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A vadóc és a herceg

Az 1600-as évek második felében vagyunk Skóciában: az életével játszik az, aki nem tud
eligazodni a politika útvesztőiben.
II. Károly vissza akar térni Angliába, s elfoglalni helyét az őt megillető trónon, ám Cromwell-lel és annak hadseregével találja szemben magát. A skótok és az angolok nagy része
igyekszik megőrizni semlegességét, hogy az életet elviselhetővé tegye maga és családja számára.
E politikai forrongások közepette talál egymásra egy előkelő herceg, Patrick Leslie, és egy
skót-felföldi lány, Flanna Brodie. Szenvedélyes, vad viszonyuk nehezen érik boldog együttlétté, s a bonyodalmakat nem csupán a lány vadóc természete, hanem a történelem viharai is
okozzák.
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Prológus

Nagy-Britannia, 1642-1650
1642 nyarán a király és a parlament külön-külön hadsereg felállításával megkezdte a háborús előkészületeket. A válság már jó ideje tartott. A parlament azt akarta, hogy Stuart Károly
konzultáljon vele a miniszterek és más tisztségviselők kinevezése előtt. A hadsereget teljes
mértékben az ellenőrzése alá kívánta vonni. Meg akarta reformálni az angol egyházat, megszüntetni a püspöki rendszert, és az egyházi ügyekben igyekezett megszerezni magának a
végső döntés jogát. Bele kívánt szólni a király gyermekeinek neveltetésébe. Követeléseinek
alátámasztására buzgón idézett a Bibliából, ám mint a politikusok többsége, a parlament tagjai
is megfeledkeztek Krisztus egyik legfontosabb tanításáról: „Adjátok meg a császárnak, ami a
császáré, és az Istennek, ami az Istené!” Csakhogy a parlament – Isten egyedüli szószólójának
tartva magát – nem hallgatott erre a nagyon is egyértelmű intő szóra, amely arra figyelmeztette az emberiséget, hogy az egyházat és az államot szét kell választani.
A király azonban szilárdan hitte, hogy hatalma közvetlenül a mennyei mindenhatótól ered.
Kitartóan ragaszkodott a Stuart- és Tudor-ősök Isten kegyelméből való jogához. Ám a parlament is meg volt győződve arról, hogy Isten az ő oldalán áll. Ha az uralkodó teljesítette volna
az óhajait, Angliában a parlament a hatalom egyedüli birtokosává lett volna. Az állami, a katonai és az egyházi hatalmat szorosan a kezében tartva és a Lordok Házában némely földbirtokos nemes támogatását élvezve kívánt uralmat gyakorolni Anglia felett. Amennyiben Stuart
Károly engedett volna, aligha lett volna több névleges uralkodónál. A király nem mehetett
bele egy ilyen tűrhetetlen helyzetbe. Csakhogy egyik fél sem volt hajlandó a kompromiszszumra.
Angliában kitört az első polgárháború, s amikor 1647-ben véget ért, a királynő a gyermekeivel Angliából Franciaországba menekült. A király először a parlament, majd Cromwell
Olivér híveinek, a kerekfejűeknek a fogságába került. Sikerült megszöknie, és a dél-angliai
Wight-szigetre menekülnie, ahol megkísérelt alkut kötni a parlamenttel, s ugyanakkor megállapodni skóciai potenciális szövetségeseivel. A király, aki szerette az intrikát, alkudozni is
szeretett. A carisbrooke-i várkastély nyújtotta viszonylagos biztonságban mint pók ült a hálója
közepén, s igyekezett ügyeskedni, miközben kémei biztató híreket hoztak arról, hogy a nép
egyre elégedetlenebb a parlament mind nagyobb befolyást szerzett és hatalmával visszaélő
hadseregével.
A királyt örömmel töltötte el az ellenségei között mindegyre mélyülő viszály, s a tőle megszokott halogató taktikát játszva úgy viselkedett, mintha egész Angliát még mindig ő tartaná
szorosan a markában, s az ország az ő személyes irányítása alatt állna. Beköszöntött a tél. A
skótok követeket küldtek Carisbrooke-ba. Megüzenték, hogy hadseregük fellázad Stuart Károly mellett, amennyiben a király biztosítja a skót presbiteriánus egyház sértetlenségét, és
néhány skót nemest bevesz a kormányzásba. A parlament hirtelen rájött, hogy az uralkodó az
alkudozás során becsapta, s most attól tartott, hogy a skótokkal kötendő szövetség miatt kiújul
a polgárháború. Ezért a parlamenti mérsékeltek azzal a kéréssel fordultak a skót presbiteriánusokhoz, hogy velük kössenek szövetséget. A király ekkor azonnal aláírt a skótokkal egy meggondolatlan szerződést.
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A parlament feldühödött, nem adott több haladékot a királynak a kompromisszumra, s
megszavazta a jogfosztását. Anglia-szerte azonban nőttön-nőtt a harag, amely nem a király,
hanem a túlságosan is kemény kézzel kormányzó parlament és hadserege ellen irányult. A
parlament immár a nép ellen fordult. Az eredetileg a reformot támogató köznemesség közül
sokan ellenséggé váltak.
Áprilisban lázongás tört ki Walesben. A királynak időközben sikerült szövetséget létrehoznia angliai támogatói és a skótok között, akik közösen makacsul ellenezték, hogy a hadsereg
részt vegyen a polgári kormányzásban. Kitört a második polgárháború, amely abból állt, hogy
Walesben kisebb helyi lázadások robbantak ki, és a skótok lerohanták Angliát.
A király és hívei azonban alábecsülték ellenfeleiket. Skóciában külön szövetséget kellett
létrehozni a királypártiak, a presbiteriánusok és a skót presbiteriánusok szövetségének tagjai
között. A skót presbiteriánusok szövetségének tagjai azok a skótok voltak, akik támogatták az
angolokkal 1643-ban aláírt nemzeti szerződést. Mire a kedélyek teljesen lecsillapodtak, már
július volt. A walesi lázadást könyörtelenül elfojtották. Ha a skótok gyorsabban nyomultak
volna előre, óriási győzelmet arathattak volna, mivel haderejük létszáma háromszorosa volt az
angolokénak. A skót hadseregben azonban szervezetlenség uralkodott, és szegényes volt az
ellátmány, így az angoloknak volt idejük csapataikat átcsoportosítani. A végső harcot 1648.
augusztus 17-én, a lancashire-i Prestonnál vívták meg. A jól kiképzett angol katonák súlyos
csapást mértek a skót gyalogságra és lovasságra is. A szélfútta, szakadó esőben kitartóan üldözték őket, mígnem a skótok nem tudtak tovább menekülni. Aznap Cromwell tábornok tízezer foglyot ejtett, s rengeteg skót katona esett el.
Az angol kormányzat és a hadsereg fanatikusai I. Károly viselkedésén felháborodva, teljes
mértékben ellenőrzésük alá vonták a parlamentet. Azonnal eltávolították a mérsékelt gondolkodásúnak vélt embereket. Menesztették a teljes Lordok Házát. Ezt követően bátran bíróság
elé állították a királyt az angol nép elleni állítólagos bűntettek elkövetésének vádjával. Stuart
Károly hamarosan minden vádpontban bűnösnek találtatott. 1649 januárjának harmincadik
napján a királyt lefejezték. A testvérhúga udvarában, Hollandiában tartózkodó angol trónörökös csak több nap múlva értesült apja kivégzéséről, amikor káplánja felség megszólítással
illette őt. II. Stuart Károly nyomban könnyekre fakadt, és jó néhány napig vigasztalhatatlan
volt. Az új király ekkor csupán a tizennyolcadik életévét taposta.
II. Károlyt a skót parlament azonban jóformán azonnal Skócia királyává kiáltotta ki. A skót
presbiteriánusok szövetsége tagjainak – noha rokonszenveztek az angolokkal – nem tetszett,
hogy Anglia skót királyát az engedélyük nélkül végezték ki. Hajlandók voltak visszafogadni
saját Stuart-királyukat, de olyan feltételek mellett, amelyek a királypártiak számára elfogadhatatlanok voltak. Csaknem tizennyolc hónapig tartó kicsinyes alkudozás következett. II. Károly
1650. június 23-án szállt partra Skóciában. Csak hajszál híján sikerült megmenekülnie az elfogására kiküldött angol flotta elől, amely parancsba kapta, hogy vigye vissza őt a hazájába,
ahol kivégzés várt rá.
Azért nem érkezett előbb Skóciába, mert vonakodott aláírni a Nemzeti Szerződést, amelyet
apja nem volt hajlandó elfogadni. A szerződés egyebek között megkövetelte a vallásgyakorlás
presbiteriánus tormájának kötelezővé tételét a király Angliában, Írországban és Skóciában élő
összes alattvalója számára. Tagadta minden más vallás, legfőképp az anglikán és a római katolikus vallás törvényességét. Elvetette az egyházi hierarchiát, és egyszer s mindenkorra betiltotta a püspöki rendszert. Anglikán lévén, a király nem szívesen írta alá a szerződést, s ahogy
azt sokan sejtették, korántsem állt szándékában az abban foglaltakat teljesíteni, azonban hatalmi bázisra volt szüksége, ha vissza akarta foglalni Angliát.
II. Károlynak hadsereg kellett, amelyet szorosan az ellenőrzése alatt tarthatott. Hajlandó
volt mindent megtenni céljainak elérése érdekében. A skót parlament szerfölött hajthatatlannak és rövidlátónak bizonyult, de azért ostoba nem volt. Szigorú ellenőrzés alatt tartották az
ifjú Stuart-királyt. Egészen odáig elmentek, hogy elűzték mellőle saját káplánjait és barátait.
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A skót presbiteriánus egyház négy lelkészével jóformán éjjel-nappal prédikáltattak neki.
Amikor Cromwell balga módon kísérletet tett Skócia lerohanására, hogy megpróbálja visszaszerezni a hatalmat és őrizetbe vegye Skócia királyát, a skót parlament csak ekkor intézkedett
hadsereg felállításáról. És Stuart Károly, a második, aki e nevet viselte, ő is csak ekkor látott
egy piciny, halvány reménysugarat megcsillanni. Ám sajnos keserűen csalódnia kellett.
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ELSŐ RÉSZ

Brae örökösnője

1. fejezet
Skócia, 1650
Késő nyár és ősz
Amint a kandalló mellett üldögélt kora délután, megrohanták az emlékek. Élénken felidéződött emlékezetében a szóváltás:
– Teljesen elment az eszed, vénember? – rivallt rá Glenkirk hercegnéje férjére, akivel már
harmincöt éve élt házasságban. Jasmine Leslie nem emlékezett rá, hogy valaha is ennyire dühös lett volna. – Mi a fene közünk van nekünk a felséges Stuartokhoz? – kelt ki magából, haragosan izzó türkizkék szemét James Leslie-re villantva. – El nem tudom hinni, hogy egy
ilyen vakmerő vállalkozás, amiről itt beszélsz, egyáltalán megfordult a fejedben!
– Az ifjú királynak szüksége van minden királyhű skót férfi segítségére – válaszolta konokul a herceg, de Jasmine tudta, hogy férjét valójában a lelkiismerete nem hagyja nyugodni.
– Még csak nem is ismerjük ezt a királyt! – Az asszony emlékezett rá, hogy ezt azért
mondta, hogy visszanyerje uralmát az érzelmei fölött. – Jemmie, legyen eszed! – vonta párját
a kandalló mellett álló magas támlájú karosszékhez, majd letelepedett mellé, és gyengéden,
szeretettel megborzolta férje hófehér haját. – Több mint harminc éve semmi dolgunk nem volt
a Stuart-háziakkal vagy az udvarukkal. Akkor még Jakab király uralkodott, és béke volt. Apja
halála után szegény Stuart Károly hibát hibára halmozott. Nemcsak Angliát, hanem Skóciát is
költséges, pusztító háborúba sodorta. Hány és hány ártatlan ember életét áldozták fel ebben a
vallásháborúban? Ha sikerült volna rendezni a kérdést, talán megérte volna, de ez az ügy sosem nyer megoldást. Az anglikánok azt szeretnék, hogy mindenben az ő akaratuk érvényesüljön. A presbiteriánusok is a sajátjukat igyekeznek keresztülvinni, a soraikban fellelhető még
elvakultabb presbiteriánus szövetségi tagoktól pedig a jó isten mentsen meg minket! Ebben a
kérdésben senki sem lesz győztes! Nem lenne jobb a glenkirki Leslie-k legfőbb aranyszabályát követni, hogy ne sodródj bele semmibe? E klán fennmaradása mindenekfelett való. Felelős vagy a hozzátartozóidért.
– Csakhogy a parlamentünk Edinburghban saját uralkodójának fogadta el II. Károly királyt
– vetette ellen a herceg.
– Hah! – kiáltott fel Jasmine. – Ide hallgass, Jemmie Leslie, mindketten jól ismertük Jakab
királyt. Jómagad születésed óta. Nem véletlenül kapta a keresztény világban a legbölcsebb
bolond nevet, hiszen ravasz, ügyes ember volt, aki tudta, hogyan kell környezetének széthúzó
csoportjait kijátszani egymás ellen, és ily módon biztosítani saját magának a kényelmet és a
túlélést. A fiát, néhai Károly királyunkat akkor láttuk utoljára, amikor még tapasztalatlan ifjú
volt, de nagyon is jól emlékszem, hogy gyermekkorában mindig a bátyja, Henrik árnyékában
élt. Károly akaratos, nyakas, öntelt ember volt, és teljes mértékben meg volt győződve a saját
igazáról. Ő az az ember, aki polgárháborúba sodort minket.
– A presbiteriánus szövetség tagjai sem voltak képesek megalkudni – emlékeztette hitvesét
James Leslie. – Éppolyan nehéz természetűek, mint a király volt.
– Ebben egyetértek – felelte Jasmine –, viszont a királyon múlt, hogy megmutassa nekik a
megegyezéshez vezető utat, de ő erre a világért sem lett volna hajlandó. A felséges Stuartok
Istentől származó joga ismét elhomályosította a köz javát szolgáló józan értelmet.
– Ez az új király nem az a Stuart Károly – jelentette ki a herceg.
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– Ez igaz, de I. Károly fia, az anyja pedig egy francia hercegnő. Tudom, hogy Buckingham
hercegének halála után a néhai király és a hitvese egészen szerelembe estek. Az egymás iránt
tanúsított odaadó rajongásuk szép példát állított a királyság elé, de a királynő nem az eszességéről vagy az ügyességéről volt híres, Jemmie. Ez a II. Károly az ő szerelemgyerekük. Kételkedem a jellemében.
– Ugyan miért? – érdeklődött a herceg.
– Azért, mert aláírta a szerződést, azt a gyalázatos dokumentumot, és mindketten tudjuk,
hogy esze ágában sincs tiszteletben tartani az abban foglaltakat – válaszolta kertelés nélkül
Jasmine. – Hatalmi bázisra akar szert tenni ahhoz, hogy visszahódíthassa Angliát, és arra
számít, hogy Skóciában ezt megszerezheti. Ám nagyon téved. Most nem fogja a politikai erők
támogatását megkapni. De nemcsak most, hanem soha, amíg világ a világ!
– Csakhogy most az angolok Skócia szent földjének megszállására készülnek. Minden királyhű skótot a király és a haza megsegítésére szólítanak fel. A szentségit, Jasmine! Távoli
unokatestvéreim megkerestek, és felkértek egy lovas és gyalogos csapat felállítására. Hogyan
mondhatnék nekik nemet? Hiszen azzal szégyent hoznék a glenkirki Leslie-kre, s ez az, amit
nem vagyok hajlandó megtenni.
– Távoli unokatestvéreid? Netalán Alexander Leslie, Leven grófja és az öccse, David?
Azok a Leslie-k, akik kiszolgáltatták Angliának a néhány évvel ezelőtt Skóciába menekült I.
Károly királyt? Hiszen magad is tudod, hogy ez szégyenteljes cselekedet volt! Hogyan hallgathatsz ilyen emberekre? Különben is, a glenkirki grófi cím sokkal régebbi a leveninél. Ha
kibúvót akarsz találni, mylord, hivatkozz a korodra. Végtére is hetvenkét éves vagy, Jemmie.
– Alexander Leslie csupán két évvel fiatalabb nálam. Különben is, nem ő vezeti majd a
Szövetség seregeit, hanem az öccse, David Leslie főparancsnok, aki alig fiatalabb nála.
– Te megőrültél! – fakadt ki Jasmine. – Azt hiszed, én nem hallottam a rémhíreket, hogy az
országot uralmuk alatt tartó fanatikusok, akik magukat a skót presbiteriánus egyház gyülekezetének nevezik, tisztogatást hajtanak végre a hadseregben, és eltávolítják azokat, akiket eretneknek, istentelennek vélnek? Beavatkoznak a hadügyekbe, s gyengítik védelmi erőinket, azt
hangoztatva, hogy Isten nevében cselekszenek. Ha lenne egy kis sütnivalójuk, az eretnekeket
a frontvonalra küldenék, és ily módon örökre megszabadulhatnának tőlük. De nem, ők mindenáron hithű hadsereggel akarnak hadba vonulni! Ez abszurdum! Te ebben nem vehetsz
részt, Jemmie Leslie. Nem szabad, hogy szerepet vállalj ebben. Ősz öregember vagy, és a
kutyafáját, nem akarlak elveszíteni!
– Úgy gondolja, asszonyom, hogy a koromnál fogva cselekvőképtelenné váltam? – vonta
kérdőre hitvesét indulatosan James Leslie. – Múlt éjjel a hitvesi ágyban még másképp vélekedett!
A hercegné arcába szökött a vér, de mégsem tágított, eltökélten folytatta az érvelést.
– Hosszú évek óta nem állunk kapcsolatban a Stuart-háziakkal. Így tehát semmivel sem
tartozunk nekik. Hihetetlen, a vallás hogy megbolondította az embereket. Uraságod nagyon is
tisztában van vele, hogy a vallási vakbuzgóság még nagyobb türelmetlenséget szül.
– A király az király, és a segítségünket kérte – szögezte le James Leslie. – Az apád nem
tűrt volna el ilyen tiszteletlenséget és hűtlenséget az alattvalóitól.
– Apám jól tudta, hogy nem szabad veszélybe sodornia önmagát és a családját – felelte
Jasmine rezzenéstelen hangon. – Hadd emlékeztesselek, mylord, hogy az első feleséged a két
fiával s a szíve alatt hordott, még meg nem született gyermekével együtt a skót presbiteriánus
szövetség tagjainak keze által lelte halálát, amikor azok megrohanták a kolostort, ahol épp a te
szeretteid is tartózkodtak. A martalócok megerőszakolták, megkínozták, meggyilkolták az
összes nőt, megölték a gyermekeidet, s végül rájuk gyújtották az épületet. És most, ennyi év
múltán a kezedbe ragadnád a glenkirki lobogót, és csatába vonulnál értük?
– Nem értük, hanem Stuart Károlyért. A király a vérrokonom – felelte a herceg tántoríthatatlanul. – És a saját Stuart-fiára nem gondol, asszonyom? Vajon cserbenhagyja-e az unoka-
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testvérét? Nem hinném. Mindannyiunknak a király köré kell sereglenünk, hogy az úgynevezett köztársaságot létrehozni kívánók belássák, mi nem óhajtjuk ezt az államformát. Drága
Jasmine, ezeket a faragatlan köztársaságpártiakat meg kell tanítani arra, hogy a náluk különbeknek utat kell engedniük. Különben is, Glenkirkben megalkuvásból fogadtuk el a szerződést. Hadd mutassam meg a hatalomnak, hogy a glenkirki Leslie-k hűségesek. Akkor továbbra is békén hagynak minket. Valószínűleg istentelennek minősítenek, és úgyis hazaküldenek–
mondta végezetül James Leslie kuncogva.
– Jemmie Leslie, ne szólíts te engem drága Jasmine-nek- figyelmeztette férjurát az aszszony. – A király nem a glenkirki Leslie, hanem a Stuart-dinasztia sarja. Semmivel sem tartozol neki! Ha mégis elmész, hát egyedül mész. Nem engedem, hogy Patricket a biztos halálba
vidd! Hála istennek, Adam és Duncan Írországban vannak, biztonságban ettől az őrülettől!
– Írország most aligha nevezhető biztonságosnak – jegyezte meg a herceg szárazon. – S mi
több, Adam és Duncan is tiszta szívvel elfogadta a szerződést, bár lefogadom, hogy még mindig hűségesek a királyhoz.
Jasmine lemondón csóválta a fejét. Sejtette, hogy nincs az az érv, amellyel eltántoríthatná
férjét ostoba szándékától.
– Hát elfelejtetted, hogy valahányszor a glenkirki Leslie-k kapcsolatba kerülnek a felséges
Stuartokkal, mindig balszerencse éri okét? – próbálta meg utolsó kísérletképpen jobb belátásra bírni párját. Tekintete most a kandalló fölött függő portréra siklott, amely egy vörös-arany
hajú, gyönyörű fiatal lányt ábrázolt. – Janet Leslie távol került a családjától, amikor atyja az
egyik Stuart-király szolgálatában állt. Az apja, miután hazatért, egész életében siratta a lányát.
– Az a Patrick Leslie azonban elnyerte családunknak a grófi címet IV. Jakab király szolgálatában – replikázott a herceg. – És amikor Janet Leslie sok-sok év múltán hazatért, megszerezte fiának a Sithean grófja címet.
– Janet Leslie fivére, annak örököse, valamint Janet fia számos család- és klántaggal egyetemben V. Jakab szolgálatában Solway Mossnál halálukat lelték – vágott vissza tüstént
Jasmine. – A család elveszett volna, ha ugyanez a Janet nem élt volna meg szép kort, hogy
mindannyiukat a védőszárnya alá vegye. És a saját édesanyádról miért hallgatsz? Őt egy Stuart-király szenvedélyes epekedése űzte el Skócia földjéről. Többé nem jöhetett vissza, s szűk
családi körben, Olaszországban kellett meghalnia. És nem emlékszel, hogy a király mennyire
megkeserítette az életünket, amikor engem először neked, majd pedig az akkori kegyencének,
Piers St. Denisnek ígért oda? Korántsem élveztem a helyzetet, hogy rejtegetnem kellett a
gyermekeimet az elől az elmebeteg elől, s Patrick megszületése után hónapokig bujkálnom
kellett. Mindez nem történt volna meg, ha egy Stuart-király nem ártotta volna bele magát a
más dolgába! – vonta le a következtetést Jasmine indulatosan.
– Ám amikor a király rájött St. Denis hűtlenségére, hercegi címet adományozott nekem –
vetette ellen James Leslie.
– Ha az emlékezetem nem csal, a király azt is hangoztatta, hogy ez neki semmibe sem került, mert te akkor már vagyonnal és földbirtokkal rendelkeztél. Csak üres címet adományozott neked, amihez semmi sem járt. Ne próbáld meg nagylelkű cselekedetként feltüntetni ezt a
csekélységet, mylord.
Az éjszakába nyúló vita ellenére Jasmine-nek nem sikerült dűlőre jutnia makacs férjével.
Végül vonakodva, de elfogadta a férfi döntését, azonban nem tudott belenyugodni. Tudta,
hogy James Leslie egyenest a vesztébe rohan. Dühös volt, amiért nem tudta lebeszélni arról,
hogy megölesse magát. A herceg ötven lovast és száz gyalogost toborzott össze. Hitvese érzelmes csókkal búcsúzott tőle, miközben ösztönösen érezte, hogy ez az utolsó alkalom, hogy
férjét életben látja. Ahogy most, ezen a fagyos októberi estén emlékezetébe idézte a történteket, sírás fojtogatta.
Mindarról, ami a férje távozása után történt, Red Hugh, a herceggel tartó kapitánya számolt
be Jasmine-nek. James Leslie, Glenkirk első hercege és ötödik grófja istene, hazája és királya
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szolgálatában dél felé vette útját. Mégsem küldték el mint istentelent, minthogy azok, akik
akkoriban Skóciát az ellenőrzésük alatt tartották, nemigen hallottak róla. Csak annyit tudtak,
amennyit szükséges volt tudniuk. Például, hogy James Leslie elsőre, azonnal elfogadta az
elébe tett szerződést. Hűséges férj volt, nem terjengett róla rosszindulatú szóbeszéd, és gyermekeit istenfélőnek nevelte.
James Leslie jelentkezett távoli unokaöccsénél, Sir David Leslie-nél, a skót hadsereg főparancsnokánál.
– Nem bíztam abban, hogy eljön – árulta el David Leslie. – Jelenleg ön a legidősebb közöttünk, Leslie-k között, s már évek óta ki sem mozdult a birtokáról, mylord. Ugye, ön idősebb a
fivéremnél?
– Igen. A következő születésnapomon töltöm be a hetvenharmadik életévemet – válaszolta
a herceg. – Az örökösömet nem hoztam magammal. Még nőtlen, és a feleségem nem volt
hajlandó elengedni velem.
– Bölcs döntés volt – bólintott David Leslie. – Emiatt nem kell szégyenkeznie, mylord. Jöjjön, ismerkedjen meg a királlyal. A parlament akarata ellenére tartózkodik itt, s ezért közkedvelt a nép körében.
Glenkirk hercege mély meghajlással köszöntötte királyát, ám amikor felpillantott rá, korántsem egy Stuartot fedezett fel benne. Károly egyetlen skót vonása magas termete volt. Mazsolabarna szeme színét anyjától örökölte. Haja fekete, arca igen sötét volt, és francia vonásokat tükrözött. Inkább nagyapjára, IV. Henrik királyra hasonlított, semmint valamelyik Stuartra. Red Hugh szerint – amint úrnőjének beszámolt róla – II. Károly a küllemét tekintve egészen idegennek tűnt. A király társaságában James Leslie szemlátomást zavarban volt, mert
újabb lelkifurdalás kezdte gyötörni. Csak most tűnődött el azon, vajon miért is jött ide. Érzelmi okokból? Becsületbeli kötelességből? Megszegte a családjában uralkodó réges-régi
alapelvet, amely szerint kerülni kell a kapcsolatot a Stuart-házi királyokkal. Red Hugh-nak
elismerte, hogy Jasmine-nek igaza volt abban, hogy a glenkirki Leslie-k valahányszor kiálltak
a Stuartok mellett, mindig csőstül jött a baj. Ám amikor a király beszélni kezdett, még Red
Hugh félelmeinek is egyszeriben nyoma veszett. Szavai delejes erővel hatottak.
– Főméltóságú herceg úr! – szólította meg James Leslie-t II. Károly mélyen zengő, nyájas
hangon. – Az ön hűsége figyelemre méltó, noha csak ma találkoztunk először. Hosszú évek
óta nem kereste fel a királyi udvart, de unokatestvérem, Lundy hercege gyakran és szeretettel
emlegeti öntés az ő édesanyját. Kérem, adja át jókívánságaimat a hercegnének.
– Felség, mély fájdalommal tölt el atyjának halála – biztosította együttérzéséről James
Leslie a királyt. – Születése óta ismertem, és imádkozom jóságos lelkéért.
– Remélem, ezt a skót presbiteriánus egyház által előírt módon teszi – jegyezte meg a király, s csak ajka rezdülése árulkodott az alig észrevehető, halvány mosolyról.
– Természetesen, felség! – hajolt meg Glenkirk hercege, s zöld szemével cinkosan a királyra hunyorított.
Augusztus hónap folyamán az angolok hiába kíséreltek meg rést ütni a skót védelem sorain. David Leslie gondoskodott arról, hogy csapatai még erősebben tartsák védőállásukat, aminek következtében az angolok végül kénytelenek voltak visszavonulni a partvidékre, hogy
feltöltsék fogytán lévő készleteiket. Éhínség és betegség sújtotta őket. Létszámuk tizenegyezerre apadt, míg a skótok harci állománya huszonháromezerre növekedett. Cromwell
Dunbarig hátrált, hogy további utánpótlást szerezzen. A skótok követték, ám tőrbe csalták
őket.
Szeptember másodikán a skótok elhagyták a Dunbart övező hegyvidéken kiépített erős állásaikat, s még aznap éjjel vakmerően letáboroztak az angolokkal szemközt, a dunbari síkságon. Azt tervezték, hogy másnap reggel megtámadják az ellenséget, csakhogy az angolok
elsőként rohamoztak, megelőzve ellenségüket. II. Károlynak a skót presbiteriánus szövetség
tagjaiból álló hadserege kelepcébe került a lehetetlen terepen, és súlyos vereséget szenvedett.

11

Azon az egyetlen napon tizennégyezer skót esett el a harcban. Köztük volt James Leslie,
Glenkirk első hercege és ötödik grófja is.
Jasmine Leslie merev arccal, sztoikus nyugalommal állt, amikor Red Hugh a férje holttestével hazatért. Szerelmetes hitvestársa temetésén egy könnycseppet sem ejtett, bár maga mosdatta meg és öltöztette ünneplőbe a holttestet. A tetemet koporsóba helyezték, amely körül
gyertyák égtek. A falu presbiteriánus templomából eljött Edie tiszteletes úr hosszadalmas és
rögtönzött gyászszertartást celebrálni. Miután távozott, Jasmine előhívta az anglikán lelkészt,
aki egykor nyugodt életet élt Glenkirkben, a Nemzeti Szerződés életbelépésekor azonban a
család és a saját biztonsága érdekében kénytelen volt visszavonulni. Kenneth atya a Jakab
király imádságoskönyvéből idézett csodálatos szavak kíséretében és az anglikán szentség eleganciájával vett végső búcsút a családi sírboltban örök nyugalomra helyezett James Leslie-től.
A temetés után Jasmine néhány napra félrevonult a családjától.
– Egymagamban szeretnék gyászolni – közölte a fiával, de egyik nap BrocCairnba utazott
meglátogatni hetvenhét éves édesanyját.
– Immár mindketten megözvegyültünk – mondta Velvet Gordon.
– Búcsúzni jöttem – jelentette be Jasmine alig hallhatóan. – Többé nem bírok Glenkirkben
maradni. Talán majd egyszer visszatérek, de most nem tudok ott élni.
– Elhagyod a fiadat? – lepődött meg Jasmine édesanyja. – Pedig Patricknek most van rád a
legnagyobb szüksége. Feleséget kell találnia, meg kell nősülnie, családot kell alapítania. A
családi vérvonal folytonosságát biztosítani kell, Jasmine. Kötelességed a fiad mellett maradni.
– Patrick harmincnégy éves, mama, és egyedül is képes feleséget találni magának. Nincs
szüksége az anyjára, és úgysem hallgat rám. Nekem viszont muszáj elmenekülnöm
Glenkirkből, mert ott elemészt a bánat. A ház minden szobája, minden zuga Jemmie-re emlékeztet, és a szívem szakad meg. El kell mennem! Neked itt van az öt fiad és a rengeteg unokád. Ők segítettek leküzdeni a szívfájdalmadat, amikor Alex öt évvel ezelőtt elhunyt. Nekem
csak Patrick maradt. A többi gyermekem a szélrózsa minden irányába szétszóródott a világban. Patricknek nem rám, hanem feleségre és örökösre van szüksége, de nem fogja meglelni,
ha itt maradok, és biztosítom számára a kényelmet. Magammal akarom vinni Adalit, Rohanát
és Toramallit.
– Patricknek már rég meg kellett volna nősülnie – jegyezte meg bosszankodva BrocCairn
özvegy grófnéja. – Jemmie-vel együtt elkényeztettétek, és hagytátok, hogy kicsapongó életet
éljen. Nem tudom, mi lesz, ha elmész, de amondó vagyok, nem kellene elmenekülnöd.
Jasmine istenhozzádot mondott édesanyjának, féltestvéreinek és azok családjának. Elhatározásában megerősödve visszatért Glenkirkbe. Magához hívatta szolgáit, akik egész életén át
hűségesen kitartottak mellette. Bejelentette döntését, hogy elhagyja Glenkirköt.
– Szeretném, ha velem tartanátok – mondta.
– Hová is mennénk, ha nem önnel, hercegném – szólt Jasmine háznagya, Adali. Agg kora
ellenére még mindig nagyon tevékeny volt, és teljes egészében az ő felügyelete alatt állt a
háztartási személyzet, amióta Glenkirkbe jöttek. – Születése óta önt szolgáljuk, és mindvégig
önnel maradunk, amíg a magasságos Úristen el nem választ minket egymástól.
Jasmine visszapislogta a szemét elhomályosító könnyeit. Férje halála óta most érzékenyült
el először igazán.
– Köszönöm, Adali – mondta ellágyuló hangon. – És ti, drága Rohanám és Toramallim? –
fordult két, ugyancsak élemedett korú szolgálójához.
– Mi is önnel tartunk, asszonyom – felelték kórusban az ikernővérek. – Ahogy Adali, mi is
mindhalálig ön mellett maradunk.
Rohana hosszú élete során mindvégig hajadon maradt, ikertestvére azonban férjhez ment
egy Leslie-katonához. Gyermektelenek voltak, de ők nevelték fel az egyik unokahúgukat.
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– Toramalli, biztos vagy benne? – szegezte neki a kérdést úrnője. – Lehet, hogy Fergus
nem akar velem jönni. Jóformán soha ki nem mozdult még Glenkirkből. Beszélned kell vele,
mielőtt választ adsz nekem.
– Fergus jönni fog – jelentette ki Toramalli határozottan. – Nincs se gyermekünk, se unokánk, akit hátra kellene hagynunk. Lily is már Angliában él Lady Autumnnal. Nekünk már
csak ez a kis családunk van: a testvérem meg a mi jóravaló Adalink. Túl hosszú időt töltöttünk el együtt ahhoz, hogy most szétváljanak útjaink.
– Hálás vagyok mindnyájatoknak – mondta Glenkirk özvegy hercegnéje ragaszkodó alkalmazottainak. – Holnap hozzákezdünk a csomagoláshoz.
Aznap délután felkapaszkodott a nyugati torony mellvédjéhez vezető létrán. Kifulladva ért
fel a tetőre, és kimászott rá. Mögötte az égbolt már kezdett sötétedni. Keleten fényesen, hűvösen sziporkázott az Esthajnalcsillag. A szeme előtt lenyugvó, lángoló színekben pompázó nap
káprázatos látványt nyújtott. Az izzó, vöröses narancssárga korongot mély, bíborszínű csíkok
tarkították. Odafent, a még mindig élénkkék égen aranyszegélyű rózsaszínű felhők úsztak a
láthatár felé.
Jasmine sóhajtva tekintett szét a Glenkirköt övező erdős hegyvidéken. Az elmúlt hosszúhosszú évek során mindvégig tökéletesen boldognak érezte itt magát. Életéből Glenkirkben
töltötte el a legtöbb időt, ahol mindeddig Jemmie-vel élt. Férje halálával azonban egyszeriben
idegenné vált számára ez a hely. Erezte, hogy el kell utaznia. Másoknak bármit állított is, jómaga nem volt biztos abban, hogy valaha is visszatér-e még. Glenkirk James Leslie nélkül
már sosem lesz olyan, mint régen. Ismét mély sóhaj hagyta el az ajkát. Hátrafordult a kastélyba vezető csapóajtó felé. Ha hosszasan időzne idefent, szegény Adali még ide is felmászna,
hogy megkeresse. Jasmine egy utolsó pillantást vetett a környező fenséges tájra, és elindult
lefelé. Eldöntötte magában, hogy most azonnal beszél Patrickkel.
A nagyteremben találta a fiát. Az egyik kandalló mellett üldögélt.
– Elhatározásra jutottam – közölte Jasmine. – Elhagyom Glenkirköt, mihelyt végzek a
csomagolással – telepedett le a magas támlájú karosszékbe a fiával szemközt.
Patrick Leslie felpillantott rá. Jóképű fiatalember volt, sötét haja és zöld szeme színét apjától örökölte.
– Hová utazol? Nem akarom, hogy elmenj, anyám. Tudom, hogy felnőtt férfi vagyok, de
most veszítettük el apát. Nem akarom, hogy te is elhagyj! – Megfogta édesanyja kezét, és
gyöngéden megcsókolta.
Glenkirk hercegnéje visszanyelte kitörni készülő könnyeit. Erősnek kellett lennie nemcsak
a fia, hanem a saját érdekében is. – A cadbyi özvegyi ház az enyém – felelte. – Ott szándékozom megteremteni az otthonomat. Ne feledd, hogy nemcsak Glenkirk özvegy hercegnéje,
hanem Westleigh özvegy márkinéja is vagyok. Szeretem Angliát, s isten tudja, a cadbyi éghajlatot jobban kedvelik öreg csontjaim, mint a glenkirkit.
– És a polgárháborúra nem gondolsz, anyám? Nem szeretném, hogy bánatodban vakon a
vesztedbe rohanj.
– A bátyád, Westleigh márkija bölcsen óvakodott attól, hogy ebben a vitában bármelyik
oldal mellett állást foglaljon. Lojális a jelenlegi hatalomhoz. Különben sem látogatja a királyi
udvart évek óta, ahogy mi sem. Amint Glenkirk és Queen’s Malvern, ugyanúgy Cadby is bizonyos fokú elszigeteltséget élvez. Különben is, ki háborgatna egy gyászában megtört öreg
özvegyasszonyt?
