkanhatunk. Érdekel? 
Conn bólintott.
- Végezni akarok vele! - mondta komoran. - Aidan miatta szenvedett ennyit! Ő 

tehet róla, hogy sem a feleségem, sem én nem tudhatjuk biztosan, hogy 
legidősebb gyermekem az enyém-e! Hagyta volna, hogy kivégezzenek olyan 
bűnért, amit nem követtem el, hogy elvehesse a feleségemet! Lelkiismeretfurdalás 
nélkül eltiprom, ha lehet!

Aidan ekkor ért oda hozzájuk.
- Azt hiszem, puszta kézzel meggyilkolnám Cavan kuzinom! - egy pillanatig 

elgondolkodott. - Talán nagyapám tudja, hol van Cavan! Mi lenne, ha írnék neki? 
Természetesen, nem írom meg az igazat, mi minden történt velem, de hidd el, 
még jobban hajt a bosszúvágy, mint téged, drága Conn!

Conn elgondolkodva nézett rá.
- Egy levél nem okozhat bajt és nem sodorhat veszélybe, szerelmem! Cavan 

nem ölhette meg egymás iránti szerelmünket, mindössze időt rabolt el tőlünk és 
egy gyermeket.

- Szerelmetek csak erősebb lett! - szólt közbe Skye. – Ne vesztegessétek az 
időt gyűlöletre, drágáim! Cavan FitzGerald úgyis megbűnhődik a végén. Bízzátok 
az úrra a büntetést!

- Ebben az esetben jobban örülnék, ha az úr rám hagyná a dolgot! - felelte 
Aidan.

18.



Lapos, szürkésfehér volt az ég. Sűrű eső hullt, és a tenger felől fújó szél szinte 
berepítette a hajót a Shannon-folyó torkolatába. Cavan FitzGerald az ég felé 
emelte arcát, és magában hálát adott az úrnak, hogy itthon lehet, Írországban.

Vajon él-e még az öreg Rogan FitzGerald, vagy átkozott kuzinjai örökölték-e a 
rangot? - tűnődött. De nem. Él még az öreg! Érezte a csontjaiban. Nem lesz könnyű 
kimagyarázni magát, de biztosan sikerül. Mindig is ő volt nagybátyja kedvence.

Amikor a hajó kikötött, az első csónakkal partra szállt. Rövid gyaloglás után 
elérte az első falut, ahol szert tett egy csontos gebére.

Spanyolországban elszokott a hidegtől, s életében először csontig fagyott. 
Spanyolország! Mennyire gyűlölte! Fülöp királynak a közelébe se jutott. 
Úgynevezett jutalmát egy alacsony rangú hivatalnoktól kapta meg. Lerobbant, 
csupasz birtokot egy forró és poros síkságon. Szent Patrick maga sem tudta volna 
termővé varázsolni azt a földet! És még rosszabb volt a házassága. A király nem 
egy tiszteletre méltó család gazdag örökösnőjét adta hozzá, hanem egyik barátja 
fattyú lányát. Manuéla alacsony volt, dundi, ájtatos, de csak a szenteltvizet 
szerette, a fürdővizet már nem.

Cavannak pokol volt az élete. Az aranyat, amit Aidanért kapott, egy 
ékszerésznél helyezte el, akinek az unokatestvére Dublinban élt. így kis vagyonát 
eljuttathatta Írországba, anélkül, hogy bárki is tudomást szerezhetett volna róla. 
Szüksége lesz rá, amikor Eamon kuzinja lesz az úr, és megfosztja őt az állásától. 
Már ha nagybátyja eddig nem tette meg.

Egyre ismerősebb lett a táj, és végül estefelé megpillantotta Rogan FitzGerald 
lakótornyát. Tovább ösztökélte fáradt lovát, és amikor a napnyugta kezdte 
bearanyozni a szürke láthatárt, hazaért. Átadta lovát a koszos kis lovászgyereknek, 
rávigyorgott, majd izgatottan sietett a nagyterembe. Megkönnyebbült, amikor 
szokott helyén meglátta az öreget. Rogan, kupával a kezében, egészségesnek 
tűnt, mint mindig.

- Istenemre, mit sodort erre a vihar? - hallatszott Eamon gunyoros hangja.
Cavan rég megtanulta, hogy ne hagyja válasz nélkül.
- Lám, Eamon, így kell üdvözölni a hazatért kuzint? - vágott vissza.
- Tán a pokolból jöttél vissza, ahová tartozol? – hangzott a gúnyos válasz.
- Tényleg,   hol  a  pokolban voltál? -  kérdezte Rogan FitzGerald. - Gyere csak 

közelebb, Cavan! Látni akarom az arcod, amikor összevissza hazudozol! Tudom, 
hogy te és az a spanyol görény nem jártatok sikerrel! Nem tudtátok tönkretenni az 
innisfanai O’Malleyket, és azt mondom, nem bánom. Igaz, szép lett volna 
megszerezni az unokám vagyonát, hogy segítségével Írország megszabaduljon az 
angol igától.

- Nemrég kaptam levelet az unokámtól, azt írja, gyermeket vár. Megírta, hogy 
boldog a férjével, akárcsak az én kis Bevinem, oly sok évvel ezelőtt.

 
- Levelet kaptál Aidantól? - Cavan kezdte úgy érezni, mintha őrültekházába 

került volna. - Mikor?
- A múlt héten. Csaknem egy évig Franciaországban volt a férjével, de most 

hazament Angliába.
- Ő írta a saját kezével? Biztos vagy benne?
- Hát persze, hogy biztos vagyok benne! - csattant fel az öreg.  - Még  nem 

hibbantam  meg,  fiacskám!  -  Rogan FitzGerald gyanakodva nézett rá. - Szóval 
mégiscsak visszakúsztál Ballycoille-ba, öcskös? - kérdezte gonoszul. – Spanyol 
barátaid nem jutalmazzák az ostobaságot, ugye? Az úr a megmondhatója, elég 
egyszerű terv volt, mégsem tudtad kivitelezni, Cavan!

- Nagy játszmába kezdtél, és mi lett belőle? Itt kell maradnod, ahova tartozol! 
Semmi nem változtatja meg születésed! - végigmérte Cavant. - Gondolom, vissza 



akarod kapni a régi tiszted! Szerencsés fattyú vagy, fiacskám, megkaphatod. 
Eamon kölykének nincs hozzá tehetsége. Úgyhogy a tied lehet, aztán a fiaidé, ha 
egyszer megállapodsz, és lesznek fiaid. De jól vigyázz magadra, Cavan! Ne feledd, 
hogy a puszta léted is nekem köszönheted, és ha én elmentem, Eamonnak!

Cavan kábán bólintott. Némi hálát érzett, hogy ily könnyen visszafogadták a 
család kebelébe. Az öreg, úgy tűnik, kezd lágyszívű lenni vénségére. 
Automatikusan leült régi helyére, s egy szolgálólány kenyeret, téli zöldségeket tett 
elé, meg egy kupa sört.

Aidan Angliában van? Hogy lehetséges ez, morfondírozott evés közben. Meg 
kell tudnom, igaz, időre van szükségem hozzá. Különben is, mit aggódom, megvan 
a pénzem a dublini ékszerésznél. Nem érhet kár. Viszont ott van Conn, s nyilván 
bosszúért liheg. Igaz, azt hazudtak Rogannak, hogy Aidan Franciaországban volt, 
nem akarták nyilvánosságra hozni, hogy rabszolgalány volt Algírban. Tán 
hasznomra is válhat még a dolog. Lehet, hogy Lord Bliss hajlandó lesz fizetni, hogy 
fátylat borítsanak mindenre, és nehogy elgondolkodjanak az emberek, ki is a 
születendő gyermek apja. Érdekes lehetőség, de talán van még jobb is - gondolta 
Cavan.

Miután a család lefeküdt, még nagybátyja mellett maradt, mint mindig is. Az 
öreg mindössze három-négy órát aludt éjszakánként, nem volt többre szüksége. 
Lejött a magas emelvényről, és söröskorsóval a kezükben, a tűz előtt üldögéltek.

- Jó, hogy újra itthon vagy- morogta Rogan, Cavan pedig felnevetett.
 
- Untatnak a gyermekeid, bátyám, valld csak be! Egy sem olyan, mint te, vén 

gazfickó, szoknyavadász!
Rogan elégedetten kuncogott.
- Bizony! - vallotta be. - Az vagyok, és te, fattyú unokaöcsém, jobban 

hasonlítasz rám, mint bármelyikük is! - összehúzta a szemét. - Most pedig mondd 
el, merre jártál! Gondolom, bujkáltál.

Cavan mindössze egy pillanatig habozott, aztán úgy döntött, hogy az igazat 
mondja, mindössze némi változtatással. Megnyerni magának Aidan kezét, és egy 
egész vagyont szerez Írországnak, ha az átkozott spanyolok és arabok nem 
vesznek el tőle mindent, ez volt a végkövetkeztetés.

Rogan bólintott.
- Hát legalább itthon vagy, kölyök! Örülök, hogy látlak! Mostantól a te 

családodé a jószágigazgatói munka a birtokaimon. Találj egy derék lányt, fiam, 
telepedj le! Ideje már, hogy gyerekeid legyenek!

Cavan mély lélegzetet vett.
- Volna még egy lehetőség, hogy megszerezzük Aidan St.Michael vagyonát 

Írországnak, bátyám!
- Hogyan? - élesen és habozás nélkül csattant a kérdés.
- Van egy tervem, bátyám, és ha nem bánod, hogy egy-két O’Malleyt meg kell 

ölnünk hozzá, komoly hasznunk lehet belőle.
- Mondd csak! - noszogatta Rogan az unokaöccsét.
- Írországba kell hívnunk Aidant, bátyám! Úgy, hogy a saját akaratából jöjjön!
- Hogy képzeled ezt, kölyök? Az unokám Angliában született, ott nevelkedett!
- Úgy, hogy lesz valami Írországban, amit a világon mindennél fontosabbnak 

tart, bátyám!
- És mi volna az?
- A gyermeke.
- A kaporszakállú úristenit! Te aztán egy szörnyeteg vagy, Cavan FitzGerald! - 

káromkodott az öreg. - De meg kell adni, nem buta! Váltságdíjat kérünk érte?
- Elveszem feleségül, bátyám!
- Micsoda? Hiszen már van férje! Vagy a forró spanyol nap  elvette az eszed?



- Aidan St. Michaelt az angol királynő saját káplánja adta férjhez, pedig az 
anyaszentegyház vallásán nevelkedett. Meg van keresztelve, vagyis házassága 
Írországban nem érvényes. Sőt, sehol nem az, csak Angliában és néhány német 
államban.

Én azonban abban a hitben veszem el, amelyben született, az egyetlen igaz 
hitben. Ennek igazát még az innisfanai O’Malleyk sem tagadhatják, így aztán, 
amikor Conn O’Malley uraság eljön Aidanért, megölöm! Akkor aztán senkinek nem 
lehetne kétsége, kinek a felesége Aidan St. Michael, és hogy a feleségem vagyona 
is az enyém! Egyszerű, nem? Rogan FitzGeraldnak tátva maradt a szája.

- Uram isten, öcskös, zseni vagy! Tökéletes terv, hibátlan! Bárcsak rögtön ez 
jutott volna eszedbe, nem kellett volna az átkozott spanyollal kezdenünk!

- Megírta Aidan, mikorra várja a gyereket?
- Valamikor tél végén, tavasz elején.
- Tehát nyáron, amikor békés a tenger, Angliába megyek, és elhozom a 

dédunokádat látogatóba, bátyám! Nem kétséges, hogy nemsokára megérkezik az 
anyja is. - Felnevetett. - Válaszoltál már Aidannak?

- Nem.
- Akkor hívasd a papot, és tedd meg! Hadd lássa a drága kis Aidan, mennyire 

törődsz vele!
Rogan FitzGerald második fiáért, Barráért küldetett, aki Rogan öccséról kapta a 

nevét, és akárcsak ő, pap lett. Barra FitzGerald pedig apja nevében írt Aidannak, 
aki meg is lepődött, mi ez a hirtelen érdeklődés anyja családja részéről, azok után, 
hogy annyi éven át mit sem törődtek vele? Igaz, megírta nagyapjának, hogy 
hazatért Angliába, és gyermeket vár, de csak azért tette, hogy kipuhatolja, hol van 
Cavan FitzGerald. Nem várt ilyen hosszú és mézesmázos választ. Conn még jobban 
gyanakodott. Rossz tapasztalatokat szerzett a FitzGeraldokkal. Okkal tartott tőlük. 
Az O’Malley család ügynökei hiába tették tűvé egész Spanyolországot Cavan után. 
Megtalálták ugyan a falut, ahol Cavan birtoka volt, de magának Cavannak nyoma 
veszett.

- Ne is beszéljünk róla, Conn! - mondta Aidan. - Gondolni sem akarok rá, soha 
többé! De különösen nem ma, a második házassági évfordulónkon! Cavan miatt 
nem ünnepelhettük együtt az elsőt, és nem hagyom, hogy a puszta gondolatával is 
tönkretegye a másodikat.

Hideg, fényes februári reggel volt, s kényelmesen hevertek az ágyban, Conn 
pedig odahajolt, és végigsimított felesége hasán.

- Kívánsága számomra parancs, hölgyem! Hogyan is vitatkozhatnék a fiam 
anyjával?

- A lányod anyjával - helyesbített Aidan. - Tudom, hogy lányt hordok a szívein 
alatt, uram, ne is vitatkozzon velem!

- Hogy lehetsz ilyen biztos benne? - kuncogott a férfi.
- Nem tudom - vallotta be Aidan -, mégis az vagyok. Teljesen biztos vagyok 

benne, hogy kisvártatva egy kislány szülei leszünk.
- És hogy fogjuk hívni a lányunkat, asszonyom? – Conn gyorsan megcsókolta. 

- Hmm! Mint mindig, most is nagyon finom vagy, drágám!
Aidan elmosolyodott. Hónapok óta nem érezte ilyen boldognak és elégedettnek 

magát. Egy ideig, amíg teste nem dagadt meg túlzottan, továbbra is éltek 
házaséletet, de Aidan bármennyire is szerette férjét, teste nem fogadott szót 
szívének. Továbbra sem érzett semmit abból az édes, forró szenvedélyből, amelyet 
egykor vele is, Dzsavid Kánnal is élvezett. Elszomorította Aidant, úgy érezte, ezzel 
megcsalja a férfit és saját magát is. De Conn félresöpörte aggodalmait.

- Mihelyt a gyermek megszületett, minden olyan lesz, mint régen volt, Aidan, 
szerelmem! - ígérte.

Könnycsepp gördült végig az asszony arcán.



- Hogy lehetsz olyan biztos benne, Conn? - kérdezte, és a férfi gyengéd 
szavakkal, csókokkal, cirógatásokkal oszlatta el aggodalmait.

- Szóval, mit tervezel? Hogy hívjuk a lányunkat? - ismételte a férfi, 
visszatérítve Aidant a jelenbe.

- Valentinának. A név azt jelenti, Erős, és egy asszonynak erősnek kell lennie. 
Talán ez a név szerencsét hoz neki.

- Máris szerencsés, hogy ilyen anyja van, mint te! – bókolt Conn. - Na és hogy 
ilyen apja, mint én! - fejezte be.

- Olyan boldog vagyok! - sóhajtott fel Aidan. - Nem baj, ugye, Conn?
- Nem, édesem! Ez soha nem lehet baj! - hatalmas kezével ismét 

végigsimított az asszony hasán. Ujjai alatt érezte a gyerek mocorgását. Izgatta a 
dolog. Valóban lány lesz, ahogy Aidan gondolja? Hogy fog kinézni? És valóban az ő 
gyermeke? Egyáltalán,  ha a gyermek megszületett, látszik-e rajta, hogy ki az 
apja?

Aidan 1580. március 21-én szülte meg kislányát, és Conn hiába vizsgálgatta a 
gyereket. Meg nem tudta volna mondani, hogy az övé-e vagy nem. De mit 
számított, hiszen máris szerette! Valentina St. Michael rózsaszín és fehér, kék 
szemű kisbaba volt, fejecskéjén bronzszínű hajjal. A következő hónapok során 
szeme csodálatos ibolyakék lett, haja viszont bronzvörös maradt.

- Akárcsak az anyám! - lelkendezett Aidan Skye-nak. - Sokkal szebb lesz, mint 
én valaha is voltam!

 
- És jobban érzed már magad, Aidan? Tested válaszol már Conn érintésére?
Aidan arca elkomorodott. Sóhajtva rázta a fejét.
- Nem, Skye! Semmit sem érzek! Nem értem a dolgot! Szeretem Connt, és 

biztos voltam benne, hogy mihelyt a gyermek megszületik, testem úgy viselkedik, 
mint azelőtt, hogy a kuzinom elrabolt. De sajnos, semmi változás. Nem tudom, 
miért van így, de borzasztóan elszomorít. Ez az egyetlen folt boldogságunkon, de 
nem tudom, Conn meddig viseli el. Igaz, azt mondja, csak nyugodjak meg, az idő 
mindent begyógyít. De meddig kell várnunk, Skye?

- Nem tudom - felelte Skye -, honnan is tudhatnám? De gondolkodj! Valami 
még mindig megrémít. Mi az?

- Cavan FitzGerald! - hangzott a válasz. - Egyre attól rettegek, hogy visszajön! 
Azt hiszem, azért félek annyira, mert nem tudom, hol van. Semmi nyoma, amióta 
eltűnt Spanyolországból. Egyre az jár a fejemben, hogy visszajöhetett Angliába. 
Ostobaság, nem? Anglia az egyetlen hely, ahol Cavan FitzGerald nem mer 
felbukkanni, mert fél, hogy letartóztatják.

Mégsem tudom lerázni magamról az érzést, hogy valahol itt van a közelben, 
figyel.

A közeli hegyek felé fordult, és Cavan FitzGerald arcán kegyetlen mosoly futott 
végig. Cavan már napok óta figyelte messzelátón át Pearroc Royalt. Kezdte 
kitanulni a szolgák és a család szokásait. Egyre jobban bízott tervében. Conn 
természetesen követni fogja a feleségét, és ezzel bezárul a csapda. Mihelyt 
vetélytársa halott, eladja Pearroc Royalt, és a pénzből Írországban vásárol 
magának birtokot. Ami pedig Conn O’Malley fattyát illeti, mit számít, hogy él-e 
vagy hal? Csak addig van szükség rá, amíg az anyját Írországba csalják vele...

Tudta már, mikor nincs odahaza Conn, mikor van Aidan a kertben. De még 
fontosabb: azt is tudta, mikor hozza ki a dajka a babát levegőzni, és merre viszi.

Csak azt nem döntötte el, mikor ragadja el a gyermeket. De a sors a kezére 
játszott. Épp a helyi fogadóban sörözött, amikor betoppant Pearroc Royal 
vadgazdája. Az ifjú Bealt jól ismerték a környéken, és mindenki kedvelte, vígan 
folyt a társalgás. Cavan, sörét kortyolgatva, csöndesen üldögélt a helybeliek 
mellett, s közben megtudta, hogy Lord Bliss elutazik lóvásárra Herefordba. Azonnal 



tudta: itt az idő, hogy elrabolja a gyereket. Több napba is beletelik, mire Conn 
visszatér, és ha jól ismeri Aidant - márpedig jól ismeri -, biztos lehet benne, hogy 
az asszony nem fogja megvárni férje visszatértét. A hatalmában lesz, mire Conn 
bármit is megtud.

Élvezettel ölöm meg Connt - gondolta Cavan. Conn O’Malleynek mindent 
megadott az élet, amit tőle megtagadott. Szerető apát és anyát, testvéreket. 
Nevet, rangot a társadalomban.

Ez az érzés hajtotta mindvégig, és erre gondolt akkor is, amikor a virágokkal teli 
mezőn odalopózott a babához és dajkájához, keményen megmarkolta a rémült 
fiatal lányt, és kését a torkához szorította.

- Ha felsikoltasz, megölöm a gyereket! Megértettél, te lány? - Kése kezdett 
Brenda bőrébe vágni.

- Igen - felelte a lány. Remegett a hangja, térde majd összecsuklott alatta. - 
Mi-mi-mit a-ka-ka-kar?

- Az emberem a bozótban lapul, és célba vett az íjával. Eszedbe se jusson 
elfutni, amikor elengedlek! Felöltözteted a gyereket, és velem jössz! Megértetted? 
És egy szót sem akarok hallani, különben mindketten meghaltok!

Brenda bólintott. A félelemtől valóban egy szó sem jött ki a száján. Cavan pedig 
lassan elengedte, és arrafelé lökdöste, ahol Valentina St. Michael szundikált a 
délutáni melegben. A leány engedelmesen felöltöztette a picit, felemelte és 
odahozta hozzá. Cavan magában mosolygott. Jól ítélte meg ezt a nőszemélyt. Nem 
valami értelmes, és megszokta, hogy engedelmeskedjen.

Cavan felhajtotta a takarót, megnézte Conn és Aidan lányát. Egy pillanatra 
ellágyult a tekintete. Mennyire emlékeztette a kicsi Bevinre! Odanyúlt, 
végigsimított a rózsás arcocskán. Megdöbbentette, milyen lágy. Ez a gyerek nem 
ellenség!

Két nap telt el azóta, hogy kihallgatta az ifjú Beal beszélgetését a falusi 
fogadóban. Conn tegnap utazott el Herefordba. Aidant reggel látta átlovagolni 
Queen's Malvernbe. Este lesz már, mire kiderül, hogy Brenda és a gondjára bízott 
gyermek eltűnt, és másnap Pearroc Royal környékén fogják keresni őket. Több 
napba is beletelik majd, mire levelét kézbesítik Aidan St. Michaelnek, s az asszony 
megtudja majd, hol találja a kislányát. Aidan nyilván rögvest Connért küld, de ő 
maga azonnal útnak indul.

Cavan FitzGerald a foglyaival együtt délnek, Cardiff felé lovagolt. A gyerek 
néhány órán át csendben maradt, de aztán sírni kezdett. Cavan néhány percig 
megpróbálta figyelmen kívül hagyni, de végül dühödten Brendához fordult.

- Mi a fene van a kölyökkel?

- Éhes, uram!
- Akkor add oda a csecsed, és hallgattasd el! - csattant fel a férfi.
- Nem tudom, uram!
Cavan FitzGerald megállította a lovát. Haragosan meredt Brendára.
- Miért nem?
- Mert nem szoptatós dajka vagyok, uram! Asszonyom nem engedte, hogy 

bárki más is etesse a kicsit!
- A pokolba! - tört ki a férfiból olyan erővel, hogy Brenda összerándult a 

félelemtől, és a lovak idegesen nyihogtak.
Meg nem fordult volna a fejemben - dühöngött Cavan. Biztos volt benne, hogy 

egy ilyen finom hölgy, mint Aidan, nem maga szoptatja a gyerekét. Feltételezte, 
hogy Brenda a szoptatós dajka is. Mi a fene hasznát veszi a fattyúnak, ha meghal, 
mielőtt Cardiffba érnek? Ki kell találni valamit. Egy meglehetősen rozogának tűnő 



fogadót pillantott meg nem messze, de mivel közeledett az éjszaka, úgy döntött, 
ez is megteszi.

Valentina St. Michael most már teli tüdőből visított. Átázott, éhes volt, fázott. 
Hol van a meleg, édes mell és a finom tej? Hiányzott a lágy hang, amely oly 
gyengéden beszél hozzá, és kedves dalokat énekel.

A fogadó, bár szegényes és egyszerű volt, meglepően tisztának mutatkozott. 
Remek illatok áradtak a konyha felöl, és a fogadós szívélyes mosollyal üdvözölte 
őket.

- Mi baja a kicsinek? - kérdezte sajnálkozva.
- A feleségem  meghalt gyermekágyban -  magyarázta Cavan gyorsan. - 

Cardiffba megyek. Vettem ott egy boltot, most pedig a dajka, akit fogadtam, 
kiszáradt. Csak meg ne haljon a kicsi! Mindössze ő maradt Kate után!

- Polly! - harsogta a fogadós teli torokból, s jókora, kövér asszony sietett elő a 
konyhából.

- Mi baj, Harry?
A fogadós elmagyarázta a helyzetet, s az asszony sajnálkozva hallgatta.
- Micsoda? Hogy éhezzen a gyerek, amikor nekem bőven van tejem? - kiáltott 

föl végül. - Hé, te lány, add ide a picit!
Átvette a síró Valentinát, majd minden további nélkül ott helyben kinyitotta a 

blúzát, és kivette hatalmas mellét. Valentina megérezte a tej szagát, s vadul 
vetette magát a mellbimbóra. Mit sem törődött azzal, hogy nem az anyjáé.

- Ha itt maradnak éjszakára, magamnál tartom a porontyot! Etetem, amíg el 
nem mennek. Nagyon éhes szegénykém, és talán a dajkának sem árt egy nap 
pihenő. Nagyon vékony vagy, te lány! - mondta Brendának. - Nem csoda, hogy 
nincs tejed!

Reggel pedig, indulás előtt egy kőből készült palackot adott Cavannak.
- Tele van tejjel! Nagy megkönnyebbülés volt, hogy végre kiüríthettem a 

csöcsöm! Nyolc hónappal ezelőtt ikreket szültem, de két hete elvesztettük az 
egyiket, és a másik nem tud mindent meginni. De fel kell áldoznia az egyik 
lovaglókesztyűjét, uram! Kilyukasztom néhány helyen egy tűvel. Amikor a kicsi 
megéhezik, csak töltse meg tejjel az ujjat, és használja úgy, mint egy csöcsöt! 
Kitart Cardiffig, ahol találhat másik dajkát!

Cavan megköszönte, majd hálája jeléül egy ezüstöt is ráerőltetett az asszonyra. 
Polly teje nem tart ugyan örökké, de Cardiffban valóban találhat egy szoptatós 
dajkát, aki elkíséri Írországba. Brendát pedig hazaküldi Pearroc Royalba. Legalább 
elviszi az üzenetét.

Így is történt. Brenda póniján két és fél nap alatt ért Cardifiból Pearroc Royalba, 
ahol nagy örömmel fogadták, amíg ki nem derült, hogy Valentina nincs vele.

Aidan sápadtan hallgatta a szolgálót. Rettegett a gyermekéért. Remegő kézzel 
hajtotta szét a pergament, majd elolvasta az üzenetet.

Ha sértetlenül vissza akarod kapni a lányod, gyere el érte nagyapád házába, 
Írországba. Még van némi elintézetlen ügyünk.

Az aláírás pedig az volt, amit sejtett, amitől rettegett: Cavan FitzGerald. Aidan 
valahogy érezte, hogy a férfi visszatér, de most, hogy megtörtént, tovaszállt az 
elmúlt hónapok félelme, és helyét a harag foglalta el. Mi rosszat tett Cavan 
FitzGeraldnak, hogy ennyit árt neki? Miért nem hagyja békén? Hát most majd 
gondoskodik róla! - döntötte el. Írországba megy! Visszaszerzi a gyerekét, és 
helyére teszi azt az átkozott fattyút! És ha a nagyapja, Rogan FitzGerald nem segít 
neki, hát őt is!

- Beal! - kiáltott föl, és az inas elősietett.
- Milady?
- Küldj az ifjú Bealért! Üzenetet visz a férjemnek. Aztán hívd a kisebb fiad, 

Harryt!



Tintába mártotta a tollat, és lágy pergamenre levelet írt Conn-nak.

Cavan FitzGerald elrabolta Valentinát, és nagyapám házába vitte, Írországba! 
Ma délután indulok Cardiffba, ahonnan nővéred egyik hajóján megyek tovább!Jöjj, 
kövess, amilyen gyorsan csak tudsz! Mindkettőnknek szükségünk van rád! Szerető 
feleséged, Aidan St. Michael, Lady Bliss.

A nagyobbik Beal-fiú gondjaira bízta a levelet, majd az ifjabbhoz fordult.
- Harry! Te velem jössz Írországba! Válassz ki két embert, akik velünk jönnek! 

Olyanokat, akik jó harcosok, de az eszük is a helyén van! Megértettél?
- Igen, asszonyom! - vigyorodott el Harry Beal.
- Akkor menj! Egy órán belül indulunk!
- De nem nélkülem! - szólt közbe Cluny, aki időközben benyitott a 

könyvtárszobába. - Sehova nem engedem, hacsak nem kísérhetem el! Conn 
uraság soha nem bocsátana meg nekem! Azonkívül én ismerem Írországot, Ön 
pedig nem, asszonyom! Lady de Marisco hajójának fedélzetén biztonságban van, 
mert minden tengerésze hűséges hozzá.. De mihelyt partra szállunk Írországban, 
egész más lesz a helyzet, asszonyom! Szinte mérföldenként más törzs és 
törzsfőnök az úr, és még egymást se igazán szeretik.

Aidan nem vitatkozott, tudta, hogy Clunynak igaza van. Hálásan fogadta a 
segítséget.

- Készen állsz egy órán belül? - kérdezte, és a férfi hetykén rávigyorgott.
- Máris készen állok, milady!
Csak Mag vitatkozott, aggódott, szokása szerint.
- Ez őrültség, gyermekem! Várja meg őlordságát! - könyörgött.
- Nem, Mag! Minden perc számít! A gyerekemnek szüksége van rám! Ne 

aggódj annyit, ólordsága feltehetőleg már előttem Cardiffba ér, és együtt szállunk 
hajóra!

Aidan kíséröivel együtt nemsokára el is indult. Először Queen's Malvernbe 
lovagolt. Skye-nak elég volt egy pillantás, rögtön tudta, hogy Aidan a lánya után 
indul.

- Mondd! - biztatta rögtön.
Aidan elmesélte, mi történt. Majd így fejezte be:
- Az ifjú Bealt tizenkét fegyveressel Herefordba küldtem Connért. 

Megüzentem, hogy siessen azonnal Cardiffba. De ha előbb érek oda, nem várom 
meg. Minél gyorsabban Írországba akarok jutni. Mi lesz, ha azok az átkozott 
FitzGeraldok bántják a babámat?

- Nem valami bölcs gondolat, Aidan! - szólt közbe Adam. - A FitzGeraldok nem 
fogják bántani Valentinát, inkább csaléteknek használják valami célból. Várd meg 
Connt!

- Az úristenre se várnék! - jelentette ki Aidan hevesen.
Adam tehetetlenül széttárta a kezét, és Skye-ra pillantott.
- Tökéletesen megértem, hogy érzel, de Adamnak igaza van! Várd meg Connt 

- kérlelte Skye.
- Valószínűleg ő fog várni engem! Küldenél egy postagalambot Cardiffba, 

hogy hajóra van szükségünk?
- Hát persze! - bólintott Skye.
- Akkor már megyek is!
Aidan mindkettőjüket megcsókolta, aztán kiviharzott a szobából.
- Gondolod, hogy várni fog? - kérdezte Ádám a feleségétől.
- Igen. Fél Cavan FitzGeraldtól - hangzott a válasz.
De Aidan már nem félt a kuzinjától. A harag, amely a félelem helyét foglalta el, 

minden egyes mérfölddel egyre erősebb, egyre izzóbb lett. Többé már nem az a 



tapasztalatlan, naiv kis teremtés volt, mint két évvel ezelőtt, amikor Cavan oly 
kegyetlenül eladta rabszolgának. Többet látott a világból, mint a férfi valaha is, és 
megtanulta, hogy a túléléshez belső erőre van szükség. Rendelkezett ezzel az 
erővel, és ez önbizalmat adott neki. Conn-nal vagy Conn nélkül, de Írországba 
megy, és visszaszerzi a lányát!

19.