– Dehogy vagy te öreg! – kiáltott fel Patrick, majd elmosolyodott. – Lassan úgy beszélsz,
mint a dédnagyanyám, a félelmetes Madame Skye.
Jasmine felkacagott, és gyengéden megszorította fia kezét.
– Hatvanéves vagyok, túl az ifjúságom teljén. Te vagy az egyetlen gyermekem, aki Skóciában maradt. A két bátyád angol. A két öcséd távol tőlem, Írországban él. India és Autumn
Angliában tartózkodik, Fortune pedig a gyarmatokon. Már jócskán megérett az idő arra, hogy
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családot alapíts. Glenkirk kötelezettségei hirtelen, ám aligha váratlanul a te nyakadba szakadtak. Réges-rég meg kellett volna házasodnod. Feleségre van szükséged, és örökösre.
– Nekem az anyámra van szükségem.
– Nem, Patrick – ráncolta a homlokát Jasmine, és elvonta a kezét fia tenyeréből. – Glenkirk
hercege vagy, és komolyan kell venned a rád háruló kötelezettségeket. Próbálj megérteni.
Számos oka van annak, hogy Angliába utazzam. Először is, Skócia komor hellyé vált számomra. Másodszor, meg kell bizonyosodnom afelől, hogy Henry és India Deverallje meg a
fiúunokáim nem keverednek bele ebbe a vallási és politikai őrületbe. Tudom, hogy Charlie, az
én félig Stuartházi gyermekem játszadozik a gondolattal, hogy zászlót ragadjon és királyi
unokatestvére mellé álljon. Ha módomban áll, le kell beszélnem róla, s ezzel kapcsolatban
számodra is van mondanivalóm. Soha, de soha nem szabad beleártanod magad a Stuartháziak ügyébe. Akaratlanul is veszélybe sodorják azokat, akik ismeretségben állnak velük.
Azt hiszem, nem szükséges újra elmesélnem a Leslie-k és a Stuartok történetét, hiszen már
számtalanszor hallottad. Apád nem szívlelte meg intő szavaimat, nem okult a családjában
megtörtént esetekből, és lám, ennek a szövetségnek megint csak sorscsapás lett az eredménye.
Tudatosan óvtunk téged és Glenkirköt a királyi udvartól. Nem ismered a Stuart-háziakat. Elbűvölő modoruk csalóka. Adja isten, hogy soha ne kelljen megismerned őket! Elsősorban
Istennek tartozol hűséggel, azután a nemzetségednek, Glenkirknek. Csakis olyat tégy, amit a
klánod és a közvetlen családod szempontjából a legjobbnak tartasz. A Stuartok ellenállhatatlan személyes varázzsal rendelkeznek, ám a saját vágyaikon kívül senki és semmi nem érdekli
őket. Te maradj csak itt, a biztonságot nyújtó Glenkirkben.
– Mi lesz velem nélküled, anyám? – kérdezte Patrick elkeseredetten, amint belegondolt az
egyedüllétbe. Még soha nem érezte magát magányosnak.
– Feleség után kell nézned, Patrick. Glenkirknek új, ifjú hercegnére van szüksége, nem egy
fájdalomtól megtört vén özvegyasszonyra – sóhajtotta Jasmine. – Találj magadnak menyaszszonyt, de olyat, akit szeretsz. Talán egyszer majd hazatérek hozzád.
– Nem örülök a döntésednek, anyám – próbált meg ellenvetést tenni a fiú.
– Sajnálom. A döntésemet nekem kell meghoznom, és nem neked, kedves Patrick. Mindig
is úgy éltem az életemet, ahogy nekem tetszett. Ezzel apád is tisztában volt. Nem akadályozhatsz meg, és meg se próbálj visszatartani. Ideje, fiam, hogy felvállald a férfikorral járó kevésbé örömteli kötelezettségeket. Mi az oka annak, hogy eddig még nem találtál olyan nőt,
akit szívesen feleségül vettél volna? Csak a jó isten a megmondhatója, hány nő volt az életedben. Nem kérem számon, de sejtem, hogy nem egy Leslie fattyú él a környéken, akit te nemzettél – jegyezte meg Jasmine halvány mosollyal.
– Eddig nem volt fontos, hogy megnősüljek és törvényes örököst nemzzek – vallotta meg
őszintén Patrick. – Az asszonyok csak gondot jelentenek, anyám.
– Mi, nők valóban gondot jelentünk, kiváltképp, ha a férjünk egy csökönyös szamár – vágta rá tréfán kívül Jasmine. – A világ sokkal biztonságosabb és kellemesebb hely lenne, ha a
férfiak gyakrabban hallgatnának az asszonyaikra, és nem a saját ostobaságaikat hajtogatnák
fennhangon. Ha az apád nem lett volna annyira csökönyös, és hajlott volna a szavamra… de
ezen már nem lehet segíteni, Patrick. Itt hagyom Glenkirköt. Hozz magadnak asszonyt a házhoz. Boldogulj az életben, de tartsd észben, hogy a Stuart-háziakat és a hasonszőrűeket meszsze el kell kerülni. Ha nem tévedek, I. Károly trónörökös fia nem lesz képes elviselni ezeket a
szűk látókörű, szemforgató bolondokat, akik jelenleg irányítani igyekeznek őt. Jól ismerem a
Stuart-észjárást. Ez a fiú azért jött Skóciába, hogy itt újra megvesse a lábát, és hadseregre
tegyen szert, amellyel bevonulhat Angliába, hogy megbosszulja apja halálát, és visszafoglalja
igencsak ingatag trónját. Nem fog sikerrel járni. Legalábbis most nem. Ezek a vallásos vakbuzgók még erősebben, tíz körömmel kapaszkodnak abba, amit elloptak, és elpusztítják vagy
megpróbálják tönkretenni mindazokat, akik az útjukban állnak. Tőlük is óvakodj! Légy okos,
és egyik oldalon se kötelezd el magad! Támogasd a törvényes hatalmat oly módon, hogy nem
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lázadsz föl ellene, de nyilvánosan sem állsz ki mellette. Ez a legjobb tanács, amit adhatok.
Bölcsen teszed, ha rám hallgatsz.
Egy hét múlva az özvegy hercegné hűséges szolgálói kíséretében útra kelt Glenkirkből.
Velük tartott Fergus More-Leslie is, aki, jó ember lévén, nemcsak úrnője, hanem a felesége
kedvéért is csatlakozott hozzájuk.
Így történt, hogy Patrick Leslie életében először egyedül és család nélkül találta magát.
Szeretett apja az élők sorából, szeretett édesanyja pedig Glenkirkből távozott; testvérei a világban szétszóródva éltek. Szokatlan volt számára a magány. Hamar megtapasztalta, hogy
nincs ínyére ez az állapot. A glenkirki nagyteremben az egyik kandalló előtt álló magas támlájú, kárpitozott karosszékben terpeszkedett, és a jövőről elmélkedett.
A teremben csend honolt, csak a kandallóban táncoló lángnyelvek pattogása és az ablakokon időnként végigcsapó ónos eső karistolása hallatszott. A gyertyák lángja kísértetiesen
meg-meglibbent a vastag kőfalakon beszökő késő őszi fuvallatoktól. A lábánál két kutya –
egy drótszőrű, sötét kékesszürke színű skót agár és egy selymes szőrű fekete-rozsdabarna foltos szetter – feküdt elnyújtózva, és békésen hortyogott. Az ölében egy hosszú szőrű, narancsszínű, hatalmas macska hevert összegömbölyödve. Patrick édesanyjának Fufu nevű kedvencétől született, és valamilyen narancsszínű kóbor kandúr ivadéka volt. A cica résnyire nyitott
aranyszín szemekkel dorombolt, ahogy a gondolataiba merült herceg egyik kezével a lapockája között vakargatta. A másik kezében díszes ezüstserleget tartott, amelyet most a szájához
emelt. A füstös ízű whisky legöngyölített égő selyemként csúszott le a torkán, s mint egy izzó
kődarab, gyomorszájon vágta, melegséggel árasztva el magas, szikár testét.
Édesanyjának igaza volt. Meg kellene nősülnie, és családot kellene alapítania. Ezt vártákéi
tőle. Emlékezete szerint Glenkirköt mindig is gyerekzsivaj töltötte be, s a kastély visszhangzott a család kacagásától, nemcsak a Leslie-kétől, hanem a BrocCairn-i Gordonokétól is, akik
anyai nagyanyja famíliája voltak. Amióta kirobbant a háborúskodás, a legtöbben ki se mozdultak otthonról, hogy megóvják a martalócoktól az életüket és a javaikat. Már más világ volt,
mint régen, a nagyszülei idejében, amikor a családok és a barátok egész életükön át tartották a
kapcsolatot, és rendszeresen látogatták egymást. Abban az időben a gyerekek alig hagyták el a
bölcsőt, már megülték az eljegyzésüket. Ily módon felnőtté válásukig volt idejük megismerni
egymást, s mire az esküvőre sor került, már szépen összemelegedtek. Most mindez másképp
volt.
Ami azt illeti, számos skót nemesi család délre költözött, Angliába, amikor Erzsébet királynőt Jakab király követte a trónon. Sokan ott is maradtak, ezáltal vagyonra tettek szert,
vagy a már meglévő javaikat gyarapították. Mások viszont kiábrándultan tértek haza Skóciába. Az igazat megvallva, első felesége és fiai halála után James Leslie is Angliában szolgálta
Jakab királyt. Anglia virágzó kereskedelmének ügyeivel foglalkozott. Nem akart a boldogtalan emlékű Glenkirkben élni.
Családja bánatára sokáig nem nősült újra. Végül I. Jakab király maga választotta ki James
Leslie második feleségének Patrick vagyonos özvegy édesanyját, aki viszont nem hagyta,
hogy mások mondják meg neki, kihez menjen férjhez. James Leslie-nek jó néhány évébe telt,
mire meg tudta győzni az asszonyt, hogy engedelmeskedniük kell királyuknak. A frigyük ennek ellenére szerelmi házasság volt. Patrick szülei három fiút és két lányt nemzettek
Glenkirkben, de közülük csak négy érte meg a felnőttkort. Miután a szülők sok-sok évvel ezelőtt visszatértek Glenkirkbe, soha nem hagyták el Skóciát, kivéve a nyarakat, amelyeket
Angliában töltöttek Patrick dédnagy-anyjának Queen’s Malvern-i birtokán.
Patrick Leslie belátta, hogy kötelessége megházasodni. A glenkirki Leslie-k ugyancsak értették a kötelességüket. Ám kinek tartoztak kötelezettséggel? Az édesanyja szerint Isten után a
családnak. Glenkirk második hercege belátta, hogy anyjának tökéletesen igaza van, amint
tekintete végigsepert az ürességtől kongó termen. „Hűséggel csakis ennek a családnak tartozom, amíg élek – fogadta meg magában. – Soha nem találkoztam ezzel a királlyal. Mit bánom
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én, mi lesz vele!” Felpillantott a kandalló fölött függő arcképre, amely Glenkirk első grófját, a
névrokonát ábrázolta. Hátrafordult, és a másik kandalló fölötti portréra tekintett, amelyről
Glenkirk első grófjának lánya, Lady Janet Leslie nézett vissza rá. Jól ismerte a történetüket.
Janet volt az, aki megingathatatlan kötelességérzettől vezéreltetve megmentette mind a
glenkirki, mind a sitheani Leslie-ket azt követően, hogy a skótok szörnyű vereséget szenvedtek Solway Mossnál 1542-ben az angolokkal szemben. A család összes felnőtt férfi tagja elesett a csatában, de a hajlott korú Janet Leslie maga köré gyűjtötte a fiait és a lányait, s addig
nevelte őket, amíg el nem érték azt a kort, hogy elfoglalják jogos helyüket. Megtanította őket,
hogyan igazgassák kis birtokaikat, és mindannyiukat a lehető legelőnyösebben házasította ki.
Sajnálatos módon a Leslie-utódok közül nagyon is sokan könnyelműen bántak a vagyonnal
és a sikerrel. Megfeledkeztek a család alapelvéről, és ezt keservesen meg is bánták. „Én azonban jól az eszembe vésem. Nem felejtem el – fogadta meg magában Glenkirk második hercege és hatodik grófja. – A pokolba a Stuart-királyokkal és az összes pereputtyukkal!”
Odakint föltámadt a szél, és hangosan zörgette az ablaktáblákat. A herceg kiürítette serlegét, miközben másik kezével a mind hangosabban doromboló narancsszínű macskát simogatta. Az állat egyszer csak kinyitotta a szemét, és felnézett a gazdájára. Patrick rámosolygott a
combját elégedetten dagasztó teremtményre.
– Ma éjszaka bent kell maradnod a kastélyban, Szultán – szólt fennhangon a cicához. – De
biztosra veszem, hogy találsz magadnak finom egeret vagy patkányt, amivel elszórakozhatsz.
Mit szólsz hozzá? Ami engem illet, öreg barátom, megyek lefeküdni – kászálódott fel a székéből Patrick, és óvatosan letette a macskát a földre. – Ha kora reggelre kitisztul az ég, elindulok vadászni. Elkelne egy-két őz az éléskamrában télire.
A macska megrázta magát, egy pillanatra leült, és a két kutyát figyelte, miközben buzgón
nyalogatta a mancsát, majd méltóságteljesen elvonult a terem sötét zugába. A herceg kuncogott. Tudatában volt annak, hogy nem férfihoz illő, de voltaképpen jobban kedvelte a macskákat, mint az ebeket. A kutyák, a jó isten áldja meg őket, bárkihez hűségesek, aki enni ad
nekik. A macskák viszont csak azzal barátkoznak, akit kedvelnek. Amikor Patrick elindult
felfelé a hálószobájába, az agár és a szetter felpattant, és követte gazdáját. A kastélyban szinte
tapintani lehetett a csendet. Erezni lehetett, hogy jóformán egy lélek sem lakja.
Patrick már korábban aludni küldte a szolgálóját. Egyedül is le tudott vetkőzni és megtudott mosakodni. Magára húzta a hálóingét, és lefeküdt a hercegi hálószobában álló nagy ágyra. Néhány hónapja még a szüleié volt ez a lakosztály és ez a fekhely. Az édesanyja ragaszkodott ahhoz, hogy Patrick beköltözzön ide az apja temetése után. Még mindig kényelmetlenül
érezte magát ebben a hatalmas ágyban, de ezen az estén hamar elaludt, és álomtalan álomba
zuhant.
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2. fejezet
Másnap szürke, borongós reggelre ébredt. Nem esett se eső, se hó, de ahogy a hálószoba
nyitott ablakában állt, észrevette, hogy a szél már lecsendesült.
– Szólj a lovászoknak, hogy ma vadászni megyek – utasította inasát, Donalt, aki gyermekkori pajtása s távoli rokona volt. Donal családjának tagjai, a More-Leslie-k számos nemzedéken át szolgálták Glenkirk lordjait.
– A szakács azt hitte, mylord, hogy korán útra kel – mondta Donal. – Az ebédlőben már
várja önt a finom reggeli. Esetleg nem akar élelmet magával vinni? Szarvasvadászatra megyünk, és meglehet, hogy egész álló nap bottal üthetjük a nyomát.
– Igazad van – helyeselt a herceg. – Szükségünk lesz zabpogácsára, sajtra, almaborra.
Mondd meg az embereknek, Donal, hogy indulás előtt vételezzenek maguknak élelmet a
konyhán.
– Gondoskodom róla, mylord – nyújtotta oda a szolga először az alsónadrágot és a térdnadrágot, majd a hosszú ujjú, húzózsinóros fehér inget. A szarvasagancs gombokkal ékesített
mellényt a kezében tartotta, amíg Patrick felhúzta a mogyoróbarna gyapjú térdnadrágot a vastag, sötét kötött harisnyára.
A herceg megkötötte az inget a nyakán, leült, és harisnyás lábára felhúzta a térdig érő barna bőrcsizmát. Ennek végeztével felállt, felvette a mellényt és begombolta. A Donaltól elvett
bélelt köpennyel és bőrkesztyűvel a kezében kilépett a lakosztályából, és lement az ebédlőbe,
ahol már várta a reggeli.
Az egyedüllét nem vette el az étvágyát. Behabzsolta a mézes zabkását, a marsalával ízesített és tejszínes szósszal leöntött jó pár buggyantott tojást, majd ugyanolyan mohón befalt
három szelet sonkát és egy vajjal megkent és sajtdarabkákkal megszórt egész házi cipót.
Az asztalon ott gőzölgött az édesanyja szülőföldjéről származó, megszokott kedvenc reggeli teája. Patricknek éhgyomorra jobban esett ez a főzet a sörnél vagy a bornál. Mosolyogva
idézte fel emlékezetében, hogy két öccse hajdanán hányszor, de hányszor ugratta, amiért reggel meleg italra vágyott. Ők, csakúgy, mint az apjuk, a reggelihez jobban szerették a barna
sört. Vajon hogy megy sora Duncannek és Adamnek a szüntelen vallási harcokkal és erőszakos villongásokkal terhes Írországban? Ok is mindketten nőtlenek voltak. Patrick csüggedten
felsóhajtott. Kétségtelen, hogy neki kell jó példával elöl járnia.
A reggeli végeztével keserűen állapította meg, hogy a szakács hamar beletanult abba, hogy
csak egy személyre kell főznie, s ezt aggasztónak találta. Ahogy felemelkedett az asztaltól, és
tekintete végigsiklott a termen, a szemébe ötlött az ódon tölgyfa bútort borító vékony porréteg. A kastély kétségkívül női kezet igényelt. Édesanyja háznagya, Adali nélkül a szolgák
kezdtek eltunyulni. Nem volt, aki a körmükre nézzen. Patrick tudta, hogy asszony kell a házhoz. Ám hol az ördögben találjon magának feleséget?
Glenkirk elszigetelt volt, a skót Felföld keleti hegyei között húzódott meg. Patrick birtokai
körös-körül, minden irányban mérföldekre terjedtek ki. Ez örvendetes volt, de egyben azt is
jelentette, hogy a közvetlen közelében nem laktak szomszédok. A legközelebb tulajdonképpen a sitheani Leslie unokatestvérei és a BrocCairn-i Gordon kuzinjai éltek. Mindkét családdal jó viszonyt tartott fenn, ami növelte mindannyiuk biztonságérzetét. Apai nagyanyjának a
családja hajdanán az összes grayhaveni földjét eladta Glenkirk lordjainak, és I. Jakab királlyal

17

Angliába mentek szerencsét próbálni. Mivel az ódon vidéki kastélyuk eléggé rossz állapotban
volt, lebontották.
Patrick mostanában csak hébe-hóba látogatott el az unokatestvéreihez, ezért nem volt tudomása arról, hogy van-e közöttük eladósorban lévő lány. Így hogyan találjon magának feleséget manapság az ember fia? Talán elmegy az ez évi nyári játékokra, és kiszemel magának
egy csinos lányt. Az esküvő előtt azonban előzőleg kipuhatolja, ért-e a házvezetéshez. Jóformán bármelyik lányt könnyen ágyba lehet édesgetni, de ha nem tud parancsolni a szolgáknak,
vagy legalábbis nem tudja átruházni ezt a hatáskört közülük valakire, akkor Patrick aligha
veszi hasznát.
Bár e vészterhes időkben jól jött az elszigeteltség, azért némi hátránya is volt. Patrick még
egyszer számba vette, nem akad-e férjezetlen nő a sitheani vagy a BrocCairn-i unokatestvérei
között, de egyről sem tudott. Az ő nemzedékéhez tartozók mind férfiak, s emlékezete szerint
mindahányan házasok. Hol az ördögben találtak maguknak házasságra alkalmas nőt? Esetleg
rávehetne egyiküket-másikukat, hogy menjenek el vele a nyári játékokra, és adjanak tanácsot
ebben a kényes kérdésben. Előre sejtette, hogy mindannyian mulatságosnak találják majd kínos helyzetét, de nem volt más választása. Segítségre volt szüksége. Csüggedten csóválta a
fejét, és magára terítette köpenyét.
A kastély udvarán már felnyergelve várta a paripája. A megtermett szürke csődör türelmetlenül kapálta a földet. Alig várta az indulást. Fél tucat ember, nemzetsége tagjai a nyeregben
ülve várakoztak rá, hogy elkísérjék a vadászatra. A herceg is nyeregbe pattant, és felhúzta
lovaglókesztyűjét. Szétterült köpenye leért az almásszürke ló horpaszáig. Átdobogtak a tölgyfából készült masszív felvonóhídon, s a kutyák izgatott csaholása közepette elnyelte őket az
erdő.
A szélcsendes időben a köd még megülte a hegycsúcsokat és a fák koronáit. Imitt-amott
felvillant a sötétzöld fenyők között megtorpanó bágyadt fénysugár. Délelőttre sikerült felhajtaniuk egy hatalmas szarvasbikát a sarjerdős területen. A terebélyes agancsú szarvas gyakorlott, ügyes mozdulatokkal, a fák között cikázva menekült, nyomában az ugató ebekkel. Átvágott az erdőn, majd egy tavacskához érve a vízbe vetette magát, s üldözői elől egérutat nyerve
elúszott a ködben. A lovasok mindvégig tisztán hallották az előttük inaló kutyák visszhangos
ugatását, amelyet most a kudarcot és csalódottságot jelző szűkülés váltott fel.
A vadászcsapat odaért a tóhoz. A lovak megtorpantak, idegesen táncoltak, s a lábuk között
vinnyogva kavarogtak a kutyák. Halványan látszott a tovaúszó szarvasbika nyoma a sima víztükrön, de a kiszemelt prédát szem elől vesztették.
– A fene essen belé! – mérgelődött a herceg. – Fél délelőttöt elfecséreltünk azzal, hogy felhajtsuk, a másik fele pedig arra ment rá, hogy üldözzük, s aztán kicsúszott a kezünk közül. –
Leszállt a lováról. – Akár pihenőt is tarthatunk, fiúk, hogy faljunk egyet, mielőtt továbbindulunk. Már kopog a szemem az éhségtől, de csak zabpogácsát és sajtot hoztunk magunkkal.
– Útközben fogtunk néhány nyulat, mylord – jelentette Donal fivére, Colin More-Leslie,
aki Patrick fővadásza volt. – Máris megnyúzzuk és megsütjük őket.
– Hol vagyunk? – nézett körbe kíváncsian a herceg a kiadós ebéd elfogyasztása után.
– Ez a Brae-tó, mylord – felelte Colin More-Leslie. – Nézze csak! Épphogy ki lehet venni
a ködben a szigeten álló öreg kastélyt. Senki sem lakja. Brae utolsó Gordon örökösnője soksok évvel ezelőtt feleségül ment egy Brodie-hoz, és Killiecairnbe költözött a férjéhez.
– Ez a birtok a glenkirki földekkel szomszédos – töprengett fennhangon Patrick Leslie. –
Ha amúgy is lakatlan, és a kastély is romos, talán meg kellene vennem a killiecairni Brodietól. Nem tetszik nekem, hogy a birtokom őrizetlenül hagyott földekkel határos.
– Találkozott már a killiecairni Brodie-val, mylord? – kérdezte Colin. – Az egy gonosz,
vén gazember, és roppant ravasz. Hat fia van, és mindig örül a jó pénznek, legalábbis úgy
hírlik.
– Miért nem adta oda Brae-t valamelyik fiának?
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– A Gordon nő nem az édesanyjuk, mylord. Ő Brodie második felesége volt. A vénember
sokkal idősebb volt nála. Az asszony körülbelül tíz évvel ezelőtt halt meg. Az öreg Brodie
most már jóval túl lehet a nyolcvanon. A fiai mind idősebbek önnél, mylord, de a Gordon
feleség szült neki egy lányt. Gondolom, Brae annak a fruskának a hozománya.
– Az a lány jobban járna egy zacskó aranypénzzel, mint ezzel az ódon, lepusztult kőhalommal és a hozzá tartozó birtokkal – jegyezte meg a herceg. – Gyerünk, nézzünk szét egy
kicsit a kastély körül.
A tó mentén ellovagoltak a fahídig, amely a kis szigetet kötötte össze a parttal. Gyalogszerrel óvakodtak át a korhadó hídon, mivel túlságosan ingatagnak találták. A sziget köves volt,
csak néhány fa magasodott rajta. A köd végül felszállt, az enyhe szellő tovafújta. A nap erőtlen sugarai igyekeztek áttörni az őszi égboltot eltakaró ólomszürke felhőkön.
A sziget nem volt különösebben barátságos. A partját végig sziklák borították homok helyett. A híd és a kastély között nyílt terep húzódott. Nyilván azért hagyták szabadon ezt a területet, mert elsődleges védelmi sávként szolgált. Maga a kastély, amelynek több négyszögletű
és kerek tornya volt, sötétszürke kőből épült. A lakószárny fölötti csúcsos tetőt pala fedte, és
számos kémény magasodott rajta. Közelebbről szemügyre véve korántsem tűnt úgy, hogy
helyrehozhatatlan állapotban volna. Patrick Leslie-t mégis inkább a Brae-hez tartozó föld érdekelte, nem ez az épület.
– Mi a csuda! – szökkent hátra hirtelen, amint egy nyílvessző fúródott a lába mellé a földbe.
– Ön birtokháborítást követ el, uram – szólt egy hang, majd a kastély kitárt kapujából előlépett egy fiatal nő, kezében tartva egy készenlétbe helyezett hosszú íjat.
– Az a gyanúm, hogy ön is – felelte rá hűvösen a herceg. A legkevésbé sem szállt inába a
bátorsága. Zöldes aranyszínű szemének egyetlen pillantásával tetőtől talpig végigmérte a
lányt. Ilyen magas nőt még életében nem látott. Furamód csizmát és térdnadrágot viselt, hozzá
fehér inget szarvasbőr mellénnyel. A válláról hanyagul odavetett piros-fekete-sárga skót mintás köpeny lógott alá. A fején kis kék bársonysapka díszelgett, hetykén kiálló sastollal. Nem is
az öltözéke, hanem a vörös haja ejtette bámulatba Patricket és az embereit. Ilyen vörös színű
hajkoronát csak egyetlenegyszer látott életében. Az aranyfényű vörös hajzuhatag végigomlott
a lány vállán és hátán.
– Kicsoda ön? – kérdezte Patrick az ámulatból fölocsúdva.
– Először ön mondja meg, hogy kicsoda, uram – felelte rá kihívóan a nő.
– Patrick Leslie, Glenkirk hercege vagyok – mutatkozott be kis főhajtással, s közben azon
tűnődött, vajon mennyire selymes tapintású a lány haja.
– Flanna Brodie vagyok, Brae örökösnője. – A lány mellőzte a pukedlizést, inkább szemérmetlenül végigpillantott a férfin. – Mit keres a birtokomon, mylord? Önnek nincs joga itt
tartózkodni.
– És önnek, van? – vonta kérdőre Patrick, s magában azt gondolta, ez egy pimasz nőszemély.
– Mint már mondtam, ez az én birtokom, mylord.
– Szeretném megvenni a birtokát – rukkolt elő Patrick.
– Brae nem eladó – mondta nyugodt hangon a lány.
– Az ön földje az enyémmel szomszédos, hölgyem. Ha nem tévedek, ez a birtok a hozománya. Hacsak nem egy földnélkülihez megy feleségül, amit az atyja és a fivérei biztosan
elleneznének, Brae ugyanolyan hasznavehetetlen lesz az ön férjura számára, mint amilyen az
apja számára. Az arany azonban vonzóbbá teszi önt a kérők szemében. Mondja meg, mennyit
kér érte, és én alkudozás nélkül megadom az árát.
A terpeszben álló Flanna Brodie szeme haragos villámokat szórt.
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– Megmondtam, mylord, hogy Brae nem eladó. Egyáltalán nem áll szándékomban férjhez
menni. Itt akarok élni. Most pedig fogja az embereit, és tűnjenek el a birtokomról! Önök itt
nem szívesen látott vendégek.
Patrick Leslie egy lépést tett Flanna Brodie felé, aki ugyanannyit hátrált, és egy második
nyilat is kilőtt a földbe, a férfi lába mellé, s máris hátranyúlt a tegezbe a harmadikért. Mielőtt
újból felfegyverkezhetett volna, Patrick odaugrott, kitépte a kezéből az íjat, és félrehajította. A
hóna alá kapta a lányt, és tenyerével néhányszor ráhúzott a hátsófelére.
– Maga neveletlen némber! – mordult rá. – Csodálkozom, hogy az apja nem tanította móresre.
A herceg emberei harsogó nevetésben törtek ki, amikor a magából kikelt Flanna kivergődött a férfi kezei közül.
– Öntelt alak! – üvöltötte, és olyan erővel vágta pofon, hogy Patrick megtántorodott. –
Hogy merészeli rám emelni a mocskos kezét? – csapta arcul még nagyobb erővel a férfit, s
védekező állásba helyezkedve a tőréért kapott.
A hahotázás hirtelen elült. A herceg szolgái döbbent, bárgyú szemeket meresztettek. Nem
tudták, mitévők legyenek. Végül úgy döntöttek, nem avatkoznak közbe, mert a herceg egyedül is meg tudja védeni magát.
– Ni csak, a kis fúria! – bődült fel Patrick. Fél kézzel megragadta a lány csuklóját, a másik
kezével pedig lefegyverezte, és szorosan fogta, nehogy elszabaduljon.
– Először maga ütött meg engem – ordította Flanna vadul viaskodva.
– Maga pedig nyilat lőtt ki rám, nem is egyet, hanem kettőt!
– Ön háborgat a birtokomon, és nem akar távozni! – feleselt Flanna.
– Egy szót se többet! – kapta föl a herceg a lányt, és a vállára vette. – Most hazaviszem az
atyjához. Elegem volt az ostobaságából. Brae eladásáról az apja és nem maga dönt. Hajlandó
vagyok annyi aranyat adni érte, amennyit az apja kér.
– Azonnal tegyen le, maga alávaló csirkefogó! – Flanna ide-oda tekergőzve, kapálózva
igyekezett kiszabadítani magát, de lehetetlennek bizonyult a menekülés. Végül kénytelen volt
nyugton maradni, amikor a korhadt fahídon keltek át. Attól tartott, ha hadakozás közben a
tóba esnének, ez az alak inkább képes lenne hagyni, hogy mindketten vízbe fúljanak, de akkor
sem engedné el. A mögöttük baktatok Flanna szeme láttára vihogtak rajta.
– Colly, kötözd meg a csuklóját és a bokáját! – utasított a herceg, amikor a lovakhoz értek.
– Magam előtt, a nyergen keresztülvetve fogom vinni. Milyen messze van innen Killiecairn?
– Úgy tízmérföldnyire, mylord. Át kell vágnunk Hay Glenen; azután a völgy túloldalán
már a Brodie-birtokra érünk. Csak nem akarja egész úton fejjel lefelé lógatva vinni a lányt?
Vegye maga elé a nyeregbe, mylord. Majd én összekötözöm a ló hasa alatt a bokáját, hogy ne
okozhasson bajt. Nem hiszem, hogy az öreg Brodie jó néven venné, ha ön rosszul bánna a
lányával.
A herceg egyetértőn bólintott, de azért még hozzáfűzte:
– Akkor az öreg Brodie nevelje meg a lányát. Sosem találkoztam még ilyen vad nőszeméllyel.
Megkötözték Flanna csuklóját, és felültették a herceg csődörének hátára.
– Tüzes Flannának nevezik ezt a fruskát, mylord – mondta Colin More-Leslie, amikor kitérve a lány célzott rúgása elől, lehajolt összekötözni a bokáját gazdája lovának hasa alatt.
Patrick Leslie felpattant a nyeregbe a lány mögé. Átfogta a derekát, ahogy a kezébe vette a
gyeplőt. Flanna igyekezett elkerülni, hogy egymáshoz érjenek, s hátrahúzódott, de ezzel csak
azt érte el, hogy háta a férfi mellkasához préselődött. Moccanatlanul ült, lélegzetet is alig mert
venni, amikor Patrick a sarkával indulásra ösztökélte a lovát. Gyors lépésben haladtak, mögöttük a glenkirki férfiakkal és a kutyákkal.
Bosszús volt magára, amiért ilyen szép kis kalamajkába keveredett. Mikor tanulja már meg
kordában tartani átkozott heves természetét? Ennek a nyavalyás hercegnek csak meg kell len-
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getnie egy tömött pénzeszacskót az apja és a fivérei orra előtt, és ő örökre búcsút mondhat
Brae-nek. Nincstelen lesz, mert az öregember olyan fösvény, mint annak a rendje. Flanna bánta már, hogy oly sokszor hangoztatta: esze ágában sincs férjhez menni. Most majd a szaván
fogják, és míg a családja meggazdagszik, ő ki lesz semmizve. Előre látta nyomorú sorsát: ha a
vén ördög földobja a talpát, kénytelen lesz a puszta megélhetésért a legidősebb bátyjára,
Aulayra támaszkodni. S ami még ennél is rosszabb, ez ellen semmit sem tehet. Még ha beleegyezne is a birtok eladásába, az apjának akkor is áldását kellene adnia az ügyletre, s ráadásul
az aranyat is ő tartaná meg magának.
– Mi szüksége van önnek a birtokomra? – fakadt ki Flanna váratlanul.
– Már megmondtam. Határos az enyémmel – felelte Patrick.
– Eddig nem tartott rá igényt.
– Glenkirk csak azóta az enyém, hogy apám Dunbarnál elesett – adott magyarázatot a herceg. – Az angliai háború meg a skóciai, angliai és írországi vallási zavargások miatt meg szeretném óvni Glenkirk biztonságát mások őrült cselekedeteitől. Csupán arra vágyom, hölgyem,
hogy békén hagyjanak. Véleményem szerint ezt csakis oly módon érhetem el, hogy annyi
területet vásárolok föl, amennyit csak tudok.
– Nem fogom zavarni önt azzal, hogy Brae-ben lakom – mondta reménykedve Flanna. –
Magam is mindig arra vágytam, hogy békén hagyjanak.
– Ki tudja, mit szeretne majd az ön férje?
– Nincs férjem – mondta a lány. – Engem nem jegyeztek el előre. És nem is szeretném,
hogy feleségül ígérjenek valakinek. A férfiak nem nekem valók. Nem akarom, hogy parancsolgassanak nekem. Apám már elmúlt hatvanéves, amikor én születtem. Tízéves voltam,
amikor az anyám meghalt. Hat bátyám van, ők féltestvéreim. Apám első feleségétől születtek
mindannyian. Tulajdonképpen már ők is idősek. Negyvennyolc és ötvenhat év közöttiek. Az
unokatestvéreim is javarészt idősebbek nálam. Valamennyien Killiecairnben élnek. Terebélyes családunk férfi tagjai nagyhangúak, hencegők, veszekedők; basáskodnak a család nő tagjai felett, és ugráltatják őket. Nekem ez nem tetszik. Mivel saját birtokkal rendelkezem, úgy
döntöttem, Brae-be költözöm.
– Egyes-egyedül? – csodálkozott el Patrick. – És az atyja a hozzájárulását adta ehhez?
– Van egy szolgálólányom, Aggie. Tulajdonképpen a legifjabb bátyám természetes gyermeke. Szinte kislány volt, amikor a szolgálatomba fogadtam, mert a bátyám felesége kegyetlenül bánt vele. Mindig talált ürügyet, hogy verhesse.
– Szóval két lány él egy magányos, düledező kastélyban? – kérdezte Patrick Leslie gúnyosan. – És az ön atyja ebbe beleegyezett? – ismételte meg az iménti kérdést.
Flanna visszanyelte a nyelvére kívánkozó csípős választ. Meg kellett nyernie a férfi jóindulatát, ha meg akarta akadályozni feltett szándékában, hogy megvásárolja Brae-t, s ezáltal megfossza őt a jogaitól.
– Angus is velem él – közölte megfontoltan. – Édesanyám szolgája volt. Amikor a mama
meghalt, az én szolgálatomba állt. Majdnem két méter magas, és rettentően félelmetes harcos.
Patrick csaknem hahotára fakadt. Két lány meg egy bolond, vén katona! Ennek az
Angusnak bizonyára elment a józan esze, hogy belement Flanna tervébe. Patrick igyekezett
visszafojtani a nevetését. Alighanem nagy szívességet tesz Flanna Brodie-nak, ha megveszi
Brae-t. Természetesen képtelenségnek tartotta Flanna vágyát, hogy férj nélkül élje le az életét.
Úgy vélte, az arannyal, amellyel majd a birtok ellenértékét egyenlíti ki, a lány igen tiszteletreméltó férjet szerezhet magának. Hajlandó lesz nagylelkűen még némi ráadást is adni, mivel
furamód nagyra becsülte a lány bátorságát. Colly azt mondta, Tüzes Flannának hívják. Ez a
név igazán találó.
– Ne nyugtalankodjék, kislány! Ígérem, hogy minden rendben lesz.
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„A kutyafáját! – mérgelődött magában Flanna. – Ennek a hercegnek valami baj van a hallásával, vagy csak teljesen agyalágyult? Hát nem hallotta vagy nem értette, amit közöltem
vele?”
– Kérem, mylord, ne tegyen ajánlatot Brae megvételére – könyörgött a hercegnek, pillanatnyilag félretéve önérzetét. – Ez az összes vagyonom. Az ön aranyát apám saját magának
fogja megtartani, és abból a pénzből én egy árva garast sem fogok látni.
– Butaságokat beszél, kislány. Ön az apja egyetlen leánya. Ő csak az ön javát akarja.
– A szentségit! – csattant fel Flanna. – Hát nem érti, mylord? Lachlann Brodie egy gonosz
lelkű vénember! Ha nem muszáj, egyetlen garast sem ad ki a kezéből. Mit gondol, a fivéreim
a családjukkal együtt miért kénytelenek Killiecairnben lakni? Mert az apám egy fityinget sem
hajlandó adni nekik. Ráadásul a feleségük is csekély hozománnyal rendelkezett. Egyik aszszonynak sincs egy darabka földje se, amit a sajátjának mondhat, és ami a férjét is megillethetné. Noha gyűlölik a kapzsiságáért az öreget, egyiküknek sincs mersze ezt kimondani. Ha
ön megveszi Brae-t, apám zsebre teszi az aranyat, és én is ugyanolyan koldusszegény leszek,
mint a bátyáim. És ha az apám már a túlvilágra költözik, az örököse, vagyis a legidősebb fivérem, Aulay, ugyanúgy viselkedik majd, mint ő. Értse meg, nincstelen leszek!
Szavai őszintén csengtek, de Patrick Leslie nem tudta elhinni, hogy bármelyik apa képes
lenne megfosztani egyetlen leányát a jogos tulajdonától. Kiváltképp egy ilyen csinos nőszemélyt, mert hiszen valóban szemrevaló teremtés. A lány minden bizonnyal eltúlozza a dolgot,
mert nem akarja, hogy az édesanyja ősi családi birtokát kiárusítsák a feje fölül. Meg tudta
érteni Flannát, ennek ellenére eltökélt szándékában állt megszerezni Brae-t. Az út további
részét szótlanul tették meg. Glenkirk hercege ugyanolyan hallgatag volt, mint a megsemmisülten magába roskadt Flanna Brodie. A délután derekán értek a killiecairni völgybe, ahol
Lachlann Brodie nagy kőháza sötéten magasodott ki a borult égbolt alatti szürkeségből. Váll
váll mellett haladtak a bejárat felé. Egyszer csak egy rikoltozó nő bukkant föl a kapuban.
– Hát itt vagy, te gonosz boszorka! Hol jártál? Kik ezek az emberek? Azonnal szállj le arról a lóról! Az apád egész nap arra készül, hogy megkapd tőle a megérdemelt verést – ordította a nő dühtől vörös arccal.
– Mylord, ő Una Brodie, a legidősebb bátyám felesége – mutatta be az asszonyt Flanna
szárazon. – Una, ő Glenkirk hercege. Birtokháborításon értem Brae-ben, ő pedig foglyul ejtett. – Gúnyolódva feltartotta megkötözött kezét. – Sajnos addig nem tudok leszállni a nyeregből, amíg a bokám össze van kötve.
Sógornője helyzete láttán Una Brodie olyan sipítozást csapott, hogy népes családja azonnal
összefutott, és tátott szájjal a lovasok köré sereglett.
A herceg mérget vett volna rá, hogy Flanna Brodie huncut kuncogását hallja, de ahogy
jobban belegondolt, rájött, hogy csak képzelődött.
– Nem kell kiabálni, asszonyom – szólt Una Brodie-hoz. – Ha ártani akarnék a killiecairni
Brodie-knak, nemcsak hat embert hoztam volna magammal. – Leoldotta Flanna csuklójáról a
kötelet, s közben utasította Colin More-Leslie-t, hogy vegye le a béklyót a lány lábáról. –
Most már leszállhat – morogta a lánynak.
– Eszemben sincs leszállni, mylord! – mondta szinte virgonc jókedvvel Flanna. Szemlátomást csudamód élvezte a helyzetet. – Idefentről sokkal jobb a kilátás, mint odalentről. Különben sem ültem még ilyen pompás hátaslovon.
– Most mindketten leszállunk – szűrte a szavakat a fogai között Patrick Leslie. Először ő
pattant le, majd leemelte a lányt a nyeregből.
– Mi a csuda folyik itt? – törtetett feléjük egy férfi, aki pontosan ugyanolyan magas termetű volt, mint a herceg.– Hol voltál, Flanna? Az öreg egész nap tombolt, amiért eltűntél. – Pillantása ekkor találkozott a herceg zöld tekintetével. – Ön kicsoda, uram?
– Patrick Leslie vagyok, Glenkirk hercege – jött a válasz. – Van egy kis elintéznivalóm az
atyjával, barátom – nyújtotta a kezét Patrick.
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– Aulay Brodie, mylord – szorította meg a herceg kezét a férfi. – Kérem, fáradjanak beljebb. Szívesen vendégül látjuk az ebédlőnkben az embereivel együtt. Una! Hagyd abba az
óbégatást, asszony! A szentségit! Nem rablók törtek ránk, hanem látogatóink érkeztek! Errefelé ritka a vendég, mint a fehér holló, te meg elriasztod őket.
A herceg követte Aulay Brodie-t a házba. Flanna előttük szedte a lábát, míg a többiek mögöttük ballagtak. A kis terem hamar megtelt a családtagokkal és a szolgákkal. Csupán egyetlen füstös kandalló árválkodott a helyiség túlsó végében. Egy ősz hajú öregember üldögélt
mellette egy magas támlájú, megfeketedett tölgyfa karosszékben. A valaha szép szál, erős
férfi az idő múlásával hajlott hátú, kiforrt csontú aggastyánná változott. Hosszú, kampós orra
volt a legszembeötlőbb. Éles látását még megőrizte, s most árgus szemekkel figyelte a fia
kíséretében feléje közeledő idegent.
– Apám, ő Patrick Leslie, Glenkirk hercege – mutatta be Aulay Brodie.
– Uram! – hajolt meg tiszteletteljesen az idős férfi előtt Patrick.
Lachlann Brodie a kezével intett, hogy foglaljon helyet a szemközti széken.
– Whiskyt ide! – vakkantotta kurtán. Parancsát rögtön teljesítették. Tekintete egyetlen lányára siklott. – Hol jártál? – kérte számon tőle.
– Brae-ben. Magammal akarom vinni Aggie-t és Angust is.
Az öregember kétkedőn hümmögött, majd ismét Patrick Leslie-re fordította a tekintetét.
– Azt hallom, ön hozta haza a nyergében a lányomat összekötözött kézzel és lábbal. Ezt
meg miért tette?
– A lánya rám támadt – felelte a herceg nyugodt hangon. – Nem egy, hanem két nyilat lőtt
ki mellém, nem beszélve arról, hogy tőrrel is hadonászott. Én ezt ellenséges lépésnek véltem.
– Ha akarta volna, meg is ölhette volna önt – jegyezte meg kuncogva Lachlann Brodie. –
Szemtanúja voltam, hogyan terített le egy kifejlett szarvasbikát azoknak a nyilaknak az egyikével tizenhat éves korában. Pontosan szíven találta. A lányom egyébként egyedül is visszatalált volna Killiecairnbe.
– Meg akarom vásárolni Brae-t – állt elő nyíltan a szándékával Patrick Leslie.
– Ugyan miért? – izzott fel az érdeklődés szikrája az aggastyán szemében.
– Mert a birtokommal határos. Azt szeretném, hogy annyi terület válasszon el a
szomszédaimtól, amennyire csak szert tudok tenni – válaszolta a herceg. – Veszedelmes időket élünk a polgárháború óta és a vallási fanatikusok megmozdulásai közepette.
– Ez igaz – értett egyet Lachlann Brodie.
– Apám, nem adhatja el Brae-t – vágott közbe Flanna. – Az az enyém. A hozományom. Az
minden vagyonom!
– Méltányos árat fizetek érte – folytatta a herceg, mintha meg se hallotta volna Flanna szavait. – Egy lány hozománya aranyban jóval többet ér, mint Brae a hozzá tartozó erdős területtel együtt. Köröskörül a glenkirki földek határolják. Rajtam kívül mindenki más számára értéktelen.
– Mennyit hajlandó adni érte? – puhatolózott Lachlann Brodie.
– Kétszázötven aranykoronát.
– Ez kevés – rázta a fejét a vénember.
– Akkor ötszázat – ajánlotta a herceg.
A teremben az emberek felszisszentek, s a lélegzetük elakadt a hatalmas összeg hallatán.
– Nem aranyat kérek Brae-ért, mylord – bökte ki Lachlann Brodie. – Nincs annyi aranypénz a világon, amennyiért ön megvehetné.
– Akkor mit kér érte, uram? – tudakolta a herceg. – Ha módomban áll, megadom, amit kíván, mert mindenáron a magaménak akarom tudni azt a birtokot.
– Ha birtokolni kívánja Brae-t, akkor az örökösnőjét is vinnie kell. Vegye feleségül
Flannát, és Brae az öné.
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– Hű a mindenit! – kiáltott fel Aulay Brodie. Őt ugyanúgy szíven ütötték a hallottak, mint a
többieket. Apjának az arany volt az istene, és most az öregember lemond a pénzről csak azért,
hogy megpróbáljon jót tenni legkisebb gyermekével.
– Senkihez sem akarok férjhez menni. A legkevésbé ehhez az alakhoz! – tört ki dühösen
Flanna.
– Elhallgass, te lány! – intette le az apja higgadtan. – Kemény, szigorú ember vagyok, és az
is igaz, hogy zsugorin bánok a pénzzel, de szerettem az anyádat. Ő volt öregkorom boldogsága. A szavamat adtam neki, hogy jól adlak férjhez. Az igazság az, leányom, hogy ennél jobb
lehetőség nemigen adódik számodra. – Ismét a herceghez fordult: – Nos, mylord, ilyen áron
kell-e önnek Brae? Nem csúnya lány, bár kicsit nagy csontú. Attól tartok, ezt tőlem örökölte,
és nem az édesanyjától. Elég fiatal, úgyhogy még sok gyereket tud szülni, bár huszonkét évesen csaknem túl van az ifjúsága javán. Heves természetű. Nem hazudok: nálánál harcosabb
nőszemélyt nem tudhatna a maga oldalán. Biztosítom afelől, hogy szűz, hiszen eddig egyetlen
férfinak sem sikerült a közelébe férkőzni. Semmi kétsége nem lehet majd afelől, hogy az örököse a saját véréből való. Ha meg akarja kapni Brae-t, el kell vennie a lányomat. Ugye, még
nem házas?
Patricknek megfordult a fejében, hogy füllentenie kellene, de tudta, hogy hamar rájönnének a hazugságra.
– Nőtlen vagyok.
– Nem megyek hozzá feleségül! – süvöltötte Flanna, de rá se hederítettek. Mindenki úgy viselkedett, mintha ez a dolog csak az apjára és a hercegre tartozott volna.
– Pszt! Csönd legyen, te kis buta liba – sziszegte Una Brodie. – Ha nem jártatod a szád, az
apád hercegnét csinál belőled.
– Nekem akkor se kell ez az ember! – tett Flanna egy újabb kísérletet óhaja kinyilvánítására.
Patrick Leslie a lányra nézett. Feleségre volt szüksége. Mit bánta ő, hogy érez-e szeretetet
iránta vagy sem. Neki asszony kellett a házhoz, aki képes örökösökkel megajándékozni öt, és
Flanna ehhez elég erősnek látszott. Mindig is úgy vélte, a szerelem nem más, mint kellemetlen bonyodalmak forrása. A lány elég csinos, állapította meg magában, de a hozománya még
kívánatosabb. Vagyonos ember lévén nem volt szüksége az aranyra. A családja óhaja az volt,
hogy megházasodjék. Ki mást vehetne feleségül? Az igaz, hogy a Brodie-k nyomába se léphettek a glenkirki Leslie-knek. Műveletlen, nyers skót felföldiek voltak, de ez nem számított.
Úgysem valószínű, hogy gyakran látja őket, ha Flanna már Glenkirkben él. Persze meglehet,
hogy szüksége lesz a segítségükre, ha az otthonát támadás éri. Ahogy elnézte a marcona tekintetű Brodie férfiakat, nem kételkedett abban, hogy a harcban az erő az ő oldalukon állna. E
pillanatban eszmélt rá, hogy máris meghozta döntését.
– Feleségül veszem – jelentette ki.
– Nem! – toppantott a lábával Flanna, és szemével segélykérőn végigpásztázott a teremben,
de hiába. Az egybegyűltek rezzenéstelen arccal néztek rá.
– Mylord, ez nem szerencsés döntés – súgta oda gazdájának Colin More-Leslie. – Biztosan
van valami más megoldás is. Az ön atyja, isten óvja a lelkét, vajon áldását adná erre a frigyre?
És az édesanyja, a hercegnő, mit szólna ehhez?
– Nekem asszony kell a házhoz – makacskodott a herceg –, és Brae-t is meg akarom kaparintani. Számomra ez tűnik a legtökéletesebb megoldásnak, Colly.
– Menj le a faluba, és hozd ide a lelkészt a templomból – utasította legidősebb fiát
Lachlann Brodie.
– Azt akarja, hogy most azonnal tartsuk meg az esküvőt? – rökönyödött meg Patrick
Leslie, de belátta, hogy végül is teljesen mindegy, mikor ütik nyélbe a házasságot.
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– Elveszi feleségül, és együtt hál vele, mylord. A fiaimmal együtt be akarjuk biztosítani
magunkat, hogy ön ne tagadhassa meg a lányomat elhálatlan házasság címén, és ne tarthassa
meg Brae-t ilyen módon magának. Én senki ember fiában meg nem bízom.
– Ez egy vén, ravasz róka – jegyezte meg halkan Colin More-Leslie.
– Ahogy óhajtja, Lachlann Brodie – mondta a herceg. – Hozassa ide Aulayval a lelkészt.
Ez ugyanolyan alkalmas időpont az esküvőre, mint bármelyik.
– És az éjszakát itt töltik – adta ki a burkolt parancsot az aggastyán.
– Úgy lesz, uram. Együtt hálok a lányával, hogy reggel, mielőtt magammal vinném
Glenkirkbe, a lepedő láttán mindenki meggyőződhessen róla, hogy elvettem az ártatlanságát.
Akkor Brae birtoka-levele a tulajdonomba kerül, nemde?
– Megegyeztünk! – bólintott Lachlann Brodie. A tenyerébe pökött, és kézfogásra nyújtotta
a kezét.
– Áll az alku! – köpött a markába Patrick Leslie is, és kezet ráztak.
– Nem – mondta Flanna Brodie elhaló hangon, de mindenki elengedte a füle mellett. Akár
a falnak beszélt volna.
– Ötszáz aranykorona úszott el, hogy te hercegné lehess – mormolta irigykedve Flanna sógornője, Ailis. – Te aztán megfogtad az isten lábát!
– Az isten lábát? – kérdezett vissza keserűen Flanna. – Inkább istencsapásának tartom. Te
és a bátyám, Simon, legalább szeretitek egymást. Ez a glenkirki Leslie csak Brae-t akarja
megszerezni tőlem. Neki teljesen mindegy, hogy pénzért vagy házasság révén jut hozzá.
Honnan az ördögből tudjam, milyen egy hercegné élete? A tudatlanságommal szégyent hozok
magamra és a férjemre. Ez neked szerencse?
– Biztosan sikerül megtanulnod hercegnéként viselkedni – nyugtatta meg Ailis. – Különben sem hiszem, hogy eljutsz a királyi udvarba. Úgy hallom, az angolok már megöltek egy
Stuart-királyt. Értesz a házvezetéshez, hiszen mindannyian küszködtünk veled, hogy elsajátítsd a háztartási alapismereteket. A makacsságod ellenére egészen ügyes vagy. Mást is szépen meg fogsz tanulni.
– Vigyétek a lányomat a szobájába, és öltöztessétek fel illőképpen az esküvőjére – utasította a nőket Lachlann Brodie.
Flanna fivéreinek feleségei és lányai tüstént közrefogták és elvezették a lányt. Aggie, a
szolgálólánya odafurakodott mellé.
– Ugye magával visz, úrnőm? – kérdezte izgatottan.
– Igen. Angusszal együtt velem jössz Glenkirkbe – felelte Flanna, és hirtelen a herceghez
fordult: – Ugye, magammal vihetem Aggie-t és Angust? Nélkülük innen egy tapodtat sem
teszek.
– Természetesen hozhatja őket – biztosította Patrick. Flanna eltökélten nézett a szemébe,
amikor előadta a követelését, jóllehet nem volt jogosult e kérdésben dönteni. Ez azonban csekély kérés volt, hiszen minden újdonsült asszony a saját szolgálóival érkezett Glenkirkbe.
Flanna fásultan tűrte, hogy sógornői lecibálják róla a ruháját, és betuszkolják a meleg vízzel teli kádba.
– Kezdjük a hajammal – mondta lehangoltan Aggie-nek, aki tüstént rábólintott.
– Majd mi összecsomagoljuk a ruháidat – ajánlotta fel Una. – Bár szerintem ezek jó része
nem alkalmas arra, hogy a glenkirki kastélyban viseld őket. Majd Aggie-vel varrsz magadnak
csinos új ruhát, hiszen megtanítottunk varrni. A herceg nem lesz szűkmarkú újdonsült feleségével. Mielőtt rád unna, kérd el tőle a kamra kulcsát. Ott biztosan találsz magadnak különféle
selymeket és más finom kelmét.
– Nekem semmi sem kell tőle – vágta rá Flanna ridegen. – Brae az egyetlen, ami igazán
kell nekem, és az most az ő tulajdonába kerül.
– Ne légy ostoba! – ripakodott rá Una.
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– Az öregnek inkább el kellett volna fogadnia az ötszáz aranyat – jegyezte meg Ailis. –
Képzeljétek el, milyen lesz Tüzes Flanna hercegnének! – vihogott.
– Elhallgass, te undok hárpia! – rivallt rá Una. – Azt hiszed, Ailis, hogy ha a vén Lachlann
az aranykoronát választotta volna, te vagy bármelyikünk látott volna belőle egy garast is?
Emlékeztetlek rá, hogy az én Aulaym az öreg örököse. A te Simonod majdhogynem a legfiatalabb fiú a testvérek között. Brae Flannáé volt az édesanyja révén, ezért őt illeti meg, hogy
rámosolyogjon a szerencse. Bevallom, engem is meglepett, hogy Lachlann Brodie lemondott
az ötszáz aranyról, de hát a nagy korkülönbség ellenére is rajongásig szerette Meg Gordont.
A nő szavait követően a szobára síri csend telepedett. Una volt a ház úrnője az asszonyok
között. Szigorúsága, lobbanékony természete és az ostoba emberekkel szemben tanúsított
türelmetlensége ellenére jólelkű asszony volt. Senki, még a tulajdon apósa sem mondhatta
róla, hogy indokolatlanul volt könyörtelen. Vaskézzel irányította a Lachlann Brodie házában
élő nőket, megkövetelve tőlük az azonnali engedelmességet és a tisztességes viselkedést.
Azonmód büntetésben részesített bárkit, aki fölényeskedett, még Flannát is, pedig ő a szívéhez közel állt.
Ugyanaz a téli járvány vitte el Una Brodie lányát, mint amelyik Flanna édesanyja halálát
okozta. Négy fia mellett a lányát tartotta legkedvesebb gyermekének. Una is megbetegedett,
és a gyermekével együtt Meg Gordon ápolta őket. Így kapta meg a ragályos kórt, amibe belehalt. Flanna semmiben sem hasonlított az ő Maryjére, de félárván maradt. Önként magához
vette, és a tőle telhető legjobb nevelésben részesítette annak ellenére, hogy a lány már születése óta nehezen kezelhető volt, mert Meg elkényeztette.
Flanna megfürödve, meztelenül kilépett a tölgyfa kádból, hogy megszárítkozzék. Sűrű, tömött hajkoronáját először törülközővel dörzsölgették, majd a tűz mellett simára, fényesre kefélték. Hófehér lenvászon ingruhát adtak rá, és a fejére egy kis koszorút helyeztek, amelyet az
unokahúgai hangából és őszirózsából kötöttek. Az esküvőjén ezt az egyszerű öltözéket viseli,
s hajadonhoz illő módon mezítláb és kibontott hajjal jelenik meg.
– Lehet, hogy magas a termeted és vörös a hajad, mint az apádé és a fivéreidé, de az arcvonásaidat az édesanyádtól örökölted – jegyezte meg Una. – Meg valóban szép nő volt. A
bőröd makulátlan, a szemed gyönyörű, és ajkad csókra termett. A herceg nem lesz boldogtalan veled. Jól figyelj rám, Flanna! Amikor eljön az ideje, hogy a férjed az ágyba visz, feküdj
csak nyugodtan, és hagyd őrá a teendőket. Első alkalommal kicsit fájdalmas lesz, amikor beléd hatol, de ez csupán múló kellemetlenség. Ha a férjed ügyes a dolgában, később még némi
örömet is lelhetsz benne, de ha nem, akkor is mondd azt, hogy élvezted a dolgot. Minden férfi
szereti azt hinni magáról, hogy nála jobb szerető nincs a világon. Abból semmi baj nem származik, lányom, ha meghagyjuk őket ebben a hitükben.
– A bátyáim jó szeretők? – szegezte a kérdést hat sógornőjének Flanna, és körbehordozta a
tekintetét. Pajkosan kacagott a feszengésük láttán. Una szeme haragos villámokat lövellt.
Flanna tudta, hogy viszket a sógornője tenyere, hogy pofon vágja, de nem akarta, hogy a többiek bosszúsnak lássák. Ailis, Peggie, Eileen, Mona és Sorcha zavartan irult-pirult.
– Viselkedj rendesen, te kis szuka! – utasította rendre Una. – Azért, mert hercegné leszel,
ne gondold, hogy komiszkodhatsz velünk. Aulay sosem okozott nekem csalódást az ágyban,
és kétségkívül az öccsei is rendesen bánnak a feleségükkel – vette védelmébe a többieket. –
Most pedig tégy lakatot a szádra, te lány, és mindenki térdeljen le! Imádkozzunk, hogy Flanna
meglelje a boldogságát, és kilenc hónap múlva egészséges fiúgyermekkel lepje meg a férjét.
– Hagyd abba, Una! – feleselt Flanna. – Még hozzá sem szoktam a gondolathoz, hogy férjes asszony leszek, és te máris gyerekekről beszélsz.
– Egy fiúörökös megszilárdítja a helyzetedet, leányom – jelentette ki a sógornője bölcsen.
– Ha okos vagy, Flanna Brodie, igyekszel minél előbb gyermeket szülni a hercegnek, amilyen
gyorsan csak lehet.

26

3. fejezet
Una visszaküldte az egyik fiatalabb nőt az ebédlőbe azzal, hogy nézze meg, megérkezett-e
már a faluból a lelkész. Minthogy azzal a hírrel tért vissza, hogy a pap már várja őket, minden
további nélkül levezették Flannát a lépcsőn, egyenesen Forbes nagytiszteletű úr, a helybéli
presbiteriánus pap elé. Patrick Leslie Flanna mellé lépett. Kissé elcsodálkozott a menyasszony
öltözékén, de eszébe jutott, hogy ősi vidéki szokás szerint a menyasszonynak ártatlansága és
engedelmessége jeléül mezítláb és ingruhában kell a jövendőbelije elé járulnia. Patrick kis
híján hahotára fakadt, mert sejtette, hogy Flannából hiányzik az engedelmesség erénye, de ha
jól vezeti a háztartást, mit törődik ő ezzel.
A pap megköszörülte a torkát, és gyorsan elvégezte a minden pompát nélkülöző, egyszerű
szertartást. Patrick Leslie jól hallható, határozott igennel nyilvánította ki akaratát, hogy feleségül kívánja venni Flanna Brodie-t. Amikor azonban Forbes nagytiszteletű úr Flannának tette
fel a kérdést: férjéül kívánja-e fogadni a herceget, és esküszik-e, hogy szeretni, tisztelni, becsülni fogja, s engedelmeskedik neki, a lány hirtelen elbizonytalanodott, majd így szólt:
– Nem szeretem őt, mert nem is ismerem. A tiszteletemet pedig ki kell érdemelnie. Becsülni fogom azonban mint hites férjuramat, de nem ígérem meg Isten előtt, hogy engedelmeskedem neki, mert ebben nem lehetek előre biztos.
A szerencsétlen, rémült lelkésznek fogalma sem volt, hogyan reagáljon a lány őszinte kijelentésére. Lachlann Brodie-n látszott, hogy tüstént szétveti a düh. A feje lila volt a méregtől.
– Elfogadom a hölgy feltételeit – rukkolt elő váratlanul Patrick Leslie, s ezzel megmentette
a helyzetet. – A méltányosság így kívánja, tekintve, hogy csak néhány órája ismerjük egymást. Nagyra értékelem a hölgy szókimondását és nyíltszívűségét. Mindez szilárd jelleméről
tanúskodik.
– Akkor minden rendben – szögezte le hamar Forbes nagytiszteletű úr nagy megkönnyebbüléssel. – Ezennel házastársakká nyilvánítom önöket.
– Ha még mindig én felelnék érted, jól elnáspángolnálak, te lány – tett szemrehányást
Flannának az apja. – Ajánlom a férjuradnak, hogy lássa el a bajodat.
Flanna ez egyszer mélyen hallgatott, és nem feleselt vissza az apjának.
– A vacsora tálalva! – jelentette be Una, s mindannyian asztalhoz ültek, hogy elfogyasszák
az ünnepi fogásokat.
A herceg meglepetten látta, hogy újdonsült apósa házában csak úgy roskadozik az asztal a
sok finomságtól. Minthogy Lachlann Brodie fukar ember hírében állt, Patrick nem számított
rá, hogy ilyen dínomdánomot csap. Volt frissen fogott pisztráng és lazac vad vízitormaleveleken tálalva; zsírtól csöpögő fél sült marha; egy nagy tálon kenyérrel és almával töltött,
ropogósra sült kacsafalatok; nyúlragu, amelynek illatos barna levében sárgarépa és póréhagyma úszott; friss kenyér, vaj és egy kis kerek sajttömb; finom októberi sör, amelynél jobbat Patrick Leslie még soha nem ivott. Bort nem szolgáltak fel, viszont az ínyencek frissen
préselt almabort ihattak.
Flanna azon kapta magát, hogy csak piszkálgatja az ételt, pedig általában elég jó étvágya
volt. Kezdett ráeszmélni, hogy rohamosan közeleg az idő, amikor kénytelen lesz ágyba bújni
ezzel a sötét idegennel. Voltaképpen semmit sem tudott arról, hogy mi történik az ágyban
férfi és nő között. Soha nem is érdekelte különösebben ez a kérdés. Nem voltak vele egykorú
barátnői, akikkel bizalmasan elcseverészhetett volna, így azt a keveset, amit tudott, Unától
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volt kénytelen megismerni, bár sógornője nem szívesen tárgyalt egy hajadon leánnyal ilyen
témákról.
Az a néhány szó, amit Una elejtett, mielőtt bementek az ebédlőbe, csak még jobban összezavarta Flannát. „Szörnyen ostobának fogok tűnni” – nyilallt belé a kissé rémült gondolat.
Patrick Leslie lopva figyelte újdonsült feleségét, és feltűnt neki, hogy jóformán csak csipegeti az ételt. „Vajon mennyire ártatlan ez a lány?” – tűnődött el magában. Az öreg azt állította
róla, hogy érintetlen, csakhogy ezeknél a skót felföldi lányoknál sosem lehetett tudni. És valóban csak ilyen egyszerűnek látszó okból kellett ripsz-ropsz egybekelniük? Vagy a lány már
a szíve alatt hordja egy másik férfi gyermekét? Ahogy Flannát elnézte, tüstént el is altatta ezt
a gyanúját. Semmilyen jel nem utalt arra, hogy azelőtt szabadosan viselkedett volna. A ravaszdi vén Brodie egyszerűen csak jó lehetőséget látott arra, hogy egy nemesi címmel rendelkező férfival összeházasítsa a lányát, és meg is ragadta a kínálkozó alkalmat. A herceg eltökélte magában, hogy ennek ellenére még ma éjjel itt, az atyja házában együtt hál ifjú feleségével. Ha kiderül, hogy a lány mégsem szűz, azon nyomban érvénytelenítteti a házasságot.
Brae-t viszont továbbra is megtartja magának fájdalomdíjul a szándékos megtévesztésért.
Amikor végül leszedték az asztalt, egy dudás lépett a terembe, és játszani kezdett. A
Brodie-k egyesével-kettesével felálltak, és táncra perdültek az asztal előtt. A huzatos kandallóból kiáramló füst kezdte halványkékre festeni a terem levegőjét. Patrick most eszmélt rá:
egy szót sem váltott Flannával azóta, hogy a pap összeeskette őket. Odanyújtotta a kezét ifjú
feleségének, és vele együtt felállt az asztaltól.
– Jöjjön, asszonyom, ünnepeljük tánccal a menyegzőnket. – Patrick a terem közepére, a
táncolók közé vezette hitvesét, s a dudás a méltóságteljes menyegzői talpalávalót kezdte játszani. A herceget ámulatba ejtette, párja mily kecsesen mozog magas termete dacára. Egyszerű szoknyáját ujja közé csippentve kissé megemelte, pukedlizett, s biztos tánclépésekkel lejteni kezdett. Patrick a karjába vonta, s forogni kezdett vele. Flanna hátrahajtotta a fejét, és egy
röpke pillanatra felpillantott rá. A szeme színe ezüstszürke! Patrick csak most vette észre.
– Remekül táncol, asszonyom – tett halk megjegyzést Patrick egy kis elismerő mosoly kíséretében.
– Köszönöm a bókot, mylord – felelte halkan Flanna.
– Szép párt alkotnak – súgta oda férjének Una Brodie. – Apátoknak ma ördögi szerencséje
volt. Nem hittem, hogy egyáltalán sikerül férjhez adnunk ezt a lányt, arról nem is beszélve,
hogy ilyen előnyösen, a glenkirki herceghez.
– Imádkozz, hogy a herceg hamar teherbe ejtse, és Flanna egészséges fiút hozzon világra –
mondta feleségének Aulay Brodie. – A herceg családja nem fog örvendezni, amikor hírét veszi ennek a házasságnak. Biztos vagyok benne, hogy egy killiecairni Brodie-nál sokkal jobb
partit szántak a hercegnek. Jól mondod, Una, apánknak ma pokoli szerencséje volt, de adja
isten, hogy Flannának ugyanilyen szerencséje legyen az eljövendő hónapokban. Nem tehetek
róla, de sajnálom a kishúgomat. A herceg nem ismeri, és csak a hozományát, Brae-t akarja
megkaparintani. Remélem, megszereti őt, vagy legalábbis kedves lesz hozzá.
– Ne izgulj Flanna miatt! Kemény, határozott lány. Ha meg akarja szerettetni magát a herceggel, sikerül is neki. Aulay, én ezt a szerencsétlen Patrick Leslie-t sajnálom. Nem is sejti,
Flanna milyen heves, indulatos tud lenni.
– Majd hamarosan megtudja, asszony– kuncogott Aulay Brodie.
– Ideje távoznod, leányom – hajolt oda Flannához Lachlann Brodie. – Nemsokára utánad
küldjük a férjedet. Áldjon meg az isten, Flanna. Édesanyádnak ma dagadna a keble a büszkeségtől.
Flanna felállt, lehajolt az apjához, és egy csókot nyomott az öregember elgyötört orcájára.
– Tudom, apám, hogy ezt azért tette, mert számomra ezt tartotta a legjobbnak. Talán egy
napon hálás leszek magának ezért. Vagy átkozni fogom. Majd idővel kiderül. Egyik nő se jöjjön velem. Egyedül is elboldogulok.
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Az öregember egy bólintással tudomásul vette lánya kívánságát, és csendesen intett a nőknek, hogy maradjanak ülve, amint a lánya elhagyta a termet.
Flanna felsietett az emeleti kis hálószobájába. Elcsodálkozott, amikor a folyosón észrevette
a saját holmijával megpakolt két kis utazóládát. A szobájába lépve látta, hogy jóformán az
összes személyes tárgya eltűnt. A két ember számára igencsak szűk ágyat tiszta ágyneművel
vetették meg. Az asztalon széles nyakú réz vizeskancsó, mellette langyos vízzel teli korsó állt.
A vizeskancsó mellé tiszta törlőruhát készítettek. Flanna egy kevéske vizet töltött, megmosta
a kezét és az arcát, majd a törlőkendővel megdörzsölte a fogsorát, végül kiöntötte a mosdótálból a vizet a szoba egyetlen kis ablakán. Hirtelen hátraperdült, amint lépteket hallott közeledni
a folyosó felől. Az ajtó kitárult, s a herceg belépett a szobába. Flanna szíve hevesen verni
kezdett.
A férfi becsukta az ajtót maga mögött, és bereteszelte.
– Ne nézzen ilyen rémülten! – szólt a lányhoz. – Nem áll szándékomban ártani magának,
asszonyom. Furamód a szavát se lehetett venni egész este, nem úgy, mint napközben. – Leült
az ágy szélére. – Kérem, segítsen lehúzni a csizmámat.
– Mit szeretne hallani tőlem, mylord? – fordult háttal a hercegnek Flanna, és a lába közé
fogva a férfi egyik lábát, lehúzta róla a csizmát. Miután a másiktól is gyorsan megszabadította, szembefordult vele.
– Nemcsak én nem kerestem ezt a frigyet az ön családja és az én családom között, de valójában maga sem. Brae-t akarta, s most megszerezte. Nem rám vágyott.
– Feleségre is szükségem volt – vallotta be Patrick. Kigombolta a mellényét, kibújt belőle,
és odanyújtotta a lánynak.
Flanna elvette tőle, és gondosan a szobában álló egyetlen székre helyezte.
– Ám ha nem kínálkozott volna ez az alkalom, nem egy killiecairni Brodie lányt keresett
volna magának házastársnak. Nem így van?
– Nem tudom, kit kerestem volna magamnak – válaszolta Patrick nyíltan. – Anyám, mielőtt délre távozott, azt tanácsolta, nősüljek meg. Az igazság azonban az, hogy a környéken
nem ismerek egyetlen fiatal nőt sem, aki feleségként számba jöhetett volna. Nem számítottam
arra, hogy ilyen hamar a nyakamba szakad apám öröksége, hiszen jó egészségnek örvendett;
de örökös lettem, s ezért vált szükségessé, hogy asszonyt találjak a házhoz. Ön ugyanúgy
megfelel erre a célra, mint bármely más lány. Mint már mondtam, nekem Brae kellett.
– Van szeretője? – tudakolta Flanna.
Patrick Leslie váratlanul a lányra vigyorgott.
– Féltékeny lenne, ha azt mondanám, hogy van? – incselkedett vele.
– Ne áltassa magát, mylord – felelte csípősen Flanna. – Csak tudni szeretném, mire számítsak, amikor Glenkirkbe érkezem.
– Kedvelem a lányokat – ismerte el a herceg. – Van három elismert természetes gyermekem, két fiúcska és egy piciny lány; de mindegyikük édesanyja csupán futó kaland volt számomra. Ennek ellenére magaménak ismerem el a kicsiket, és gondoskodom róluk, hogy ne
szenvedjenek hiányt semmiben. Glenkirkben sosem tartottam szeretőt, de másutt sem, asszonyom.
Flanna bólintott, hogy tudomásul vette.
– Mi a dolga egy hercegnének? Nem vagyok nagyon művelt. A házvezetéshez értek. Le
tudom írni a nevemet; ám finom modort nem tanultam, és nem beszélek idegen nyelveket.
Nem szeretném, ha szégyent vallana velem, mylord.
Patrick Leslie-t különös módon meghatotta Flanna őszintesége. Mesterkéletlen, egyszerű,
becsületes lány volt. Meglehet, hogy ez a hirtelen jött házasság végül is nem lesz számára
hátrányos. A herceg most felállt, és gombolgatni kezdte a nadrágját.
– Glenkirk persze nagyobb, mint az ön apjának a háza – kezdte a mondandóját Patrick. –
Anyám távozásával egyetlen nő sem maradt a kastélyban, aki kézben tartaná a háztartást, amit
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eddig a szolgái vezettek, akiket ő hozott magával, amikor hozzáment apámhoz. Glenkirknek
nagy szüksége van a női kézre, asszonyom. Hálás leszek az ön szakértelméért. Választhat
magának szolgálót a mi embereink közül, ezenkívül ott lesz magának Aggie és Angus is. –
Patrick kilépett a sötét gyapjú térdnadrágból, majd a vászon alsónadrágból, és mindkét ruhaneműt Flanna kezébe adta.
Flanna hirtelen újra elnémult, amint elvette az odanyújtott ruhadarabokat, s futó pillantást
vetett a férfi majdnem térdig érő inge alól kikandikáló hosszú lábszárára. A térdkalácsa épphogy csak kilátszott a harisnya fölött. Patrick lehajolt, gyorsan legöngyölítette a lábszáráról és
félrerúgta a harisnyát.
– Nos, azt hiszem, asszonyom, most már tettre készen állunk – fordult a lány felé.