Anyja szülőföldje szürke, ködös volt, amikor Aidan St. Michael először 
megpillantotta. Mindvégig ilyen volt az idő rövid tengeri útjuk során. A napok 
szürkék voltak, az éjszakák ködösek, de a tenger nem volt viharos, és elég szél fújt 
ahhoz, hogy jó tempóban haladhassanak. Behajóztak a Shannon torkolatába, s 
Aidan megcsodálta a vidék bársonyos zöldjét. Gyönyörű volt!

- Erősödik a szél! - jegyezte meg Bran Kelly kapitány, amikor partra tette 
utasait és a lovakat egy kihalt öbölben. - Hamar Innisfanán leszek, milady, és egy 
erős csapat O’Malley-hűbéressel térek vissza! Ne aggódjon!

Ami Aidant illeti, semmi kétséget nem érzett, hogy eléri célját, amiért 
Írországba jött. A lehető leggyorsabb tempóban lovagolt a nagyapja birtoka felé. 
Alig várta, hogy ismét lássa gyermekét.

Nem lepte meg, milyen romos állapotban találja nagyapja toronyházát. A torony 
ősi volt, és távolról is látszott, hogy igencsak ráférne a renoválás. Durván faragott, 
sötét kövekből építették a hegytetőre, ahonnan ablakaiból beláthatták az egész 
vidéket. Nehéz lenne észrevétlen megközelíteni, vagy megszökni innét. Aidan 
habozni kezdett, de most már nem volt visszaút.

A torony körül néhány melléképület állt, és az egész épületegyüttest alacsony 
kőfal vette körül.

Aztán kinyílt a súlyos tölgykapu, és egy lovas jelent meg. Sötét köntöse vadul 
libegett a szélben. Aidan azonnal megismerte. Szíve még keményebb lett, ám 
szája futó mosolyra húzódott. Cavan FitzGerald vágtatott felé, és integetett 
vidáman, mintha családi összejövetelre készülnének.

- A kis Aidan! - állította meg lovát mellette. – Gyönyörű vagy, mint mindig, 
kuzin! - mosolygott rá.

- Ugyanolyan bájos, mint amikor utoljára láttál? Úgy érted, te szívtelen fattyú? 
- kérdezte Aidan színtelen hangon.

Szürke szeme hideg nyugalommal tekintett a férfira.
- Ugyan, édes kuzinom! Ami elmúlt, elmúlt! – kezdte Cavan, de Aidan 

közbevágott.
- Ami elmúlt, elmúlt? Uram isten, te nemcsak őrült vagy, Cavan, ostoba is!
És azzal egy váratlan mozdulattal megsarkantyúzta a lovát, és ellovagolt 

mellette, úgy meglökve lovával, hogy a férfi elvesztette egyensúlyát, és csaknem 
leesett.

Csak Aidan két embere mentette meg a szégyentől. Egyikük elkapta és 
visszaemelte a nyeregbe, a másik a lovat fékezte meg. Cavan Aidan után akart 
száguldani, de egyikük, egy szakállas, erőteljes gazfickó előrehajolt, és 
megmarkolta a gyeplőt. A másik, akiben Cavan megismerte Lord Bliss inasát, 
rámosolygott.

- Lassan a testtel, FitzGerald uram! Ügyeljen a modorára, és tudja, hogy hátul 
a helye!

Cavan füstölgött haragjában. A gazfickó megfizet még ezért a megjegyzésért!



Aidan ajkára mosolyt csalt ez a kis győzelem. Vakmerőén belovagolt nagyapja 
várába. Örömmel látta a nyitott ajtón keresztül, hogy a jókora istállót, a többi 
melléképülettel ellentétben, rendesen karbantartják. Disznók dagonyáztak az 
udvaron a szemétben, és koszos gyerekek rohangásztak mezítláb. Aidan torka 
összeszorult. Nehéz volt elképzelni, hogy az ő anyja is ennek a disznóólnak a 
szennyéből való!

Lecsusszant lováról.
- Mark, te és Jim maradjatok a lovakkal, gondoskodjatok arról, hogy rendes 

helyet kapjanak, pihenjenek, itassák-etessék meg őket! Ellenőrizzétek a patáikat, 
nem szorultak-e be kövek! Sziklás, köves a talaj erre. Cluny, te és Harry Beal, 
velem jöttök!

Megfordult és Cavanra meredt, aki csak most szállt le a lováról.
- Nos, kuzin? Mutatja az utat, vagy magam találjam meg?

Cavant némiképp kizökkentette magabiztosságából az asszony hangja és 
modora. Mindenesetre engedelmesen előresietett. Aidan emberei kíséretében 
követte föl a lépcsőn, be egy jókora terembe, amelynek túlvégén magas 
emelvényen éles vonású, ősz hajú, élénkkék szemű öreg ült. Aidan habozás nélkül 
átvágott a termen, megállt az öreg előtt. Hangja hidegen és még saját maga 
számára is idegenül csengett.

- Ön nyilván Rogan FitzGerald, a nagyapám! Hol van a lányom? És hogy 
merészelte megengedni ennek a fattyúnak - Cavan felé intett -, hogy valamiféle 
őrült ötlet miatt veszélyeztesse Valentinát?

Csend lett. Rogan FitzGerald tűnődve nézte az asszonyt, aztán némi gúnnyal a 
hangjában szólalt meg.

- Üdvöz légy Ballycoille-ban, unokám! - Aztán összehúzta a szemét, hangja 
élesen fenyegető lett. - De nem tetszik sem a hangod, sem a modorod! Ne feledd, 
hogy Ballycoille-ban én vagyok az úr! Mutass tiszteletet, mert számomra te nem 
vagy más, mint bármelyik más nő a háztartásomban, és ha megfeledkezel a jó 
modorról, amikor velem beszélsz, ugyanúgy elverlek, mint őket!

- Hol van a gyermekem? - ismételte Aidan. Szíve hevesebben dobogott. Most 
fogta csak fel, hogy nemcsak Cavannal, hanem a nagyapjával és egész háza 
népével kell elbánnia, és mindössze két embere van. Lehet, hogy mégis jobb lett 
volna megvárni Cardiffban Connt?

Rogai FitzGerald az egyik szolgára pillantott.
- Hozzátok ide a kölyköt és a dajkáját!
Fojtogató volt a csend, miközben vártak. Aidan szétvetett lábbal, határozottan 

állt az öreg előtt Meglehetősen cifra a ruhája, de valószínűleg kényelmesen lehet a 
női nyeregben lovagolni vele - gondolta az öreg. - De ez a lány nem egyszerű, jó 
természetű asszony, akivel könnyen el lehet bánni, ahogy Cavan gondolja. És a két 
férfi a kíséretében sem úgy néz ki, mint akik tréfálkoznának. Nyilván családi 
hűbéresek. Mindkettő hűséges és kemény.

Végül megérkezett a szoptatós dajka a gyerekkel, és Rogan most először látta 
Aidant gyengédnek. Elmosolyodott a látványra. A poronty a gyengéje, mint minden 
szerető anyának. Aidan a lépcsőhöz futott, karjába kapta a gyereket. 
Megkönnyebbülten látta, hogy Valentina tiszta, jóllakott, elégedett.

- Hogy hívnak? - kérdezte Aidan a fiatal, vékonyka kis szoptatós dajkát.
- Nan vagyok, a kovács lánya, milady. Lord Cavan fogadott föl Cardiffban, 

hogy gondját viseljem a kisasszonykának. Megtettem, ami tőlem tellett.
- Látom! - felelte Aidan kedvesen.
A lány szinte soványnak tűnt jókora melleihez képest, és csúnya zúzódások 

voltak a karján. Látszott, hogy meg van rémülve. Kék szeme úgy cikázott jobbra-
balra, mintha ütést várna.



- Szeretném, ha visszatérnél velem Pearroc Royalba, Nan! Amikor Valentinát 
ellopta tőlünk a nagybátyám fattya, akiről tudnod kell, hogy nem lord, egyszerűen 
csak Cavan uraság, le kellett kötöznöm a mellem, és elment a tejem. Ugye 
visszajössz velem Angliába? Jól bánok veled, megígérem!

Remény csillant a lány szemében.
- Köszönöm, milady! Köszönöm - bólogatott hevesen.
- Akkor nincs mitől tartanod! Hogy szerezted ezeket a rémes zúzódásokat?
A lány elpirult, s szeme Cavan FitzGerald felé villant. S bár egy szót sem szólt, 

Aidan tudta, fél.
- FitzGerald uraság megerőszakolt?
- Igenis, asszonyom. Azzal fenyegetett, hogy megöli a porontyot, ha nem 

engedelmeskedem.
- Többet nem nyúlhat hozzád! - mondta Aidan nyugodtan. Visszament a 

nagyapjához, s olyan fenyegető pillantást vetett rá, hogy az öreg azonnal 
abbahagyta a beszélgetést, és felé fordult.

- Ha a bátyjának ez a nyomorult leszármazottja hozzá merészel érni a lányom 
dajkájához, esküszöm, elvágom a torkát! - mondta Aidan keményen. Aztán 
megvetően Cavanra pillantott. - Micsoda dicső lovag, Cavan FitzGerald! 
Rabszolgának ad el tehetetlen, ártatlan nőket, és erőszakkal tesz magáévá 
szegény, rémült lányokat! Okádnom kell! - aztán hátat fordított neki. - Hol fogok 
aludni? - kérdezte Rogan FitzGeraldtól.

- Késő van már ahhoz, hogy útnak induljak! Remélem, biztonságban leszek a 
házában egy éjszakára!

- Ugyan, te lány, ne sértegess! - panaszkodott az öreg.
- Esküdjön a megfeszített Krisztusra és anyám emlékére! - vágott vissza Aidan 

hűvösen.
- Esküszöm! - csattant fel Rogan, de pillantása nem sok jót ígért. - Fölmehetsz 

a dajkával és a gyerekkel a torony tetejére, mindössze egyetlen szoba van ott. Az 
embereid megállhatnak az istállóban.

- Már van két emberem az istállóban! A lovakra vigyáznak - válaszolta 
Aidan. - Cluny és Hány az ajtóm előtt lesznek, hogy elbátortalanítsák a látogatókat!

- Ez sértés! - mordult fel Rogan FitzGerald. - Emlékszem, milyen jó 
természetű, derék lány volt az anyád! Nem emlékeztet rá sem az arcod, sem a 
modorod! Igazi angol lettél!

- Helyes! - bólintott Aidan. Arcán mosoly futott át. – De jobb lesz, ha óvakodik 
természetem ír oldalától, nagyapa! Ezt az oldalamat még nem látta, és a 
FitzGeraldokkal való tapasztalatom arra int, hogy gyanakvó legyek!

Rogan FitzGerald hirtelen felnevetett. Kezdte megkedvelni az unokáját. Öröm 
lesz, hogy itt él velük ez a lány.

- Gyere, ülj ide mellém, Aidan St. Michael! - szólalt meg.
- Gondolom, megéheztél az úton.
A jókora teremben kezdett oldódni a feszültség. Aidan leült a nagyapja mellé, 

és intett Clunynak meg Harrynek, hogy keressenek helyet maguknak. Meg is 
tették, hátukat a kőfalnak vetve. Közeledett a vacsoraidő, és a család többi része is 
kezdett felbukkanni.

A vacsora nem volt valami étvágygerjesztő. Bárány volt, meglehetősen 
kemény, rágós falat, tengeri hal, amelynek nem tett jót a szállítás. De a kappan 
friss volt, és rendesen átsütötték. Zöldség nem volt, mindössze fehérrépa, de volt 
frissen sült kenyér, édes vaj és kemény sajt. A bor olyan luxusnak számított, amit 
Rogan FitzGerald ritkán pazarolt a családjára, hát még a hűbéreseire! Gyenge, 
világos sört szolgáltak föl.

Vacsora után Aidan visszavonult a szobájába. Valentina és Nan már ott voltak. 
A lány láthatóan megpróbálta lakályossá tenni a kis kőkamrát. Mindössze egyetlen 



keskeny ágy volt a szobában, alatta bilivel, de a takaró szépen rendbe téve, és tűz 
is égett a kis kályhában, hogy elűzze az este hűvösét. Aidan csöndesen leült, és 
Nan, miután megetette a babát, átadta új úrnőjének. Aidan gondosan átvizsgálta 
gyermekét, megnyugodott, hogy jó egészségben van. Magához ölelte.

- Derék lány vagy, Nan, és jól gondját viselted Valentinának. Lehet, hogy 
gyorsan távozunk Ballycoille-ból. Bármikor készen tudsz állni az indulásra, és nem 
ijedsz meg, bármi is történjen?

- A pokolba is követem, milady csak kijussak innét! Soha életemben nem 
féltem ennyire!

Fárasztó nap volt, és úgy döntöttek, ideje lepihenni. Nan betette Valentinát a 
bölcsőjébe, amely, mint Rogan FitzGerald korábban elmondta, Aidan anyját, Bevint 
is ringatta. Odakint Cluny és Harry kockáztak, hogy elüssék az időt, míg lent a 
nagyteremben Cavan FitzGerald füstölgött, és már-már kezdte siratni reményeit.

- Van időd, öcsém! - csitította Rogan FitzGerald.
- Időm? Holnap el akar utazni! Megváltozott ez a nő! Már nem is vagyok olyan 

biztos benne, hogy el akarom venni!
- Dehogynem akarod! - szólt rá Rogan durván. – Másképp hogy tegyük a 

kezünket a vagyonára? Ne aggódj, Cavan fiacskám! Vihar közeleg. Reggelre úgy 
fog zuhogni az eső, hogy Aidan St. Michael nem tud itt hagyni minket, legalábbis 
míg a vihar el nem vonul. Legalább két napig még a vendégünk lesz. Addigra nős 
ember leszel! És ágyba is viszed a menyecskét! Az ilyen vad, akaratos kancák 
szülik a legjobb csikókat. De kemény kézzel kell fogni a gyeplőt, hogy megtudja, ki 
a gazda!

- A közelébe se jutok! Az emberei állandóan a sarkában vannak!
- Majd teszünk róla! - mondta Rogan FitzGerald.
- Megöljük őket?
- Ne légy olyan telhetetlen, Cavan fiacskám! Fölösleges vért ontani. Holnap 

reggel, amikor ételt visznek ki az istállóba társaiknak, egyszerűen bezárjuk a 
torony kapuját, hogy ne tudjanak bejönni. Menj hát, pihenj, kölyök, mert holnap 
lesz az esküvőd, és holnap éjjel nem pihenhetsz! - hangosan felnevetett, és ujjával 
játékosan megbökte unokaöccsét.

Másnap reggel valóban lecsapott a vihar Írország délnyugati részére. Rogan 
FitzGeraldnak igaza volt, ilyen időben nem lehetett utazni. Aidan kora reggel az 
eső hangjára ébredt. Fölkelt és kinézett a keskeny ablakon. Odakint egyenletes, 
szürke esőfüggönyt látott.

- A csudába! - csúszott ki a száján. Az ajtóhoz sietett és kinyitotta. Cluny és 
Harry Beái ébren voltak. - Zuhog az eső! - mondta Aidan. - Nem hiszem, hogy ma 
elindulhatunk, de vigyetek valami ételt az istállóba Marknak és Jimnek. 
Kérdezzétek meg, mi a véleményük!

- Ha csak mi volnánk, azt mondanám, menjünk innen, amint csak lehet - 
tűnődött Cluny -, de a gyerekkel és a dajkájával, azt hiszem, nem árt megvárnunk 
a jobb időt, milady! Egyetlen fogadót sem láttunk útközben, és sehol nem találunk 
menedéket.

- Talán nem olyan rossz a helyzet, mint tűnik – mondta Aidan reménykedve.
- Vagy még rosszabb - kuncogott Cluny csúfolódva. - Gyere, Harry! Nem 

tudom, te hogy vagy vele, kölyök, de nekem jólesne némi étel, meg egy kupa sör! 
Hamarost jövünk, milady! Magára hagyhatjuk?

Aidan bólintott.
- Azt hiszem, nagyapám mostanra kezdi felfogni, hogy velem nem 

szórakozhat. De szeretném megtudni, mielőtt elmegyünk, miért akarta, hogy ide 
jöjjek. Gondolom, pénzt akar. Úgy néz ki, ráférne a házra.

A két férfi elindult lefelé a kanyargós kő lépcsőházban, Aidan pedig visszament 
a szobába. Időközben Nan és a baba is felébredt. Aidan vizet löttyintett a lavórba, 



és megmosta az arcát. Hideg volt a víz. Bezzeg odahaza a drága Mag mindig 
megmelegítette a vizet, mielőtt a lavórba öntötte volna. Olyan új világ volt ez 
Aidan számára, amelyben nem szívesen élt volna.

- Te itt maradsz! Itt biztonságban vagy - utasította Nant.
- Reteszeld el az ajtót, majd gondoskodom róla, hogy küldjenek fel ételt!
Aidan lekefélte a szoknyáját, és nyeregtáskájából tiszta inget vett elő. Hosszú 

haját kikefélte, majd ismét befonta.
- Ne nyiss ajtót senkinek, bármit is mondjon! - figyelmeztette Nant, amikor 

kiment. - Az embereim hamarosan visszatérnek, vigyáznak majd rád! Akkor vedd 
be az ételt is.

- Igenis, milady! - hangzott a kötelességtudó válasz.
Aidan hallotta, ahogy odabent súlyos puffanással csúszik helyére a súlyos 

farúd. Nem kívánt vendég mostantól nem léphet a toronyszobába.
Odalent a család már összegyűlt a reggeli imára a nagyteremben, mivel a 

háznak nem volt kápolnája. Balra nagybátyja misézett hűvös, kemény hangon, 
majd csatlakozott hozzájuk a reggelihez. Aidan vágyakozva gondolt az otthoni 
reggelikre, a vastag szelet, rózsaszín sonkákra, édes szicíliai borban párolt tojásra, 
mézre és zamatos gyümölcsborra. Elvigyorodott a gondolatra, mennyire szeret 
enni. Letelepedett és falatozni kezdett.

Miután végeztek az étellel, és a szolgák letakarították az asztalt, Rogan 
FitzGerald megszólalt.

- Természetesen ma nem tudsz elindulni, de nem is baj, mert van némi 
befejezetlen ügyünk, Aidan St. Michael!

- Befejezetlen ügyünk? Ja, igen! Az, amiért unokaöccse elrabolta a lányom, és 
arra kényszerített, hogy Írországba jöjjek. Igen, nagyapa, tudni akarom, mi volt az 
oka mindennek!

Rogan FitzGerald szája sarkában kis mosoly játszott. Büszke ez a lány, de 
hamarosan meghajol az erősebb előtt! Nem hordja majd olyan magasan az orrát!

- Ideje, hogy férjhez menj! - kezdte.
- Férjhez menjek? - Aidan értetlen pillantást vetett az öregre. Feltehetően 

elvesztette az eszét - gondolta. - Nagyapa, férjnél vagyok!
- Nem érvényes a házasságod! - felelte Rogan határozottan. - Legalábbis az 

anyaszentegyház szerint nem.
- A királyné saját káplánja esketett! - dühöngött Aidan.
- Az egyház nem ismeri el Tudor Henrik fattyú lányát, sem a káplánját! 

Eretnekek mind! Te az anyaszentegyház kebelében születtél, megkereszteltek, 
ebben a hitben neveltek, és az anyaszentegyház törvényei szerint a házasságod 
nem érvényes! Bűnben élsz, Aidan St. Michael! Szerencsére itt a családod, hogy 
visszavezessen a helyes útra!

Aidan türelmetlenül csóválta a fejét. Az egész ügy teljesen nevetséges, de ha 
ezzel boldoggá teheti az öreget, ha emiatt volt az egész, majd összeadja őket egy 
pap az anyaszentegyház nevében is.

- Hát jó, Rogan FitzGerald! - szólalt meg. - Mihelyt a férjem megérkezett, újra 
megházasodunk, katolikus pap előtt! Megelégszik ezzel?

- Nem óhajtom unokámul Conn O’Malleyt! – mondta Rogan nyugodtan.
- Ebben nem az Öné a döntés! - felelte Aidan bosszankodva.
- De mennyire, hogy az enyém, Aidan unokám! Mint legidősebb élő férfi 

rokonodnak, az én kötelességem férjet választani  a   számodra.   Én   pedig 
unokaöcsémet, Cavan FitzGeraldot választom.

- Micsoda? - Aidan megdöbbent. Egy ideig hajlandó volt belemenni ebbe az 
őrültségbe, hiszen nagyapja öreg már, és az ő kétes vendégszeretetét élvezi, de 
ami sok, az sok. Viharszürke szemében különös aranyfény villant. - Conn O’Malley 
hitvese lettem az anglikán egyház szertartásában, és az angol királynő színe előtt. 



Micsoda erkölcstelenség, hogy egyáltalán ilyesmit javasolni merészel! A kora 
elvette az eszét, RoganFitzGerald. - Felpattant, hogy távozzon.

 
Rogan FitzGerald karomszerű ujjai Aidan karjára kulcsolódtak. A férfi még 

aggon is a magas fiatalasszony fölé tornyosult. - Azt teszed, amit mondok, Aidan 
St. Michael - harsogta. Aztán elengedte Aidan kezét, és keményen arcul csapta a 
lányt. - Még ma hozzámész Cavanhoz.

Aidan dühbe gurult. Hogy merészelte ez az őrült vénember megütni.
- Soha! - kiáltotta. Pillantása végigsepert a termen.
- A kapu zárva, el vagy vágva az embereidtől, Aidan - nevetett Rogan. - Azt 

kell tenned, amit mondok. - Az öreg kezdte dühbe lovalni magát. Akik jobban 
ismerték, látták rajta, de Aidan nem is sejthette, mire képes a nagyapja. Rogan 
Cavanra és Eamon fiára pillantott. - Szorítsátok az asztalra!

Azok ketten pedig megragadták a kétségbeesetten rúgkapáló lányt, és az 
asztalra szorították, Cavan pedig kioldotta Aidan övét és a szoknya korcát. Hiába 
sikított, hiába küzdött Aidan, lovaglószoknyáját lehúzták a bokájára.

- Figyelmeztettelek - harsogta a nagyapja. - Előre megmondtam, hogy 
elverlek, ha tiszteletlenül viselkedsz velem, te kölyök. Nem tűröm, hogy az egész 
házam népe előtt dacoljanak velem! Itt, Ballycoille-ban én, Rogan FitzGerald 
vagyok az úr. Itt én vagyok a törvény, és a családom engedelmeskedik. Te is, 
különben, istenemre, megöllek téged is meg a fattyadat is. - Elfordult. - Te meg mit 
ácsorogsz itt, hozd a bőrostorom, de gyorsan, különben te is megkóstolod a 
harapását!

Aidannak torkában dobogott a szíve, de nem magát féltette, hanem a gyerekét. 
Képes volna ez a gonosz vénember Valentinát is bántani?

Cavan, aki még mindig erősen markolta a karját most előrehajolt.
- Lefogadom, még soha nem korbácsoltak meg, édes kuzinom. Majd 

meglátod, az öreg mesterien bánik a korbácscsal - súgta a fülébe. Aztán 
gyengéden a fülébe harapott, nyelve kéjesen cirógatta. Aidan borzongott az 
undortól. - Kerekebb a popsid, mint gondoltam, igazán élvezet téged fegyelmezni - 
folytatta a férfi. - Azt hiszem, én is csináltatok egy korbácsot. A rendszeres verés 
jót tesz egy asszonynak.

- Ha csak egyszer is hozzám érsz, többet ne fordíts hátat nekem, mert az első 
alkalommal megöllek - sziszegte az asszony gyűlölettel.

- Majd meglátjuk, milyen bátor leszel egy jó verés után, édes kuzin - nevetett 
a férfi.

 
Mielőtt Aidan válaszolhatott volna, halk suhogás hallatszott, és a bőrszíjak 

csupasz bőrére csaptak. Az ütés nemcsak ott csípett, ahol a vékony bőrujjak finom 
bőrébe martak, hanem jóval körötte is. Aidan ajkába harapott, hogy föl ne kiáltson. 
Hamar rá kellett döbbennie, hogy nagyapja öreg kora ellenére is remek erőben 
van. Rogan nem fáradt, egyik ütés a másikat követte, s Aidan végül nem tudott 
uralkodni magán, felsikoltott fájdalmában. Nagyapja nem szánta meg, sőt még 
kegyetlenebbül, erősebben ütötte.

- Engedelmeskedned kell! Az lesz a férjed, akit én választok - hallotta Aidan 
Rogan üvöltését a fájdalom ködén át.

Aztán az ütések abbamaradtak, ruháját durván sajgó, vöröslő fenekére 
rángatták. Rogan képe vörös és izzadt volt a kimerültségtől. - Hozzámész 
Cavanhoz, Aidan - mordult. - Megértettél, kölyök? Ez a kis verés csak kóstoló volt 
abból, mi vár rád, ha továbbra sem fogadsz szót.

- Halálra verhet, akkor sem követek el bigámiát ezzel a féreggel - csattant föl 
Aidan haragosan. Kapkodva letörölte a könnyeit. - Azt hiszi, megijedek magától, 
mert bezárta a kaput és az embereim kint rekedtek? Az a kapu nem lesz akadály a 



férjem előtt. A földig rombolja ezt a málladozó tornyot, és akkor jaj magának, 
Rogan FitzGerald!

Az öreg nem rettent meg a dacos választól.
- Azt teszed, amit mondok, Aidan St. Michael, különben a kölyköd issza meg a 

levét.
- Talán sassá tud változni, Rogan FitzGerald, hogy felröppen a toronyszobába? 

Az ajtó el van torlaszolva, és Nan csak nekem nyitja ki.
- Törjétek be! - csattant az öreg, és fia, unokái meg Cavan kisiettek a 

teremből.
Aidan hallotta a dörrenéseket, aztán a fa reccsenését és szegény, tehetetlen 

Nan sikolyát. Szomorúan sóhajtott. Megmert volna esküdni rá, hogy az ajtó kitart. 
De úgy látszik, ebben az ócska toronyban semmiben nem bízhat. A férfiak 
kisvártatva visszatértek Nannal és a rémülten síró Valentinával.

Rogan FitzGerald karjába vette a gyermeket, aztán elővette tőrét, és a baba 
gyomrához érintette a hegyét. Hideg kék szemének pillantása Aidanét kereste. A 
tőr alig észrevehetőn megmozdult a kezében, és aprócska, bíbor pötty tűnt fel 
ezüstös hegyén. Valentina újra felsírt.

- Rohadék - sziszegte Aidan. - Egy ártatlan gyermeket bánt. A saját vérét.
- Rajtad múlik, Aidan St. Michael - mosolygott hidegen az öreg.
- Hát akkor ölje meg, Rogan FitzGerald - kiáltotta Aidan vakmerőn. - Úgysem 

képes megtenni.
- Tévedsz, kölyök. Ez a fattyú számomra mindössze még egy éhes száj, pedig 

kevés az étel. Ha megkímélem, csak azért teszem, mert kedveltem az anyád, és 
mert te, unokám, ugyanolyan kedves és szófogadó leszel, mint ő volt. Hogy 
hozzámész-e Cavanhoz én döntöm el. De a gyerek élete a te kezedben van. 
Megértettél, Aidan?

Aidan gyermeke rémült kis arcába nézett, és ez a pillantás mindent eldöntött. 
Nem hagyhatja, hogy bántsák a gyerekét. Az öreg nyilván megőrült, de nem 
kétséges, hogy komolyan gondolta, amit mondott. Lassan bólintott hát, de nem 
adta föl a harcot.

- Azt akarja, hogy bigámiát kövessek el - mondta. - Egyetlen angol bíróság 
sem fogja elismerni ezt a házasságot.

- Nem is mész vissza Angliába - felelte Rogan. - De ha ez megnyugtatja női 
érzékenységed, Conn O’Malley kisvártatva halott lesz. Megöljük, mihelyt ideér.

Aidant nem ijesztette meg. Conn nyilván elég erős csapattal érkezik ahhoz, 
hogy elbánjon a FitzGeraldokkal és szedett-vedett szolgáikkal. Ha az esküvőt már 
ma kihirdetik, Conn akkor is időben fog érkezni.

- Ma megtartjuk az esküvőt lányom - vigyorgott önelégülten Rogan. - Már 
hetekkel ezelőtt kihirdettük annak rendje és módja szerint. Eredj, öltözz át! - 
Cavanhoz fordult. - Kísérd fel a menyasszonyodat a szobájába.

- Egyedül is feltalálok - közölte Aidan jegesen. – Küldje csak velem, még elfog 
a kísértés, hogy lelökjem a lépcsőn.

- Úgy látom, rád fér még egy verés, Aidan, és szívesen el is páhollak - 
próbálta menteni Cavan tekintélyét.

Aidan megvetően horkantott.
- Rövid az emlékezeted, Cavan. Figyelmeztettelek, hogy hozzám ne érj, 

különben meghalsz. Lehet, hogy le tudsz fogni és elverni, mint a nagyapád, de 
előbb vagy utóbb kettesben leszünk...

Mdan kivette Valentinát a nagyapja kezéből.
- Gyere, Nan - vetette oda a dajkának, és felrohant a lépcsőn.
Mint kiderült, a régi zár engedett. Aidan becsukta az ajtót, ha bezárni nem is 

tudta, aztán az ablakhoz lépett. Még mindig zuhogott az eső. Baljós szürke volt az 
ég. Aztán egy alakot pillantott meg az istállónál.



- Cluny! - kiáltotta.
A férfi a torony aljához rohant.
- Bezárták a torony kapuját, asszonyom.
- Tudom. Azt mondják, hogy a Conn-nal kötött házasságom nem érvényes, és 

hozzá akarnak kényszeríteni Cavan FitzGerald-hoz. Azt tervezik, hogy 
meggyilkolják Connt, és engem itt tartanak. Küldd az ifjú Jimet a férjem elé, hogy 
figyelmeztesse.

Cluny bólintott.
- El kell szöknie, milady.
- De hogyan jussak ki a toronyból?
- Ha akadna valami kötél, lemászhatna. Ne aggódjon, nem veszik észre ebben 

a viharban. De ha most nincs módja rá, próbálja meg éjszaka. Mi itt vagyunk, 
várjuk. - S ezzel a férfi visszahúzódott az árnyékba.

Aidan becsukta az ablakot, és Nanhoz fordult.
- Némi bátorság kell hozzá, de ne félj, én megyek elsőnek.
- És hogyan visszük le a kicsit? - kérdezte a dajka.
- Két kötelet a bölcsőre kötünk, és leeresztjük – javasolta Aidan.
- A gyerek menjen elsőként, milady. Ha urambocsá rajtunk ütnének, egyikünk 

távol tarthatja őket addig, amíg a másikunk leereszti a bölcsőt.
- Fegyver kéne... - tűnődött Aidan. - És honnan szerezzek kötelet?
- Van az istállóban, milady. Ha az embere idehozná a torony lábához, csíkokra 

tépjük a lepedőt, összekötjük, és leeresztjük érte.
- Okos lány vagy, Nan - dicsérte meg Aidan a dajkát. – De hol találok 

fegyvert?
- Nekem van - hangzott a meglepő válasz. - Csak féltem használni, milady. - A 

lány a fal egyik hasadékából jó tizenöt centis tőrt húzott elő. - Lord Eamontól 
loptam egyik este, amikor berúgott, hogy megvédjem magam Cavan uraságtól, de 
nem volt hozzá bátorságom.

- Nekem lesz - mondta Aidan nyugodtan. – Megölöm Cavan FitzGeraldot. 
Nincs más választásom - tette hozzá a dajka rémült arca láttán. - Hozzá 
kényszerítenek, és nem tudok mit tenni ellene. De nem hagyom, hogy a kedvét 
töltse velem. Ma éjjel, miután megöltem a gazfickót, és mindenki nagyapám 
győzelmét ünnepli, megszökünk. Régi adósságot törlesztek ezzel.