Flanna nagyot nyelt.
– Tulajdonképpen azt se tudom, mit kell tenni – vallotta be.
– Jöjjön ide hozzám! – utasította a férfi szelíden.
Az ifjú feleség néhány lépést tett, s megállt ura előtt.
– Árulja el nekem, pontosan mit tud vagy mit hallott a házastársak meghitt együttlétéről –
kérlelte halkan Patrick.
– Valójában semmit. Mielőtt bementem a terembe, hogy házassági esküt tegyek, a sógornőm azt mondta, feküdjek nyugodtan, amikor ön belém hatol, és ha ön tapasztalt férfi, talán
némi élvezetben is lesz részem; de, mylord, nekem halvány fogalmam sincs, Una mire gondolt. Sajnálom, hogy ilyen tudatlan vagyok, és nem akarom önt magamra haragítani, de ez az
igazság.
Most Patrick Leslie-n volt a sor, hogy nagyot nyeljen. Ha Flannának hinni lehetett, márpedig biztosra vette, hogy szavahihető, akkor valóban egy tudatlan, ártatlan leányzó volt szemben azokkal a szűz lányokkal, akik már valamelyest ismerték a szenvedély iskoláját. Volt-e
valaha is ilyen szűzzel vagy egyáltalán bármilyen szűz leánnyal dolga? Emlékezete szerint
nem.
– Hagytad-e, Flanna, valaha is, hogy egy fiú megcsókoljon vagy megöleljen? – szegezte
neki a kérdést. Hirtelen rájött, hogy az asszonyom megszólítás nem helyénvaló.
– Természetesen nem! – vágta rá méltatlankodva a lány. – Minek néz engem, mylord?
Nem vagyok egy léha, könnyűvérű nőcske, aki minden fiatalemberrel rögtön behúzódik egy
sötét zugba vagy elfekszik a hangák tövében.
– Nem is erre gondoltam, kislány, de egy futó csók vagy ölelés még nem bűn. Ám ha a
szerelem iskoláját nem ismered, akkor az elejétől kell kezdenem a tanításodat. Az apád elvárja, hogy reggelre elvegyem a szüzességedet, mert különben nem adja át Brae okiratait. Úgyhogy hajnalig még sok tennivaló vár kettőnkre.
– Már megint Brae! – csattant föl Flanna. – Hát vigye, legyen az öné, de engem hagyjon
békén, mylord! Inkább szűzen halok meg! – s ezzel dacosan hátat fordított Patricknek.
A férfi halkan elnevette magát. Fél kézzel gyengéden átfogta a lány derekát, és maga felé
fordította. Nem tudta türtőztetni magát, és egy pillanatra az aranyfényű, hosszú, vörös hajkoronába temette az arcát. Fehérhanga-illata volt.
– Nem, nem, kislány – csitította Patrick. – Vétek lenne szűzen meghalnod, hiszen oly gyönyörű vagy! – Dús fürtjeit félrelökve csókot lehelt a lány nyakszirtjére. Ajkán érezte Flanna
bőrének bársonyos puhaságát. Elégedetten gondolta magában, hogy párja majd könnyen
vágyra tudja gyújtani.
Flanna lélegzete a torkán akadt. A férfi gyöngéd, de határozott mozdulattal izmos testéhez
szorította. Rémülettel vegyes kíváncsiság kerítette hatalmába, amint nyakszirtjén érezte a herceg ajkának forró érintését.
– Valóban úgy gondolja, hogy szép vagyok? – kérdezte szemérmesen, amikor visszanyerte
a hangját. Az ördögbe is, mi ütött belé? Teljesen úgy viselkedik, mint egy buta liba.
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– Igen – fordította maga felé a lány ovális arcát Patrick, hogy a szemébe nézzen, majd az
állát kissé megemelte, lehajolt, és gyöngéden megcsókolta az ajkát.
Flanna szégyenében majd elsüllyedt amiatt, hogy majdnem elalélt, amikor ajkuk egymáshoz ért. Feje kóválygott, szíve oly vadul és hangosan vert, hogy a fülében hallotta visszhangozni. Egész testét melegség öntötte el, miközben úgy ingott a lábán, mint egy szélben hajladozó facsemete.
– Ja-aj! – csak ennyit tudott szólni, amikor a herceg végül elvonta tőle az ajkát.
Patrick elkapta és megtámasztotta. Flanna zavartan elpirult, s arcát férje nyakába rejtette.
Patricket elbűvölte a lány romlatlansága.
– Úgy vélem, van tehetséged a csókolózáshoz – jegyezte meg mosolyogva.
Most, hogy már megszűnt forogni vele a világ, Flanna megállapította magában, hogy ő is
élvezte kettejük első csókját.
– Majd elválik, ha többször gyakoroljuk, mylord – mondta kihívóan a férfi szemébe nézve,
s átölelte a nyakát.
– Úrnőm és hitvesem óhaja számomra parancs – nevette el magát Patrick, és ismét csókolni kezdte.
Flanna egészen hozzásimult, szinte beleolvadt. Hagyta, hogy irányítsa őt, s gyorsan tanult a
férfi szakavatott útmutatása alapján. Ajkuk, mint két pillangó szárnya, először csak finoman
össze-összerebbent. Majd a gyámkodás jellege lassan változni kezdett. A férfi ajka egyre mohóbban követelte a csókot. Flanna érezte, hogy egész benseje kavarogni kezd az izgalomtól.
Patrick a hüvelyk- és mutatóujjával erősen tartotta a fejét. Nyelvét végigfuttatta telt ajkán. A
meglepetéstől levegő után kapott, s a férfi nyelve mélyen behatolt nedves, meleg szájába.
Ösztönösen viaskodni, menekülni akart, de Patrick a világért sem engedte. Forró nyelvével
kitapogatta hátrahúzott nyelvét. Addig-addig cirógatta és incselkedett vele, amíg nyelvük lassú, érzéki táncba kezdett. Flanna képtelen volt türtőztetni magát, s követte a férfi útmutatását.
Ekkor eszmélt csak rá, hogy a herceg már elengedte a fejét, és a kezével most a ruháját összefogó szalagokat kezdi kioldozgatni. Flanna elrántotta a fejét.
– Ne! – kiáltott fel, és mindkét kezével megpróbálta elhúzni a herceg kezét.
– A csók után az érintés következik, kislány – mondta Patrick Leslie rekedtes hangon. –
Bízz bennem, Flanna! Nem akarlak bántani, de most meg kell hogy érintselek.
– Miért? – kérdezte a lány félig suttogva, de jó ég, a herceg hatalmas keze máris besiklott
elöl a ruha nyakkivágásán, hogy megfogja a mellét. Flanna megremegett.
– Azért, mert én már nem vagyok ártatlan, kislány, és úgy tűnik, a csókoddal sikerült felébresztened a vágyam. Most muszáj csillapítani ezt a gerjedelmet, mert különben magamévá
tennélek, mielőtt készen állnál rá – közölte Patrick kereken.
– Ó! – Flanna hangja igen megszeppent volt.
– Mily hevesen dobog a piciny szíved! – mormolta a férfi, és a fejét lehajtva megcsókolta a
lány mellbimbóját.
– Sokkal szaporábban fog verni, ha ezt folytatod – zihálta Flanna, miközben a herceg forró
tenyerébe fogta a keblét. Amikor az imént csókot lehelt a mellbimbójára, Flanna úgy érezte,
mintha villám futott volna végig az egész testén. Mellbimbója megduzzadt, és kissé fájdalmasan megfeszült.
– Az asszonyi keblek simogatásra termettek – magyarázta Patrick.
– Még nem vagyok asszony – vágta rá Flanna, és ujjait a férfi sötét hajtincsei közé fűzte, és
felemelte a fejét.
Patrick felkacagott.
– Nem tudok ellenállni pazar bájaidnak, kislány. Túlontúl gyönyörűséges vagy.
– Nem is ismerjük egymást. A mai napig soha nem is láttalak. Amikor kilőttem rád a nyilaimat, én csak el akartalak zavarni. Nem gondoltam, hogy a mai nap azzal végződik, hogy férj
és feleség leszünk.
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– Én se hittem, Flanna – mondta halkan a herceg. – Ám itt vagyunk mint férj és feleség, és
nem hiszem, hogy a szeretkezésnél lenne jobb módja annak, hogy megismerjük egymást.
Nem egy lány ment férjhez számára idegen férfihoz, és korántsem bánta meg. Jó férjed leszek, kislány.
– Soha nem hittem, hogy férjhez megyek – vallotta be Flanna alig hallható hangon.
– De férjhez mentél. Az én feleségem vagy – vonta magához szorosan a herceg. – Igyekszem türelmes lenni hozzád.
– Tudom – mondta a lány. Hirtelen szappan- és borulattal elegyes ló- és emberszagot vélt
érezni az orrában, s ettől megnyugtató érzés kerítette hatalmába. A férfi fél kézzel gyöngéden
ölelte, selymes haját simogatta. Flanna arra eszmélt, hogy a herceg egyenletes szívverését
hallja. Dobb, dobb, dobb. Kissé elhúzódott tőle, vászoningének húzózsinórját kioldotta, és
vakmerőn megcsókolta férje sima, meleg, széles mellkasát. Nyelve hegyével merészen megérintette Patrick egyik mellbimbóját; nem tudta megállni, hogy ne pásztázzon végig rajtuk.
Megdöbbent magán, hogyan juthatott ilyesmi az eszébe, de a férfi meg se rezdült, a lány merészségétől elbűvölten moccanatlan állt. Flanna hirtelen abbahagyta, és forró orcáját zavartan
férje mellkasához nyomta.
– Ez kellemes volt, kislány. – Patrick bátorítani akarta hitvesét. – Azt hiszem, most már levehetnénk a még rajtunk lévő ruhadarabokat is – mondta, s mielőtt Flanna tiltakozhatott volna, már le is húzta a lányról a ruhát, és a padlóra dobta. – Most te következel.
– Még nem láttam férfit meztelenül.
– Remélem, nem fogsz csalódni – mondta Patrick, miközben Flanna szorosan behunyt
szemmel hátratolta az inget hitvese vállán, s hagyta lecsúszni a padlóra.
A lány lélegzete elállt. Patrick Leslie erősen az ajkába harapott, hogy visszafojtsa kitörni
készülő nevetését. Teljesen csendben, mozdulatlan állt, amikor Flanna kinyitotta először az
egyik, majd a másik szemét, hogy merev tekintete egyenesen a férfi orrával találkozzék. Le
sem vette róla a tekintetét, még akkor sem, amikor mély lélegzetet vett. Patrick gyengéden a
karjaiba vonta.
– Tetszik az orrom? – incselkedett vele.
– Te-tessék? – Flanna annak ellenére megtalálta a hangját, hogy egy pucér férfival állt
anyaszült meztelen szemtől szembe. – Az orrod? – Zavartnak látszott.
– Elég erősen bámulod.
– Nem tudom, hová nézzek, mylord – felelte őszintén.
Patrick nem tudott uralkodni magán, és kitört belőle a nevetés.
– Ez nem mulatságos, mylord – próbált meg elhúzódni a hercegtől Flanna, de az nem engedte.
– Ó, kislány! Csak meglepődtem a szégyenlősségeden. Az a nőszemély, aki ma délután
célba vett a nyilaival, majd tőrrel akart megfutamítani, félénk és vonakodó is. Döbbenten és
elbűvölve tapasztalom. – A hüvelyk- és mutatóujja közé fogott egy vastag hajtincset, morzsolgatta, s gyönyörködött a puhaságában, majd az ajkához érintette. – A szeretkezés a legtermészetesebb dolog férfi és nő között. Minden jó hírben álló szűz lánynak a férje útmutatására kell hagyatkoznia. Ha az apád nem ragaszkodna annyira ahhoz, hogy ma este elháljuk a
házasságunkat, annyi időt adnék neked, amennyit csak kívánsz, hogy jobban megismerhess;
csakhogy az apádnak ez a határozott kívánsága. Attól fél, hogy esetleg szűzen hagylak, majd
arra való hivatkozással, hogy nem háltuk el a házasságunkat, érvényteleníttetem azt. Akkor
pedig a törvény értelmében megtarthatnám magamnak a hozományodat, Brae-t.
– Jaj! – nézett a férje szemébe Flanna aggodalmasan.
A herceg kézfejével finoman végigsimította a lány orcáját, majd így folytatta:
– A világért sem tennék ilyet, Flanna. Nem vagyok becstelen gazember, és a családom sem
tisztességtelen. Az igaz, hogy a birtokodért vettelek feleségül, de hiszen minden nőt a tetszetős hozományáért választanak. Tehetős ember lévén, nincs szükségem aranyra vagy jószágok-
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ra, nekem Brae kellett. Minél több föld van a birtokomban, a klánom annál nagyobb védettséget élvez. Még egy királylányt is vissza kellett volna utasítanom, ha Brae nem az övé. Érted,
kislány?
– Ezek szerint balgaság arra vágynom, hogy magamért és ne a birtokomért kívánjon,
mylord? – kérdezte a lány fojtott hangon.
– Nem, Flanna – rázta a fejét Patrick Leslie. – Nem balgaság. Jakab király közvetlenül utasította az édesanyámat, hogy menjen férjhez apámhoz. Anyám azonban megtagadta a parancsot, mivel az nem vette figyelembe, hogy egymáshoz illenek-e, vagy hogy szeretik-e egymást. Apámnak hosszasan kellett udvarolnia, mire anyám hajlandó volt egybekelni vele.
– Az atyjának sikerült megnyernie az édesanyja szívét, mylord?
– Igen – mosolygott Patrick Leslie. – Valóban meghódította magának, mégpedig olyannyira, hogy amikor meghalt Dunbarnál, anyám itt hagyta Glenkirköt.
Flanna egy pillanatig hallgatott.
– Mit gondol, mylord, egyszer majd mi is egymásba szeretünk? – szólalt meg újra.
A kérdés megdöbbentette a herceget. Eddigi tapasztalatai alapján úgy vélte, a szerelem bonyolult érzelem. Hol keserűséget, hol édes örömöt okoz. A lány ártatlan kérdésén elmerengve
most ébredt rá, hogy mindig is félt a szerelemtől. A szenvedély és a testi vágy kielégítéséhez
jól értett, de a szerelem távol állt tőle.
– Nem tudom, Flanna – vallotta be derekasan –, de most már a feleségem vagy. Becsülni
és tisztelni foglak, kislány, ám ennél többet valójában nem ígérhetek neked. Majd meglátjuk.
Flanna bólintott, hogy tudomásul vette. Hálás volt az őszinteségért és a becsületes válaszért. Ismerve a fivéreit és az apját, rájött, hogy ez az őszinteség több annál, mint amit a legtöbb férfi nyújthatna számára.
– Nos, mylord, akkor a legjobb lesz, ha hozzáfogunk a házasságunk elhalásához, ami olyannyira fontos az apám számára. Mi a kívánsága? Mit tegyek? Ne feledje, hogy tényleg teljesen tudatlan vagyok, és ezért elnézését kérem; de a sógornőim szerint nem illő a lányoknak e
téren tájékozottnak lenniük, amíg a férjük nem viszi őket a nászágyba. A legtöbb lány természetesen előre tudja, kihez adják feleségül. A jövendőbelijükkel elmennek sétálni, és összebújnak, ahol senki sem látja őket. Én nem akartam magamnak férjet. Szabad akartam lenni.
– Nem foglak rabszolgává tenni, kislány – ígérte a herceg. – Tartsd szépen rendben az otthonomat, szülj nekem örökösöket, ne keveredj semmilyen botrányba, és szabadon élheted az
életed. Majd ha találkozol a nőrokonaimmal, tapasztalni fogod, hogy mindannyian önálló,
szabad szellemű asszonyok. – Keze szorosabbra fogta a lány derekát. – Ma éjszaka, kedves
feleségem, Flanna, nélkülözni fogjuk a szerelmet, de megtanítlak a szenvedélyre és a gyönyörre, ami, mint majd tapasztalod, mára épp elegendő lesz. – Hirtelen falkapta és az ágyra
fektette a lányt, majd ő is ledőlt mellé. Ahogy egymás mellett feküdtek, feltűnt neki, hogy a
lába milyen hosszú az övé mellett.
Flanna minden erejét megfeszítve igyekezett higgadt maradni, de nem tudott uralkodni az
egész testét rázó remegésen. Vegyes érzelmek töltötték el. Félelemmel vegyes kíváncsiság és
izgatottság kerítette hatalmába. Mindeddig nem mert ránézni a férfi mezítelen testére. Most
fél könyökre támaszkodott, és lassan tetőtől talpig végighordozta a tekintetét a hercegen.
Patrick lopva figyelte, nehogy megriassza vagy zavarba hozza az óvatos szemlélődés közben.
A lány először a férfi széles vállára pillantott, majd a sötét, gyér szőrzettel fedett mellkasára,
amely keskeny derékba karcsúsodott. Lapos hasa keménynek látszott. Flanna kinyújtotta a
kezét, és megérintette. Az ujjai alatt érezte a hasizmokat és a bőr melegségét.
A hercegnek nyurga lába volt. Lábikráját és combját sűrű izomkötegek szőtték át. Ez egy
mozgékony férfi, nem olyan, aki naphosszat a kandalló mellett üldögél. És a lábfeje! Flanna
még nem látott ilyen nagy, hosszú és keskeny lábat. Eléggé különbözött az apjáétól és a fivéreiétől; az övék sokkal szélesebb és rövidebb volt. Miközben a herceg alsó végtagját vizslatta,
a kezét továbbra is a hasán tartotta. Tekintete most visszasiklott erre a testtájra. Végigsimítot-
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ta a férfi hasa és combja közötti területet borító dús, sötét szőrzetet, amelyből csak félig ágaskodva tűnt elő a herceg férfiassága.
– Ez a férfiasságod? – kérdezte tárgyilagosan.
– Igen – válaszolta Patrick, és nagyot nyelt, amikor a lány megfogta. – Csak óvatosan bánj
vele, kislány!
– Nem valami nagy – jegyezte meg Flanna.
– Ahhoz, hogy nagy legyen, vággyal kell telítődnie – felelte Patrick meglepően sértett önérzettel. Ez a vadóc szűz lány el se tudja képzelni, mekkorára megnő nemcsak széltében, hanem hosszában is, ha egyszer gerjedelemre gyúl. Több mint valószínű, hogy halálra rémül, ha
meglátja.
– Hogyan gerjeszthetlek vágyra? – érdeklődött Flanna, és elengedte a férfit.
– Így – emelkedett fel Patrick hirtelen, és maga alá gördítette asszonyát. Karját szorosan a
teste köré fonta, és ajkuk szenvedélyes, tüzes csókban forrt össze. Nagy meglepetésére a lány
ajkai önként szétnyíltak, nyelve előreszökkent, hogy megkezdjék szerelemi párviadalukat.
Hajlékony, bámulatosan buja teste egészen hozzásimult. – Ne félj, Flanna! – mormolta, le
sem véve ajkát a lány szájáról.
– Nem félek – füllentette félig a lány, miközben szíve vadul zakatolt.
– Oly édesek a kebleid! – érintette meg Patrick, és cirógatni kezdte őket. – Olyanok, mint
az érett almák ősz derekán. – Lehajtotta a fejét, és megcsókolta az egyik mellbimbóját, amely
oly feszessé, keménnyé vált, mint a fagyott virágbimbó. Nyelvével körkörösen finoman ingerelni kezdte. Amikor érezte, hogy a lány mindjárt felsikolt, száját a bimbóra tapasztotta, és
érzékeny bőrét marcangolni, szívni kezdte.
– Ó, Jézusom! – kapkodott levegő után Flanna. Öle mélye megfeszült, ahogy a férfi nyelve
kitartón incselkedett a mellbimbójával. Fészkelődni kezdett, hogy kibújjon az újabb sanyargatás alól. –Könyörgök, mylord, hagyja abba! – zihálta halkan, de úgy tűnt, mintha a férfi meg
se hallotta volna.
– Mily édes! – mormolta a herceg, fejét felemelve, de máris lecsapott a másik mellbimbóra, és nyelve hegyével becézgetni kezdte. Addig nyaldosta, amíg hitvese már vágytól égett, s
ekkor ugyanúgy dédelgetni kezdte, mint az imént a másikat.
Flanna félig nyitott szemmel leste a férjét. Egész bensejét elborította a láng. Erezte, hogy
gyomra megfeszül és az eddig ismeretlen érzésektől görcsbe rándul. Kezével megérintette a
herceg rövidre nyírt sűrű, sötét haját, amelynek szokatlanul puha tapintása volt egy férfiéhoz
képest. Ujjaival végigtapogatta kecsesen ívelt nyakszirtjét. A herceg mély lélegzetet vett, felemelte a fejét, és a lány szemébe nézett.
– Kezded megragadni a figyelmemet, kislány – suttogta, s ajkán mosoly suhant át.
– Ezt nevezik szeretkezésnek? – érdeklődött Flanna piruló arccal.
– Ez csak a kezdet, Flanna – hajtotta le a fejét Patrick, és végigfuttatta nyelvét a két dús
kebel közötti völgyben. „A mindenit, de elragadó lány!” – gondolta. Férfiassága már kemény
volt; de szűz feleségének még időre volt szüksége, s ezt az időt meg kellett adnia neki. Ha
durván bánik vele, a lány még meggyűlöli, pedig együtt kell élniük, amíg a halál el nem választja őket. Korántsem akarta megutáltatni magát. Szegény lány épp eléggé bánkódott Brae
miatt. Patrick csókolgatni kezdte. Az ajkát, az arcát, a szemhéját, kecses nyakát. Forró csókokkal halmozta el a köldökét, a felsőtestét.
Flanna élvezetét lelte benne, bár a kebleit most elhagyatottnak érezte. Mellei, úgy tűnt, a
férfi csókjaitól teltebbé, feszesebbé váltak. Mellbimbói bizseregtek, szinte sajogtak. Rémülten
felült, amikor a fél könyökre támaszkodó herceg simogatni kezdte szorosan összezárt combjait. Lepillantott, és meglátta a herceg férfiasságát, amely már korántsem tűnt kicsinek és petyhüdtnek, hiszen széltében és hosszában is megnőtt. Ámulatában tátva maradt a szája. A férfi
hosszú ujjai le-föl cirógatták a combjait, melyek látszólag maguktól kezdtek kissé szétnyílni.
Flanna várakozással telve reszketett.
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Patrick Leslie lassan elmosolyodott. Magában elismerte, hogy szüzessége ellenére igencsak bátor lány. Gyöngéden végigsimított a vénuszdombján, melyet tündöklő vörös hajkoronájánál valamivel sötétebb árnyalatú fanszőrzet fedett. A lány arcához hajolt, és újra csókolgatni kezdte, s közben folyamatosan cirógatta. Amikor érezte, hogy a szeméremajkai megduzzadtak, egyik ujját közéjük csúsztatta, s araszolgatni kezdett lefelé a nedves, meleg hasítékban. Flannának a torkán akadt a lélegzete, de a férfi apró csókokkal és megnyugtató szavakkal igyekezett gyorsan eloszlatni a félelmét.
Flanna szíve vadul kalapált. A herceg olyan érzéseket szított fel benne, amelyeknek eddig
még csak a létezéséről sem tudott. Óvatlanul korbácsolta fel érzéki vágyát. Flanna felhevült,
fortyogó katlannak érezte magát. Rengeteg kérdést szeretett volna feltenni, de erre valahogy
most nem ez tűnt a legalkalmasabb időpontnak. Azért voltak dolgok, amikről feltétlenül tudnia
kellett. Uramisten! A férfi ujja már olyan intim testtájak felé kalandozott, hogy Flanna azt
hitte, olyasmit fog tenni, amire gondolni is rossz: menten elájul. Miközben mély lélegzetet
vett, hogy a kábulatból magához térjen, a férje ujja már kezdett belehatolni.
– Mit művelsz? – kérdezte félig zihálva, kissé riadtan.
– Ne félj, báránykám. – Patrick igyekezett megnyugtatni a lányt. – Tudnom kell, mennyire
feszes a szűzhártyád. A világért sem okoznék a kelleténél nagyobb fájdalmat neked. Feküdj
nyugodtan, kedvesem? – Csókot lehelt az ajkára, hogy elterelje a figyelmét, amíg ujjával kipuhatolta a kérdésre a választ. A homlokát ráncolva megállapította magában, hogy nem lesz
könnyű áthatolni rajta, mert a szűzhártya annyira feszes volt, hogy amikor finoman megnyomta, a lány arcizma megvonaglott. Korábban azt hitte, talán könnyű lesz elvenni a szüzességét, mivel Flanna szokott lovagolni, s a rendszeres lovaglástól a lányok szűzhártyája rugalmasabbá válik.
„Jaj, istenem! – gondolta Flanna. – Mi fog történni velem? Akarom én ezt? Nem számít!
Úgyis a magáévá tesz, és csakis Brae-ért.” A szeme sarkából kibuggyanó könnycseppek végigperegtek az orcáján. Moccanni se tudott a ránehezedő férfi alatt. Reszketve fordította el a
fejét a hercegtől. Ajkába harapott, hogy visszafojtsa tiltakozó kiáltását.
Könnyei láttán Patrick majdnem feladta szándékát. Nem tartotta magát kegyetlen embernek, aki az akaratát ráerőszakolja a nőkre. A szenvedélyes vágyból fakadó gyönyörrel kívánta
megismertetni ifjú hitvesét. Hátralendült a sarkára, és szólítgatni kezdte a lányt:
– Flanna! Kislány! Ne rettegj tőlem! Nézz a szemembe, és áruld el, mi bánt! Nem akarlak a
magamévá tenni, amíg félsz tőlem.
Flanna odafordította a fejét, és felpillantott. Zsenge lánykeblei ziháltak az érzelmi felindultságtól.
– Az ön számára ez semmit sem jelent, mylord. Nem szeretném, hogy így legyen. Annak
ellenére, hogy soha nem akartam férjhez menni, nem szabadna, hogy az együtthálás ne számítson semmit. Tudom, hogy nem könnyű megérteni, amit mondok – fakadt könnyekre
Flanna.
– Ó, Flanna, heves hitvesem! Dehogynem számít! – mondta szelíden Patrick Leslie. – Tudod te azt, milyen nagy becsben tartom és nagyra becsülöm azt az ajándékot, amelyet most
készülsz átadni nekem? Egész életeden át tartogattad ezt a jutalmat, és nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy én leszek az a férfi, akit kitüntetsz vele. Ez számomra nagyon sokat jelent,
kislány. Egyetlen ifjú feleség sem adhat a szüzességénél értékesebb ajándékot a férjének, legyen az pásztor vagy király. És én tisztellek ezért, Flanna Leslie.
– És Brae nem számít? – kérdezte halkan.
– Brae a hozományod, Flanna.
– Arra jobban vágysz, mint rám. Arannyal fizettél volna érte, csakhogy az apám nem akarta eladni.
– Így igaz, de eléggé vágytam rá ahhoz, hogy vele együtt téged is akarjalak. S te most
olyan külön jutalomban részesítesz engem, ami a világ minden kincsénél többet ér.
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– Ó! – hatódott meg a lány a választól.
– Vágyom rád, Flanna Leslie – suttogta Patrick a füléhez hajolva. A foga közé csippentette
és harapdálni kezdte a fülcimpáját. – Azt akarom, hogy testünk egymásba fonódjon, és mindketten élvezzük a gyönyört, amit nyújtani kívánok neked, és ami számodra még ismeretlen. –
Nyelve hegye most körbepásztázott a fülkagylóján.
– Ravasz vagy, mint a róka, és a szavaid olyan simák, mint a tó víztükre – mondta Flanna
bátorságra kapva, s örömteli borzongás futott végig a gerincén.
– Amíg nem cselekedjük meg, amit kell, itt kell maradnunk ebben a hálószobában. Bizonyára nem kívánod, hogy az egész életünket itt töltsük. Hidd el, Flanna, meg fogod szeretni
Glenkirköt. Ráadásul nem parancsol többé neked az apád, és a fivéreid se.
– Megengeded, hogy átrendezzem a kastélyodat, hogy otthonosan érezhessem magam? –
hozakodott elő a kérdéssel Flanna.
– Azt hiszem, ön a ravasz, asszonyom – kuncogott barátságos, zengő hangon Patrick
Leslie. – Nem bánom, azt tehet a pénzes ládáimmal, amit akar – felelte. Férfiassága már kemény volt, mint a vas. Félő volt, hogy fegyvere elsül, ha nem hatol be mihamarabb a lány
bársonyosan puha, forró ölébe. Flanna olyannyira felkorbácsolta szenvedélyes vágyát, hogy
már annak eshetősége is fennállt, hogy erőszakot vesz rajta.
– Csókoljon meg fogadalma zálogául, mylord – súgta a lány a férfinak, miközben a nyakára csúsztatta a kezét, s oly szorosan magához vonta, hogy telt keblei egészen hozzápréselődtek
Patrick mellkasához. – Igyekszem leküzdeni a félelmemet, ön pedig gyöngéden bánjon velem.
Ajkuk szédületes, perzselő csókban forrt össze. A herceg ajka szorosan Flannáéra tapadt,
hogy elvonja a figyelmét, miközben a térdével a combjai közé furakodott, és szétfeszítette
őket. Mindketten ziháltak: Patrick a vágytól hajtva, Flanna az izgatottságtól. Azért annyira
nem volt megrettenve, hogy ne érezze, amint a herceg az öléhez illeszti s lassan, finoman próbálgatja férfiasságát. Légzése szaporábbá vált. Ekkor eszébe jutottak Una szavai:
Feküdj csak nyugodtan, és hagyd őrá a teendőket.
Flanna azonban nem tudott nyugton feküdni. Teste ösztönösen fel akarta venni a herceg
mozgásának ritmusát. Amikor a férfi hirtelen megállt, Flanna eltanácstalanodott. – Miért
hagytad abba? – suttogta.
– Ez most fájni fog – mondta Patrick, s mielőtt a lány kérdezősködhetett volna, nagy lendülettel belehatolt.
Flanna felsikoltott. Una hangja csengett a fülében:
Első alkalommal fájdalmas lesz, amikor beléd hatol, de ez csak pillanatnyi kellemetlenség.
Ám nem csupán egyszeri kellemetlen érzés volt. Ismét felkiáltott, amikor a férje újra nekirugaszkodott, s egy lökéssel sikerült áthatolnia azon a valamin, ami az útját állta. Lélegzetelállító, bénító, égő fájdalom sugárzott szét a testében a mellkasától a combjáig. Miközben a
herceg mozdulatlan feküdt rajta, a sajgás fokozatosan kezdett csillapodni.
– Bátor lány vagy – súgta Patrick a fülébe, és mozgásba lendült.
Flanna megmerevedett. Felkészült az újabb gyötrelemre, de meglepetésére és megkönynyebbülésére több kínnal már nem kellett megküzdenie. Csak a férfi ágyékának erős lökéseit
érezte, amint férfiassága ki-be járt forró ölében. Egyszeriben magával ragadta a férfi ritmikus
mozgása, és csatlakozott hozzá. Néhány pillanat múlva furcsa forróság áradt szét minden porcikájában, oly mézédes érzéssel töltve el testét, hogy Flanna azt hitte, nem bírja tovább.
– Ó! Ah! Ah! Ez pompás! – rebegte.
Férje olyan hangosan nyöszörgött, hogy Flanna azt hitte, sérülés érte, de abbahagyta a
mozgást, megmerevedett, majd megremegett. Érezte, hogy az ölében a keménység oldódik, és
a hiányérzettől halkan felsikkantott. Unának igaza volt: a fájdalom szűntével némi örömet lelt
az együttlétben. A herceg a bal oldalára fordult, lehengeredett róla, és egy ideig némán feküdt
a hátán. Flanna, ahogy mellette pihent, hirtelen elveszettnek érezte magát. Halkan sírdogálni
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kezdett. Patrick Leslie még mindig nem tért magához az ámulatból, hogy a lány mily szenvedélyes vágyra gyújtotta őt. A karjaiba vonta, s magához ölelte ifjú hitvesét.
– Lám, milyen remek voltál, báránykám! Nagy élvezetet nyújtottál nekem, ahogy én is neked, hiszen ezt vallottad – simogatta meg a lány selymes haját. – Nem kell sírni, kislány. Túl
vagyunk rajta. Már nem okozok neked több fájdalmat. Most pedig aludj szépen – nyomott egy
csókot a feje búbjára.
Flanna döbbenten tapasztalta, hogy a férfi ölelése és apró csókja mily vigasztaló. Gondolatban szemrehányást tett magának, amiért csak egy ilyen buta teremtés, hogy ámuldozik
ezen, és itatja az egereket, mint azok a nők, akiket mindig is megvetett. Kényelmesen befészkelte magát a férfi karjaiba, s a szemét lehunyva, élvezettel szívta magába férje férfias illatát.
Patrick a sötétben mosolyogva ölelte magához hozzásimuló hitvesét, és hallgatta szuszogását, amint elnyomta az álom. A birtokáért vette feleségül, de lehet, hogy jobb vásárt csinált,
mint gondolta.
Odakint, a hálószobaajtó túloldalán Lachlann Brodie diadalittasan mosolygott legidősebb
fiára, Aulayra.
– Megtörtént! – nyugtázta elégedetten az aggastyán. – Már nem tagadhatja meg a lányt.
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4. fejezet
– Úrnő! Úrnő!
Valaki kitartóan cibálta a karját. Mély álmából ocsúdva Flanna lassan kezdett magához
térni.
– Úrnő! – ütötte meg fülét Aggie fiatal, unszoló hangja.
– Mi történt? – nyögte ki végül Flanna még mindig csukott szemmel, s mélyen befúrta magát a dunyha alá.
– A férje üzeni, hogy keljen fel. Mihamarabb indulni szeretne, úrnőm – mondta Aggie. –
Fergeteges vihar készülődik. Angusszal már indulásra készen állunk. Csak önre várunk. Az
öregember kéri a lepedőt, úrnőm.
– A férjem üzeni? A férjem! – rémlettek fel előtte hirtelen az előző napi és esti események.
– Hozz gyorsan forró vizet! – utasította szolgálólányát, miközben a hátára fordult, magára
húzva a takarót, hogy elfedje mezítelenségét.
– Már hoztam – felelte Aggie. – Tiszta ruhát is készítettem ki, úrnőm.
Amikor Flanna felkelt az ágyból, Aggie arcát elöntötte a pír meztelen úrnője láttán.
– Vidd apámnak a lepedőt – mondta Flanna, tudomást sem véve a lány pirulásáról –, és
mondd meg neki, hogy a házasságot annak rendje és módja szerint elháltuk. Azután hozz valamit enni. Nem megyek le az ebédlőbe, mert nem akarom, hogy gúnyosan bámuljon rám az
egész átkozott család. Ebből a szobából távozva hagyom itt végleg Killiecairnt. Szólj a férjuramnak, hogy egyen, amíg módja van rá.
Flanna szeme elkerekedett az ágyból imént kihúzott lepedőn éktelenkedő hatalmas vérfolt
láttán. Aggie a kezébe kapta a lepedőt, szótlanul bólintott, és elsietett.
Flanna körbejártatta tekintetét a szobán. Semmi nyoma nem volt annak, hogy Patrick
Leslie valaha is ott járt volna. „De itt volt” – mosolygott magában. A házaséletnek azt a részét, ami a szeretkezést illeti, biztosan élvezni fogja, főleg miután már megtanulta, mit kell
tennie ahhoz, hogy a férje kedvében járjon. Férjura különös ember. Önteltségig büszke, de
kedves. Flanna tudta, hogy Patrick Leslie az elmúlt éjjel valóban gyöngéd volt hozzá. Megtehette volna, hogy leteperi, és szenvtelenül megfosztja a szüzességétől. Ehelyett megpróbálta
eloszlatni a félelmét, és igyekezett kellemessé tenni az élményt. Flanna hálás volt, és ezt meg
is mondja neki. Álmában sem gondolta, hogy egyszer feleség lesz. Tulajdonképpen nem akart
soha férjhez menni, most pedig itt áll férjes asszonyként. Patrick megígérte, hogy nem fogja
rabszolgává tenni, mint a fivérei a feleségüket.
– Jó hitvesnek kell lennem – mormolta magában halkan. – Ailis-nek igaza van. Értek ahhoz, hogyan kell rendet tartani a házban. Glenkirkben szolgák lesik majd a parancsaimat. –
Gyorsan megmosta az arcát és a kezét a mosdóruhával, amelyet Aggie odakészített. Vízzel
kiöblítette a száját, majd hozzáfogott az öltözködéshez. Ekkor vette észre a combjára száradt
vért. Érezte, hogy arca elpirul. A mosdótálból kivette a mosdóruhát, és lecsutakolta a lábát.
Hirtelen sajgást érzett a lágyékában. Azt is szépen megmosta. Félig elborzadva meredt a mosdótál barnás színűre változott vizére.
Felhúzta a kötött harisnyát, majd a zöld színű, gyapjú térdnadrágját, magára öltött egy fehér vászoninget, s végül belebújt a szarvasbőr mellényébe. Miután felhúzta viseltes csizmáját,
visszalépett a mosdótálhoz, s az odakészített hajkefével alaposan kifésülte hosszú haját, majd
vastag copfba fonta. Zsebre vágta a kefét, a fejébe csapta kék sapkáját, körbepillantott a kis
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szobában, amelyet egész eddigi életében a sajátjának mondhatott, és vissza sem nézve kilépett
az ajtón. Aggie nem hozta fel a reggelit. Ez azt jelentette, hogy az atyja látni kívánja, és gyanítja, hogy a lánya mielőbb távozni akar Killiecairnből. Zaklatottan és egy cseppet sem éhesen sietett le az ebédlőbe.
Flanna sejtése beigazolódott. Mindannyian ott voltak. A nők önelégülten somolyogtak.
Biztosra vették, hogy a büszke Flanna most megszelídült. A férfiak kerülték a tekintetét, csak
az apja nézett rá szúrós, vizslató szemmel. Az öregember a fejével intett, hogy foglaljon helyet a balján. Flanna leült, és sógornője egy tál zabkását tett elébe, amire a lány egy kis mézet
csepegtetett az asztalon álló kancsóból, majd csendben, gyorsan megette. Letört egy darabot a
házi cipóból, és hüvelykujjával megvajazta. Amikor az odakínált, tőrhegyre szúrt kemény,
sárga sajtdarabot elvette és a vajas kenyérre tette, tekintete találkozott a halványan elmosolyodó Patrickével. Serlegét – amint belekortyolva megállapította – borral töltötték tele. A reggelihez náluk nem volt szokás bort felszolgálni. Miután befejezte az étkezést, szótlanul ült.
– Jó munkát végeztél, leányom! – szólalt meg Lachlann Brodie, dicsérő szavakkal illetve
egyetlen leányát. – A férjed azt mondja, derék lányka vagy. Átadtam neki Brae birtoklevelét.
Most már az ő birtokában van, csakúgy, mint te, Flanna. Bármikor jössz, szívesen látunk e
házban.
– Vihar készülődik. Most már indulnunk kell – emelkedett fel az asztaltól a herceg, kesztyűs kezét ifjú asszonyának nyújtva.
– Tudom – adta kezét a férjének Flanna, majd lehajolt, és megcsókolta apja fonnyadt arcát.
– Isten önnel, apám!
– Isten veled, lányom! – búcsúzott az aggastyán. – Ha édesanyád élne, e napon büszke lenne rá, hogy hercegnéként távozol e házból.
– Lachlann Brodie, köszönöm a vendégszeretetét – mondta búcsúzóul Patrick Leslie. – És
a lányát – fűzte hozzá mosolyogva.
– Jól vagy? – sietett oda hozzájuk Una, kérdését a lányhoz intézve, amint a pár átvágott a
kis termen.
– Igen – torpant meg Flanna, és megpuszilta sógornője cserzett orcáját. – Jól mondtad.
Éreztem némi örömet.
– Nagyszerű! – örvendezett Una. – Ne feledkezz meg arról, amit mondtam. Minél előbb
szülj a férjednek egy örököst, te lány. Áldjon meg az isten!
Flanna röpke mosolyt küldött az asszony felé, és továbblépkedett férje oldalán.
– Nagyon szeret téged – jegyezte meg halkan a herceg.
– Una jóságos asszony.
– Az én lovamon jössz velem – közölte Patrick. – Glenkirkben majd kapsz tőlem saját lovat. Tudsz lovagolni?
– Hogyne! – vágta rá Flanna. – A killiecairni Brodie-k gazdagsága nem ér fel az önével,
mylord, de azért jó körülmények között élünk – mondta a lány élesen.
Mintha csak a szavait akarná alátámasztani, Flanna legidősebb fivére, Aulay épp akkor lépett ki az istállóból, egy fekete sörényű és farkú almásderes kancát vezetve.
– Ez a tiéd – mondta nyersen a bátyja. – Anélkül nem mész el Killiecairnből, hogy ne kapj
egy rendes lovat.
– Hiszen ezt te nevelted csikókora óta – igyekezett visszautasítani bátyja ajándékát Flanna.
– Tudom, hogy a lányunokádnak, Moire-nak szántad. Nem lenne illendő elfogadnom.
– Moire még csak hároméves, és túl fiatal egy ilyen remek kis állathoz, mint Glaise. Neki
majd egy másik kancát nevelek, amikor már elég idős lesz ahhoz, hogy bizton megülje. Túlontúl fellelkesedtem, mivel Moire volt az első lányunokám – vallotta meg Aulay Brodie halvány mosollyal. – Glaise az én nászajándékom, húgom.
– Elfogadom az ajándékodat, és köszönöm, Aulay – ölelte meg boldogan a bátyját, és egy
puszit nyomott az arcára.
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Aulay lefejtette magáról a húga karját.
– Felsegítelek, kislány – mondta elérzékenyült, rekedtes hangon. Lehajolt, két lapátkezét
összekulcsolta, s amikor a húga fellépett rá, finom, de határozott mozdulattal fellendítette a
nyeregbe. – Ne feledd, Flanna, ez egy puha szájú ló. Ne rángasd a zablát.
Glenkirk új hercegnéje előrehajolt, és kedveskedve megveregette a kancát.
– Jól kijövünk majd egymással, Glaise – súgta az állat fülébe.
Aulay Brodie most a hercegnek nyújtotta a kezét búcsúkézfogásra.
– Remélem, nincs ellenére – mondta diszkréten.
– Dehogy! – rázta a fejét a herceg. – Gyönyörű.
– A ló vagy a lány? – kérdezte Aulay Brodie komoly hangon.
– Mindkettő – jött a válasz, s a herceg felszállt a csődörére. – Mellettem fogsz lovagolni –
fordult újdonsült hitveséhez.
Maguk mögött hagyva Killiecairni, Flanna csak egyszer nézett vissza a nagy kőházra, ahol
nevelkedett. Nagyon hideg és szélcsendes idő volt. Ügy érezte, csontig fagy a ruháján áthatoló
nyirkosságtól. A glenkirki kastély még csaknem egynapi járásra volt előttük. Megborzongott,
szorosabbra vonta magán vastag gyapjúköpenyét, de emelt fővel lovagolt tovább. Útközben a
férje egy árva szót sem szólt hozzá, csak a mögöttük haladó férfiak mormolását hallhatta.
Flanna a környező tájra összpontosította figyelmét.
Odafent az égboltot egybefüggő szürke felhőréteg borította. A körülöttük magasodó hegyeken örökzöld fenyők és leveleiket lehullatott csupasz fák sötétlettek. Hátaslovaik patái
most az avarszőnyeget tapodták, s lépteik nyomában a nyirkos rothadás földszaggal elegyes
enyhe illata szállt fel. A velük vonuló kutyák hol közöttük, hol mellettük vagy előttük ugrándoztak, időnként lecsaptak egy-egy nyúlra vagy madárra, a kastély éléskamrájának készletét
gyarapítandó. Késő délelőtt, mielőtt megálltak enni és pihenni, egy gímszarvast is sikerült
elejteniük.
Kora délután szemeregni kezdett az eső, majd hamarosan ónos esőre váltott. Flanna, hogy
védje magát, a fejére húzta köpenye kapucniját. Az ónos esőzés észrevétlenül havazásba ment
át. Már-már alig lehetett kivenni az ösvényt, amelyet követtek. A herceg egyszer csak előreszólította fővadászát, Colin More-Leslie-t, hogy nézze meg, jó úton haladnak-e. Flanna alatt a
kanca azonban olyan biztos léptű volt, mint egy kecske. A lány hálás volt, amiért semmi mást
nem kellett tennie, csak megülni a lovat.
– Még egy óra az út – fordult végre Flannához Patrick Leslie. – A havazás ellenére már
megismerem a terepet. Jól vagy, kislány?
– Igen, mylord – bólintott Flanna, de valójában majd megfagyott, s már alig érezte a hidegtől elgémberedett lábujjait, ám nyilván Patrick is ugyanúgy fázott, mint ő. Tudta, hogy felesleges panaszkodni. Úgysem melegednek fel addig, amíg meg nem érkeznek a kastélyba.
– Jó kislány – mondta a férfi, és ismét előreszegezte a tekintetét.
Flannát felbosszantotta a férfi lekezelő hangneme. Akár a lova vagy az egyik kutyája is lehetett volna, úgy beszélt vele. Flanna azzal igyekezett érvelni magában, hogy voltaképp miért
is kellene a férjének bármilyen érzelmet táplálnia iránta. Még ha együtt hált is vele, valójában
nem ismerte őt. Átvillant az agyán, hogy Unának talán igaza lehet, és a legjobb lesz, ha minél
előbb szül egy örököst. Nem mintha ő különösebb érzelmeket táplált volna a férje iránt, hiszen ő sem tudott többet Patrick Leslie-ről, mint amennyit a férfi őróla. Ám ha a herceg netalán egyszer a fejébe veszi, hogy elválik tőle, mert a családja nem nézi jó szemmel, hogy egy
egyszerű killiecairni Brodie lányt vett feleségül, akkor Flannának semmije sem marad. Brae
immár Glenkirkhöz tartozott. Glenkirk örökösének édesanyja azonban olyan tekintély, amelylyel számolni kell. Flanna mosolygott magában.
Sosem gondolt arra, hogy anya lesz, ahogy azt se hitte, hogy egyszer feleség válik belőle.
A régi időkben két választási lehetőség kínálkozott volna számára: vagy feleségül megy egy
férfihoz, vagy az egyházzal köti össze az életét. Most csak az a választása volt, hogy férjhez
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megy, vagy hajadon marad, mert a presbiteriánus szövetség megszüntette a kolostorokat, ahová sötét pápista szokások közé zárták a nőket egész életükre. Azok a nők, akik férjezetlenek
maradtak, az apjuktól vagy a fivéreiktől függtek, ha nem rendelkeztek saját vagyonnal vagy
földdel. Flannát megrémítette a gondolat, hogy immár semmije sincs, csak az, amire Patrick
Leslie-től számíthat. Helyzetét korántsem találta irigylésre méltónak és kedvére valónak, de
semmit sem tehetett ellene.
A lovak továbbkaptattak a szürkületben és az erős hóesésben. A fákat és a hegyoldalakat
fehér takaró borította, de szerencsére szélcsend volt. Flanna végre megpillantotta az előttük
kibontakozó nagy, sötét kőtömböt az égbe nyúló csúcsos tornyokkal. A sűrű havazásban alig
lehetett kivenni. Égett a vágytól, hogy közelebbről láthassa új otthonát. A lovak patái alatt
tompán dobogott a leeresztett felvonóhíd, ahogy átkeltek rajta, majd a kapurostély alatt beértek az udvarra. Megállították az állatokat.
Patrick Leslie könnyed mozdulattal lepattant csődöre hátáról. Odament Flannához, leemelte a kancáról, de nem tette le, hanem a karjában vitte be a kastélyba.
– Isten hozta az otthonában, asszonyom! – mondta, amikor talpra állította.
– Hol vagyunk? – jártatta körbe a tekintetét Flanna a gerendákról lelógó selyemlobogókon
és a két hatalmas kandallón. Szeme kiváltképp a kandallók fölött függő egy-egy arcképen
akadt meg.
– Ez a glenkirki kastély nagyterme. Az az úriember – mutatott a herceg az egyik portréra –
a névrokonom, Glenkirk első grófja. IV. Jakab király követe volt San Lorenzo hercegségben.
A másik kandalló fölötti képen a lánya, Lady Janet Leslie. Egyszer majd elmesélem a történetét. Jöjjön ide, asszonyom, és melegedjék a tűznél.
Flanna boldogan fogadta az invitálást. Lehúzta az ujjaira fagyott kesztyűt, és a nagy kandallóban lobogó lángok felé tartotta a kezét.
– Ez olyan hatalmas terem, mylord, amilyet még sosem láttam. Igaz, eddig nemigen mozdultam ki Killiecairnből. A brae-i kastély terme feleekkora sincs.
– Bent jártál a kastélyban, kislány? – kérdezte őszinte érdeklődéssel Patrick. A tálalószekrényhez lépett, kitett két kupicát, és töltött maguknak a tőzegízű, házi készítésű whiskyből. –
Ez majd felmelegít – nyújtotta oda az egyik pohárkát.
– Igen – felelte Flanna, és egy hajtásra felhörpintette az italt. – Az eresz alatt a tető kicsit
megrongálódott, de az épület belseje, még ha porlepte is, elfogadható állapotban van.
– Akkor ugyanolyan porlepte is marad, mert nincs szükségem még egy kastélyra. Nekem
csak a földterület kellett. – Patrick megitta a whiskyjét, és félretette a két ónpohárkát.
– Én szeretném magamnak azt a kastélyt – mondta Flanna. – A kastélyt a szigettel együtt.
– Miért? – kíváncsiskodott a herceg.
– Mert semmim sincs, amit a magaménak mondhatnék, mylord. Brae és a hozzá tartozó
földterület volt az összes vagyonom. Most az ön tulajdonába került, de az imént azt mondta,
semmit sem óhajt kezdeni vele. Adja nekem. Tényleg szeretném.
Patrick nevetségesnek tartotta a kérést, és épp nemet akart mondani, amikor hitvese ismét
szólásra nyitotta a száját:
– Nem kaptam öntől nászajándékot, mylord. A brae-i kastélyt szeretném, és egy kis pénzt a
tetőjavításhoz. Az édesanyja bizonyára nem olyan szegényen jött Glenkirkbe, mint én.
– Valóban nem. Az anyám hercegnő volt, és nagy vagyonnal rendelkezett, amikor feleségül ment apámhoz.
– A nagymamája is örökösnő volt, mylord?
Patrick mosolyogva idézte fel magában apai nagyanyját, Cat Leslie-t, aki bámulatos aszszony volt. Eszébe jutott a családi történet, hogyan látta meg az apja a napvilágot Edinburghban. Cat Leslie hozományát képezte az a kis birtok is, amely valójában a saját jogos tulajdona
volt, és nem az apjáé. Az apa mégis beleszámította a hozományba. A lány, Patrick nagyanyja,
feldühödött ezen, és addig nem volt hajlandó feleségül menni Patrick nagyapjához, amíg az a
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kis birtokrész vissza nem került a tulajdonába. A vőlegénynek azonban sikerült még a házasság előtt teherbe ejtenie jegyesét. Arra számított, hogy a lánynak ily módon nem lesz más
választása, és az ő óhajának, valamint a család parancsának engedelmeskedve kénytelen lesz
oltár elé járulni vele. Patrick nagyanyja azonban inkább a szökést választotta. Megmakacsolta
magát: vagy visszakapja a jussát, vagy a férfi gyermeke fattyúként jön a világra. Hónapokba
telt, mire a vőlegénynek sikerült rátalálnia. Mivel mindenáron azt szerette volna, hogy az örököse törvényes gyermekként lássa meg a napvilágot, visszaszolgáltatta Cat Leslie-nek a vagyonkáját, s a fia megszületése előtti utolsó pillanatokban feleségül vette. Patrick anyai nagyanyja is örökösnő volt.
– Igen, Flanna – felelte Glenkirk hercege ifjú feleségének a merengés után. – Mindkét
nagyanyámnak tekintélyes hozománya volt.
– Akkor megérti, mylord, hogy miért ragaszkodom a kis kastélyomhoz? Az őseim rengeteg
pénzt, ékszert, ezüstneműt, földet, vásznat vittek a házasságba. Én csak a zsebkendőnyi birtokomat és a ruháimat hoztam magammal. Minthogy a birtok már az öné, nekem csupán a ruhadarabjaim maradtak. Azok is csak egy klán fejének lánya számára megfelelők, mert kétlem,
hogy egy hercegné felvenné őket. Kérem, adja nekem nászajándékba a brae-i kastélyt, és engedje meg, hogy felújítsam, hogy nekem is legyen saját tulajdonom. – Büszkeségét félretéve
igyekezett valahogyan esdeklő hangnemet megütni.
Patrick látta, hogy a lánynak nehezére esik bármit is kérni tőle. Ugyanolyan önérzetes volt,
mint ő. Az a kastély az ő szemében értéktelen volt, de a lánynak sokat jelentett.
– Rendbe hozhatod a tetőt, hogy megóvd az épület többi részének állagát – adta a beleegyezését. – A kastély a tiéd, és szabadon rendelkezhetsz vele. A tulajdonjogát a nevedre íratom, asszonykám, és rendbe hozhatod az épületet. Jó lesz?
– Ó, köszönöm, mylord! – ugrott a nyakába Flanna, és lelkesen megcsókolta. – Kimondhatatlanul boldoggá tett. Ígérem, hogy csak módjával költök rá. – Elengedte a férfi nyakát, és
elpirult saját vakmerő viselkedésén. Az ajkát harapdálva, feszengve állt a férfi előtt. Nem tudta, mitévő legyen. Patrick pajkosan vigyorgott rá.
– Látom, Flanna, hogy nem kell nagy költségekbe vernem magam miattad. A kastély nekem semmibe se kerül, te pedig a szavadat adtad, hogy csínján bánsz a felújítási pénzzel.
Kérhettél volna tőlem ékszereket vagy hintót is.
– Minek nekem az ékszer, mylord? – kérdezte a lány őszinte szemekkel. – Ami a hintót illeti, öreg hölgyeknek való. Van egy jó hátaslovam, és tudok lovagolni. Kár lenne a jó pénzt
hintóra fecsérelni.
Patrick felnevetett. Eszébe jutottak édesanyja és nagyanyja előkelő hintói. Mindegyikük
remekül lovagolt, de hosszabb útra nem indultak el anélkül, hogy ne biztosítsák maguknak a
teljes kényelmet. Flanna azonban gyakorlatias lány volt. Az igazat megvallva, úgysem mennek hosszú útra, ezért nem lesz szükségük hintóra.
– Látom, Flanna, te majd gondoskodsz arról, hogy ne pazaroljam a pénzem.
– Sok aranya van, mylord?
– Temérdek. De ez maradjon a kettőnk titka. Idővel, kislány, amikor már jobban megismerjük egymást, és biztos leszek abban, hogy megbízhatom benned, majd tájékoztatlak az
anyagi helyzetemről.
– Bízhat bennem, mylord – mondta Flanna komolyan. – A felesége vagyok, és most már
egy Leslie. Kihez lennék hűséges, ha nem önhöz és Glenkirkhöz?
Hitvese megható szavaitól meleg mosoly terült szét a herceg arcán. Ez a skót felföldi nőszemély, akit oly elhamarkodottan vett feleségül, talán még egy kicsit annál is bonyolultabb,
mint ahogy gondolta.
– Azt hiszem, bízhatom benned, Flanna, de most még nem jött el az ideje, hogy ilyen témákról tárgyaljunk. Nagy feladat áll előtted, kislány. A kastélyomat újra lakályossá kell vará-
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zsolnod. Amióta anyám elment, és magával vitte Adalit, senki sem volt, aki a szolgákat igazgassa. Erős, irányító kéz nélkül hanyaggá váltak. Neked kell ezt a szerepet betöltened.
– Ki az az A… Adali? – telepedett le Flanna az egyik karosszékbe a lobogó lánggal égő tűz
mellé.
– Amióta anyám megszületett, Adali szolgálja őt. Amikor apám feleségeként édesanyám
Glenkirkbe jött, Adali lett a kastély háznagya. Amikor apám halála után anyám itt hagyta
Glenkirköt, Adali és a másik két szolgáló, akik úgyszintén egész életén át mellette voltak,
vele tartottak. A hosszú idő alatt egymáshoz nőttek, elválaszthatatlanokká váltak. Adali igazgatta itt a személyzetet. Ő ügyelt arra, hogy a szolgák tegyék a dolgukat. Gondoskodott arról,
hogy meglegyen mindaz, ami a megélhetésünkhöz szükséges. Beszerezte, amit nem tudtunk
magunk megtermelni, előállítani, illetve árucsere vagy vadászat útján megszerezni. Ez most a
te teendőd lesz, Flanna. Egy hercegnének nemcsak az a dolga, hogy fényes ünnepségekre és
álomszép ruhákban járjon – mondta végezetül. Flanna meghökkenten bámult rá.
– Mylord, én még sosem vettem részt fényes ünnepségen, és álomszép ruhám sincs. Ami a
háztartását illeti, mindent elkövetek, hogy rendben legyen, de halvány fogalmam sincs arról,
hogyan irányítsak ekkora személyzetet. Természetesen megtanulom, de türelmesnek kell lennie hozzám. Ez nem Killiecairn. Ez egy hatalmas ház. Még az édesanyjának is voltak szolgálói, hogy teljesítsék a parancsát. Nem vagyok szolga, mylord. Én az ön felesége vagyok
– Nem úgy értettem… Annyi cseléd lesz a segítségedre, amennyit csak kívánsz. Elnézésedet kérem, ha esetleg megsértettelek.
– Mylord, a birtokomért vett feleségül. Ezzel mindketten tisztában vagyunk. Tudom a kötelességemet: kényelmessé kell tennem az otthonát, és mihamarabb örököst kell szülnöm.
Szerencsére a szolgám, Angus a segítségemre lesz abban, hogyan kell a személyzetet kordában tartani. Még emlékszik rá, hiszen őt az édesanyám Brae-ből hozta magával Killiecairnbe.
Ami a második kötelességemet illeti, önön és rajtam múlik, hogy sikerül-e teljesíteni.
– Még nem is gondolkodtam el azon… – kezdte a herceg, de Flanna közbevágott.
– Melyik hónapban született, mylord?
– Márciusban.
– És a következő születésnapján hányadik évét tölti be? – faggatta tovább.
– Harmincöt – bökte ki a választ némi gondolkodás után.
– Én augusztusban születtem, és ebben az évben töltöttem be a huszonkettediket. Az édesanyja hány éves korában adott életet az első gyermekének?
Patricknek újabb hosszú pillanatra el kellett tűnődnie, mert ő akkor még nem élt. India, a
féltestvére volt a legidősebb nővére.
– Azt hiszem, tizenhét volt. Igen, tizenhét.
– Hány gyereket szült huszonkét éves koráig?
– Négyet – válaszolta Patrick. Már értette, hogy a lány hová akar kilyukadni a kérdezősködésével, de még korántsem volt biztos abban, hogy felkészült-e az apaságra, ahogy a házasságra sem érezte magát késznek, bár most már házasember volt.
– Tehát négyet. Az édesanyjának, amikor annyi idős volt, mint én, már négy csemetéje
volt. Azt hiszem, mylord, még sok tennivaló vár ránk. Összesen hány gyereke volt?
Patrick Leslie nagyot nyelt.
– Kilenc – mormogta –, de az egyik lánytestvérem még egyéves kora előtt meghalt. Tudnod kell, Flanna, hogy anyám több férjtől és egy szeretőtől szülte ezt a fészekalja gyereket.
– Szeretőtől? – Flanna nem tudta, hogy elképedjen-e.
– Stuart Henrik herceg, akinek Jakab királyt kellett volna követnie a trónon, nemzette az
egyik féltestvéremet, Charhe-t. Ez persze még azelőtt történt, hogy anyám házasságot kötött
az apámmal.
– Vele mi lett?
– Kivel?
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– A fattyúval. A mamád házasságon kívül született gyerekével.
Patrick Leslie hahotában tört ki. Soha meg sem fordult a fejében, hogy Charlie-t fattyúnak
tartsa, s tudomása szerint másoknak sem.
– A féltestvéremet, Charles Frederick Stuartot, Lundy hercegét sosem tekintették fattyúnak. Igaz, hogy heccelődve a mi félig Stuart-házinknak szoktuk nevezni, de mindig is anyánk
egyik gyermekének fogadtuk el. Az öreg Jakab király és Anna királyné rajongásig szerették.
Ő volt az első unokájuk. Sajnálatos módon az apja, a herceg röviddel a fia születése után
meghalt. A nagybátyja, a megboldogult Károly királyunk, akitől Charlie a nevét kapta, nagyon kedvelte őt. Anyám egyrészt azért vonult vissza Angliába, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Charlie nem sodródik bele a vallási és a király isteni eredetű földi hatalmával kapcsolatos viták és széthúzások következményeként kialakult háborúskodásba. Charlie mélyen
elkötelezett híve apja családjának.
– De akkor is balkézről született – tartott ki álláspontja mellett Flanna. – Hogyan lehetne
más, mint fattyú?
– A Stuart-háziak mindig elismerik a gyerekeiket, függetlenül attól, hogy ki az anyjuk –
magyarázta a herceg türelmesen. – Ez akkor is így volt, amikor Skóciában uralkodtak, és most
is így van, Angliában. Módfelett szerető család. Az én ereimben is csörgedez az ő vérükből,
ahogy számos más skót családéban is.
– Nem értem – csóválta a fejét Flanna –, de ha azt mondja, hogy ez így van rendjén, akkor
elfogadom.
Patrick ismét nevetésre fakadt.
– Nem vagy éhes? – kérdezte a lányt.
– De igen. Csodálkozom is, hogy miért nincs étel az asztalon, amikor a ház ura már csaknem egy órája hazaérkezett. – Flanna felállt a székből. – Kit bízott meg a háznagyi teendőkkel, mylord?
– Senkit, amióta anyám elment.
Flanna felsóhajtott.
– Angus, gyere ide! – szólította a szolgáját, s a terem sötét zugából előlépett egy óriás.
Ütemesen simogatta a karjában tartott, hangosan doromboló Szultánt.
– Ritkán barátkozik idegenekkel – kuncogott Patrick Leslie –, de bízom az emberismeretében.
– Ez a macska csodálatos állat, mylord – szólt elismeréssel a középkorú, de szálfaegyenes
tartású, két méter magas férfi. Imitt-amott ezüstös csíkokkal tarkított sötétbarna haját bőrszíjjal összefogva, lófarokban viselte. Sűrű, tömött szakálla egyenletesen megnyírt és ápolt volt,
ami arról árulkodott, hogy Angusban azért lakozik némi kis hiúság. Akik ismerték, tudták,
hogy nagyon büszke a szakállára és az öltözetére. Mindig a Gordon-nemzetség szoknyáját
hordta.
– Tedd le azt az állatot, és nézz utána, miért nincs vacsora az asztalon – utasította Flanna. –
Az emberek haljanak éhen az esőben, hóban megtett egész napos hosszú út után? Holnap veled együtt gondoskodom róla, hogy e házban visszaálljon a régi rend. – A férjéhez fordult: –
Enyém a kastély?
Patrick pontosan tudta, hogy felesége mire céloz.
– Igen, asszonyom – felelte.
– Akkor mostantól kezdve te vagy a glenkirki kastély háznagya, Angus – közölte a szolgájával. – Aggie, merre van a hálószobám? Forró fürdőt szeretnék venni. Még mindig teljesen át
vagyok fagyva, hiába ittam whiskyt és melegedtem a tűznél.
– Annyi szoba van itt, úrnőm, hogy csak kapkodom a fejem – lépett előre Aggie egy idősebb nő társaságában. – Ő tudja, hol a szobája – folytatta szemrehányó hangon –, de nem hajlandó elárulni nekem.
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– Most, hogy az édesanyja már nem lakik itt, ide kezdi hordani a szajháit, mylord? – vonta
kérdőre a herceget az alacsony termetű, kövérkés, ősz hajú, de fiatalos arcú nő.
– Ő a feleségem, Mary – magyarázkodott Patrick. – Tegnap házasodtunk össze az apja házában, Killiecairnben. Ő az új úrnőd. Elvárom, hogy megadd neki a kellő tiszteletet. Flanna, ő
Mary More-Leslie.
– Tud háztartást vezetni? – kérdezte Flanna erélyesen.
– Igen – válaszolta Mary More-Leslie, és bíráló szemmel végigmérte a ház új asszonyát.
Első pillantásra megállapította, hogy egy skót felföldi fiatal lány.
– Akkor maga lesz a házvezetőnő, ha Angus is megfelelőnek találja. Most pedig vezessen a
lakosztályomba, Mary More-Leslie. – Flanna megtanulta a sógornőjétől, Una Brodie-tól, hogy
azonnal és tekintélyparancsoló módon kell fellépnie azokkal szemben, akik a szolgálatában
állnak, mert különben nem tudja kézben tartani a személyzetet.
Mary félrenézett, majd visszafordította a tekintetét, és így szólt:
– Erre tessék, milady. Nem számítottunk arra, hogy a herceg feleséget hoz a házhoz, ezért
nem készítettük elő a szobát; de még ma este megoldjuk. Holnap már egy másik nap lesz.
Nem így van?
Glenkirk hercege meglepetten nézte, ahogy Mary alázatosan elvezeti Flannát és a szolgálólányát. Mire hátrafordult, már Angus is eltűnt a teremből. Csak Szultán tekergett a lába körül
törleszkedve. Patrick Leslie visszaült a székébe. A cica felugrott, és az ölébe telepedett.
– Nos, Szultán, mi a véleményed az új úrnődről? Szerintem remek feleséget találtam magamnak anélkül, hogy tudatosan kerestem volna. – Egy nap, csupán egyetlen nap telt el azóta,
hogy megismerkedett vele. Ez alatt az idő alatt kiderült, hogy bátor és gyakorlatias, és élvezi a
szeretkezést. Becsületesnek és hűségesnek látszott. Erre már lehet alapozni egy házasságot.
De még mennyi mindent nem tud róla! Tudatában volt annak, hogy elhamarkodottan cselekedett, amikor egyik pillanatról a másikra feleségül vette ezt a lányt.
Elmosolyodott magában: hogyan vélekedne az édesanyja erről a nem éppen előkelő családból származó, szabad szájú skót felföldi leányzóról? És mit gondolnának róla a testvérei?
Négy fivére közé számított egy herceget és egy márkit. Charlie és Henry egészen más életmódot folytattak, mint ő, bár most az angliai események bizonyára valamelyest megbolygatták az
életüket. Henry tudja, hogyan kell meghajolni anélkül, hogy megtörne a gerince. Neki és a
családjának a haja szála se fog meggörbülni. Henry hét évvel volt idősebb nála. Jószívű testvérbátyja volt, de kevés ideje jutott Patrick Leslie-re.
Charlie-val azonban más volt a helyzet. Ő csak három és fél évvel volt idősebb nála. Neki
mindig volt ideje a kisöccse számára, következésképp sokkal közelebb állt Patrickhez, mint a
két öccse, Adam és Duncan Leslie. Vajon mi lehet most Charlie-val a harcok, viszályok közepette? Mindig rendíthetetlen híve volt apja családjának. Ha Henrik hercegnek engedélyezték volna, hogy házasságra lépjen Westleigh özvegy márkinéjával, ahogy akkoriban Patrick
édesanyját nevezték, az öreg Jakab király halála után Charlie lett volna Anglia királya. Ő
azonban nem bánja, hogy nem ő a király. Mindig ugyanolyan hűséges volt a felséges Stuartokhoz, mint amilyen a királyi családban törvényesen megszületett bármely fiúgyermek lett
volna. A hírek lassan szivárogtak át a skót Felföld keleti vidékére. A király kivégzéséről is
csak tavasz végén értesültek. Vajon most merre jár Charlie?
– A jó isten őrködjék feletted, bátyám – suttogta magában a herceg.
– Mylord! – termett mellette Angus. – A szakács hamarosan elkészül a vacsorával. Az
imént beszéltem vele. A jövőben mindig időben tálalunk. Most azért késik a vacsora, mert
senki sem tudta biztosan, hogy ön mikor érkezik haza. – Alig észrevehetően meghajolt. – Hívjam őladységét, vagy ön óhajt szólni neki?
Patrick Leslie felállt, miközben letette Szultánt az öléből.
– Majd én érte megyek – felelte. – Örülök, hogy a házam immár biztos kezekben van. Köszönöm – mondta, és kisétált a teremből.
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Angus kapott az alkalmon, és egy pillanatra körbetekintett. Flanna végül is helyesen cselekedett, noha korábban mindent megpróbált elkövetni annak érdekében, hogy kibújjon a női
nemre kirótt kötelezettség alól. E tekintetben szilaj volt, mint az édesanyja, noha Maggie
Gordon makacs természetének csak Angus volt a megmondhatója. Lachlann Brodie teljesen
el volt bűvölve a feleségétől, s akaratosságát mulattatónak találta. Az öreg Brodie végül is
megtartotta haldokló feleségének tett ígéretét, bár Angus el nem tudta képzelni, hogyan sikerülhetett volna megtartania, ha Glenkirk hercege nem pottyant volna az ölükbe. De sikerült, és
e házasság révén Flannából egy csapásra hercegné és grófné lett.
Angus jóval többet tudott a hercegről és a családjáról, mint Patrick Leslie sejtette. Az ő
nagyapja egyben a herceg nagyapja is volt, Glenkirk negyedik grófja, akit ugyancsak
Patricknek hívtak. Egy egész sereg törvénytelen gyermeket nemzett szerte e vidéken. A gróf
szeme Bride Forbeson, Angus anyai nagyanyján is megakadt, aki 1578 márciusában egy
lánygyermeket szült tőle, s Jessie-nek nevezte el. Később Jessie Forbes Andrew Gordonnak,
Brae grófjának a figyelmét ragadta meg. Két nappal azután, hogy életet adott a fiának, elhunyt. A fiúcska, aki az egyik ős után az Angus nevet kapta, és akit az apja, Andrew Gordon a
saját nevére vett, a brae-i kastélyban nevelkedett. Angus hároméves volt, amikor apja feleségül vette Anne Keithet. Brae ifjú grófnője egyetlen gyermekkel, egy Margaret nevű kislánnyal
ajándékozta meg férjét, amikor Angus hétéves volt. Az asszony sajátjaként bánt párja természetes gyermekével, de a fiú nem örökölhette apjának se a címét, se a birtokát, mert mindkettő
Angus húgát, a törvényes gyermeket, Margaretet illette meg.
Amikor Brae grófja nem sokkal lánya tizenkettedik születésnapja után elhalálozott, Angus
vette át Brae irányítását, és védelmezte az özvegy grófnét és a gyermekét, valamint a birtokot
mindenkivel szemben, aki megpróbált volna az életükre törni. Angus vette észre, hogy
Maggie Gordon felkeltette Lachlann Brodie érdeklődését az egyik invernessi nyári játékokon;
Maggie azonban nem volt hajlandó elhagyni beteg, gyenge édesanyját. Csak két évvel később, amikor Anne meghalt és eltemették, akkor fogadta el a killiecairni Brodie udvarlását
féltestvére unszolására.
– Mi előkelőbb családból származunk – közölte nyíltan a húgával Angus –, de te már
messze túl vagy a legszebb lánykorodon, Maggie. Lachlann Brodie nem bánja, hogy szülsz-e
neki gyerekeket vagy sem, hiszen már fél tucat fia van az első feleségétől, az isten óvja szegény asszony lelkét. Brodie, a korát tekintve, az apád lehetne, de a bolond is látja, hogy szerelmes beléd. Ennél jobb partira nem számíthatsz, mivel Brae-n és a hozzá tartozó földeken
kívül más vagyonnal nem rendelkezel. Nincs se jószágod, se pénzed. Rajtad múlik, mennyire
lesz jó a házasságod, ráadásul Brodie kedves lesz hozzád.
– Veled mi lesz, Angus? Nem akarlak elhagyni – mondta féltestvérének Maggie Gordon.
– Brae-től távol kevesen tudják rólam, hogy apánk törvénytelen gyermeke vagyok. Mint
inasod megyek veled Killiecairnbe. Brodie nem tiltja meg, hogy a szolgádat magaddal vidd,
és akinek szeme van, látja, hogy hasznomat lehet venni.
Maggie elfogadta a nála harminchárom évvel idősebb férfi, Lachlann Brodie házassági
ajánlatát, s nagy meglepetésére a férje korát meghazudtolva igen virgonc szeretőnek bizonyult
az ágyban. Bálványozta őt, és minden tőle telhetőt megtett, hogy boldognak lássa feleségét.
Angus Gordon pedig beállt a killiecairni szolgák sorába, s csendben őrködött húga és annak
lánya fölött. Igyekezett a lehető leghasznosabbá tenni magát, hogy senki ne róhassa fel neki,
hogy többe kerül a tartása, mint amennyi hasznot hajt. A halálos ágyán Flanna édesanyja bizalmasan közölte egyetlen gyermekével, hogy Angus a féltestvére, s ily módon Flanna nagybátyja. A lány tovább őrizte a titkot.
Angus Gordon megnézte magának a kandalló fölött függő portrékat. Végigjártatta tekintetét a szép bútorokon, a falikárpiton, a gerendákról lágyan aláomló, gyönyörű selyemlobogókon, a tálalóasztalon heverő ezüstökön, a porcelántálakon és a gyertyatartókba helyezett vékony méhviasz gyertyákon. A lámpákban színtiszta, illatos olaj égett, az asztalra bort is és
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whiskyt is kikészítettek. Ráfért erre a helyiségre egy alapos takarítás, bár kétségtelenül látszott, hogy nem túl hosszú ideig hanyagolták el. Lerítt, hogy ez egy gazdag ember kastélyának a nagyterme. Az ő unokahúga most ennek a férfinak a felesége.