- Tudd meg, melyik a nászszoba, és a lakoma alatt dugd a tőrt a párna alá. Ne 
korábban, mert még megtalálja valaki.

 
Bátorítón megpaskolta a lány kezét. De bármilyen nyugodtan is beszélt Cavan 

meggyilkolásáról, neki lett volna szüksége bátorításra. Iszonyú bűnt tervez 
elkövetni. Remélte, az úr megbocsát, de ha nem, ő akkor is kész volt vállalni a 
felelősséget.

Kopogtatás hallatszott, majd rögtön nyílt is az ajtó. Bridget, az egyik 
szolgálólány lépett be egy sötétzöld bársony¬szoknyával a kezében.

- Siessen, már várják. A vén martalóc, a nagyapja még a borpincét is 
kinyitotta a háznép előtt, hála magának.

- Berúghatnék, megfoszthatnám a gazfickót a nászéjszakától - tűnődött Aidan.
- Legföljebb nem tudná, mi történik magával, hölgyem - kuncogott Bridget, 

kimutatva megfeketedett, rothadó fogait.
- De lefogadom, Cavant nem tartja vissza vele. Életemben nem láttam ilyen 

kanos vőlegényt. Alig várja, hogy megdughassa.
- És hol van a nászszoba ebben a düledező toronyban? - kérdezte Aidan 

fensőbbségesen.



- Az öreg a saját szobáját adja át - felelte Bridget valami különös 
büszkeséggel. - Magam cseréltem lepedőt. Ha ez minden, szólok lenn, hogy mán 
gyün, hölgyem.

Bridget ezzel kicsoszogott, Nan pedig elővette Aidan egyik tiszta ingét a 
nyeregtáskából. Illatos, szárított levenduladarabka hullott ki a selyemből. Nan 
fölvette.

- A párnára teszem majd, hogy tudhassa, ott találja a tőrt, milady. Jól 
megetetem a kis Valentina kisasszonyt, hogy mélyen aludjon. Jó gyerek, ha teli a 
pocakja, semmi föl nem ébreszti reggelig, amikor újra megéhezik.

Aidan elmosolyodott. Fölvette a bársonyszoknyát és hozzá saját övét. A 
levendula illata felvidította. Előbb nyakig gombolta ingét, aztán meggondolta 
magát, és kigombolta a legfelső három gombot. Bájai látványával elvonhatja 
Cavan figyelmét. Bátorítón Nanra mosolygott, aztán lesietett a csigalépcsőn.

Megállt egy pillanatra, mielőtt a terembe lépett volna. A zajból ítélve már 
javában tartott a mulatság. Aidan a falnak dőlve próbált úrrá lenni remegő térdén, 
lélegzetén. Aztán megpillantotta Conn gyűrűjét ujján. Levette, nehogy elrabol¬ják 
tőle, majd erőt véve magán benyitott az ajtón.

- A menyasszony, a menyasszony! - rikoltozta Eamon felesége. Ravaszkás 
képű, ösztövér asszony volt. Most Aidanhoz sietett. - Oldd ki a hajad, húgom.

- Miért? Nem vagyok már lány, Cavan is tudja.
Moire FitzGerald ügyet sem vetett rá. Csontos, ügyetlen ujjaival kiengedte 

Aidan haját, majd gyönyörködve túrt a selymes tincsek közé.
- Na, így mán majdnem szép vónál.
Aidan a szemébe nevetett.
- A vagyonom szép, arra vetett szemet ez a szép kis família. Cavan akkor is 

megkívánna, ha úgy néznék ki, mint egy varangyos béka.
Meglepetésére az asszony suttogóra fogta.
- Vigyázz a nyelvedre te lány! A FitzGeraldok keze gyorsan eljár, és még 

rohadtabbak, ha isznak is. - Azzal kézen fogta és az ideiglenes oltárrá alakított 
asztalhoz vezette.

Aidan pillantása végigsiklott a termen. Javarészt férfiak voltak jelen, a 
családtagok és szolgáik, és úgy tűnt, mind alaposan felöntött már a garatra. 
Egyedül a hideg tekintetű pap tűnt józannak az egész társaságból.

- Kezdjük - szólalt meg Barra FitzGerald atya ridegen.
Aidant és Cavant elévezették, s megkezdődött a szertartás.
De Aidan elzárta a fülét, így védekezett ez ellen az őrület ellen. Cavan a 

szertartás elején megfogta a kezét, és durván megszorította az ujját, amikor meg 
kellett szólalnia.

A FitzGeraldok és szolgáik hangosan éljeneztek, amikor Cavan a szertartás 
végén durván megragadta feleségét, és magához rántotta, hogy megcsókolja. 
Nedves ajka egy pillanatra az asszonyéra tapadt, aztán Aidan dühödten 
elhúzódott, és keményen képen csapta. A férfi döbbenten kapta vöröslő arcához 
kezét.

- A pénzt akarod, Cavan - sziszegte Aidan.
- Nem, te ribanc. Mindent akarok - vicsorgott a férfi. - Igen, a vagyon is kell, 

de te is. Az első pillanattól kívánlak, hogy megláttalak. De ne félj, ma éjjel betörlek. 
- Ismét megérintette sajgó arcát. - Megfizetsz ezért, asszony.

De előbb a lakoma következett. Rogan ma este kitett magáért, egyedül az 
esküvői torta hiányzott, arra nem volt elég az idő. De Aidan keveset evett, 
mindössze egy kis marhahúst zöldséggel. Amikor senki nem figyelt oda, a zsebébe 
rejtett egy szelet kenyeret és sajtot. Közben megérintette Conn gyűrűjét, és ez az 
érintés erőt adott.



Cavan FitzGerald alig tudta levenni szemét az asszonyról. Aidan szép 
selyemingének legfelső három gyöngygombja nyitva volt, kivillantva az asszony 
gyönyörű mellét. Hozzáérni nem mert, nehogy Aidan ismét megszégyenítse 
mindenki előtt. De hamarosan amúgy is az övé lesz ez a remek test, élni fog férji 
jogaival. Milyen élvezet lesz, és micsoda élvezet lesz elmondani Conn-nak, hogy 
kúrta meg a feleségét, és az asszony mennyire élvezte. Mert efelől nem voltak 
kétségei.

Teltek az órák, és Cavan egyszer csak rádöbbent, hogy ha tovább iszik, nem 
lesz képes elhálni a házasságát. Magához húzta Aidant.

- Menj föl a nászszobába és készülj, mert jövök - súgta a fülébe.
Aidan megvető pillantással emelkedett föl. Moire és másik két sógornője 

követte a nászszobába. Aidan megkönnyebbülten pillantotta meg a kis 
levenduladarabkát a párnán.

- Na, te ány, vedd le a ruhád  -  noszogatta  Moire FitzGerald. - Nem vagy mán 
ártatlan, ne szégyenlősködj. – De nem várt, maga oldotta ki az övet.

Aidan nyugodtan kilépett a szoknyából, levette ingét és fehérneműjét. Leült az 
ágyra, hogy lehúzhassák a csizmáját. - A hálóinget kérem - mondta.

Moire FitzGerald fölemelte a hálóinget, és a fejét csóválta. - Mi értelme, Aidan? 
Csak letépné rólad, és mért tegyünk tönkre egy ilyen jó ruhát. Feküdj csak le!

Aidan lenyelte a tiltakozást. Mi értelme, gondolta. Essünk túl rajta, csak van 
annyi tapasztalatom, hogy féken tartsam Cavant, amíg nem végzek vele, gondolta. 
Szó nélkül bebújt a jókora ágyba, csak akkor riadt meg, amikor az asszony föl 
akarta rázni a párnát. - Ne, néném, hallom, hogy már jönnek föl a férfiak.

Moire bólintott, és társnőivel együtt sietve távozott. Aidan pedig gyorsan a 
párna alá nyúlt. Éles fájdalom hasított az ujjába, és halkan felszisszent. De a 
megkönnyebbülés, hogy ott a fegyver, erősebb volt minden fájdalomnál.

De nem soká tűnődhetett ezen. Részeg nevetést hallott odakintről, és feltárult 
az ajtó. Cavan lépett be négy másik férfi társaságában.

- Látod, megmondtam - diadalmaskodott Rogan. – Úgy vár, ahogy egy derék, 
kötelességtudó feleséghez illik. Szerencsés ember vagy, Cavan fiacskám.

Cavan pedig az ágyhoz dülöngélve megragadta a takarót.
- Kelj föl, Aidan! Állj fel, hadd lássa mindenki milyen remek csöcsöd van. - 

Felrángatta a rémült asszonyt, egyik kezére! keményen tartotta, a másikkal a 
mellét szorongatta. - Nézzétek, hát nem gyönyörű? Irigyeljetek csak, mostantól 
mindenem megvan.

Aidannak minden akaraterejét össze kellett szednie, hogy ne támadjon tíz 
körömmel ennek a részeg tahónak, aki a férjének meri nevezni magát. Inkább 
Rogan FitzGerald szemébe nézett, és az öreg kisvártatva zavartan elfordult.

- Szerencsés ember ez a mi Cavanunk, de most már menjünk, hadd élvezze a 
nászéjszaka gyönyöreit - motyogta, s kiterelte társait, majd becsukta maga mögött 
az ajtót.

Cavan pedig még közelebb húzta magához, és egy csókkal fojtotta el Aidan 
tiltakozását. Az asszony alig tudta visszatartani az öklendezést, amikor Cavan 
nyelve a szájába ért, de erőt vett magán. A férfi pedig már a fenekét fogdosva 
hozzádörzsölte a testét.

- Uram isten - lihegte. - Gyönyörű vagy ruhátlanul, Aidan. - Elengedte az 
asszony fenekét, s egyik kezével Aidan mellét cirógatta, a másikat az ágyéka felé 
kényszerítette. - Ézed? - nyögte. - Kemény vagyok, mint a kő, Aidan. Alig várom, 
hogy rendesen megdugjalak.

- Mindig ruhában dugsz, Cavan? - suttogta Aidan. – Van már feleséged, van 
már ágyad. Te pedig már láttál engem ruha nélkül, most én jövök. - Ajka csábos 
mosolyra húzódott, gyengéden lefejtette magáról a férfi ujjait, aztán széttárt 
lábbal, várakozón elterült az ágyon.

Cavan döbbenten meredt rá.



- Azt hittem, Connt szereted - jegyezte meg gyanakodva.
- Igen, szeretem - bólintott Aidan. - De nem ő a férjem az anyaszentegyház 

szerint, hanem te. Nincs mit tennem. A törököknél amúgy is rászoktam a 
változatosságra.

- Engem csalj meg, kiverem belőled a lelket – fogadkozott Cavan. - Engem 
nem szarvazhatsz föl.

- Nem is, ha elég férfi vagy - dorombolta az asszony. – Na vetkőzz, hadd 
lássam a szerszámod! - Lejjebb csúsztatva a kezét, kéjesen végigsimított magán. - 
Az asszonyok ugyanúgy kívánnak egy jó dugást, mint ti, férfiak, Cavan.

A férfi lerángatta magáról a gönceit, majd meztelenül az ágy szélére ülve 
lerángatta a csizmáját is. - Gondolom, még nem láttál különbet - állt föl ismét.

Aidan csaknem fölnevetett. Cavan FitzGerald, tapasztalatai szerint, legföljebb 
átlagosnak volt mondható. De azért megfogta a szerszámát, és ügyesen cirógatni 
kezdte. Gyakorlott ujjai végigsiklottak rajta, majd a férfi megdöbbenésére 
megfogta a zacskóját is, és finoman simogatta.

 - Úgy viselkedsz, akár egy gyakorlott szajha - nyögte a férfi.
- Jobb szeretnéd, ha meg kéne erőszakolnod? Lefogadom, a spanyol feleséged 

magában a miatyánkot mondta, amikor rámásztál - csúfolódott Aidan. - Én nem azt 
mondom, ne félj. Tudom, hogyan kell örömöt okoznom egy férfinak, és elmondom, 
te hogyan szerezzél nekem. Olyan titkokat, amiket a háremben tanultam. 
Remélem, érdekel - s ezzel kitárta karját.

Rekedt kiáltás szakadt ki a férfiból. Rávetette magát, és ügyetlenül próbált 
beléhatolni. Aidan nem tudta visszafojtani a borzongást, szerencsére a férfi a 
kéjnek tudta be. Legszívesebben felsikoltott volna és ellöki magától Cavant, de 
nem tehette. Vacsorája visszafelé kéredzkedett, érezte Cavan kemény szerszámát 
bejáratánál, s egy pillanatra elöntötte a pánik. Tettetett szenvedéllyel felnyögött, 
mindkét lábát Cavan köré kulcsolta, egyik kezével átölelte, és szemét behunyva 
csókolni kezdte. De másik keze közben a párna alá siklott. Szíve a torkában 
dobogott. Jól tudta, hogy ez az egyetlen esélye van.

Cavan beléhatolt és felnyögött gyönyörében.
- Mozgasd a csípőd, te ribanc. Mozgasd a csípőd!
Aidan keze a markolathoz ért, és magában felsóhajtott a megkönnyebbüléstől. 

Fölemelte ágyékát, s közben előhúzta a fegyvert rejtekéből.
- Ó, Cavan, ó, Cavan - nyögte. Tudta, milyen reakciót vár a vadul döfködő 

férfi.
Cavan ágyéka még gyorsabban emelkedett, süllyedt.
- Mondd, hogy még nem dugtak meg így, te ribanc. Mondd!
Aidan fölemelte a kezét, s kinyitotta a szemét, hogy pontosan célozzon. Cavan 

a nyakát csókolta.
- Mondd, te ribanc!
- Te vagy a legrosszabb szerető', akivel valaha is dolgom volt, te rohadék - 

tört ki Aidanból, s azzal lesújtott a tőrrel.
Cavan FitzGerald döbbenten emelte föl a fejét. Szája szóra nyílt, de nem jött ki 

hang rajta. Hihetetlen erőfeszítés árán fölemelkedett, szerszáma kicsúszott 
Aidanból. Az asszony megkönnyebbült. Attól tartott, hogy Cavan beléengedi 
magvát, de nem így történt, az anélkül is apró, ártalmatlan, fehér kukaccá 
zsugorodott. Aztán a férfi szeméből elszállt az élet, és Cavan holtan zuhant Aidan 
meztelen testére.

Aidan lelökte magáról a hullát, és az ágy legtávolabbi sarkába húzódva, kezét 
arcába temetve zokogni kezdett. Egész teste remegett. Conn, gondolta. Bárcsak itt 
lennél, átkarolnál, és aa mondanád, hogy minden rendben lesz. De Conn nem volt 
ott, neki magának kellett kiharcolnia saját és gyermeke szabadságát. Lassan erőt 
vett magán. Fölállt, és a kályhához lépett. A hamuban lévő agyagkancsóból meleg 



vizet öntött a lavórba, és egy kis mosdóruhával hosszan sikálta magát. Még Cavan 
szagától is meg akart szabadulni. Időről időre az ágy felé pillantott, de Cavan 
valóban halott volt. Nem mozdult.

Az ágy lábánál lévő faragott ládában megtalálta a lovaglószoknyát és a tiszta 
inget, amit Nan odadugott. Gyorsan felöltözött, s az ajtó felé indult, de eszébe 
jutott még valami. Visszament az ágyhoz, kihúzta a tőrt a sebből, az ágyneműben 
megtörölte, majd övébe dugta. Aztán lopakodott csak az ajtóhoz. Kicsit 
hallgatózott, majd kisurrant, és felsietett a legfelső szobába, ahol Nan a gyerekkel 
várta.