A lánynak még sokat kell tanulnia, gondolta magában Angus. Maggie szerette egyetlen lányát, de azt hitte, lesz még bőven ideje megtanítani neki, hogyan boldoguljon egy nagy ház
rendben tartásával. A húga talán álmában sem gondolta, hogy Flannának egyszer majd ilyen
jó sora lesz. Miután Maggie távozott az élők sorából, Una Brodie mindent megtett, hogy elsajátíttassa a lánnyal a háztartási alapismereteket, Flannának azonban nemigen fűlött a foga
hozzá, jobban szeretett a szabadban lenni, és legszívesebben reggeltől napestig lovagolt és
vadászott. Flanna se írni, se olvasni nem tudott, csupán a nevét tudta papírra vetni, mivel
Maggie erre megtanította. Az anyanyelvén kívül más nyelveket nem ismert. Angus szomorúan ingatta a fejét. Sajnos az unokahúga nem részesült e magas ranghoz méltó neveltetésben.
Kíváncsi volt, vajon mit szól a herceg, amikor ezt megtudja. Ismét megcsóválta a fejét. Még
rengeteg a teendő. Jómaga elboldogul a háztartással, de Flannát okítani kell, nehogy szégyent
hozzon a férjére. Angus fültanúja volt, amikor Patrick Leslie a felesége tudtára adta, hogy az
édesanyja hercegnő volt. Egy hercegnő minden bizonnyal tud írni, olvasni és idegen nyelveken társalogni. Flanna skót felföldi angollal elegyes skót gael nyelvet beszélt, amit csak egy
felföldi skót volt képes megérteni.
Angus hallotta, hogy a szolgák kezdenek beszállingózni a terembe. Asztalterítéshez és tálaláshoz készülődtek. Hátraperdült, és tekintélyparancsoló hangon utasítani kezdte őket. A herceg belépett a terembe Flannával. Angus a főasztalhoz kísérte őket, s unokahúgát a férje jobb
oldalára ültette. Szemével intett a szolgáknak, hogy hozhatják az ételt.
– Ez csak egy egyszerű vacsora, mylord, mert attól tartok, a szakácsnak sebtében kellett
összeütnie. Holnap már pompásabb étkek kerülnek az asztalra.
– Jobban szeretem az egyszerű vacsorát – legeltette végig a szemét Patrick Leslie a roston
sült pisztrángon, sült marhahúson, vadpástétomon, párolt articsókán, kenyéren, vajon és sajton. – Ez csodás lakoma ahhoz képest, hogy hamarjában készítették el – jegyezte meg szárazon.
– Ha óhajtja, mylord, okvetlenül megmondom a szakácsnak – töltötte ki a bort Angus gyakorlott kézzel, majd hátralépett. – Sajnos desszertnek csak körtés lepényt tudunk felszolgálni.
Bort vagy sört tölthetek, milady? – hajolt meg Flanna mellett.
– Ó! Bort! – vágta rá Flanna, és a férjéhez fordult: – Killiecairnben csak különleges alkalmakkor fogyasztunk bort. Itt minden étkezéshez bort szolgálnak fel?
– Ha óhajtod, asszonykám, igen – felelte a herceg.
Flanna hevesen bólogatott.
– Még soha nem ittam ilyen finomat – lelkendezett. – Honnan származik?
– Franciaországból – válaszolta Patrick derűsen. – Édesanyám rokonai élnek ott.
– A mamája francia?
– Nem. A nagyanyám, aki BrocCairn grófnője, és akivel majd találkozol, angol születésű.
Az édesanyám apja egy nagy keleti birodalom uralkodója volt. Az angolok Indiának nevezik
azt az országot.
Flanna egy bólintással tudomásul vette a mondottakat. Angus nagy megkönnyebbülésére
unokahúga nem kérdezősködött tovább, mert csak szörnyű tudatlanságáról tett volna tanúbizonyságot. Flanna csak azt tudta, hogy Anglia délre fekszik, és van egy ország, amit Írországnak neveznek, amely a tenger túloldalán, Skócia nyugati partvidékével szemközt terül el; és
Franciaországot Angliától az óceán választja el, de ezen túlmenően elképesztően tájékozatlan
volt.
Brae néhai grófja gondoskodott egyetlen fia taníttatásáról. Angus még az aberdeeni egyetemen is eltöltött két évet. Nem hitte, hogy egyszer hasznosíthatja tudását, de most látta, hogy
kénytelen lesz feleleveníteni a tanultakat, ha meg akarja óvni unokahúgát az esetleges kudarc-
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tól. Flannának szüksége lesz az eszére a megélhetéshez. Miután Glenkirk hercege megkapja
az örököst, s Flanna szépsége veszít hamvasságából, férje kétségkívül más nőkre is szemet
vet. Hiszen a férfiakat csak szép, buja testtel lehet megtartani.
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5. fejezet
Flanna körbejártatta tekintetét birtokba vett hálószobáján. Nem hitte, hogy valaha is otthonosan fogja érezni magát ebben az elegáns, gazdagon díszített, álomszép helyiségben. A meleg aranybarna színű fa falburkolaton minden második kazetta színes virágmintás, a köztes
kazetták közepe sima, a szegélye díszített volt. A festett mennyezeten mintha a szeptemberi
ragyogó kék ég elevenedett volna meg, melyen barack- és halványsárga szegélyű, hófehér
felhők úsztak. Kis szárnyas puttók, érzéki nők és szép férfiak lebegtek a mennyezetre festett
égbolton, némelyikük anyaszült meztelenül, a többiek pőreségét diszkréten áttetsző, hosszú
kelme fedte. Bámulattal csodálta a festményt, amelynek érzékisége pirulásra késztette. Amikor Mary felkísérte az emeletre, nem is vette észre ezt a szobát, mert túlságosan ámulatba
ejtette az ugyancsak fényűzően berendezett közös nappali. Férje hálószobája az övével szomszédos volt, és a faburkolatú falon át egy kis ajtó kötötte össze a két helyiséget.
Most a szoba berendezését vette gondosan szemügyre. A nagy tölgyfa ágy kétméteres kazettás fejlapját függönyredőnyös díszítés borította. A baldachin csavart tartóoszlopait szőlőindákat és – leveleket mintázó faragás díszítette. Alulról feltekintve látta, hogy az ágymennyezet is kazettákra osztott, amelyeket apró csillag-, hold-, virág-, madár- és állatmintákkal festettek tele. A baldachinról borvörös bársonyfüggöny omlott alá, s az ágyat borvörös és aranysárga ágyterítő fedte. Az ágy, a szekrények, az asztalok, a székek mind-mind meleg aranybarna színű tölgyfából készültek. A székek támláját és ülőkéjét rózsaszínű és aranysárga kárpittal
vonták be. A nagy kandallót kétoldalt kőből faragott agarak őrizték, kőpárkányán fényezett
faóra állt, s óránként kongatott. A kifényesített fapadlón csodás, színes gyapjúkárpitok hevertek; mint Flanna Marytől a nappaliban megtudta, ezek török szőnyegek voltak. A szobát ezüst
gyertyatartókban álló méhviasz gyertyák, kristály és ezüst olajlámpák világították meg. Az
ablakokon ugyanolyan borvörös bársonyfüggönyök lógtak, mint amilyenek az ágyat borították. Flanna tátott szájjal bámulta a gyönyörű szobát.
– Mary azt mondja, a ruháknak is van külön szoba – ámuldozott Aggie. – És képzelje, aszszonyom, nekem is lesz egy kis szobám! Mary már meg is mutatta. Sosem volt saját kuckóm.
Ez egy nagyon előkelő ház.
– Talán túlságosan is előkelő ez nekem – jegyezte meg Flanna nyugtalanul. – Kíváncsi vagyok, előttem ki lakott ebben a lakosztályban.
– Marytől tudom, hogy ezek mindig a vár urának és úrnőjének lakosztályai voltak. Valaha
a herceg édesanyja és édesapja lakták ezeket a szobákat, asszonyom. Előttük meg a herceg
nagyszülei. Mary azt állítja, hogy Lady Jasmine nagyon finom hölgy volt, senki meg nem
mondta volna róla, hogy egy vad, idegen helyről származott. Rögtön látni lehetett rajta, hogy
királyi család sarja, és a szolgálói is tekintélyesek voltak, főleg Adali, a háznagy. Mary azt
mondja, volt úrnője nélkül a kastély többé már nem ugyanolyan, mint régen.
– Mary locsog-fecseg, bár lehet, hogy igazat beszél – jegyezte meg Flanna szárazon. – Attól tartok, kénytelen lesz megszokni, hogy az új úrnője egy egyszerű nő, s az az úrnő én vagyok. Az én ereimben nem csörgedez királyi vér, és te sem vagy tekintélyes, bár Angus talán
annak nevezhető óriás termete miatt. Segíts, Aggie, lefekvéshez készülődni. Fáradt vagyok, és
biztosan te is kimerültél. Hosszú napunk volt. Hol van a férjem?
– Nem tudom, asszonyom. A teremben volt, amikor kijöttünk. Szerintem még mindig ott
lehet, vagy a hálószobájában. Óhajtja, hogy megkérdezzem Donalt?
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– Még ne. Először fürödni szeretnék. Vacsora előtt erre nem jutott idő. Keresd meg
Angust, és gondoskodj a fürdőmről. Ugye, a herceg nem itt alszik?
– A hálószobája közvetlenül az öné mellett van, asszonyom. Mary azt mondja, az előkelő
házaknál ez így szokás. Jó ég, asszonyom! Még mennyi mindent kell megtanulnunk ezen az
új helyen az úri szokásokról! – sápítozott Aggie, s azzal elsietett megkeresni Angust.
Flanna korholta magát, amiért ilyen oktondi kérdést tett fel Aggie-nek. Hiszen Mary már
korábban megmondta, hogy a férjének külön hálószobája van. A lány járkálni kezdett a helyiségben. Holtfáradt volt. S ami még ennél is rosszabb, kezdett ráébredni, hogy az apja oly nagy
buzgalommal igyekezett előkelő férjet fogni neki, hogy eszébe se jutott elgondolkodni egy
pórias skót felföldi Brodie lány és egy herceg házasságának következményeiről. Vagy az
öregember nagyon is tisztában volt ezzel? Nem valószínű. Öt mérföldnél távolabb sosem járt
Killiecairntől, eltekintve attól a két alkalomtól, amikor a nyári játékokra utazott. Egész
Killiecairn elfért volna a glenkirki kastély nagytermében. Flanna lehetetlen helyzetben érezte
magát. Volt egy férje, akinek nem ő kellett, hanem a birtoka, és itt volt ez a kastély, amellyel
azt se tudta, hogyan boldoguljon.
Kopogtattak a hálószobája ajtaján.
– Szabad! – szólt ki. Amint meglátta Angust, panaszos sírásban tört ki. – Mitévő legyek? –
zokogta. A férfi azonnal tudta, mi a baj.
– Ne sírjon, milady – csitította halkan, és becsukta maga mögött az ajtót. – Értek ahhoz,
hogyan kell igazgatni a kastély személyzetét. Elvégre Brae-ben nőttem fel. Majd annak látszatát keltem, mintha minden intézkedésemet ön rendelte volna el. Csak figyeljen engem, és tanuljon tőlem. Nemcsak a nevét kell tudnia leírni, hanem teljesen el kell sajátítania a betűvetést, és meg kell tanulnia folyékonyan olvasni. Az édesanyja tudott írni-olvasni. Tudom, hogy
nincs hozzá türelme, de muszáj képeznie magát.
– Nem akarom, hogy a férjem rájöjjön, mennyire tanulatlan vagyok – értett egyet
Angusszal Flanna szorongva.
– Magam fogom okítani – igyekezett megnyugtatni a nagybátyja. – Elvégre a nagyapja taníttatott engem, bár mindeddig fogalmam sem volt, mihez fogok kezdeni vele. Ne aggódjék.
Lassacskán beköszönt a tél, és aligha fog egy lélek is Glenkirkbe látogatni. Van itt egy könyvtárszoba. Miután megtanult folyékonyan olvasni, önmaga is elkezdheti képezni magát. A herceg édesanyja és az elődei olvasott, művelt asszonyok voltak. Nincs abban semmi szégyellnivaló, hogy nem beszél idegen nyelveket, hiszen maga csak egy skót felföldi lány. Azok között, akikkel majd kapcsolatba kerül, aligha lesznek olyanok, akik az anyanyelvükön kívül
más nyelvet is tudnak. Angolul azonban meg kell tanulnia helyesen beszélni, és írni-olvasni
mindenképpen tudnia kell. Előfordulhat, hogy a hercegnek el kell utaznia, és akkor levelezés
útján tartják majd a kapcsolatot. Holnap hozzálátunk a tanuláshoz, milady.
Flanna szipogva bólogatott.
– Ó, Angus! Nem is tudom, mi lenne velem nélküled! Bácsikám, te mindig a segítségemre
sietsz a bajban.
Angus egy pillanatra átölelte, majd eltartotta magától.
– Pszt, milady! Nem tudhatjuk, a férje mit szólna ahhoz, hogy egy Gordon fattyú veszi át a
háznépe igazgatását.
– Semmi rosszat nem gondol a fattyúkról – felelte Flanna, és mesélni kezdett Angusnak a
férje féltestvéréről, Lundy hercegéről.
– Nahát! A bátyja egy királyi herceg fia, és ha nem balkézről születik, király is lehetett
volna. A mamám, Jessie Forbes, Bride Forbes egyszerű lánya volt, őt nem vette a nevére az
apja.
– Ki volt a mamád apja, Angus? A mamád ismerte őt? Miért nem vette feleségül a nagymamádat?
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– Tudom, ki volt, milady. Ő is nemesember volt, mint az apám. A nagymamám apja, az
öreg Fingal Forbes mindig azt mondogatta, hogy a Forbes lányok nem tudnak ellenállni a
szép szavú, jóképű legényeknek – kuncogott a nagydarab férfi, majd egészen más témára váltott. – A fürdővize már melegszik, milady. Nemsokára hozzák. Őlordsága üzeni, hogy ma este
nem csatlakozik önhöz, mivel úgy véli, ön bizonyára nagyon kifáradt a mai úttól. – Angus
meghajolt, és kivonult a szobából, mielőtt Flanna újabb kérdéseket tehetett volna föl neki.
A lány maga sem tudta, csalódottságot vagy megkönnyebbülést érez-e. Ezen tűnődött,
amikor Aggie megjelent egy nagy tölgyfa kádat cipelő néhány fiatalemberrel. Flanna némán
figyelte, ahogy a kádat megtöltik vízzel. Miután a férfiak kimentek, Aggie sürögni-forogni
kezdett, hogy mielőbb megszabadítsa úrnőjét a ruháitól. Flanna csendben megfürdött, miközben a szolgálólány kivette a meleg téglákat a kandallóból, flanelruhába tekerte, és betette a
nagy ágyba a takaró alá melegítőnek. Segített Flannának megtörülközni, ráadta a hálóinget, és
besegítette az ágyba. Végül jó éjszakát kívánt, és elsietett. Már égett a vágytól, hogy élvezhesse saját kis szobáját.
– Még egy kis ablaka is van, asszonyom, meg egy láda a holmimnak – örvendezett, mielőtt
távozott.
Flanna elmosolyodott a félhomályos szobában. Aggie-nek nem volt egyebe, csak egy váltás ruhája és egy körtefából faragott fésűje, amellyel kibonthatta dióbarna haját. Ő sem dúskált az anyagi javakban, akárcsak az úrnője, kuncogott magában Flanna. Elfészkelte magát az
ágyban, s ma először élvezte az igazi jó meleget, amelyre egész nap vágyott. A kandallóban
égő tűz lágy fénye halvány aranyszínű ragyogásba vonta a szobát. Az ifjú asszony immár magabiztosabbnak érezte magát, hiszen fenntartás nélkül bízhatott Angus-ban, hogy segít bepótolni a viselkedés- és műveltségbeli hiányosságait. Bár kétségtelen, hogy nagybátyja a társadalmi ranglétra alacsonyabb fokán állt, ennek ellenére úriembernek nevelték.
Gondolatai most a férjére terelődtek. Sajnálta, hogy nincs mellette az ágyban. Egészen felfrissült a fürdőtől, és nem lett volna ellenére, ha megismételték volna az előző esti élvezetes
szeretkezést. Ha mielőbb örököst akar szülni a hercegnek, nem engedheti meg neki, hogy kivonja magát a férji kötelezettségei alól. Talán épp Patrick az, aki kimerült az egész napos úttól
a zord, nyirkos időben. Elvégre férjura jó néhány évvel idősebb volt nála. Flanna az oldalára
fordult, felhúzta a térdét, és magához ölelte egyik párnáját. Megnyugtatta magát, hogy ez egy
pompás hely, s igenis túl fogja élni az előtte álló kihívásokat. Azzal álomba merült.
Reggelre elállt a havazás. Nyomában legalább tizenöt centiméteres fagyos, fehér hótakaró
födte a tájat. Amikor Flanna belépett a kastély kis családi nappalijába, arról értesült, hogy
férje felkerekedett a vadászaival, és napokig távol lesz. A háznépnek nem elegendő egy szarvas, hogy átvészelje a téli hónapokat. A hideg éléskamrában, amint azt Angus kíséretében tett
első szemlekörútján megfigyelte, legalább hat megnyúzott szarvas is elfért volna, de jelenleg
csak egy lógott ott, ám bőven sorakoztak egymás mellett szépen felakasztva a vad- és vízi
szárnyasok.
– Én is szerettem volna velük menni – panaszolta Flanna. – Vagyok olyan jó vadász, mint
bármelyik férfi. Mikor indultak el? Talán még utolérhetném őket. A nyomukat őrzi a letaposott hó.
– Most, hogy a herceg elment, itt a kiváló alkalom hozzáfogni a tanuláshoz, milady –
mondta halkra fogott hangon Angus. – A tanulószobát a herceg könyvtárában jelöltem ki.
Hamarosan ott várom.
– De én vadászni akarok menni! – ellenkezett Flanna.
– Ahogy óhajtja, milady, de mi lesz, ha a férje rájön, milyen műveletlen felesége van? Ön
már most nemigen köti le a figyelmét. Az ifjú férj a nászéjszakán együtt hál a hitvesével, de a
következő éjjel már távol tartja tőle magát, azután napokra elmegy vadászni – csóválta roszszallón busa fejét Angus. – Ej, ej! – mormogta.
– A birtokomért vett feleségül – szűrte a szavakat a foga között Flanna.
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– Hogyne! Megkapta, amit akart. Immár az övé, és nem az öné. Úgy látszik, jelenleg semmilyen alapos oka sincs arra, hogy önt maga mellett tartsa, milady. Ezért szülnie kell egy-két
gyermeket.
– Szülök is! – vágta rá Flanna indulatosan.
– Nem fog sikerülni, ha nem tudja őt visszacsábítani az ágyába – vonta le az ésszerű következtetést a nagybátyja. – Mit tud felmutatni, mylady, amivel felkeltheti a férje érdeklődését
és kíváncsiságát? Természetesen egy férfinak nem kell olyan feleség, aki sokkal okosabb nála, de igenis kedvére van, ha el tud beszélgetni vele az együtthálás után. Miről társalog majd a
férjével? A vadászatról? A házvezetésről? Mit mond neki, amivel elkápráztatja és szerelembe
ejti? Mert majd megtapasztalja, hölgyem, hogy szerelem nélkül a szeretkezés nem nyújtja azt
az örömet, mint amikor szerelmes az ember. Az érzéki vágy nagyszerű érzés, de a szerelem
még csodálatosabb. Nos, felnyergeljem a lovát, milady?
Flanna egy pillanatra megnémult.
– Várlak a herceg könyvtárában, Angus – felelte végül, majd sarkon fordult és távozott.
Bácsikája szavai módfelett felzaklatták.
Angus Gordon mosolyogva nézett az elsiető lány után. Unokahúga eszes leányzó volt, csak
ő ezt még nem tudta magáról. Angus viszont gyanította, hogy Flannának gyorsan megy majd
a tanulás, és e sejtésében nem is csalatkozott. Két nap alatt teljesen elsajátította az ábécét, a
betűkből rövid szavakat rakott össze, s a polcokról levett könyvekből hangosan felolvasta,
majd gyöngybetűkkel lemásolta a mondatokat. Nagybátyját ámulatba ejtette, hogy Glenkirk
újdonsült hercegnéje az egyszerű számtani műveleteket is kiválóan ismeri.
– A mama tanította meg – adott magyarázatot Flanna. – Azt mondta, tudnom kell számolni, hogy a kereskedők ne csaphassanak be. Néha Unának is segítettem a számolásban, hiszen
ismered apámat, milyen szűkmarkúan bánik a pénzzel.
– Értem – mondta Angus. Örült, hogy féltestvére valami hasznos tudást is adott útravalóul
a gyermekének.
A herceg az embereivel öt nap múlva tért haza. Négy szép, megnyúzandó szarvast hoztak a
kastély konyhájának éléskamrájába. Flanna már elég jól ismerte a kastélyt, hiszen amikor épp
nem a tanulással volt elfoglalva a könyvtárszobában, elindult Angusszal, a keményfejű öreg
Maryvel és Aggie-vel felfedezni új otthonát. A nyugati tornyot találta a legérdekesebbnek,
amely egykor annak a hölgynek volt a birodalma, akinek az arcképe a kandalló fölött függött.
– Lady Jasmine idős nagymamája élt itt annak idején – mesélte Mary. – A nyugati torony
lakatlan volt mindaddig, amíg ő nem kezdett el ide feljárogatni. Szerette ezt a helyet. Azt
mondogatta, itt nagyon jól érzi magát. Az idős Lady de Marisco már sok-sok évvel ezelőtt
távozott az élők sorából. Idős asszony korában állítólag megölt egy embert, és megmentette
Lady Jasmine életét.
– Itt, ezen a helyen? – Flannát lebilincselte a történet.
– Nem, az angliai otthonában, amely most Lundy hercegéé – válaszolta Mary.
Flanna elcsodálkozott. Miféle családba házasodott be? Az anyósa hercegnő. Egyik sógora
királyi fattyú. Fel- és lemenő ágon számtalan lord és lady, ha az öreg Marynek hinni lehet,
nem beszélve arról, hogy egy gyilkos nő is volt közöttük.
– És mi lett vele?
– Semmi – felelte Mary. – Lady de Marisco egy körözött bűnözővel végzett, aki négy ember életét oltotta ki. Nagyon derék, csodálatos öregasszony volt, isten nyugosztalja!
Most, hogy a férje hazatért, Flanna elhatározta, hogy kifaggatja a családjáról. Észrevette
férje arcán az elégedettséget, amikor az öles léptekkel bevonult a nagyterembe, és meglátta a
kifényesített bútorokat és a tiszta padlót. A kéményeket is kitakarították. Az ablakok ragyogtak, s nagy tálakban szárított virágszirmok illatoztak.
– Isten hozta itthon, mylord! Úgy gondolom, sikerrel járt, és lesz elegendő húsunk a télre –
nyújtott át egy borral teli serleget a férjének, és pukedlizett.
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– Négy szarvasbikát ejtettünk el, asszonyom – felelte Patrick, és fenékig kiürítette a serlegét. – Az időjárás ismét változóra fordul, így hát beszorulunk a várkastély falai közé; ám mihamarabb szeretnék újra kimenni vadászni. Most esőzés várható; de hamarosan megint havazni fog, és beáll a tél. Remélem, sikerül még legalább egy szarvast és esetleg egy vaddisznót is elejtenem.
– Biztosan vágyik egy jó fürdőre. Már el is készítettem önnek – fogta meg Flanna a férje
kezét, annak nem kis meglepetésére, és felvezette a lakosztályukba. – Donal, segítsen levetkőzni őlordságának! – szólt a lány a herceg inasának. – Az ing, az alsónadrág és a harisnya
megy a mosónőnek. Majd én megfürdetem a férjemet. Mondja meg Angusnak, hogy ma este
a nappaliban vacsorázunk – bocsátotta el a szolgát mosolyogva.
Donal felkapta gazdája ruháit, és elsietett.
Patrick elgondolkodva szállt be a kádjába. Amikor a víz megcsípte a bőrét, s a forróság a
csontja velejéig hatolt, csak akkor kezdte érezni a sajgást a többnapos lovaglásban, a hidegben
és nyirkos időben megfáradt izmaiban.
– Asszonykám – szólalt meg szemét lehunyva az élvezettől –, te tökéletes hitvesnek bizonyulsz. A nagyterem szemet gyönyörködtető, és most ez a fürdő!
– Megelégedésemre szolgál, ha ön elégedett – felelte Flanna szerényen.
Patrick elnevette magát.
– Mily alázatos és szelíd lettél, kislány – incselkedett vele.
– Minek vitatkozzam, ha elégedett velem, férj uram – felelt rá csípősen. A kezébe kapott
egy vaddisznósörte kefét, megszappanozta, és a kád oldalához támasztott falépcsőre térdelve
súrolni kezdte férje hátát és vállát. Gyors, céltudatos mozdulatokkal dörzsölte végig, majd az
egyik, aztán a másik karját sikálta le alaposan. Amikor ezzel is végzett, férjével szembe fordította a lépcsőt, s először az egyik, majd a másik lábát mosta végig.
Miután Donal az imént távozott, Flanna levetette a szoknyáit, s most alsószoknyákban és
blúzban fürdette a férjét. Patricknek feltűnt, hogy ugyanaz az ingblúz van rajta, amelyet az
esküvőjüket követő napon viselt. Hirtelen rádöbbent, hogy Flannának valószínűleg kevés ruhája van, és bizonyára azok sem olyanok, amelyek egy férjes asszonyhoz illenének. Olyannyira el volt foglalva azzal, hogy télire elegendő húst halmozzon fel a kamrában, hogy teljesen
megfeledkezett ifjú asszonyáról, akit immár a feleségének tudhatott. Megfogadta magában,
hogy mihamarabb jóváteszi ezt a mulasztást. Flanna mindazonáltal ebben az öltözékben is
felettébb vonzó volt, ahogy vörös hajkoronás fejét a kád fölé hajtva minden figyelmét a fürdetésre összpontosította. A blúzát összefűző zsinórok kibomlottak, s a szétnyílt ingből Patrick
szeme elé tárult a lány kerek, elefántcsontszínű keble. Pajkos mosoly suhant át az ajkán. A
látvány egyszerűen ellenállhatatlanul csábító volt.
Flanna a meglepetéstől felsikoltott, amikor férje magához húzta, be a kádba.
– Megőrültél, Patrick Leslie? Azt hiszed, van elég ruhám ahhoz, hogy te itt szabadon bolondozhass velem? – kérdezte szemrehányón, miközben a férfival viaskodott.
Patrick félrekapta a fejét a lány ütésre lendülő karja elől, kitépte a kezéből a súrolókefét, és
szájon csókolta. Flanna a fejét elrántva igyekezett kitérni előle, s tovább küzdött, amikor a
férfi keze besiklott a blúz hasítékán, és megfogta a mellét.
– Asszonykám, nem mutogathatod a portékádat anélkül, hogy ne várnád el tőlem, hogy
megvegyem – suttogta Patrick asszonya fülébe, majd nyelvével végigpásztázott a fülkagylóján.
– Ó, te csibész! – tiltakozott Flanna erőtlenül. Lehajtotta a fejét. Ajkával finoman súrolta a
férfi ajkát. – Ezt nevezik szerelmi játéknak, mylord? – Félig behunyt ezüstszürke szeme fényesen csillogott, amikor férjével szemben elhelyezkedett.
– Igen – válaszolta Patrick, és nyelvét végigfuttatta párja ajkán. Elvette a kezét hajlékony,
karcsú derekáról, és az alsószoknyái alá csúsztatta.
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– Te huncut ember – mondta a lány félig suttogva, s közben fészkelődni kezdett, hogy a
férfi kalandozó kezének szabad utat engedjen.
– Te pedig egy szemérmetlen kis boszorkány vagy, asszonykám! Már akkor rögtön tudtam,
amikor először rám támadtál. Én viszont az a férfi vagyok, aki kedveli a szégyentelen boszorkákat – vallotta meg, miközben ujjait a vénuszdombot ékesítő buja szőrpárnába fonta, s hitvese szeméremajkaival incselkedett.
Flanna felsóhajtott, s arcát a férfi nyakába fúrta. Valóban kedvére volt a szeretkezés, és ma
éjjel a férje megint felkeresi az ágyában; de ez már más lesz, mint a nászéjszakán. Ma éjjel
nem lesz rajta úrrá a félelem, s alig várja, hogy megtanulja, hogyan járhat férje kedvében. –
Ó! – akadt el a lélegzete, amikor a férfi teljesen váratlanul felemelte és kéjlécére ültette.
– Lám, így már mindjárt jobb. Nem így van, kislány? – Patrick lekapta Flannáról a csuromvizes blúzt, és a földre ejtette. Hitvese feszes mellbimbói finoman súrolták gyér szőrrel
fedett mellkasát.
Flanna érezte, hogy az arca lángba borul, és szédülés fogja el.
– Ó! – Férje két kézzel megragadta az ülepét, amint alatta a csípője ritmikus mozgásba
lendült. Testük érzéki összefonódása varázslatos érzéssel töltötte el az ifjú asszonyt, miközben férje kéjes mozgását utánozta. – Ó! Még! – kiáltotta az eksztázis hevében, elragadtatott
lelkesedésével nem kis meglepetést szerezve a férfinak.
„Jó ég! Ha ez a lány jártas lenne a szerelem művészetében, igazán veszedelmes nő lenne!”
– futott át Patrick agyán, ahogy ki-be járt benne.
– Még egy csókot, kislány! – utasította hitvesét, és kimondhatatlan élvezettel csapott le az
ajkára.
„Csodás ez az érzés! Csodás!” – gondolta kábultan Flanna, ahogy a titkos rejtekében ki-be
járó vastag dárda mind gyönyörtelibb érzéseket keltett benne. Átfutott az agyán, hogy talán
még nagyobb élvezetet nyújthatna a férfinak, ha öle szűkebb lenne. Próbaképpen magába szorította férje hímvesszejét. Patrick hangosan felnyögött. Flanna tudta, hogy kísérlete eredményes volt, és újabb próbát tett.
– Örömét leli benne, mylord? Akarja még egyszer?
– Igen, te boszorkány. Hihetetlen élvezetet nyújtasz nekem. – A kádban hevesen ide-oda
lötykölődött a víz, ahogy Patrick egyre mélyre hatolóbb, erőteljesebb lökésekkel ostromolta
kedvese ágyékát.
Flanna megremegett, amikor a gyönyör magával ragadta, és eddig ismeretlen magasságokba röpítette. Ernyedten omlott férje mellkasára, miközben határozottan érezte, hogy a férfi
nedve az ölébe robban.
– Ó, mylord, ez gyönyörűséges volt! – suttogta. – Igazán nagyon élvezem önnel a szeretkezést.
– Én is, kislány – ismerte el erőtlen kacajjal Patrick Leslie.
A víz rohamosan kezdett kihűlni. Patrick a feleségét felsegítve felállt a kádban. Flannát pirulásra késztették csupasz keblei, ahogy ott álldogált a csuromvizes alsószoknyákban azon
töprengve, mitévő legyen. Férje megoldotta helyette a helyzetet. Kioldotta az alsószoknyák
zsinórját, és letolta őket. Flanna most anyaszült meztelenül állt Patrick előtt.
– Gyönyörű vagy, Flanna. Semmi okod sincs szégyenlősködni előttem. Mint férjnek jogom
van végigtekinteni rajtad, és megcsodálni a szépségedet.
– Lépjen ki a kádból, mylord – mondta Flanna ismét elpirulva –, szárazra törlöm. A tűz
mellé, az állványra kitettem néhány törülközőt melegedni.
– Te megtörölsz engem, én pedig téged – javasolta mosolyogva a herceg, és az egyik törülközővel fürgén dörzsölni kezdte hitvesét. – Nem vagy éhes, asszonykám? Mert én az vagyok. Kíváncsi vagyok, mit tálalt fel nekünk Angus.
– Jó ég! Gondolod, hogy hallott minket?
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– Lehetséges, ám gyanítom, hogy a te Angusod e világi, sokat látott ember, és nem botránkozik meg azon, ha egy férj és felesége hancúrozását hallja.
Miután megszárítkoztak, Patrick magára öltött egy prémmel szegélyezett, zöld bársony háziköntöst, Flanna pedig belebújt egy tiszta vászoningbe. Mezítláb átsétáltak a nappaliba, ahol
már terített asztal fogadta őket: egy tál nyers osztriga, garnélarák fehérborban, sült kappan,
bárányszeletek, fejes saláta, friss kenyér, cserépedényben édes vaj, egy cikkely kemény sajt és
egy almatorta. Az asztalon két kancsó állt, az egyikben októberi sör, a másikban bor.
– Engedje meg, hogy kiszolgáljam, mylord – ajánlkozott Flanna.
– Először osztrigát kérek – mondta Patrik. – Ha annyira kedvedre van a szeretkezés, gyorsan vissza kell nyernem az erőmet, asszonykám. – Helyet foglalt az asztalfőn, s várakozón
nézett hitvesére.
– Úgy érted, ma este újból szerelmeskedhetünk? – lepődött meg Flanna.
Patrick Leslie nevetett a lány naivitásán.
– Persze, és talán nem is egyszer, asszonykám, ha hagysz nekem némi pihenőt szenvedélytől fűtött erőpróbáink között. Tetszik az ötlet?
– Igen! – felelte Flanna őszintén. – Örömmel tölt el, mylord, amikor vágyra gyújtasz, s úgy
szárnyalok, mint a madár. Una azt mondta: lehet, hogy megismerem a gyönyört, és valóban
mámoros boldogság tölt el, amikor belém hatolsz; de én is szeretnék neked ugyanolyan örömet szerezni, mint amilyenben nekem van részem. Elárulnád, hogyan tehetnék a kedvedre? –
Flanna tágra nyílt szemmel figyelte, ahogy a herceg lenyelte az egész tucat osztrigát.
– Ülj ide mellém, Flanna! – mutatott a jobbján álló székre a férfi. Pillanatnyilag elengedte
a füle mellett a lány kérdését. Lesz még idő a felvilágosításra. – Megosztozunk rajta – nyúlt a
garnélarákokkal teli tálért. A farkánál fogva kiemelt egy nagyobb rákot, és buzgón falatozni
kezdte.
Farkasétvágya volt. Miután a rákokat elfogyasztották, Flanna egy nagy adag csirkét, jó néhány hússzeletet és egy kevés salátát helyezett a férfi tányérjára. A cipót maguk közé húzta,
letört belőle magának egy nagy karéjt, és vastagon megkente vajjal. Azon kapta magát, hogy
az étvágya szinte vetekszik Patrickével. Mohón, jóízűen evett, mígnem szinte minden elfogyott az asztalról. Már csak egy kis gyümölcstorta maradt, amelyet félbe vágtak és ketten befaltak. A kancsó októberi barna sört is mind megitták.
– A bort későbbre tartogatjuk – mondta Patrick széles mosollyal.
– Illendő egy feleségnek annyira élvezni a férje udvarlását, mint amennyire én élvezem,
mylord? – tudakolta Flanna. – Ráadásul a sokat emlegetett szerelem nélkül? Alig egy hete
ismerjük egymást, és te ennek az időnek is a java részét távol töltötted. Rendjén való, hogy
annyira kedvellek? Jó hercegné akarok lenni, s nem szeretnék szégyent hozni a glenkirki
Leslie-kre.
A herceg a hüvelyk- és mutatóujja közé fogta a lány állát, és az ezüstösen csillogó, szürke
szempárba nézett. Valóban egészen szemrevaló, gyönyörű teremtés, gondolta, elmerülten
szemlélve az egyenes kis orrot, a sűrű, vörösesszőke szempillákkal keretezett ovális alakú
szempárt s a fölötte ívelő vöröses szemöldököt. Hüvelykujjával megsimogatta a lány orcáját.
A bőre hamvas, puha tapintású volt, s az igazi vörös hajúakra jellemzően áttetsző. Az orrnyergén csupán néhány igen halvány aranyos szeplőt lehetett felfedezni. Patrick Leslie megpuszilta felesége orra hegyét.
– Értelmes lány vagy, Flanna. Tudom, hogy jó hercegné válik belőled, jóllehet az életünk
itt, a glenkirki kastélyban nem fog izgalmakban bővelkedni. A szüleimtől eltérően én nem
fogok a királyi udvarba járni – ha lesz is királyi udvar. Nem veszek részt a politikában, illetve
a vallási belharcban, és még a szomszédaimmal sem tartom a kapcsolatot, ha rajtam múlik.
Vannak, akik hitvány lelkülettől vezérelve tönkre akarják tenni a családomat, és meg akarnak
fosztani a vagyonúnktól. Ha nem sodródom bele semmibe, békésen élhetem az életemet, gondoskodhatom a hozzátartozóimról, úgy nevelhetem fel a gyermekeinket, hogy mentesek le-
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gyenek minden előítélettől, hiúságtól és irigységtől. Mindezt nem valósíthatom meg, ha hagyom, hogy az ostobaságoktól hangos világ beférkőzzék a kastélyom falai közé. Te nem
fogsz királyokat szórakoztatni, mint ahogy azt a szüleim és a nagyszüleim tették. Te gyerekeket szülsz nekem, Flanna, és ezt a kastélyt felügyeled, ami a te birodalmad lesz. Ha ezt megteszed nekem, jó hercegné leszel, és én kétségtelenül becsülni foglak. Boldog lennél, ha így
kellene leélned az életed? Ezt tudom számodra biztosítani, Flanna, de soha nem hagyom,
hogy bármelyik hatalom ügyéért harcolj, legyen az akár a király, akár a parlament.
– Úgy érzem, elégedett lennék azzal az életmóddal, amelyről az imént beszéltél. Eddig is
ilyen életet éltem. Attól féltem, más életvitelt kell majd folyatnom, mint amilyenre neveltek.
Nem akartalak kínos helyzetbe hozni, Patrick Leslie, jóravaló embernek látszol.
– Jöjj, ülj ide az ölembe, Flanna! – kérte a herceg. Elengedte a lány állát, és kézen fogva
felsegítette a székről. Flanna letelepedett, s Patrick átölelte, miközben a kandallóban hangosan
ropogott a tűz.
A lány elégedett sóhajt hallatva a férje vállára hajtotta a fejét. Nem számított rá, hogy ilyen
könnyen és gyorsan meg tud egyezni Patrick Leslie-vel. Korántsem gondolta, hogy a házasság
ilyen kellemes lesz. Sosem látta, hogy a fivérei megölelték volna a feleségüket. Ők nem értek
rá kedvességet tanúsítani, mert túlságosan el voltak foglalva azzal, hogy asszonyaiknak és
gyermekeiknek parancsolgassanak. Flannának tetszett a herceg gyöngédsége, csakúgy, mint a
szeretkezés. Talán mégsem lesz olyan borzasztó az élete mellette. Elvégre már korábban ígéretet tett, hogy megőrizheti a szabadságát, ha a kötelességét jól teljesíti. Flanna önkéntelenül a
férfi bársonyköntöséhez dörgölte az arcát. Magában elmosolyodott, amikor a herceg egy csókot nyomott a fejére.
– Csodaszép hajkoronád van, asszonykám! – jegyezte meg Patrick. – Ugyanolyan
vörösarany színű, mint az ebédlőben kiakasztott képen látható ősanyámé. Szeretnék egy
ugyanilyen hajú kislányt. – Keze besiklott a lány inge alá. Tenyerébe fogta a keblét, és a hüvelykujjával szórakozottan dörzsölgette a mellbimbóját. Flanna szíve megugrott.
– Először is – igyekezett megszólalni – egy-két fiút kell nemzenünk Glenkirknek. – Tudta,
mi a kötelessége. Eltökélte magában, hogy ezt teljesíti is, mielőtt férje családjának tudomására jutna, hogy Glenkirk előkelő, gazdag, pallérozott hercege egy buta, killiecairni Brodie-t
vett feleségül. – Ennyi fivér mellett megszoktam a fiúkat.
– A bátyáid már rég felnőttek, mire te megszülettél – kuncogott a herceg. – Természetesen
kellenek a fiúk Glenkirknek, és mind a ketten szorgalmasan azon leszünk, hogy sikerüljön
fiúkat nemzenünk, de azért egy kislány se lenne ellenemre, Flanna, akinek ugyanolyan tűzvörös haja lenne, mint a mamájának. – Az orrát a nő füléhez dörgölte. Tüzes vérű, tágra nyílt
szemű, naiv felesége ugyancsak vágyra tudta lobbantani. Nyelvével pajkosan megcsiklandozta a fülkagylóját.
Flanna nevetségesnek tartotta, hogy férje szenvedélytől fűtött érintésétől minden egyes alkalommal úgy erezi, elhagyja az ereje. Vajon a nők mindig elerőtlenednek és védtelenné válnak e gyönyörteli, ugyanakkor fölöttébb nyugtalanító érzéssel szemben?
– Ne! Hagyd abba! – vonta el a fejét a férfi portyázó nyelvétől.
– Mi a baj, kislány? – Patrick abban a pillanatban engedelmeskedett, amint felesége tiltakozni kezdett.
– Patrick, az asszonyok nem szoktak a férjük kedvére tenni szeretkezés közben? – nézett
kérdőn párja aranyfényű zöld szemébe.
– De… igen – bökte ki a választ a herceg. Vajon hová akar ez a fruska kilyukadni?
– És hogyan?
– Hogyan? – nézett értetlenül Patrick.
– Nos, minden bizonnyal nem minden nő marad tétlen férje ölelő karjai között. Én élvezem, amikor hozzám érsz, mylord. Nem találnád ugyanolyan kellemesnek, ha viszonoznám az
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érintésed? Nem vesz részt mindkét fél a szeretkezésben? Vagy az asszony csupán egy használati tárgy, amely a férj szenvedélyének kielégítésére szolgál? Kérlek, áruld el nekem.
Patrick Leslie egyszeriben önző bolondnak érezte magát. Kezdettől fogva tudta, hogy
Flanna egy tapasztalatlan, romlatlan lány, ám olyannyira élvezte hitvese elragadó testi bájait s
azt, ahogy szemlátomást örömét leli az ő hőstettében, hogy semmi mással nem törődött.
– Csináld utánam azt, amit én – javasolta a lánynak. – Ami neked örömet szerez, az engem
is élvezettel tölt el. Miközben azzal voltam elfoglalva, hogy örömet szerezzek neked, megfeledkeztem arról, hogy te még nem ismered a szenvedélyt. – Gyöngéden megcirógatta a lány
kebleit, és megcsókolta hitvese felkínált ajkát. – A nászéjszakánkon kicsit félénkebb voltál –
incselkedett vele.
– Mert nem tudtam, mi vár rám – vágta rá Flanna, és kezét becsúsztatta a férfi köntöse alá.
Ujjaival szelíden simogatni kezdte a férje mellkasát borító puha szőrzetet. Arcát a férfi nyakába fúrta, és lágyan megcsókolta. Fejét az arcához vonta, és merészen megcsiklandozta
nyelvével a fülét, majd finoman belefújt. – Így gondolta, mylord? – suttogta felhevültén.
– Igen – felelte vontatottan a herceg, és megcsippentette a lány mellbimbóját.
Flanna felvisított, megpördült a férfi ölében, és fogával a fülcimpájába harapott. Férje válláról derékig letolta a köntöst, és ide-oda tekergőzve szemérmetlenül végigcsókolgatta a mellkasát.
A herceg ugyancsak el volt ragadtatva a lány merész tettétől, s még jobban élvezte a dolgot, amikor felesége inge felcsúszott, és előviláglott alóla pucér hátsó fele. Nagy tenyerével
végigsimított a csábító ikerholdon. Flanna lélegzete elállt a meglepetéstől, és megpróbált szabadulni az ölelésből. Patrick határozott mozdulattal szembefordította magával, lehúzta róla az
inget, s immár teljesen meztelen hitvesét tartotta a karjaiban.
– Kedvesünk dédelgetése nagyon is kívánatos – mondta a férfi, s hevesen csókolni kezdte
hitvesét. Amikor elvonta tőle a száját, Flanna szemérmetlenül visszahúzta magához, s ajkuk
újabb izzó csókban forrt össze. – Te kis szégyentelen – mormolta, a lány száján tartva az ajkait.
– Úgy tűnik, a bátortalan fruskákat nem kedveled – vágott vissza Flanna hetykén, s nyelvével kihívón végigcsapott a férfi ajkán.
Patrick visszanyerte uralmát a helyzet felett. Arcát a keblek közötti völgybe temette, s ezzel meglepett sikolyt váltott ki asszonyából. Egy hosszú pillanatra szinte hatalmukba kerítették a lány szűzies, üde bájai, majd a derekánál fogva hirtelen felemelte, s lovagló ülésben
visszahelyezte az ölébe. Keze közé fogta az arcát, és csókolgatni kezdte, miközben ujjai a
vörös hajkoronába fonódtak.
Flanna mindkét tenyerével a mellkasának támaszkodott, mintha védekezni akarna. Ám
esze ágában sem volt ellökni magától, mikor férje hosszú, kecses nyakát csókolgatta, s ő a
fejét hátravetve kéjesen sóhajtozott. A férfiból áradó forróság egész lényét melegséggel töltötte el, s immár maga alatt érezte az ágaskodó férfiasságot.
– Magamban akarlak érezni, Patrick Leslie – szólt fátyolos hangon. – Most!
A herceg szó nélkül felemelte és hosszú, kemény szerszámára ültette. Flanna félig lehunyt
szemmel élvezte, amint a hímtag belehatol, majd férje szemébe nézett. Patrick meghökkent,
de állta kedvese kihívó tekintetét.
– Ebben a helyzetben nem tudok úgy mozogni, kislány – figyelmeztette nejét. – Neked kell
lovagolnod rajtam.
E szavak hallatán élénk rózsaszínű pír öntötte el Flanna arcát, de azért lassan mozgásba
lendült, majd egyre gyorsabb ritmusra váltott. Kitartón nézett férje szemébe, egy pillanatra
sem vette le róla a tekintetét, s merészsége még nagyobb izgalomba hozta Patricket. Megragadta felesége keblét, és hevesen simogatta, miközben a lány teste le-föl járt férfiasságán.
Flanna csodálatosnak tartotta az ölét teljesen kitöltő' kemény szerelmi lándzsát. Magába szorí-
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totta a férfi szerszámát. Élvezte a testén végighullámzó kéjes érzéseket és gyönyörtől kábult
férje felszisszenését.
Hirtelen ámulatára Patrick az ülepe alá csúsztatta mindkét tenyerét, és felállt vele. Flanna
férje derekára kulcsolta a lábát, és a nyakába kapaszkodott, amikor az megindult, és lassan
átvonult vele a nappaliból a hálószobába. Érezte, hogy súlya alatt besüpped a matrac, amint a
férfi az ágy végében letette. Döbbenten tapasztalta, hogy még mindig egymásba vannak forrva. Patrick, asszonya karját a feje fölött kinyújtóztatva, az ágyra szegezte, bájos arcára függesztette a tekintetét, és hevesen ki-be kezdett járni benne, de közben egy pillanatra sem vette
le róla a szemét. Kitartóan nézte. Flannát teljesen megbabonázta férje izzó vágya. Képtelen
volt elfordítani a tekintetét. Nem tudott betelni a már-már vad, lendületes lökésekkel, s csípőjét megemelte, hogy fogadja őket.
– Még! Még! – buzdította halkan, ezüstös szemei csillogtak a vágytól.
– Ó, te kis szuka, teljesen lefegyvereztél!
Flanna megremegett, s Patrick nyöszörgött, amint nedvével elárasztotta kedvese ölét.
Férje izzó, elemésztő tüze hihetetlen magasságokba röpítette a lányt. Az egyre ismerősebb,
hőn vágyott s egész lényét éltető mézédes gyönyörrel telve újra szárnyalni kezdett.
– Ó, Patrick! – sóhajtott fel. – Imádok szeretkezni!
Patrick Flannára borulva pihegett, de most elhúzódott, és felállt. Az ágy fejéhez lépett, és
lehúzta a takarót. A karjába vette feleségét, bedugta a takaró alá, és mellé bújt. Átölelte, és
Flanna kecses hátát simogatta, aki izzadt mellkasára hajtva pihentette a fejét.
– Fogalmam sincs, asszonykám, miféle jó tündér vezérelt engem Brae-be és hozzád, de
kimondhatatlanul örülök, hogy így történt. Egyetlen férfi sem vágyhatna jobb ágyastársa, mint
amilyenné te kezdesz válni.
– Van még ennél több? – tudakolta halk hangon Flanna.
– Igen, Flanna, a szerelem.
– Mi a szerelem? – tűnődöttel fennhangon a lány. – Apám állítólag szerelmes volt az édesanyámba, de sosem értettem, milyen lehet ez az érzés. Te tudod?
Patrick hosszasan hallgatott, majd kisvártatva megszólalt:
– Én se tudom, Flanna. Csak azt, hogy a szüleimet valamilyen láthatatlan szál fűzte össze,
amely még akkor sem szakadt meg, amikor távol voltak egymástól. Néha nem is szavakkal,
hanem a tekintetükkel beszéltek. Amikor apám elesett Dunbarnál, anyám képtelen volt tovább
itt maradni, ahol oly sok boldog évet töltöttek együtt. Távozott Glenkirkből. Fel nem tudom
fogni, mi ez, de azt hiszem, ez a szerelem. Talán csak idővel jön el, ahogy a szenvedély
nőttön-nő férj és feleség között.
– Mit gondolsz, Patrick, egyszer mi is szerelmesek leszünk egymásba? – kérdezte a lány
alig hallhatóan.
– Nem tudom, Flanna, csak abban vagyok biztos, hogy rövid ismeretségünk ellenére elégedett vagyok veled. – Maga alá vonta hitvesét, s lassú, andalító csókba kezdett. Azután az
arcát és a nyakát halmozta el csókjaival. – Nagyon is elégedett vagyok veled – mormolta a nő
torkán tartva a száját.
– Ó! – ujjongott naiv őszinteséggel Flanna. – Ugye, megint szeretkezni fogunk? – kérdezte
a férfi édes csókjaitól eltelve.
– Igen, kislány – dörmögte Patrick a fülébe. – Megint szeretkezni fogunk. És újra meg újra.
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6. fejezet
Flanna felsikoltott, amikor egy erős kéz a farára csapott. Dühödten hátraperdült. Egy jóképű, vállig érő gesztenyebarna, göndör hajú férfival találta magát szemközt. Borostyánszínű
szeme mosolygott.
– Először egy csókot ide! Nahát, már rég láttam ilyen csinos lányt! Szaladj, te fruska, és
mondd meg a hercegnek, hogy látogatóba érkezett hozzá a bátyuskája, a félig Stuart-házi. De
előbb egy csókot ide! – Magához rántotta Flannát, és erőteljesen szájon csókolta.
Flanna elhúzódott tőle, és teljes erőből arcul csapta.
– Maga arcátlan alak! Igen lekötelezne, ha nem fogdosna, mylord! Hogy merészel letámadni? – hadarta a lány magából kikelve.
– Te aztán hatalmas pofont tudsz adni, kislány – dörzsölgette égő orcáját Lundy hercege,
Charles Frederick Stuart. – Nem szereted, ha megcsókolnak?
– Csak a férjemnek hagyom magam megcsókolni, mylord – meresztette a szemét ellenségesen a támadójára Flanna.
– Valami baj van, méltóságos asszonyom? – tűnt elő hirtelen a terem félhomályából
Angus, teljes kétméteres életnagyságban. Az angol férfira nagy hatást tett a behemót látványa,
de cseppet sem jött zavarba.
– A herceg fivére vagyok – közölte Angusszal.
– Melyik fivére, mylord? Mert ha nem tévedek, a hercegnek négy fivére van. A beszédéből
ítélve ön alighanem az egyik angliai testvére – nézett le a látogatóra az óriás megfélemlítő
tekintettel.
Lundy hercege felnevetett.
– Én a királyi fattyú vagyok – jelentette ki széles mosollyal. – És ha szabad kérdeznem, ön
kicsoda, kedves óriás barátom?
– A nevem Angus, mylord. A kastély háznagya vagyok.
– És ki ez a cselédlány, akinek ilyen hamar eljár a keze? – nézett pajkos, kéjsóvár szemekkel Flannára, aki haragtól szikrázó tekintettel meredt rá.
– Minthogy csak egyetlen hölgy tartózkodik a helyiségben, feltételezem, hogy ő az, akire
céloz. Ő nem cselédlány, hanem a kastély úrnője. Jelentem a fivérének az ön érkezését –
mondta Angus kis meghajlással, és elvonult.
Charles Frederick Stuart nagy szemeket meresztett Flannára.
– A kastély úrnője? – nézett értetlenül.
– A fivére felesége vagyok, maga udvariatlan fráter – vágta oda Flanna ingerülten.
– Mióta? – Charlie Stuart nehezen tudta felfogni a hírt.
– Csaknem két hónapja.
– Hát ez hihetetlen! – nevetett. – Átkozott legyek…
– Minden bizonnyal az lesz, ha továbbra is udvariatlan, s nem hagy föl a modortalan viselkedésével – jegyezte meg Flanna epésen. – Ha belép egy házba, mindig elkapja a nőket, akiket ott talál? Szégyellhetne magát, uram!
– Azoknál a házaknál, ahol megfordulok, nem minden nő ily vonzó, mint ön, asszonyom –
vigyorgott pajkosan a férfi. – Nem is tudtam, hogy Patrick házasodni készült.
– Egyikünk sem tervezte ezt a házasságot, a körülmények hozták így, és most itt vagyunk.
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– Anyánk tudja? Amikor jó néhány hónappal ezelőtt találkoztam vele, akkor persze még
nem értesülhetett róla. Ön azt mondta az imént, hogy a körülmények játszottak közre? Netalán
áldott állapotban van, asszonyom, hogy a testvérem úgy döntött, tisztességes asszonnyá teszi?
– Ön sérteget engem, mylord! Nem voltam várandós, amikor az öccse feleségül vett, de
remélem, hamarosan az leszek. Glenkirknek örökösre van szüksége, és én mihamarabb szülni
is akarok egyet. Tudom a kötelességem, mylord.
– Hová valósi, asszonyom?
– A killiecairni Brodie család egyetlen lánya és Brae örökösnője vagyok, uram – húzta ki
magát büszkén Flanna.
– Jó ég! Killiecairn egy falusi porfészek, ahogy a Glenkirkben töltött időkből emlékszem.
– Mi szerényen élünk Killiecairnben. Ám ön mindig ilyen modortalan, mylord, vagy ez
csupán annak tudható be, hogy angol, és különbnek hiszi magát a skótoknál?
– Asszonyom, szavamra, nem akartam megbántani – mondta Lundy hercege sietve.
– Á, csak úgy könnyelműen és meggondolatlanul jártatja a száját? – kérdezte negédesen
Flanna.
– A mindenit, asszonyom! Ön olyan szúrós, mint a bogáncs. Esküszöm, nem állt szándékomban sértegetni önt. Csak felettébb meglepődtem, hogy Patrick megházasodott, és a családban senki sem tud erről. Miért kell titkolni, ha ön nem állapotos?
– Semmi titok sincs a házasságunk körül, mylord – jelentette ki hűvösen Flanna. – Útközben errefelé talán feltűnt önnek, hogy havazott. Hetek óta ma először sütött ki a nap. Különben is, mit számít az ön családjának a mi házasságunk?
– Charlie! – lépett a terembe Patrick Leslie. – Isten hozott újra Glenkirkben! Mi szél hozott
erre ebben a zord évszakban? Látom, már találkoztál újdonsült hitvesemmel. Hát nem gyönyörű? Észrevetted a haját? Ugyanolyan színű, mint az ősanyámé, Janet Leslie-é volt, akinek
a képe a kandalló fölött lóg. Nézd csak! Látod ezt?
– Anya tudja? Amikor novemberben eljöttem Angliából, nem úgy tűnt, mint akinek tudomása van róla – mondta üdvözlésképpen öccsének Charles Frederick Stuart.
– Még nem. Ebben a rossz időben nem akartam hírnököt küldeni délre. Különben sem ismerem a politikai helyzetet, és nem szívesen kockáztatnám valamelyik emberem életét. Te
mikor jöttél el Queen’s Malvernből? És ami még fontosabb: miért? Anya kifejezetten azzal a
szándékkal ment Angliába, hogy meggyőződjön róla, egyik gyermeke sem keveredett bele a
király háborújába. Most, hogy szegény Károly király halott, eldöntetlen helyzet alakult ki,
nemde?
– II. Károlyt január elsején Scone-ban királlyá koronázzák – közölte Lundy hercege.
– Ugyan kinek a királyává? – kérdezte Patrick gúnyosan.
– Először a skótok, majd az angolok és írek királyává. Múlt nyáron érkezett Skóciába.
– Tudom. Azután jött Dunbar. Apám ott esett el. Kérdem én: milyen cél érdekében? Azért,
hogy a felséges Stuartnak ismét korona díszelegjen a fején? Fütyülök rá, bátyám! A nyakamat
teszem rá, hogy nem lesz képes sokáig kitartani a vakbuzgó presbiteriánus tanítói mellett.
Hamar kereket fog oldani Skóciából, hogy minél előbb fényűző életet élhessen. Ami Angliát
illeti, hát pokolba az angolokkal!
– A mindenit, Patrick, de megkeseredett ember lettél!
– Igen, az vagyok. Hiányzik az édesapám meg az édesanyám. Ha a Stuartok nem lennének,
anyám még mindig itt élne. Ezek állandóan csak bajt hoznak a glenkirki Leslie-kre. De mit
keresel itt, Charlie?
– Bort, uraim? – kérdezte Flanna. Míg a férfiak társalogtak, ő serénykedett.
– Megbocsátott, asszonyom? – vette el az egyik serleget Lundy hercege.
– Még fontolóra veszem, mylord, de gyanítom, hogy az ön modorát még kissé meg kell
szoknom. Feltételezem, hogy itt éjszakázik.
– Igen, a gyermekeimmel együtt.
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Flanna döbbenten nézett, ám mielőtt szólásra nyithatta volna a száját, Patrick megelőzte:
– A gyermekeiddel? Mi történt, Charlie?
– Bess meghalt. Biztonságos helyet kellett keresnem nekik. Félek, hogy Anglia már nem
számít veszélytelennek. Először is, a feleségem családja már nem anglikán. El akarják rabolni
tőlem a fiaimat és a lányomat, hogy magukhoz hasonló szomorú, szűk látókörű embereket
faragjanak belőlük. Ezt nem hagyhatom. Nem mintha valamilyen módon is érdekelne, ki milyen vallású. Hiszen Krisztus urunk nem azt mondta, hogy az ő atyja házában sok hajlék van?
A józan ész azt diktálja, hogy ha sok hajlék létezik, akkor azokhoz számtalan út vezet. Hagyni
kellene, hogy minden ember a saját lelkiismeretére hallgasson. Gyűlölöm ezt a vallási elvakultságot!
– Hogyan halt meg a feleséged, Charlie? – Patrick hirtelen maga elé idézte sógornőjét,
Elizabeth Lightbodyt, Welk grófjának lányát. Charlie huszonhat éves volt, amikor kalandozó
tekintete megakadt a mindössze tizenhat éves lányon. Elizabeth családja ferde szemmel tekintett Charles Frederick Stuart törvénytelen származására, ám annál gyakorlatiasabb szemmel
vették tekintetbe a vagyonát, a birtokait, a címét és a nagybátyjához, a királyhoz fűződő szoros kapcsolatát. Végül sikerült sutba dobniuk az aggályaikat, és áldásukat adták a házasságra,
ami igazán nagyon boldog frigynek bizonyult.
– Cromwell egyik lovas katonája lőtte le – válaszolta öccse kérdésére Lundy hercege. –
Aznap épp távol voltam Worcesterben, amely természetesen királypárti város. Cromwell lovas katonái időnként rajtaütnek a várostól távol eső birtokokon és tanyákon. A portyázó osztagok egyike, amelyeket Cromwell a köznép megfélemlítésére alkalmaz, berontott a házunkba. Smythet, a háznagyot, aki megpróbálta feltartóztatni őket, egyszerűen lepuffantották.
Amikor Bess előrohant, hogy tiltakozásának adjon hangot, az ő életét is kioltották egy golyóval. Állítólag azonnal meghalt. Autumn annak köszönhette az életét, hogy csendben maradt.
Megölte Bess gyilkosát, de ez már egy másik történet. A katonák kifosztották a házat, vittek
mindent, amit találtak, de szerencsére nem sok mindent lophattak el. Amit tudtunk, mindent
elástunk pár évvel ezelőtt, amikor ez az egész elkezdődött. Ha majd a lázongásoknak vége,
előássuk a kincseket. Távoztukban felgyújtották a házat.
– Felgyújtották Queen’s Malvernt? – rökönyödött meg Patrick. Az a ház még az anyai
nagyszüleié volt, édesanyja angliai otthona kislányként. Patrick is sok-sok boldog nyarat töltött ott gyermekkorában.
– Az épület megrongálódott, főképp a keleti szárny. Majd egyszer, ha ismét visszatérhetek,
helyreállíttatom. A szolgákat a családjukkal együtt a birtokon helyeztem el. Távollétemben ők
őrzik a házat. A gyermekeimet hozzád hoztam, Patrick. Menedéket nyújtanál nekik a kedvemért? Nem lesz velük sok gond, hiszen jó gyerekek.
– Persze hogy befogadjuk őket! – vágott elébe férje szavának Flanna. – Most hol vannak,
mylord? Csak nem odakint a hidegben fagyoskodtak egész idő alatt? Azonnal hozzák be őket!
– Biddy! – szólt ki Lundy hercege. – Kérem, jöjjön be a gyerekekkel együtt. – Most sógornőjéhez fordult: – Biddy a gyerekek dadája. Bessie-t is ő dajkálta annak idején – magyarázta
Flannának.
Apró termetű, középkorú, kövérkés nő lépett be a terembe három gyermekkel. A legkisebbet a karján hozta. A másik kettő, egy kislány és egy fiúcska mellette lépdelt. Mindketten fáradtnak és riadtnak látszottak.
Flannának összeszorult a szíve.
– Jaj, szegény gyerekek! Csontig fagytak ebben az időben. Gyertek ide, kicsikéim, a tűz
mellé melegedni!
Charles Frederick Stuart lágyan elmosolyodott. Öccse ifjú hitvese jószívű nő, állapította
meg magában.
– Ők az én csemetéim. Sabrina kis híján tíz-, Freddie hét-, Willy hároméves. Ő pedig a mi
jóságos Biddynk, aki nélkül egyikünk sem tudna létezni – mosolygott rájuk Charles, majd így
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folytatta: – Gyerekek, ő az öcsém, Patrick nagybácsitok, és a felesége, Flanna nagynénitek.
Távollétemben, amíg a királynak segédkezem, ők vesznek a védőszárnyuk alá benneteket.
– Papa, nem akarjuk, hogy elmenj! – csimpaszkodott apjába Sabrina Stuart, s borostyánszínű szeme megtelt könnyel.
– Addig nem megyek el, Brie, amíg meg nem szokjatok az új helyeteket. A király csak két
hét múlva érkezik Aberdeenbe. Addigra Glenkirkben ugyanolyan otthonosan fogjátok érezni
magatokat, mint Queen’s Malvernben.
– Hozunk nektek pónit, kicsi lány, hogy lovagolhassatok. Szeretsz lovagolni? – kérdezte
unokahúgától Patrick Leslie.
– Miért olyan furcsa a kiejtésed? – kíváncsiskodott Sabrina.
– Azért, mert nem angol, hanem skót vagyok. Ti most Skóciában vagytok – világosította
föl Patrick. – Rövid időn belül megszokjatok.
– Az anyukámat akarom! – jajdult fel panaszosan Freddie Stuart.
– A mama meghalt, te tökfilkó! Az a gonosz katona lelőtte – emlékeztette a fiúcskát a nővére. – A mama fölszállt a mennyországba Jézushoz.
– Nem akarom, hogy a mennyországban lakjon – sírta el magát Freddie. – Azt akarom,
hogy velünk legyen! Miért nem jön haza?
– Mert nem, és kész – mondta gyászosan a nővére.
– Tudod, hogyan kell használni az íjat? – térdelt le Flanna a fiúcskához.
A gyerkőc szótlanul rázta a fejét.
– Én tudom. Szeretnéd, ha megtanítanálak?
– Tényleg megtanítanál? – Freddie kíváncsiságát felkeltette ez a kellemes illatot árasztó,
vörös hajú hölgy a rendkívüli képességével. A saját édesanyja még azt sem engedte, hogy a
kezébe vegye a kis kardot, amit unokabátyja, Henrik királyi herceg küldött neki a legutóbbi
születésnapjára.
– Igen. Holnap, ha nem esik se hó, se eső, felállíttatjuk a céltáblákat az udvaron, és megkezdjük a gyakorlást. – Most Sabrina felé fordította a fejét: – Téged is megtanítalak, ha akarod.
– Még nem ismertem olyan úrinőt, aki tudott bánni az íjjal – mondta Brie, akit ugyancsak
elbűvölt új nagynénje.
– Nos, én csak most tanulom az úrinőséget; de még nem vagyok az – kuncogott Flanna –,
és nagyon jól bánok az íjjal. – Felegyenesedett, és megcirógatta a legkisebb fiú tokácskáját. –
Téged pedig, pici Willie, megtanítunk pónin ülni, amint kitavaszodik. Most viszont meg kell
etetnünk és be kell dugnunk ezeket a gyerekeket a jó meleg ágyba. Hosszú út áll mögöttetek.
– Figyelmét elvonta a gyerekekről, és a szolgájáért kiáltott: – Angus, hová tűntél?
– Itt vagyok, milady – toppant elő a háznagy, és meghajolt a két úriember előtt. – Már beszéltem a házvezetőnővel, asszonyom. Most készítjük elő a gyerekek szobáját a keleti toronyban. Szíves engedelmével kiviszem őket a konyhába megvacsorázni.
Flanna bólintott, majd a vendégeihez fordult. Biddy tágra nyílt szemmel bámult Angusra,
míg a gyerekek szemében rémület ült.
– Angus nem bánt titeket, gyermekeim – nyugtatta meg őket Flanna. – Ahogy Biddy a ti
édesanyátokat, úgy Angus az én édesanyámat követte apám házába. Ő segített felnevelkednem. Most pedig velem jött Glenkirkbe. Ő a barátom és a szolgám is. Ha bármire szükségetek
van, feltétlenül számíthattok rá. Ígérem, hogy gondosan vigyáz rátok.
– Köszönjük, milady – szólt Biddy, de még mindig nyugtalannak látszott.
Freddie azonban máris visszanyerte a hangját.
– Milyen magas vagy? – pillantott fel kérdőn a termetes férfira.
– Kétméteres, kislegény.
– Milyen érzés ekkorának lenni? – faggatta tovább.
Angus lehajolt, és felkapta karjába a kisfiút.
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– Ilyen. Hogy tetszik?
– Nagyon! – kacagta Freddie.
– Engem is vegyél fel! – kiáltotta Sabrina, és vidáman sikongott, amint Angus teljesítette a
parancsát.
– Kövessen, Biddy kisasszony! Máris megyünk a konyhára, ahol vár a finom vacsora. –
Angus nagy léptekkel elvonult két újdonsült ifjú barátjával és Biddyvel, aki a nyomukban
szedte a lábát a karon ülő Willie-vel.
– Hogyan köszönjem meg, asszonyom? – fordult Flannához Lundy hercege. – Előre látom,
hogy a gyermekeim boldogok lesznek, és biztonságban érezhetik magukat az ön gondos felügyelete mellett.
– Igazán csekélység a gyerekeket boldoggá tenni, mylord. Most mennem kell. Meg akarom
nézni, hogy a szolgálólányok megfelelően előkészítették-e a kicsik lakosztályát. – Flanna pukedlizett és távozott.
– Gyere, Charlie, ülj le, és mesélj! – invitálta bátyját Patrick. – Kétlem, hogy csak a gyerekek miatt jöttél Skóciába.
A két férfi helyet foglalt egymással szemben a nagyterem egyik hatalmas kandallója mellett. Glenkirk hercege újratöltötte a serlegeket.
– Anyánk hogy van? – tudakolta. – Mikor találkoztál vele utoljára? Miért nem Cadbyben,
Henryéknél hagytad a gyerekeidet?
– A mama még mindig mélyen gyászolja a papát – válaszolta Charlie. Csakúgy, mint anyjának a különböző apáktól született csemetéi, Charles Frederick Stuart, a félig Stuart-házi, aki
soha nem ismerte vér szerinti, elhunyt atyját, apának szólította néhai Jemmie Leslie-t, mivel
valójában anyja harmadik férje volt az egyetlen, aki apjaként élt az emlékezetében. – Autumnt
Franciaországba vitte négy hűséges szolgájával együtt, köztük a te emberedet is, aki
Toramallit vette feleségül. Nem hiszem, hogy a fickónak nagyon hiányzik a te skót felföldi
birtokod.
– Fennáll a veszélye annak, hogy Cromwell katonái ugyanúgy megtámadják Cadbyt, mint
Queen’s Malvernt?
– Nem hiszem. A gyermekeimet azért hoztam hozzád és nem Henryékhez, mert Henry
esetleg a fanatikusok célpontjává lehetne, ha nála kérnék menedéket. Ő ugyanis gondosan
kerüli még a látszatát is annak, hogy valamelyik oldalt támogatja. Mint mindannyiunkat, őt is
felháborította az öreg király kivégzése, ám ő előrelátóbb volt. Egy nap ennek az egész rémálomnak vége lesz, és az ifjú királyt visszahelyezik az őt megillető trónra. Ha a westleighi
Lindleyk meg akarják érni azt az időt, pártatlannak kell maradniuk. Annak ellenére, hogy szoros kapcsolat fűz a királyi családhoz, én is osztottam Henry felfogását. Ellenben én mindig is
gyanús voltam a királyi vérrokonság miatt. Amikor Bessie-t kegyetlenül megölték, tudtam,
hogy nem nézhetem tovább tétlenül az eseményeket. El kellett döntenem, melyik oldalra állok, és én a király mellett foglaltam állást. A gyermekeimen keresztül sebezhető vagyok,
Patrick. Itt, Glenkirkben biztonságban vannak, mivel Angliában csak kevesen tudnak kiterjedt
családomról. Egyedül te, Patrick öcsém, aki itt élsz távol, elszigetelten a világtól, biztosíthatod a gyermekeim sértetlenségét és biztonságát. Mama most már nem fog aggódni a Stuart
unokái miatt, mert tudja, hogy itt jó kezekben vannak.
Patrick bólogatott, miközben lassan kortyolgatta a borát.
– És te mit csinálsz, amíg én a porontyaidra vigyázok? Milyen meggondolatlan lépést forgatsz a fejedben? A skót parlament szorosan a kezében tartja az ifjú Károly királyt. Jól hallottam, hogy az imént azt mondtad a lányodnak, a király két hét múlva Aberdeenbe érkezik? Mi
célból látogat oda?
– Hadsereget kell toboroznunk, Patrick – felelte Charlie. – Ha vissza akarjuk szerezni Angliát a lázadóktól, rendelkeznünk kell hadsereggel.
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– Te megőrültél! Hát nem okultál apánk halálából, Charlie? – kiabált mérgesen a bátyjával
Glenkirk hercege.
– A skótok nem vesztették volna el a dunbari csatát, ha Leslie tábornok határtalan gőgjében nem vezényli le csapatait a hegyekből, ahol mindaddig előnyös pozíciót élveztek, és nem
táboroztatja le őket közvetlenül az angol arcvonal előtt. Eszébe se jutott annak a nagyképű
vén marhának, hogy a mindenre elszánt angolok esetleg előbb támadnak, mint ők? Angliát
egy szörnyeteg tartja a markában. Az embereknek már elegük volt. Csak egy erős hadsereg
kell, amely visszafoglalja Angliát, és mindenki éljenzi majd a hazatérő királyt!
– Egy skót hadsereg, te eszeveszett bolond?! – fortyant föl Patrick. – Te valóban azt hiszed,
egy megszálló skót sereg Stuart Károly oldalára állítja az angolokat? Két Stuart-királynak sem
sikerült eloszlatnia az angoloknak a skót seregekkel szemben táplált félelmét. Ha az angolok
meglátják a feléjük közeledő, zászlót lengető, dudát nyekergető szoknyás skótokat, rögtön egy
emberként lázadnak fel, hogy kiűzzék őket, s nem tárt karokkal rohannak elébük üdvözölni
őket. Az angolok immár két emberöltőn át idegeneknek tartják a Stuartokat.
– Azért, mert Jakab király és I. Károly is Skóciában született. Ez a Károly azonban a St.
James-palotában látta meg a napvilágot. Ő angol születésű, és az emberek szerették mint hercegüket, s még mindig kedvelik őt, Patrick. Már torkig vannak Cromwell-lel, a kegyetlen katonáival és a zsoltáréneklőkkel, akik meg akarják fosztani egyházunkat a szertartásoktól, a
püspökeitől és a vallásgyakorlás örömétől – fejezte be mondandóját Charlie indulattól hevükén.
– Nem mondom, hogy nem értek veled egyet, Charlie, de skót sereggel nem sikerül visszaültetnetek az ifjú királyt az angol trónra. Az angolok nem lesznek hajlandók elfogadni. Talán
még ártotok is az ügynek.
– A király haza akar térni – folytatta Charlie, halkabbra fogva a hangját. – Bessie szeptember végén lelte halálát. Én november közepén jöttem északra. Azóta a királyi udvarnál voltunk, ha egyáltalán királyi udvarnak lehet nevezni. A skót parlament voltaképpen elzárta a
királyt igaz barátaitól, száműzte őket az udvarból. A lelkészeik éjt nappallá téve prédikálnak
neki. Tudod, mit mondtak neki Dunbar után? Hogy a skótok veresége a felséges Stuartok lelkén szárad, mert nem fogadták el hamarabb a Nemzeti Szerződést. S mert rendületlenül ragaszkodtak az anglikán egyházi szokásokhoz, ahelyett hogy a presbiterianizmus ösvényére
vezették volna a népet. Csak azért hozták őt Skóciába, s mutatnak hajlandóságot arra, hogy
Angliába visszatérjenek vele, mert azt remélik, rákényszeríthetik a vallásukat az angolokra.