- Már azt hittem, nem jön, milady - fogadta Nan. - Meghalt?
Aidan bólintott.
- Igen, de ne is beszéljünk róla. Rosszul leszek, ha csak rá gondolok, mit 

tettem. Az embereim várnak?
- Igen, milady. De borzasztó magasan vagyunk.
Aidan egy pillanatig gondolkodott.
- Nan, ugye nagyapám szobájának az ablaka van pontosan alattunk?
- Igen - bólintott a lány lassan, majd elmosolyodott. - Onnan is mehetünk.
Mindketten lelopakodtak a lépcsőn Rogan FitzGerald szobájába, amelyet ma 

nászszobának jelöltek ki. Bezárták maguk mögött az ajtót, majd egy székkel 
kitámasztották a kilincset, végül az ajtó elé húzták a jókora ládát. Gyorsan 
lehúzták a lepedőket, összekötözték, és leeresztették. Cluny két vastag kötelet 
kötözött a leeresztett lepedők végére, ők pedig sietve felhúzták.

Aidan lenézett. Most kezdett csak örülni, hogy innen szöknek, nem a legfelső 
szobából. Hiszen ez is iszonyú magasnak tűnt.

Szótlanul munkához láttak. A köteleket egy-egy ágylábhoz kötözték. A 
hatalmas, masszív tölgyfa bútor nem fog engedni a súlyuk miatt. Aidan még 
egyszer ellenőrizte a kötést, Nan pedig még jobban bebugyolálta Valentinát. Aztán 
a pici bokájára és derekára tekerték a kötelet, és elkezdték leengedni. Úgy 
döntöttek, mégsem a nehéz fabölcsőben eresztik le. Előbb lassan engedték, majd 
sietve, hogy leérjen, mielőtt feltámad a szél, és a tehetetlen kis testet a kőfalhoz 
vágja. Aidan szinte levegőt sem mert venni, míg lánya le nem ért Jim karjaiba.

Most Nan következett.
- Bárhogy is félj, ne sikolts - figyelmeztette Aidan. - A derekad körül a kötél, 

nem eshetsz le. Minden rendben lesz.
Nan falfehér volt, de azért bátran bólintott. Felmászott az ablakpárkányra, és 

kivetette magát. Aidan utánanézett. A lány kétségbeesetten markolta a kötelet, és 
vadul himbálózott, de gyorsan haladt lefelé. Cluny és Mark felnyúltak érte, és az 
utolsó két métert már így tette meg. Leoldozták, Aidan felhúzta a kötelet, 
lehajította köpönyegét, karcsú dereka köré kötözte a kötelet. Vetett még egy 
utolsó pillantást a szobára, magában egy gyors imát mondott Cavan FitzGeraldért, 
aztán kivetette magát a dühöngő' viharba.

Hamar leért, és megkönnyebbülten hallgatta Cluny dohogását.
- Mindez nem fordulhatott volna elő, ha megvárja a férjét. Mit tett Cavannal? 

Leitatta?
- Megöltem, Cluny. És ha megvárom Connt, lehet, hogy csapdába csalnak és 

őt ölik meg. Hol vannak a lovak?
- Az istállóba zárva. A vén rabló a szolgáival kiűzött minket onnan azzal, hogy 

mehetünk, amerre látunk, magának már nincs szüksége ránk. Még szerencse, 
hogy a köteleket már előbb elrejtettük itt. Még visszajöhetünk a lovakért, 
asszonyom, de most azt tanácsolom, induljunk gyalog. Vagy egy fél tucat szolga 
alszik az istállóban, és a paták dobogását még ebben a viharban is meghallanák. 
Tűnjünk el csöndben, és így reggelig nem is sejtik, mi történt.

Aidan elmosolyodott a gondolatra, micsoda meglepetés éri Rogan nagyapját a 
reggel. De hamar elkomorodott.



- Nem jutunk messzire gyalog.
- Nincs messze a part, és legalább kilenc óránk van, mielőtt gyanút fognának. 

Ha útközben nem találkozunk Lord Bliss-szel, a parton találunk egy kastélyt. Az 
ura, Lord Glin a királynő embere. Nála menedékre találunk. Az egyik istállófiú 
szeret locsogni, tőle tudom.

Cluny úrnőjére terítette a köpenyt, és az asszony nedves hajára borította a 
kámzsát.

- Add ide Valentinát - fordult Aidan Nanhoz. - A köpönyegem alatt védve lesz a 
vihartól.

- Várjon, asszonyom. Ezzel a lepedődarabbal a derekára kötöm, és szabad 
lesz a keze. Szüksége lesz rá ezeken az ösvényeken. - Aidan bólintott, s a baba 
kisvártatva biztonságban volt anyja meleg teste mellett.

Cluny és Mark haladtak elöl, a két asszony nyomukban a part felé vezető 
sziklás, keskeny úton. A vihar nem enyhült, sőt, Aidannak úgy tűnt, tovább 
erősödött. A sötétben szinte az orrukig sem láttak. De Aidant nem aggasztotta, sőt 
inkább örült a vihar oltalmának. Ha nem térnek le az útról, biztonságban vannak.

Gyorsított, hogy felzárkózzon Clunyhoz.
- Ki ez a Lord Glin? - kérdezte.
- Csak annyit tudok, hogy bár ír, hűséges a királynőhöz. Anyja tizenöt évesen 

megszökött egy angol urasággal, és ezért kitagadták. De az öreg lord, amikor 
meghalt, mindenét az unokájára hagyta, azzal a feltétellel, hogy hazatér 
Írországba.

- Mégsem szívesen bízom rá magam - vallotta be Aidan.
- Remélem, útközben találkozunk Conn-nal. A FitzGeraldok a vagyonomat 

akarják, és Cavan halála sem téríti el őket. Csak Conn veheti el a kedvüket.
- Akkor imádkozzunk, hogy hamar ideérjen, milady. Amikor a vén rabló, 

vagyis a nagyapja, már megbocsásson, megtudja, mi történt, bosszút esküszik, 
erre mérget vehet. Csak egy helyen remélhetünk menedéket, Glinshannonban. De 
ha Lord Glin hűséges a királynőhöz, nem fog kiadni minket, miután megtudta, mi 
történt.

- Conn itt lesz - felelte Aidan, s bármily kilátástalan volt is a helyzet, 
fölnevetett. - Hiszen mindig megment, vagy nem, Cluny? Conn itt lesz, ne félj! Én 
tudom.

20.

Henry Sturminster, Lord Glin kíváncsi tekintettel pillantott végig a kastélyában 
menedéket kereső hat utazón. A négy férfi szolga, akárcsak az egyik nő, ezt 
könnyű volt megállapítania. De a másik nő, a magas, fáradtan is parancsoló 
külsejű, finom arcú asszony izgatta kíváncsiságát.

- Aidan St. Michael, Lady Bliss vagyok - mutatkozott be a hölgy. - Szolgáimmal 
együtt menedékre van szükségünk.

- Úgy tudom, gyalog jöttek. Hol vannak a lovaik? - kérdezte Lord Glin enyhe 
gyanakvással.

- Ballycoille-ban - felelete Aidan őszintén.
- Rogan FitzGeraldnál? Mi a csudát keresett maga annál a vén gazembernél?
- Az a vén gazember legnagyobb bánatomra a nagyapám, uram. De mielőtt 

elmondanám történetem, tudnia kell, hogy nemcsak a vihar, hanem a FitzGeraldok 
elől is menedéket keresünk. Ha nem vállalja, megértem. Elmegyünk. A férjem már 
úton van Angliából.



Lord Glin jóképű férfi volt. Puha, szóke haja homlokára, ámbrabarna szemébe 
hullott. Hosszan szemügyre vette Aidant, majd valami számára is rejtélyes okból 
úgy döntött, védelmébe veszi.

- Megtisztel,  ha igénybe veszi vendégszeretetem, hölgyem. - Intett 
szolgáinak. - Vezessétek Lady Blisst és szolgáit a szobáikba - utasította őket, majd 
gálánsán megcsókolta Aidan kezét. - Ha majd kényelembe helyezte magát, 
hölgyem, beszélgetünk.

A férfiakat elvezették a konyha felé, míg Aidant és Nant egy tágas lakosztályba. 
Készséges cselédlányok vették körül őket. Aidannak forró fürdőt hoztak, s az 
asszony csaknem felkiáltott örömében. Amikor végzett, kényelmes, meleg, 
sötétkék bársonyköntöst terítettek rá. Nant hasonlóképp kényeztették, a baba és 
dajkája a lakosztály egyik kis szobájában pihentek.

Kisvártatva a kastély házvezetőnője, egy sötétbe öltözött, savanyú képű 
asszony jelent meg.

- Őlordsága tudni kívánja, megengedi-e, hogy Önnel fogyassza el reggelijét, 
milady.

- Kérem, mondja meg Lord Glinnek, hogy örömmel fogadom - felelte Aidan. 
Most, hogy megszáradt, nem fázott, s főleg, hogy több mérföld és egy erős kővár 
választotta el a FitzGeraldoktól, sokkal jobban érezte magát.

A személyzet sürgölődni kezdett, és kisvártatva gyönyörűen megterített asztal 
díszelgett a lakosztályban. Aidan némiképp meglepődött az aranytányérok, 
evőeszközök, finom mívű aranyserlegek láttán. Ki gondolta volna, hogy ilyen 
eleganciát talál egy ilyen eldugott helyen.

Lord Glin érkezése riasztotta föl gondolataiból. Aidan csak most vehette először 
alaposabban szemügyre házigazdáját. Jóképű, gondolta. Hosszúkás arca olyan 
jóindulatú volt, hogy szinte sebezhetőnek látszott. De Aidan jól látta, milyen 
őszinte tisztelettel bánnak vele a szolgái.

Milyen csinos, gondolta magában Henry Sturminster. Hogy megváltoztatja ez a 
mosoly! Ez a bronzszínű hajkorona pedig lélegzetelállító. A tűzhely melletti 
kényelmes kanapéhoz vezette Aidant, és hellyel kínálta.

- Mindent őszintén elmondok, lordom, de kérem, előbb esküdjön meg, hogy 
senkinek nem adja tovább. Esküdjön mindenre, ami szent. Történetem egyes 
részei döbbenetesek és hihetetlennek is tűnhetnek. De mindaz, amit elmondok, 
igaz.

  
Lord Glin kiküldte szolgáit, aztán megfogta Aidan kezét.
- Esküszöm szüleim emlékére, az úr legyen kegyes hozzájuk, hogy senkinek 

nem árulom el, amit elmond nekem, Lady Bliss. - Kedves, barna szemével Aidan 
szemébe nézett. - Ez elég?

Aidan szürke szeme vidáman csillant, s az asszony bájosán elmosolyodott.
- Köszönöm, lordom. El is kezdem hát... - S ezzel belefogott a hosszú, 

kalandos történetbe. S minél előbbre haladt benne, házigazdája annál inkább 
megértette, miért fogadtatott vele ez a gyönyörű asszony hallgatást. 
Megdöbbentette, mint volt képes egy nemesasszony elviselni és túlélni ilyen 
megrázkódtatásokat. Talán el sem hitte volna a fantasztikus történetet, ha az 
asszony nem néz közben mindvégig a szemébe. Ilyen meggyőzően nem lehet 
hazudni, gondolta a férfi. Bár hite csaknem megingott, amikor Aidan azt mesélte 
el, mint ölte meg Cavan FitzGeraldot. De az asszony zavarát látva megint csak úgy 
döntött, hisz neki. Meg is mondta.

- Asszonyom, ha olvasnék egy ilyen történetet, még akkor is nehezemre esne 
elhinni. De mégis hiszek Önnek. Ám nem valószínű, hogy rokonai tovább üldöznék, 
most, miután keresztülhúzta terveiket. A madárka kirepült a kalitkából, Ön 



veszélyes ellenfélnek bizonyult. A magam részéről én nem akarnék ismét ujjat 
húzni Önnel.

Innentől már könnyen ment a beszélgetés. Aidan mesélt a királynő udvaráról, a 
férfi pedig elmesélte életét, s azt, mint lett Glinshannon ura. Szinte régi barátoknak 
érezték egymást, amikor asztalhoz ültek, és Henry jókedvűen beengedte szolgáit. 
Azok pedig parádés rendben vonultak, s egyik finomságot a másik után hozták. 
Aidan kétszer is megrakta tányérját, s Lord Glin mosolyogva nézte. Még soha nem 
látott ilyen jó étvágyú nőszemélyt. Monsieur Paul, francia szakácsa pedig igazán 
kitett magáért.

Aidan elégedetten dőlt hátra székében.
- Hogy tud egy ilyen kincset, mint ez a szakács, egy ilyen isten háta mögötti 

helyen tartani, Lord Glin?
Henry Sturminster fölnevetett.
- Úgy, hogy túlságosan is megfizetem, és még azt is megengedem neki, hogy 

kétévente két hónapra hazatérjen Franciaországba. Hallatlan, de sajnos apám 
franciaországi tartózkodása idején hozzászoktatott a jó ételekhez, italokhoz. De 
gondolom, most már nagyon fáradt lehet - emelkedett föl székéből. - Elvégre egész 
éjszaka gyalogolt ebben az ítéletidőben. Pihenjen le. Őrt állíttatok a toronyba. Ne 
féljen. Az én engedélyem nélkül senki nem hatolhat be Glinshannonba.

Aidan csakugyan hullafáradt volt. Benézett Nanhoz és a babához, s 
megnyugodva látta, hogy mindketten mélyen alszanak. Biztos volt benne, hogy a 
férfiak is jó helyen vannak. Bement hát a gyönyörű, bársonytapétás hálószobába, 
levette köntösét, bebújt a levendulaillatú takaró alá, és kisvártatva mélyen aludt.

Nem tudta volna megmondani, meddig aludt, de csodálatos, izgató érzésre 
ébredt, egy olyan gyönyörűséges érzésre, amelyről már azt hitte, soha többé nem 
fut át testén.

- Aidan - suttogta egy hang a füle mellett. - Aidan, szerelmem!
Lassan nyitotta föl a szemét.
- Conn!
Férje szája az ajkára tapadt, s Aidan szinte beleszédült a csókba.
- Hát egy percre sem hagyhatlak egyedül, édes - csúfolódott gyengéden a 

férfi. Finoman megcsókolta a homlokát, majd az orrát, s végül ismét a száját.
Aidan megborzongott, s szeméből vágy sütött. A férfi lassan melléfeküdt, 

megérintette az asszony gyönyörű mellét, c-rógatta a vágytól kemény bimbót.
- Conn - suttogta Aidan. - Azt hiszem, ismét olyan köztünk minden, mint régen 

volt.
- Én is azt hiszem, édesem. - A férfi gyengéden simogatta.
- Hogy találtál rám?
- Lord Glin jelzett a hajómnak. Azonnal a várába siettem, és amikor beléptem 

a szobádba, oly édesdeden aludtál, hogy nem tudtam ellenállni, levettem a ruhám, 
és melléd bújtam.

- Conn - tört ki Aidanból a felháborodás és a kellemes izgalom keveréke. - Mit 
gondol majd Lord Glin rólunk?

- Sokkal jobb véleménnyel lesz rólunk, mintha csak meghajolnék és 
udvariasan kezet csókolnék neked. Sokkal izgalmasabb csókolnivalót is találok 
rajtad, édesem.

S azzal lehajtotta fejét, és nyelve édesen derítette fel újra felesége remek 
testét.

- O, igen - kiáltott föl Aidan a gyönyörtói. Conn nem tudta az okát, de az 
asszony egyszer csak kivirágzott az érintésétói, akárcsak régen, mielőtt Cavan 
FitzGerald csaknem tönkretette boldogságukat. S az asszony bőre oly édes volt, 



oly selymes, hogy megőrjítette a férfit. Szájával finoman érintette Aidan hasát, 
aztán ismét fölfelé indult volna, de Aidan gyengéden lejjebb nyomta a fejét.

- Kérlek, Conn - hallotta a döbbent férfi. - Szeress ott is. Élvezem. - Uram isten, 
gondolta közben Aidan. Remélem, Skye nem tévedett, és a férjem nem bánja, ha 
egy nő megmondja neki, mit szeret.

Conn megrökönyödött. Szeretett már más nőt is így, de a feleségét soha. Pedig 
a feleség más, mint a többi nő, vagy nem? Aztán csaknem fölnevetett. A feleség is 
asszony, ugyanolyan, mint a többi. Hogy is nem döbbent rá előbb? Aztán egy 
másik, sötét gondolat hasított belé. Ő soha nem szerette Aidant ily módon. Hát 
akkor ki tanította erre? De józan esze ismét fölülkerekedett. Mit számít, mi történt 
az alatt az egy év alatt, amikor elszakították őket egymástól? Az a lényeg, hogy 
ismét együtt vannak, és Aidan olyan, mint régen volt.

Conn leeresztette sötét fejét, és gyengéden csókolta feleségét a női testnek 
azon a legrejtettebb helyén. Aidan halk, gyönyörteljes nyögése boldogsággal 
töltötte el, és szeme könnybe lábadt a gondolatra, hogy ismét viszonozni tudja 
Aidannak azt a csodálatos gyönyört, amelyet az asszony nyújt.

Aidan is sírt a boldogságtól. Nem tudta, miért vesztette el egy időre a 
képességet, hogy élvezze, ami férfi és nő között történik, de visszanyerte, most 
már nem volt kétséges. Mintha ügyes kis lángnyelvecskék nyaldosták volna egész 
testét, s elöntötte a gyönyör, megint mintha félig öntudatlanul lebegett volna, mint 
szokott, a szenvedély csúcsához közeledve.

Conn újra fölfelé indult, a mellét dédelgette, s Aidanba villámcsapásként hatolt 
a még eddiginél is nagyobb gyönyör.

- Szeretlek, drága feleségem - suttogta a férfi lágyan. Aidanra feküdt, jókora 
szerszámával beléhatolt. - Szeretlek, édesem - bukott ki belőle újra, de közben már 
mozgott is rajta, benne, és hirtelen eltűntek az Aidan lelkét megtöltő szörnyű 
emlékek.

Utána egymáshoz bújtak, összesimultak, és Aidan elmesélte, mi történt vele 
Ballycoille-ban. Connt ismét megdöbbentette, milyen bátor és leleményes az 
asszonya.

- Biztos, hogy megölted Cavan FitzGeraldot? - kérdezte.
- Már kihűlt a teste, amikor megszöktem - nyugtatta meg az asszony. De 

hirtelen eszébe jutott egy nyugtalanító gondolat. - Elállt a vihar. Uram isten! A 
FitzGeraldok bármelyik percben ideérhetnek. Kelj fel, Conn! Meneküljünk.

- Nem, drágám. Itt maradunk, és szembenézünk velük. Ha most nem vesszük 
el a kedvét annak az átkozott vénembernek, ki tudja, legközelebb mivel 
próbálkozik.

Aidan nemigen tudta, mivel lehetne elvenni Rogan kedvét a vagyonától, de 
nem vitatkozott.

- Azt hiszem, jobban meg tudod győzni felöltözve - mondta hát bánatosan.
Conn vidáman pattant ki az ágyból, és öltözni kezdett. Aidan örömmel látta, 

hogy ruháját kimosták, kivasalták.
- Engedd le a hajad - szólalt meg férje halkan, és Aidan mosolyogva bólintott. 

Conn pedig megérintette a selymes tincseket, tenyerébe vette. - Megolvadt arany 
és narancsszín tűz keveréke, édesem. Senkinek nincs ilyen haja, csak neked.

- Valentinának lesz ilyen - felelte az asszony. - És ki tudja, talán a többi 
gyermekünknek is - tette hozzá huncutul.

- Ezt szeretnéd? - kérdezte Conn komolyan. - Több gyermeket?
- Veled akarok élni, sok gyereket szülni neked, és irányítani a birtokot és a 

családot. Apám fiúként nevelt, és ha kell, el tudom vezetni londoni 
vállalkozásainkat is. De nem arra vágyom. Haza akarok menni veled, Conn, 
megszabadulni a félelemtől, hogy valaha is újra elvisznek Pearroc Royalból. 
Tegyük meg, amit tennünk kell, aztán menjünk haza Angliába.



- Istenemre, Aidan St. Michael, áldom azt a napot, amikor Tudor Erzsébet úgy 
döntött, te vagy a nekem való asszony - kiáltott föl a férfi. - Szeretem benned, 
hogy olyan asszony vagy, aki tudja mit akar.

Aidan úgy döntött, itt az idő, hogy teljesen őszinte legyen.
- Örülök, hogy így érzel, mert az a helyzet, hogy a királynőnek sejtelme sem 

volt, kit adjon hozzád, amíg én nem javasoltam neki, hogy engem.

Conn szája tárva maradt a csodálkozástól, aztán hirtelen elnevette magát.
- Az egész világon nincs hozzád hasonló, Aidan! Különleges vagy, és az 

enyém. - Magához ölelte és megcsókolta.
Kopogtatás vette el jókedvüket. Egy szolga lépett be, s közölte, hogy Lord Glin 

várja őket a nagyteremben, Rogan FitzGerild és fia, Eamon társaságában. Conn és 
Aidan megfogták egymás kezét. Együtt legyőzhetetlenek vagyunk, sugallta 
érintésük.

így is léptek be a kastély nagytermébe, és a látvány olyan haragra gerjesztette 
Rogant, hogy egy ideig meg sem tudott szólalni. Arca vörös volt a fejébe toluló 
vértől, és tátogott, akár a partra vetett hal. Aztán visszanyerte hangját, és 
felkiáltott.

- Gyilkos! - harsogta. - Hidegvérrel megölted az unokaöcsémet, te átkozott 
angol ribanc.

 
- Azaz átkozott még mindig élne, ha nem kényszerítenek bigámiába vele. Hát 

csakugyan azt hitték, megtehetik ezt velem? Azt hitték, hagyom, hogy megöljék 
Connt?

Az öreget elnémította haragja, ám most a hideg és számító Eamon szólalt meg, 
akit szintén megkísértett Aidan vagyona.

- Lord Glin a királynő tisztségviselője. Igazságot követelek! Ez az asszony 
hideg fővel, szándékosan meggyilkolta törvényes férjét, hogy ezzel az emberrel 
élhessen. Mindketten felelősek kuzinom, Cavan FitzGerald haláláért. Követelem, 
hogy a törvény teljes szigorával büntesse őket.

Henry Sturminster, Lord Glin hosszasan tűnődött, mit tegyen.
- Olyan probléma ez, hölgyem és uraim, amelyre nem tudok választ adni - 

mondta végül. - A kérdés lényege, hogy kinek a felesége volt valójában Aidan St. 
Michael. Ha Conn O’Malleyvel való házassága törvényes, akkor Önök, uraim, 
komoly bűnt követtek el, amikor bigámiába kényszerítették, s a hölgy mindössze 
tisztességét védte. Másfelől, ha az O’Malley úrral való házassága törvénytelen, 
akkor a másik házasság törvényes volt, és Ön, hölgyem, gyilkosságot követett el. 
Más jogi szempontokat is figyelembe kell venni, többek között azt, hogy Aidan St. 
Michael angol, és az angol jog vonatkozik rá, az angol egyház szertartásai. De azt 
javaslom, először is tisztázzuk az egyházjogi kérdést.

Mostanra már Rogan FitzGerald is összeszedte magát.
- Mi a fenét jelentsen ez? - harsogta harcra készen.
- Azt jelenti, hogy mielőtt Lord Glin döntene, az egyház döntését várja, ki 

Aidan törvényes férje - vigyorgott Conn.
Míg ők vitatkoztak, szolga lépett a nagyterembe. A lord váltott vele néhány 

szót, és a szolga kisietett.
- Most kaptam hírt, hogy megérkezett Közép-Connaught püspöke - jelentette 

be Lord Glin. - Remélem, segít eligazodnunk ebben a kényes egyházjogi 
kérdésben.

- Közép-Connaught püspöke  egy O’Malley -  tört  ki Eamon mérgesen.
- Tiltakozom - rikoltotta Rogan is. - Hogy várhatnánk elfogulatlan döntést egy 

O’Malleytől?



Magas, jóképű férfi viharzott be a szobába, bíbor köntöse hevesen hullámzott 
hosszú lábain. Bár Aidan most látta először, rögtön felismerte volna, hogy 
O’Malley.

- Azt állítja, hogy nem végzem becsülettel a hivatásom, Rogan FitzGerald? - 
kérdezte szigorúan.

 
- Maga Connaughtból jött, de mi itt Munster fennhatósága alá tartozunk. 

Csakis a munsteri püspök ítélkezhet fölöttem - védekezett Rogan.
- Akkor sokáig várhat az ítéletre, uram, mert a munsteri püspök két napja 

meghalt, és eltart egy ideig, mire a hír elér Rómába, a Szentatya új püspököt jelöl 
ki, és az elfoglalja hivatalát. Én ítélkezem, Rogan FitzGerald, és ha nem tetszik, 
panasszal fordulhat Rómához! - Aztán Connhoz fordult. – Jól nézel ki, öcskös. 

- Michael, bemutatom a feleségem, Aidant.
- Majd elválik - kiáltott föl Rogan.
- Üljön le és fogja be a száját - csattant rá a püspök.
Lord Glin hellyel kínálta a papot az asztalnál, és halkan sugdolódzott vele, 

miközben a szolgák bort és süteményt tettek eléjük.
- Hasonlít rád, és mégis más - fordult Aidan a férjéhez.
- Egyre jobban hasonlít apánkra. Alig emlékszem rá, de Innisfanán van róla 

egy nagy festmény. Skye és én apánk és anyánk keveréke vagyunk. Michael jó 
ember, és tisztességes.

- De mi lesz, ha ellenünk ítél? Akkor gyilkossággal vádolnak.
- Ne aggódj, édesem - nyugtatta a férfi. - Nem vagy gyilkos. Mindössze a 

becsületedet védted. Házasok vagyunk, Aidan.
Michael O’Malley pedig megkezdte a meghallgatást. Először is az érintetteken 

kívül mindenkit kiküldött a teremből, mert nem akarta, hogy csetepaté törjön ki az 
O’Malley-hűbéresek és a Rogant kísérő szolgahad között.

- Nos, Rogan FitzGerald, halljuk először a maga álláspontját.
- Aidan St. Michael néhai lányom egyetlen élő gyermeke. Rajtam kívül nincs 

családja, és mint legidősebb férfi rokonának, nekem kell gondoskodnom róla, hogy 
illőn férjhez menjen. Én pedig unokaöcsémet, Cavan FitzGeraldot választottam, és 
a saját fiam, Barra FitzGerald atya adta össze őket családunk hite szerint, abban a 
hitben, amelyben unokám született, és amelyben megkeresztelték. Tegnap éjjel, 
miután magukra hagytuk őket, ez az asszony hidegvérrel meggyilkolta a férjét. 
Aztán ide menekült ehhez a férfihoz, a szeretőjéhez. Igazságot követelek, püspök 
úr.

Michael O’Malley Aidanra pillantott.
- Igaz ez, Aidan St. Michael?
- Nem!
- Hazudik!
- Csönd legyen! - csattant föl a püspök. - Tagadja, hogy tegnap hozzáment 

Cavan FitzGeraldhoz?
- Tagadom, hogy a férjem volt, püspök úr - felelte Aidan. - Azt nem tagadom, 

hogy rákényszerítettek a házasság szentségének megcsúfolására, arra, hogy 
bigámiát kövessek el.

- Azt állítja, kényszerítették? Hogyan?
Aidan gyorsan elmondta az egész történetet, s a püspök komor képpel fordult 

Rogan felé.
- Ezek komoly vádak, Rogan FitzGerald.
- Szó sincs bigámiáról - méltatlankodott az öreg. – Ennek a lánynak az 

állítólagos házassága érvénytelen, mert nem az egyház felszentelt papja adta 
össze őket. - Diadalmasan pillantott Michael O’Malleyre. Nagyon jól tudta, hogy 
bármiként is erezzen a püspök, ítéletét csak hitére alapozhatja.



- Maga vén gazember - kiáltott rá Aidan haragosan. - Nem vetem alá magam 
semmiféle jognak itt, sem polgárinak, sem egyházinak, csak az angol 
törvényeknek.

- Ki adott össze benneteket és mikor, Conn? – fordult Michael öccséhez.
- A királynő magánkápolnájában esküdtünk a greenwichi palotában a mi 

urunk 1578. esztendejének február tizennegyedikén. A királynő egyik káplánja 
adott össze minket.

- Az egy  felszentelt kápolna - jelentette  ki  Michael O’Malley.
- De nem felszentelt pap - tiltakozott Rogan.
- Nem emlékszel, gyermekem, a királynő melyik káplánja vezette a 

szertartást? - kérdezte Michael Aidantól.
Most dől el minden, gondolta a püspök. Több pap is szolgálta Tudor Erzsébetet, 

akit nem közösítettek ki, amikor az angol egyház a királynő uralmát fogadta el a 
pápai helyett. Az angolok többsége még mindig a régi hitben élt.

- Bedé atya - felelte Aidan halkan.
- Akkor a házasság törvényes és az egyház áldását élvezi - jelentette ki 

O’Malley püspök.
- Micsoda? - Roganból és fiából, Eamonból kitört a harag, látván, mint csúszik 

ki a kezükből Aidan vagyona. De eszükben sem volt harc nélkül föladni. - Tudtam, 
hogy nem várhatunk tisztességes ítéletet egy O’Malleytől ebben az 
ügyben.Tiltakozom a döntése ellen, püspök úr. Róma elé viszem az ügyet, ha kell, 
de igazságot akarok.

Michael püspök türelmesen magyarázni kezdte.
- Róma továbbra is a mi hitünk papjának tekinti Bedé atyít. Többen is 

szolgálják a királynőt Róma csöndes jóváhagyásával, mert azon dolgoznak, hogy 
Anglia visszatérjen a pápa fennhatósága alá. Panasza nem megalapozott. Azonban 
Lady Bliss panaszt tehet azért, mert bigámiába kényszerítették. 

Eamon FitzGerald mindig is gyakorlatiasabb volt apjánál. Látta, hogy 
veszítettek, és beletörődött. Erről a vagyonról amúgy is apja és Cavan álmodozott. 
Rövid időre őt is megszédítette, ha arra gondolt, hogy felújíthatná Ballycoille-t 
unokahúga pénzén. Bolondság volt, gondolta. Hagyjuk a gyermekeknek az 
almokat, meg azoknak az őrülteknek, akik hisznek bennük.

- Jöjjön, apám - szólalt meg. - Szürkül már, és hosszú az út hazáig. - Karon 
fogta az öreget, és kifelé vezette.

- Mi van a lovaimmal? - kiáltott utánuk Aidan. Nagybátyja megfordult.
- Itt vannak, de ha most visszaadom őket, az embereim egy részének 

gyalogolni kell haza.
- Ha én meg tudtam tenni az utat gyalog, az emberei is képesek lesznek rá, 

bátyám. Hagyja csak a lovaimat Lord Glin istállójában.
- Kemény nő vagy, Aidan St. Michael - bólintott az öreg.
Fejét lehorgasztva, hagyta, hogy fia kivezesse.
A FitzGeraldok távoztával elmúlt a feszültség is. Lord Glin vendégeire 

mosolygott.
- Remélem, itt töltik az éjszakát.
A két férfi bólintott, s Aidan álmodozó hangon megszólalt.
- Lord Glin főszakácsa egyszerűen remek. Egyszer ettem csak a főztjéből, de 

azóta várom, hogy ismét megkóstoljam.
- Fel nem fogom, hölgyem, mint képes ismét enni a reggeli lakoma után - 

nézett rá elismerően Lord Glin.
- Aidannak fantasztikus étvágya van, de egy kilót sem hízik - büszkélkedett a 

férje.



Ismét beléphettek a szolgák a terembe, és nekiláttak vacsorához teríteni. Ők 
pedig boroskupával a kezükben a kályha mellé húzódtak, mert a vihar után hűvös 
volt a nyári este.

- Milyen szerencse, hogy ismeri Bedé atyát, és tudja, hogy az egyház 
felszentelt papja, püspök úr - jegyezte meg Lord Glin.

- Nem tudom - felelte Michael O’Malley nyugodtan, de világoskék szeme 
huncutul csillogott.

- De hisz azt mondta... - esett le Lord Glin álla a csodálkozástól.
- Tökéletesen tisztában vagyok vele, mit mondtam, és igen komoly büntetést 

is rovok ki magamra a hazugság miatt. Azonban megoldottam a problémát vele. 
Rogan és Eamon úton vannak embereikkel Ballycoille-ba, nem áskálódnak tovább. 
Amikor öcsém hat évvel ezelőtt Angliába ment, eldöntötte, kihez hűséges, miként 
óhajt élni. Nem hibáztatom, apánk legifjabb gyermekeként nem volt miért 
Írországban maradnia. Hűséggel szolgálta Anglia, Írország és Wales királynőjét, 
akárcsak a felesége. Házasságuk a királynő színe előtt, a királynő kápolnájában, a 
királynő papja által érvényes számukra, s minden hűséges alattvaló számára. 
Hónapokba tellett volna kibogozni ezt az ügyet, ezért vettem saját kezembe a 
megoldást.

- De tudom, hogy Conn anyja s magam is megkönnyebbülnénk, ha öcsém és 
felesége újra megnősülnének abban a hitben, amelyben mindketten születtek.

- Házasok vagyunk, Michael - felelte Conn makacsul.
- Tudom - bólintott a bátyja. - Azt is, hogy házasságotok minden bizonnyal 

érvényes az anyaszentegyház szerint is. De hogy ne legyen semmi kétség, tedd 
meg a kedvemért ezt az apróságot, öcsém.

- Miért is ne, Conn - nevetett Aidan. - Azok után, amiken keresztülmentünk, 
veheted afféle újrakezdésnek is.

A férfi kezébe vette Aidan arcát, és mélyen a szemébe nézett.
- Szeretnéd?
- Anyád szeretné - mosolygott rá az asszony. - És ha már ilyen közel jöttünk 

Innisfanához, Conn, szégyen volna nem megmutatni Valentinát a nagymamájának. 
Szeretném,  ha anyád elégedett lenne velünk, Conn, és ha az kell hozzá, hogy újra 
hozzád menjek, hát legyen. Az én szememben sincs kétség az elmúlt két és fél 
évet illetően, de nem akarom, hogy bárki is kétségbe vonhassa frigyünk. Fiaink 
jövője múlhat rajta.

Conn gyengéden megcsókolta, majd Michaelre pillantott.
- Hát legyen. Hol esketsz össze minket? Itt a tűz mellett?
Lord Glin szólalt meg.
- Jöjjenek velem.
Széles folyosón vezette őket, majd egy dupla ajtón keresztül kis kápolnába 

jutottak. Szépen faragott, gyönyörűen hímzett oltárterítővel letakart, aranyozott 
oltár állt előttük. Lord Glin meggyújtotta az arany gyertyatartóban lévő gyertyákat, 
és a méhviasz gyertyák arany ragyogással töltötték meg a szobát. Odakintről a 
lenyugvó nap fénye szűrődött be a karmazsin, zafírkék, smaragdzöld és ametiszt 
színű ólomüveg ablakon.

Michael O’Malley letérdelt az oltár elé, és imádkozni kezdett. Majd fölállt, öccse 
meg Aidan felé fordult, és szépen csengő hangján rákezdett.

- Drága gyermekeim, azért gyűltünk össze itt az úr színe előtt, hogy ez a férfi 
és ez a nő a házasság szent kötelékében egyesüljön...
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- Ha nem hagyják abba ezt a kalapálást, esküszöm, sikítani fogok - tört ki 
Aidan St. Michael mérgesen.

- Ugyan, te is tudod, hogy a házat meg kell nagyobbítani - csitította Skye. - 
Ezek a hálószobák nem gyerekeknek valók.

Valentina is olyan élénk, hogy egyre azon rettegek, mikor gurul le a lépcsön. 
Mindig megszökik Nan elől.

- De csak azért, mert Nan nem veszi le a szemét Harry Bealról - nevetett föl 
Aidan. - Már Innisfanán láttam, hogy megtetszettek egymásnak, és ha megkapják 
az engedélyt rá, hamarosan esküsznek. És miért ne kapnák! Nan megérdemli, 
hogy boldog legyen.

- Szeretem, ha a szolgáim megházasodnak – bólintott Skye. - Megállapodnak.
- Mindannyian megállapodunk - mosolygott rá Aidan. - Egyesek még jobban, 

mint mások. - Megpaskolta a pocakját.
- Gondolod, Skye, hogy elkészül az új szárny, mielőtt megszületik a baba?
- Van még egy hónapod - nyugtatgatta Skye.
- Nem vagyok biztos benne. Hatalmas a hasam, és úgy érzem, mintha szét 

akarnék pukkadni. Valentinával nem éreztem így. Még szerencse, hogy Eibhlin 
nővéred eljött Írországból.

- Valentinát nélküle is könnyen megszülted – próbálta Skye biztatni sógorő'jét.
- Most más - felelte Aidan határozottan. - Nagyon más. Akkor biztos voltam 

benne, hogy lány lesz. Most nem tudom megmondani. - Óvatosan próbált 
kényelmesebb helyzetbe ülni, de szinte mozdulni sem bírt. Türelmetlenül 
félrehajította a szoknyácskát, amit varrt, és feltápászkodott. - Megyek és 
lefekszem, Skye. Csak így tudom kényelembe helyezni magam.

- Eredj csak - bólintott a sógornője. Nyolc gyereket szült, és nagyon jól tudta, 
milyen nehezek lehetnek ezek az utolsó hetek. Aidan után nézett, és némi irigység 
fogta el. Legifjabb gyermeke, Velvet de Marisco két hét múlva tölti be nyolcadik 
évét. Milyen jó volna egy fiúval megajándékozni a férjét. De már Velvet születése 
is hihetetlen csoda volt, nem kérhet újabbat az úrtól. Összes házassága közül ez a 
legboldogabb, a legbékésebb, és tudta, hogy csak a halál választhatja el Adamtól. 
Sőt a halál sem, mindig is együtt lesznek az örökkévalóságban.

- Nagyon elgondolkodtál. - Eibhlin O’Malley lépett a szobába.
- Az járt az eszemben, hogy bárcsak lehetne még egy gyermekem - vallotta 

be Skye.
 - Micsoda? A te korodban? Hiszen negyvenéves vagy!
- Nem kell a koromra emlékeztetned, Eibhlin - nevetett föl Skye.
Eibhlin leült Aidan székébe.
- Amilyen kemény az eszed az üzletben, olyan lágy a szíved, ha gyerekekről 

van szó, Skye. Bár meg kell hagyni, nem átlagos anya vagy.



- Apa mindig is ezt sulykolta a fejembe, Eibhlin. Az első a család. Mindig a 
család az első. Minden kalandom ellenére is ez vezérelt egész életemben. És mind 
a nyolc gyermekem az öt különböző apától jól sikerült, nem?

Eibhlin a húgára mosolygott, mosolya enyhítette a sötét apácaruha szigorát.
- Kíváncsi vagyok, milyen lesz ez az új generáció. Remélem, még meglátom.
- Azt hiszem, mindketten szép kort élünk majd meg - mosolygott vissza Skye. 

- Talán azért is, mert mi mindig mások voltunk, mint a többiek, mindig kérdeztünk, 
mindig újat kerestünk. Ami pedig a következő generációt illeti, a gyermekek soha 
nem lesznek teljesen olyanok, mint a szüleik. Saját sorsukat kell megtalálniuk és 
követniük.

- Bölcs lettél, húgom.
- Mert teljesen éltem az életem.
Mag jelent meg váratlanul.
- Elnézést, milady, de Aidan úrnő nem érzi jól magát. Nem vagyok biztos 

benne, de talán a baba jön.
- Egy kicsit korai volna - ráncolta homlokát Eibhlin. Felállt. - Gyere, Skye, 

nézzük meg, mi a helyzet.
Mindketten felsiettek a hálószobába. Aidan az ágyon feküdt, bájos arca nyirkos 

volt. Eibhlin odalépett és gyorsan megvizsgálta.
- Olyan korai még, Eibhlin - nyögte Aidan. - Hetek múlva kéne csak jönnie.
- A baba akkor jön, amikor jónak látja, nem akkor, amikor mi szeretnénk - 

kuncogott Eibhlin. - Ha a gyermeked úgy döntött, most jön a világra, kicsit korán 
jön, nem mondom, de nem baj. Kisebb lesz, de ha a tüdeje egészséges, semmi 
gond. Különben is, nem gondoltál rá, hogy esetleg elszámoltátok magatokat? Kelj 
fel és sétálj egy kicsit. Lehet, hogy mindössze elgémberedtél. - Fölsegítette Aidant.

Aidan azonban jól érezte, hogy itt az idő. Hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül 
elfolyt a magzatvize, lecsorgott a lábán a szőnyegre.

 
 
 

- Az úr szakállára - szitkozódott. - Mag, hívd a lányokat, hogy takarítsák föl a 
szőnyeget, nehogy tönkremenjen. Aztán szólj az uramnak.

Eibhlin javaslatára tovább járkált a szobában. Nem voltak fájdalmai, és vidáman 
beszélgetett. Eibhlin közben előkészült a szülésre. Jókora tölgyfa asztalt hoztak a 
szobába szülőasztalnak, és kényelmesen kipárnázták. Kitárták az ablakot, hadd 
áradjon be a friss, tavaszi levegő', mert Eibhlin más korabeli gyógyítókkal 
ellentétben nem hitt abban, hogy betegeit el kell zárni a levegőtől. Tüzet raktak és 
vizet melegítettek. Egy másik asztalra tiszta ruhát és orvosi eszközöket készített 
elő.

Conn kisvártatva megérkezett a mezőről, és átölelte feleségét. Volt olyan 
tapintatos, hogy nem említette, korán jön a gyermek.

- A könyvtárban leszek, van némi munkám - mondta helyette. - Mihelyt 
szükség van rám, csak szóljatok és jövök, édesem.

- Te már megtetted a dolgot, mégpedig remekül - csúfolódott Aidan. - Ha 
lejössz, miközben szülök, ígérd meg, hogy most nem ájulsz el a vérem láttán, mint 
legutóbb.

Conn elpirult és bánatosan fölnevetett.
- Hát beláthatod, hogy komoly megrázkódtatás volt. Te pedig igencsak csúnya 

dolgokat mondtál nekem vajúdás közben.
- Valószínűleg ma még csúnyábbakat mondok majd - vágott vissza Aidan, 

majd arca összerándult a fájdalomtól.
Connt kiküldték a szobából, Aidan pedig megkezdte a fájdalmas és mégis 

gyönyörteljes asszonyi feladatot, új életet hozni a világra. Napnyugtára már biztos 



volt, hogy nehéz szülés lesz. A fájdalmak egyre sűrűbben jöttek, és végül Eibhlin 
üzent Conn-nak, hogy ha jelen akar lenni gyermeke születésénél, jöjjön. Aidan 
ágyban szülte meg Valentinát, és a férfit meglepte, hogy most az asztalon fekszik 
szétvetett lábbal.

- Ülj a fejéhez - utasította Eibhlin az öccsét. – Segítheted Aidant azzal, ha 
bátorítod. - Aztán Aidanra pillantott. - A baba alig várja, hogy világra jöjjön, ezért 
lábbal előre jön. Benyúlok és megfordítom. Egy kis időre nem szabad nyomnod.

Csönd ült a szobára, percekig senki nem mert megszólalni. Aidan rádöbbent, 
hogy visszafojtja a lélegzetét. Aztán Eibhlin rámosolygott, és Aidan tudta, hogy 
sikerrel járt.

- Most pedig tolj, toljál minden erődből... – biztatta Eibhlin, - Ez az, Aidan!
Aidan felnyögött az erőfeszítéstől. Aztán férje riadt szemébe nézett, és 

csaknem felnevetett, eszébe jutott, mivel fenyegette. De inkább tovább nyomott, 
és végül Eibhlin felkiáltott.

 
- Ez az, már látom... már jön!
Aidan lihegve, szemét összeszorítva erőlködött tovább. Megkönnyebbülve 

hallotta Conn hangját.
- Megszületett, édesem - majd rögtön utána a baba sírását. Most nyitotta csak 

ki a szemét, és kérdő pillantást vetett Eibhlinre.
- Lány, és még soha nem láttam ilyen édes, ilyen tökéletes kislányt - közölte 

Eibhlin.
Aidan elmosolyodott, majd bánatos pillantást vetett Connra. Mondani akart 

valamit, de csak nyögött, és felkiáltott fájdalmában.
- Eibhlin, a fájdalom visszatért. Még rosszabb, mint volt.
Eibhlin lehajolt, és megvizsgálta. Máskor oly komoly arca széles mosolyra 

húzódott.
- Ikreid vannak, Aidan! Jellemző rátok, nálatok minden szokatlanul történik.
Fölneveltek, de aztán Aidan tovább küzdött, és kisvártatva kipottyant a 

második gyermek is Eibhlin várakozó kezébe. Máris sírt, pici tüdeje megtelt 
levegővel, apró ökleivel hadonászott haragjában, amiért kivették finom, meleg 
rejtekéből.

- Fiú! - kiáltott föl Skye örömében.
Aidan szeme könnybe lábadt. Annyira szeretett volna fiút szülni Conn-nak. 

Bármennyire szereti is Valentinát, mindig ott marad a gyanú árnyéka, hogy nem 
Conn az apja. így a fiú lesz Pearroc Royal örököse. Aztán az jutott eszébe, apja 
milyen boldog is lenne, ha mindezt megélte volna. De talán valahonnan látja, és 
mosolyog odafenn.

Később, amikor a ház végre elcsendesült, és Skye is hazalovagolt, Conn és 
Aidan kettesben maradtak. Összebújtak az ágyban.

- Valentinának én adtam nevet - mondta Aidan. – Úgy tisztességes, ha az 
ikreknek te választasz. - A férfi vállára hajtotta fejét.

- A fiút szeretném apám után elnevezni - mondta Conn.
Aidan meghökkent.
- Dubhdarának akarod nevezni a gyermekünket?
Conn fölnevetett.
- A Dubhdara becenév volt, fekete tölgyet jelent. Apám szerette a fekete 

tölgyet, és abból építette hajóit. Valójában Coilin volt a keresztneve, ami angolul 
Colin. Ha nincs kifogásod ellene, szeretném, ha fiunkat Colin St. Michaelnek 
neveznénk. A lányt nevezzük anyám után Anne-nak, és mivel Valentina másik 
keresztneve is Elizabeth, Böske királynő után, adjuk ezt a nevet Anne-nak is. Anne 
Elizabeth St. Michael. Ennyivel tartozunk a királynőnek, hiszen neki köszönhetjük 
szerelmünket. - Conn felkönyökölt, szeretettel nézte felesége arcát, majd 
gyengéden megcsókolta.



Aidan szíve majd túlcsordult a boldogságtól. Talán nem is szabadna ilyen 
boldognak lennie, gondolta. Az udvar legjóképűbb lovagja lett a férje, két gyönyörű 
lánya és egy fia van. Miért is ne lehetne boldog? Nincsen abban semmi rossz! Ha 
boldog, csak hálás vele az úrnak. A legsötétebb percekben sem adta föl a harcot, 
mert vele maradt valami, a legnagyobb ajándék, amit csak ember kaphat, és 
amely mindig átsegítette a nehézségeken. Hogy is fogalmazta egyszer Conn? Egy 
pillanatig homlokát ráncolva gondolkodott, majd elmosolyodott. Igen, megvan. 
Mosolyogva nézett a férfi szemébe.

- Igen, sokkal tartozunk a királynőnek, Conn. Soha nem tudjuk eléggé 
meghálálni neki, amit tőle kaptunk. Mert szerelmünk végtelen és örök, akár a 
tenger. Az édes csókok tengere.