Patrick ernyedten csóválta a fejét.
– Emlékszel azokra a történetekre, amelyeket egykor a mama mesélt a nagyapánkról,
Akbárról, a nagymogulról? Meghívta az udvarába, Fatehpur Szikribe az összes vallás képviselőit hitvitákat folytatni. Katolikusokat, anglikánokat, protestánsokat, zsidókat, mohamedánokat, hindukat, buddhistákat, a dzsainizmus és Zarathusztra követőit. Éveken keresztül figyelmesen hallgatta őket, hogyan vitáznak egymással arról, hogy melyiküké a legigazabb hit.
Végül minden vallásból leszűrte azt, amit a legjobbnak tartott, saját vallást alapított, s azt
gyakorolta. Ám senkit sem kényszerített, hogy elfogadja az ő hitét, és nem tiltotta be a különféle vallásúak istentiszteletét. A körülöttünk zajló események láttán könnyen meg tudom érteni nagyapánk gondolkodásmódját.
– Én is – osztotta a véleményét Charlie –, de azt is tudom, hogy a nagymogul sosem engedett volna meg ilyen lázadást, vagy nem hagyta volna, hogy a lázadók büntetlenül megússzák.
Henrietta királyné szegénységben és száműzetésben él szülőföldjén, Franciaországban a kislányával, Henrietta-Anna hercegnővel. Jakab herceg mellette van, bár ide-oda utazgat Franciaország, Anglia és Skócia között. Henrik herceget Cromwell emberei tartják fogva. Az ifjú
Erzsébet hercegnőt nagyon megviselte apja halála. Kivégzése előtt az apja átadta neki a saját
imádságoskönyvét. A hercegnő akkor látta őt utoljára. Erzsébet még tizenöt éves sem volt,
amikor néhány hónappal ezelőtt a börtönben meghalt. Állítólag a világért sem vált volna meg
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attól az imakönyvtől. Azzal együtt temették el. A király hatalma nem a néptől, hanem Istentől
származik. Én hiszek ebben, és mindig is hinni fogok. Károly nagybátyám lefejezésével
Cromwell és a parlamentben őt pártoló csavargók megkísérelték keresztezni Isten akaratát. Ki
kell köszörülnünk ezt a csorbát, és vissza kell szereznünk nagybátyám fia számára a jogos
helyet Nagy-Britannia trónján!
– Cromwell is azt vallja, hogy Isten az ő oldalukon áll – mondta Patrick válaszul bátyja
lelkes szónoklatára. – A követőivel együtt buzgón idézgetnek a Bibliából olyan részleteket,
amelyek látszólag az ő álláspontjukat támasztják alá. Akik Istenre hivatkoznak tetteik igazolása céljából, azok a földkerekség legveszélyesebb teremtményei. Az ilyen Istenbe vetett hit
feljogosítja őket a gyilkolásra, a sanyargatásra és arra, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül raboljanak, mert ez az istenség kizárólag az ő pártjukon áll. Semmilyen megoldást nem látok a
kompromisszumra, kiváltképp addig, amíg az angolok a kezükben tartják Edinburghot és délen a skót síkságot.
– A király épp azért jön Scone-ból Aberdeenbe, hogy az északi skótokból toborozzon hadsereget – magyarázta Charlie. – Patrick, Glenkirk embereiből fel kell állítanod egy csapatot,
és velünk kell jönnötök. Mint királyhű skótnak ez kötelességed, öcsém!
– Nem – szegült ellen határozottan a testvérének. – Én először is a klánom tagjainak és a
közvetlen családomnak tartozom hűséggel. Bújtatom és oltalmazom a gyermekeidet, Charlie,
de nem tartok veled. A Stuart-háziak csak szerencsétlenséget hoznak a glenkirki Leslie-kre.
– Elég a politikából, uraim! – vetett véget a két testvér eszmecseréjének Flanna, amikor belépett a terembe. – Ideje vacsoráznunk. A gyerekek már a konyhában falnak. Kedves Charles
Frederick Stuart, mikor adott utoljára enni ezeknek a szerencsétlen csöppségeknek? Ilyen farkasétvágyú gyerekeket még sosem láttam!
– Az elmúlt hónapokban szűkében voltunk az élelemnek Angliában – mentegetőzött Lundy
hercege. – Skóciában pedig nemigen ízlett nekik, amit eléjük tettek. Jórészt paraszti koszton
éltünk, barna kenyér, zabkása, párolt káposzta, sózott hal volt az eledelünk. Nagyon kevés
húst, zöldséget és édességet láttak az utóbbi időben.
– Vagyis rendes meleg ételt – vonta le a következtetést Glenkirk hercegnéje. – A szakács a
tegnapi sült bárány csontjából főzött árpás répalevest, vastagon megvajazott, frissen sült cipót
és egy-egy szelet finom sajtot tett le az asztalra mindegyik gyereknek. Azok a szerencsétlenek
úgy vetették rá magukat, mint a kiéhezett farkaskölykök. Biddy sem maradt le mögöttük, bár
szegény nő megpróbálta illemtudóan türtőztetni magát. Szóltam a szakácsnak, hogy kínálja
meg őket párolt körtével is, de nem mertem mást adni, nehogy megbetegedjenek. Ezek a szegény gyerekek majd éhen haltak – méltatlankodott Flanna.
Charles Frederick Stuart felemelkedett a karosszékből, megfogta sógornője mindkét kezét,
az ajkához emelte és megcsókolta.
– Asszonyom, bármi történjék is, tudom, hogy ön a gyerekeimnek anyjukként fogja gondját viselni. Sohasem lesz rá módom, hogy viszonozzam a szívességet.
Flanna a bók hallatán pirulva vonta el a kezét.
– Üljön vissza, uram, és meséljen nekem az ön királyáról – kérte Lundy hercegét, s jómaga
a férje ölébe telepedett.
– Ő az ön királya is, Flanna Leslie – bocsátotta előre a férfi. – Nos, az édesanyja mindig
azt mondogatta, hogy a világ még nem hordott ilyen csúnya kisgyereket a hátán, de az igazság
az, hogy Károly a bőrének, hajának és szeme színének sötétes árnyalatát itáliai nagyanyjától,
Medici Máriától örökölte. Jóllehet az a szempár csodálatosan szikrázó. Egyesek a bőrszíne
miatt fekete fiúnak nevezik. Arcvonásaiban a család mindkét ágának jellegzetességei felfedezhetők. Voltaképpen anyai nagyapja francia, nagyanyja itáliai, apai nagyapja skót, nagyanyja pedig dán volt. Magas termetű, hosszúkás arcú, a szája nagyon érzéki, legalábbis a hölgyek ezt állítják. Művelt férfi, ám nem olyan könyvmoly, mint a nagyapja és az apja volt. Jó
katona, még ha néha kicsit vakmerő is; de legfőképp karizmával rendelkezik. Ellenállhatatlan
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kisugárzása van. – Lundy hercege most féltestvéréhez intézte szavait: – Azon aggódsz, hogy
nem tudja megnyerni magának a skót alattvalóit, ám máris a maga oldalára állította őket. Bizony, Patrick, máris!
– Lehet, hogy megszerezte a nép jóindulatát, de a népnek nincs befolyása azokra, akik jelenleg a királyt, Károlyt a kezükben tartják – érvelt bölcsen Glenkirk hercege. – Károly nem
korlátlan hatalmú uralkodó, s ha nem válik azzá, semmi remény sincs arra, hogy visszaszerezze az angol trónt.
– Milyen a királyi udvar? – érdeklődött Flanna, ügyet sem vetve a két fivér vitájára.
– Évek óta nem létezik igazi királyi udvar, asszonyom – nevetett keserűen Charles Frederick Stuart. – Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gyakran megfordultam az udvarban; de a
nagybátyám, a király néha meghívott. Rendszerint családi ünnepekkor, például a közvetlenül
a karácsony előtti naptól a vízkereszt előestéjéig tartó időszakban, vagy vadászatra nyár végén, és ősszel meg húsvét hetében, vagy Károly unokatestvérem születésnapjára. Mint nagyapám idejében, akkor is voltak álarcosbálok, táncmulatságok, vadászatok és díszlakomák. A
nők szép ruhakölteményekben, felékszerezve, a férfiak hasonlóképpen díszbe öltözve jelentek
meg; nem úgy, mint manapság, amikor mindenki feketét visel, amelynek komorságán csak a
kikeményített fehér gallér enyhít némiképp. Azok voltak a szép idők, Flanna Leslie! Mára
már minden megváltozott. – Hirtelen elhallgatott, s csinos Stuart-ábrázata elkomorult, majd
kisvártatva mély sóhajtással így folytatta: – Törvényes királyunkat vissza kell helyeznünk a
trónra. Nagy-Britannia és a népünk nem arra született, hogy szomorúságban, boldogtalanul
éljen, s a tilalmak miatt még a karácsonyt se ünnepelhesse meg. Az egyszerű emberek többé
nem járhatnak táncot meleg tavaszi estén a felállított májusfájuk körül, és nem golyózhatnak a
szabadban. Tudod, anyánk Henryvel, India és Fortune apjával május elsején ismerkedett meg.
A férfi állítólag első látásra szerelemre lobbant iránta. Emlékszel, Patrick, anyánk mily páratlan szépség volt fiatalkorában?
– Anyánknál szebb nő nem létezett kerek e világon – bólogatott az öccse –, talán csak Madame Skye.
– Ő ki volt? – kérdezett közbe Flanna.
– A dédnagymamánk – felelte Charlie. – Soha senki nem volt és biztosra veszem, hogy
nem is lesz hozzá fogható.
A férfiak ismét mély hallgatásba burkolóztak. Flanna észrevette, hogy a finom házi bor hatására kezdenek az emlékektől érzelgőssé válni.
– Uraim – állt fel férje öléből –, a szolgák most hozzák a vacsorát. A szakács vérig lesz
sértve, ha nem látnak neki alaposan a finom főztjének. – A főasztalhoz vezette őket, és leült
közéjük. – Majd én kiszolgálom az urakat – jelezte a segédkező szolgának, és az óntányérokat
telerakta a nagy fatálon és az edényekben felkínált finomságokkal. Először a vendégüknek,
majd a férjének nyújtotta át a tányért, a harmadikat megtartotta magának.
Aznap este csak néhány fogásból álló, egyszerű vacsorát tálaltak fel: roston sült pisztrángot; hagyma- és répakarikákkal teli, bő lére eresztett boros vadragut; egy tál aszalt gyümölcscsel töltött sült fürjet; fél sonkát; fokhagymamártást; főtt céklát; fehérborban párolt apró fejes
salátát; a kemencében frissen sült, meleg nagy cipót; édes vajat és egy kis guriga kemény sajtot. A férfiak jó étvággyal ettek, miközben Angus folyamatosan gondoskodott serlegük teletöltéséről. Végezetül frissen sült, tejszínhabos almatorta tette teljessé a fenséges vacsorát.
Charles Frederick Stuart jóllakottan sóhajtva félretolta a tányérját.
– Ön ugyanolyan tökéletes, remek asszony, mint Glenkirk korábbi úrnői – dicsérte Flannát.
– Ez csakugyan pompás vacsora volt. Esküszöm, a legfinomabb, amit hosszú hónapok óta
ettem.
– Képzelem, milyen ízletes volt a párolt káposztához és a sózott halhoz képest – jegyezte
meg Flanna szárazon. – Bocsássanak meg, uraim, de gondoskodnom kell a gyerekek kényelmes elszállásolásáról – állt fel az asztaltól, és magukra hagyta a férfiakat.
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– Korántsem ilyennek képzeltem el Glenkirk következő hercegnéjét. Rendes lány, még ha
kicsit szabad szájú is – közölte véleményét öccsével Lundy hercege.
– Neked nagyon is könnyű helyzeted volt a te bűbájos Bessed mellett. A szókimondó nők
nem számítanak ritkaságnak ebben a családban, bátyám. Azt hiszem, Flanna nem rí ki a sorból.
– Miért éppen öt vetted feleségül? Egy vörös hajú killiecairni Brodie lánynál százszor jobbat találhattál volna magadnak. Patrick, neked nemcsak grófi, hanem hercegi címed is van.
Egy előkelő örökösnőt is kaphattál volna. Csak nem vagy szerelmes Flannába?
– Anyánk, mielőtt elment, meghagyta, hogy hozzak feleséget a házhoz, aki örökösöket szül
Glenkirknek. Csakhogy egyetlenegy feleségnek való, hozzám illő nőt sem ismerek. Hiszen te
is tudod, Charlie, hogy alig mozdulok ki Glenkirkből. Amikor a szüleink még itt éltek, mindig
úgy tűnt, még van bőven idő, és soha nem fogunk megváltozni. És egyszer csak rám szakadt a
magány. A fejembe vettem, hogy szükségem van a Brae-birtokra Glenkirk védelme érdekében, de csak oly módon szerezhettem meg, ha feleségül veszem Flannát. A lány idős apja nem
volt hajlandó aranyat elfogadni, pedig hallatlan összeget ajánlottam a birtokért. Végül is feleségre is szükségem volt, és Flannáé volt az a birtok, amelyre áhítoztam, és amelyre csak ezen
az egyféle módon tehettem szert. A frigyünk érdekházasság volt, Charlie. Az öreg killiecairni
Brodie megkapta tőlem azt, amit akart, én pedig azt, amire én vágytam… Brae-t.
– És Flanna mire vágyott, öcsém?
– Hogy békén hagyják Brae-ben a két szolgálójával – nevette el magát Patrick –, és szabadon élhesse az életét, mint a madár. Ennek ellenére egészen jól alkalmazkodik a glenkirki
élethez, bármily pórias neveltetésben részesült is. Mindig ég a vágytól, hogy tanulhasson, és
most másra sem vágyik, mint hogy igazi úri hölgy módjára viselkedő úrnő legyen.
– És hogy örökösöket szüljön neked – fűzte hozzá a bátyja kuncogva. – Ezt ő maga mondta
nekem. Élvezi az ágyban a hancúrozást?
– Igen – motyogta Patrick Leslie fülig vörösödve.
– Szóval szenvedélyes nőszemély. Nemde? – évődött Charlie. – Akkor szerencsés vagy,
öcsém! Egy nőt sok mindenre meg lehet tanítani: úri hölgy módjára viselkedni; a szépművészetet és az ékszereket értékelni; táncolni és a háztartásról számadást vezetni. Ám a szenvedély nem tanítható. Jól tudod, hogy ennek az ember természetében kell rejlenie. Lehet, kedves
öcsém, hogy a te Flannád, még ha nem is a konvenciókhoz ragaszkodó, de rátermett hercegné
lesz. Haja és hamvas bőre igazi szépséggé teszi. Milyen színű a szeme?
– Szürke. A hangulatától függően hol sötét, mint a viharfelhő, hol ezüstösen csillogó.
– Ha te ezt megfigyelted, akkor téged már nemcsak a földje érdekel, Patrick! – nevetett diadalmasan Charlie.
– Kellemes lány – felelte Patrick, s közben érezte, hogy bátyja elejtett megjegyzésétől az
arcát ismét elönti a pír.
Charlie harsány hahotára fakadt.
– Lehetséges, Patrick Leslie, hogy kezdesz szerelemre gyúlni iránta? Végre, először életedben! Jó ég! Hogy fog derülni Henry, ha elmesélem neki, amikor legközelebb találkozunk!
– Nem vagyok szerelmes – cáfolta bátyja feltevését Glenkirk hercege. – Sosem fogok nőt
szerelemmel szeretni. A szerelem csak bánatot, gyötrelmet okoz, Charlie. Anyánk szerelemmel szerette apánkat, de ő nem volt hajlandó hallgatni hitvese intő szavára, és feleslegesen
megölette magát. Te olyannyira szeretted Besst, hogy a halála meggondolatlanná tett, és ostoba cselekedeteid valószínűleg a vesztedet okozzák majd. India és Fortune is szerelmesek voltak; de a szerelem miatt India majdnem elveszítette elsőszülöttjét; Fortune számára pedig a
szerelem Maguire’s Fordba költözött, s örökre távol került a családunktól. Nem, bátyám, én
sosem leszek szerelmes!
– Anyánk sok boldog évet élt le apánkkal – vetette ellen Charlie. – India nem veszítette el a
fiát, és boldogságra lelt Deverall oldalán. Fortune pedig Sean Deversért élt-halt olyannyira,
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hogy hajlandó volt érte Írországot elhagyni, és vele tartani az Újvilágba. Ami engem illet, én
egy Stuart-házi fia vagyok. Az a család születésemtől fogva örömmel fogadott engem, és
mindig szeretettel bántak velem. Nem maradhattam örökké semleges a király és a parlament
közötti viszály tekintetében. Bess halála csak rákényszerített a döntésre, amelyet előbb vagy
utóbb úgyis meg kellett volna hoznom. A szeretet Isten ajándéka. Remélem, egy nap majd
magad is rájössz erre, és hagyod, hogy áthassa a szíved. Flanna melegszívű lánynak látszik.
Nem vettem észre, hogy tiltakoztál volna, amikor az öledbe telepedett.
– Úgy szeretem őt is, mint a kutyáimat és a macskáimat – hangzott a válasz.
– Akkor te bolond vagy, Patrick! – szögezte le a bátyja.
– A gyerekei már lefeküdtek, mylord – lépettbe Flanna a terembe. – Nagyon szeretnék, ha
bemenne hozzájuk jó éjszakát kívánni. A kislány amiatt izgul, hogy ön búcsú nélkül hagyja itt
őket. Meg kell nyugtatnia, hogy amíg nem indul útnak Aberdeenbe találkozni a királlyal, addig Glenkirkben szándékozik maradni. Bizonyára már kivitatkozta magát a férjemmel.
– Ma estére igen. Ugye, Patrick? – emelkedett fel az asztaltól bágyadt mosollyal. – Az
öcsém egy nagy bolond, asszonyom, de gondolom, ön már tisztában van ezzel – mondta
Lundy hercege, majd meghajolt, és távozott Glenkirk nagyterméből.
– Mire célzott azzal, hogy te egy nagy bolond vagy? – érdeklődött Flanna.
– Szerinte nagyobb veszélynek teszem ki a családomat, ha a Stuartok iránti hűségemet
hangoztatom, de nem állok ki nyíltan a király oldalán. Én viszont azt tartom, hogy a semlegességgel inkább a javunkat szolgálom. Csupán erről volt szó, kislány – füllentette Patrick.
– Gyere a tűz mellé – hívta Flanna. – Ismét elüldögélnék az öledben, és talán egy kicsit el
is csábítanálak – mosolygott a férjére, és odanyújtotta a kezét.
Patricknek egy pillanatra eszébe jutott, hogy bátyjának azt bizonygatta, sosem lesz szerelmes, s emiatt lelkiismeret-furdalása támadt, de azért felállt, és csatlakozott hitveséhez. Flanna
a felesége, akár szereti őt, akár nem. Patrick leült, az ölébe vonta asszonyát, és megcsókolta
odanyújtott érett, piros ajkát. Napról napra vonzóbbnak találta, de nem volt beléhabarodva.
Flanna szorosan hozzásimult, ajkai lágyan szétnyíltak, s nyelvével hihetetlenül ügyesen felkorbácsolta férje érzékeit. Patrick elvonta tőle a száját, s hüvelykujját végigfuttatta a lány ajkán. Flanna félig lehunyt szemében ezüstfényű tűz ragyogott. Finoman megharapta férje hüvelykujját, és dorombolva a szájába vette.
– Te kis szégyentelen! – mormolta Patrick, miközben másik kezét az alsószoknyák alá
csúsztatta, és simogatni kezdte hitvese combját. Skót felföldi neveltetéséhez híven Flanna
nem viselt bugyit. „Pedig egy úrinőnek illene viselnie” – gondolta Patrick, de azért nem vágyott rá, hogy felesége annyira úri hölgy legyen. Ujjai a vénuszdombját borító sűrű, göndör
szőrzetbe fonódtak, s két ujját a szeméremajkak közé csúsztatva érezte, hogy hitvese már
nedves az egyre lángolóbb szenvedély hevétől. – Szégyentelen – suttogta újra, és simogatni
kezdte érzékeny kis ékkövét. Flanna kéjesen vonaglott férje ölében, mígnem ülepe annak egyre feszülő ágyékához ért. Mind erősebben szopogatta a hüvelykujját, amíg férje el nem vonta
tőle. Patrick most két ujját felesége nedves ölébe csúsztatta, s gyors ütemben előre-hátra mozgatta. Amikor Flanna a felfokozott vágy hevében levegő után kapkodott, Patrick a fülcimpájába harapott, és a fülébe suttogta: – Mondd, hogy akarsz, Flanna! Mondd, hogy mélyen magadban akarsz érezni, hogy mindketten átélhessük az áhított gyönyört! Mondd!
– Nem! – kötekedett a férfival. – Te mondd nekem! Nekem így is nagyon jó, de azt hiszem, te nem vagy annyira elégedett. Ah! Érzem, hogy a csintalan legényke igyekszik kiszabadulni a nadrágodból. Akarsz engem, Patrick Leslie? Igen? Ó! Nehogy kivedd!
– Ó, te kis szuka! – mormogta Patrick, miközben igyekezett a forró vágyát féken tartó nadrágból kiszabadítani magát. Amint sikerrel járt, egy pillanatra felemelte Flannát az öléből, s
lassan ráültette vágytól duzzadt férfiasságára. Felnyögött, amikor dárdája a lány lüktető, forró
ölébe hatolt. Szétrántotta Flanna ruháját, egy mozdulattal széttépte alsóinge elejét, s amikor
megpillantotta a lány előbukkanó pompás kebleit, ismét felnyögött.
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Flanna halk kacajjal a nyaka köré fonta a karját, s hátrahajolt, hogy férje élvezhesse jutalmát.
– Tessék, mylord! Ez csakis a tiéd. Ó, még! Ez remek! – kiáltott fel, amint Patrick a nyelvével hosszan végigpásztázott a mellbimbóin. Férje étintésétől kéjes borzongás hullámzott
végig a gerincén. A mámoros pillanatban mit sem törődött azzal, hogy valaki bejöhet és rajtakaphatja őket.
Charles Frederick Stuart a terem bejáratának félhomályában álldogált arra várva, hogy
testvére és a szenvedélyes Flanna Erósz röpke csatájának végére érjenek. Esze ágában se lett
volna visszajönni, de halvány fogalma sem volt, hol hajtsa álomra a fejét ma éjjel. Charlie
elmosolyodott magában: lehet, hogy Patrick még nem ébredt rá, de gyönyörű felesége már
rabul ejtette a szívét, s az asszony is belészerelmesedett. Az nem lehet, hogy két ember hónapokon át ilyen izzó vágyra gerjedjen anélkül, hogy valamiféle gyöngéd érzelmet ne táplálnának egymás iránt. Vajon tudták-e vagy felfogták-e ezt az igazságot? Végül egyikük úgyis ráeszmél, hogy mi történt, és akkor… – Az lesz ám a nagy felfedezés! – kuncogott magában
halkan.
Flanna halk kiáltást hallatott, amikor a gyönyör csúcspontjára ért, Patrick pedig ugyanabban a pillanatban felnyögött, mintha fájdalom hasított volna belé. Flanna férjére bukott, s az
karjaiba zárta, így maradtak moccanatlan néhány percig. Flanna hirtelen elakadó lélegzettel
felegyenesedett.
– Jaj, Patrick! A bátyádat még nem szállásoltuk el, fogalma sincs, hol aludjon ma éjjel.
Biztosra veszem, hogy visszajön a terembe! – Flanna kapkodva igyekezett összehúzni magán
széttépett alsóingét. – Jaj, kösd meg hátul a ruhám, mylord, mielőtt a bátyád ilyen helyzetben
ér minket. Biztosan megbotránkozna zabolátlan viselkedésünkön – simította le a haját, hogy
rendbe szedje rakoncátlan fürtjeit.
– Charlie egy Stuart-sarj, kislány – nevetett halkan Patrick, miközben ujjai fürgén fűzögették össze a ruhát. – A Stuartok a természetüknél fogva hajlamosak heves szenvedélyre lobbanni. Sokkal valószínűbb, hogy ha ilyen helyzetben találna minket, inkább évődne velünk.
Tessék, kislány, kész a ruhád. Nem lenne kedved viszonozni ezt a szívességet? – sandított
sokatmondón ölelő karjai közül kisikló feleségére.
Flanna lepillantott az iménti edzéstől elerőtlenedett, petyhüdten csüngő férfiasságra, és
megcirógatta.
– A saját érdekedben az lenne a legjobb, ha magad öltözködnél fel, Patrick.
Charlie még néhány pillanatig várt, amíg öccse rendbe szedte az öltözékét, majd nagy hangon betoppant a terembe.
– Nos, a gyerekeknek kitűnő helyük van, hála érte mindkettőtöknek. Azt viszont még el
kell árulnia, kedves sógornőm, hogy én hol alszom ma éjjel.
– Természetesen, mylord – felelte Flanna erőltetetten. – Ha lesz oly szíves utánam fáradni,
gondoskodom róla, hogy kényelembe helyezhesse magát. – Flanna korántsem az iménti kéjvágyó asszony, hanem a példás, illedelmes feleség hangján szólt.
Charlie megfogta és a helyére igazította Flanna egyik elkóborolt vörös hajtincsét.
– Ugyanolyan kényelembe, asszonyom, mint az imént az öcsémet? – Lundy hercege nem
tudta megállni, hogy ne incselkedjen sógornőjével.
Flannát először megbotránkoztatták, majd megdöbbentették a férfi szavai. Érezte, hogy arca lángba borul, ennek ellenére huncut sógora ide-oda villódzó borostyánszín szemébe nézett,
és higgadtan így szólt:
– Nos, talán nem egészen olyan kényelembe, mylord, de biztosíthatom, hogy nagyon kellemesen fogja magát érezni csodálatos tollpárnáink és steppelt meleg dunyháink között.
Charles Frederick Stuart hahotában tört ki. Hátrafordult, és öccsére kacsintott.
– Ha nem tudnám, hogy ő már a tiéd, minden kétséget kizáróan szerelmes tudnék lenni
Glenkirk hercegnéjébe. Ne feledd, hogy korábban mit mondtam, és ne játszd túl sokáig a bo-
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londot! Mert ha azt teszed, mindent elveszíthetsz – figyelmeztette Patricket, majd Flannához
fordult: – Vezessen, asszonyom! Már nagyon vágyódom arra a kellemes, jó meleg ágyra, amit
az előbb ígért nekem, bár lefogadom, hogy az enyém közel sem lesz olyan kényelmes, mint az
öcsémé ezen az éjjelen – mondta nevetve, és Flanna mögött kivonult a teremből.
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MÁSODIK RÉSZ

A semmittevő hercegné

7. fejezet
Lundy hercege egészen karácsony utánig maradt öccsénél. Ez idő alatt Flannának történeteket mesélt az édesanyja családjáról. Arról, hogy Flanna anyósa, akit még nem ismer, s lehet,
hogy sosem fog találkozni vele, hogyan látta meg a napvilágot mogul hercegnőként egy
Glenkirktől távoli, a világ túlsó részén lévő országban, amelyet Indiának hívnak.
– Anyánkat Jaszaman Káma Bégumnak hívták. Jaszaman azt jelenti, jázmin. Káma az azon
a vidéken beszélt nyelven annyit tesz: szerelem, a Bégum pedig hercegnő – magyarázta Charlie tágra nyílt szemű sógornőjének. – Mivel nagyanyánk, Velvet Gordon, BrocCairn hercegnéje azt hitte, hogy férje egy párbajban az életét vesztette, kiment Indiába a szüleihez, akik a
kereskedelmi társaságuk érdekeit képviselték ott. Velvet Gordont elrabolták, és végül India
uralkodójának egyik felesége lett. – Charlie szándékosan leegyszerűsítve adta elő a jóval bonyolultabb történetet, mert tisztában volt vele, hogy Flanna, aki egyszerű, naiv teremtés, és
semmit sem tud a skót Felföldön kívüli világról, különben nem értené meg.
– Az egyik felesége? – kérdezte a lány inkább kíváncsian, semmint döbbenten. – Az uralkodónak hány felesége volt?
– Negyven – nevetett Charlie. – A mi nagymogul nagyapánk olyan világban élt, ahol egy
férfi több hitvest is tarthatott. A legtöbbjükkel politikai okokból kötött házasságot. Például
azért, hogy véget vessen egy viszálynak, vagy hogy megerősítsen egy megállapodást – világosította fel Flannát, majd így folytatta: – Később a nagyanyánk hírül vette, hogy a férje mégsem halt meg a párbajban, de addigra már megszületett a hercegnő édesanyánk. Nagyanya
Indiában akart maradni, de a nagyapánk semmiképpen sem akart szégyent hozni a saját nevére, ezért visszaküldte Angliába BrocCairn grófjához.
Anyánk azonban az apjánál maradt Indiában. A dédszüleinken kívül senki sem tudott
anyánk létezéséről, amíg 1606 telén meg nem érkezett Londonba. Az apja már meghalt. Az
első férjét meggyilkolták. Kénytelen volt elmenekülni a szülőföldjéről. Dédanyánknál, Madame Skye-nál keresett biztonságot.
– Amióta Glenkirkben vagyok, már többször hallottam, hogy emlegették Madame Skye
nevét – mondta Flanna. – Valóban olyan csodálatos asszony volt, mint amilyennek mondják?
Még most is beszélnek róla. De állítólag már idős volt, amikor Jasmine felkereste.
– Írországban született – kezdett egy újabb történetbe Charlie. – Két uralkodót is megért.
Ismerte mind Erzsébet királynőt, mind a mi Jakab királyunkat. Vitába szállt Erzsébet királynővel, és állítólag ő diadalmaskodott, bár a végén természetesen a királynő akarata érvényesült. Hat férje volt, és mindegyiket túlélte. Nyolc gyermeket szült, de csak hét maradt életben.
Óriási kereskedelmi birodalmat hozott létre, amely mindannyiunkat gazdaggá tett, és megalapozta a jövőnket. Halála napjáig kötelességének tartotta, hogy gondoskodjék családja boldogságáról és biztonságáról. Időskorában megölt egy férfit, hogy megvédelmezze anyánkat. Tőrrel szíven szúrta.
Flannának tátva maradt a szája.
– Ugye, ő egy idős, harcias hölgy volt? Jó tudni, hogy ilyen erős vér csörgedez majd a
gyermekeim ereiben.
– Az ön férjének a családjában is volt egy Madame Skye-hoz hasonló matriarcha. Az az
arckép, amely itt a teremben a kandalló fölött lóg, őt ábrázolja fiatal lány korában. Az első
gróf lánya volt. Apjával ment a San Lorenzo nevezetű kis királyságba. Az első Patrick Leslie
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IV. Jakab király követe volt abban a városállamban. Janet Leslie San Lorenzo örökösével lépett házasságra, de török kalózok elrabolták, s végül a török szultán háremében kötött ki.
– Kadin volt – szőtte tovább a bátyja által elkezdett történet fonalát Patrick. – így nevezték
a kedvencet. Amikor megszülte a szultán első fiát, bas-kadin, vagyis kedvenc első feleség
rangra emelkedett. Az ő leszármazottai uralkodnak abban az országban mind a mai napig. A
legfiatalabbik fiát hazaküldte Skóciába, hogy itt nevelkedjék, és amikor a férje elhunyt, maga
is visszatért. Ő volt az, aki a sitheani grófi címet megszerezte a család egyenes ági leszármazottainak. Mi itt, Glenkirkben Janet testvérétől, Adamtől származunk.
– Császári uralkodók és szultánok! – kiáltott fel Flanna. – Eddig még nem is hallottam
ilyen emberekről. Csodálkozom, mylord, hogy hajlandó volt feleségül venni egy ilyen egyszerű származású, killiecairni Brodie lányt.
– De tiéd volt Brae, kislány, és én azt akartam megszerezni – jelentette ki kereken Glenkirk
hercege.
Ez bántó megjegyzés volt. Patrick nem, de Charlie észrevette a Flanna arcán átsuhanó pillanatnyi sértődöttséget.
– Nem minden rokonunk királyi vagy nagyúri utód – igyekezett megnyugtatni a lányt. –
Madame Skye két idősebbik fia bizonyosan nem. Az egyikük az apjától egy kis írországi birtokot örökölt. A másik devoni tengerészkapitány volt. Madame Skye legidősebb lánya egy
algíri spanyol kereskedő gyermekeként látta meg a napvilágot. A második lánya és a legkisebb fia az ír Lord Burke-től született, aki nem rendelkezett se földdel, se befolyással.
– Madame Skye-ból hogyan lett úri hölgy? – tudakolta Flanna.
– A harmadik férje, Lynmouth grófja révén. Ő emelte asszonyát nemesi rangra. Madame
Skye-t akkor vezették be a királynő csillogó udvarába. A férje minden vízkereszt előestéjén
álarcosbált adott, amely egész Londonban szóbeszéd tárgya volt akkoriban. A királynő' mindig részt vett rajta, de nem csupán néhány ünnepélyes pillanat erejéig, hanem egész estére ott
maradt. Meghívást szerezni Lynmouth grófjának álarcos mulatságára nagy lehetőségnek számított. Aki oda elment, nagy karriert futhatott be.
– És a fiuk folytatta a hagyományt – vetette közbe Patrick. – Anyánk az apánkkal egy ilyen
álarcosbálon nagy botrányt okozott.
– Mivel?
– Miután a vendégek távoztak, rajtakapták az ágyban az apámmal – kuncogott Patrick. –
Sybilla nénénk talált rájuk, és fellármázta az egész házat. Tudod, a nagynénénk BrocCairnban
nevelkedett. A nagyapám természetes lánya volt, de törvényesen a nevére vette. Nagyanyánk
a sajátjaként nevelte föl Sybilla nénit. Már az első találkozásuktól kezdve kegyetlenül féltékeny volt az anyánkra, és elhatározta, hogy elcsábítja tőle az apánkat. Éktelen haragra gerjedt,
és óriási patáliát csapott, amikor együtt találta őket az ágyban.
– A szüleid azután házasodtak össze – mondta Flanna.
– Nem – kacagott Patrick. – Anyánk ilyen körülmények között nem volt hajlandó feleségül
menni apánkhoz. A kompromittáló helyzet ellenére tiltakozott az ellen, hogy oltár elé kényszerítsék őket. Ezért Madame Skye Rowan Lindleyhez, Westleigh márkijához adta feleségül,
aki már akkor fülig szerelmes volt anyánkba. Amikor néhány évvel később a márkit Írországban megölték, anyám nem hagyta magát újabb házasságba belevinni. Azután Charlie apjával
szerelemre gyúltak egymás iránt; Henrik királyi herceg azonban nem sokkal Charlie születése
után elhalálozott. Ekkor az öreg Jakab király és a királyné, anyám javát akarva, merő jó szándékból megparancsolta, hogy menjen feleségül apámhoz. Ám ő inkább Franciaországba szökött a gyermekeivel. Apámnak csaknem két évébe telt, mire rátalált. Azután házasodtak össze,
és jöttek haza Glenkirkbe.
– Az öreg király azonban jól összekuszálta a helyzetet – fűzte hozzá Charlie. – Ugyanis
egy másik férfinak is odaígérte anyámat. A fickót majd szétvetette a düh, amikor anyám hozzáment apámhoz. Tönkre akarta tenni a házasságukat. Persze nem sikerült neki, viszont egy
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gyilkosságot, amit ő követett el, megkísérelt a glenkirki Leslie-kre kenni. Egy időre eltűnt,
hogy aztán ismét felbukkanjon, és anyánk életére törjön.
– És Madame Skye akkor végzett vele? – kérdezett közbe Flanna.
– Igen – felelte a két testvér egyszerre.
Flannát ámulatba ejtette a család története. Hatalmas uralkodók és előkelő grófocskák; hihetetlen gazdagság; körülrajongott, okos, kapós, csodaszép nők, akikért befolyásos férfiak
küzdöttek. És ezek után jött Flanna Brodie, egy teljesen jelentéktelen skót felföldi lány, akinek a Brae nevezetű csöppnyi birtokán kívül más értéke nincs. Látta Janet Leslie portréját a
kandalló fölött; és a kastély arcképcsarnokában Patrick édesanyjának, a legendás Jasmine-nek
és elbűvölő nagyanyjának, Cat Leslie-nek a képét, aki még egy királyt is kikosarazott, hogy
azzal a férfival élhessen, akit szeretett. Kicsoda Flanna Brodie ezekhez a szép, okos asszonyokhoz képest? Ő is szerette volna beírni a nevét Glenkirk krónikájába, hogy egy nap majd
az ő portréja is ott függjön a családi arcképcsarnokban, s utódai e szavakkal emlékezzenek rá:
„Ó, igen, ő Flanna Leslie, Glenkirk második hercegének hitvese, aki… Aki miről is volt híres?” Flanna mélyet sóhajtott. Milyen cselekedettel tehetné emlékezetessé a nevét?
Az elkövetkező napokban Flanna a két unokaöccsének és az unokahúgának a babusgatásával foglalkozott. Ígéretéhez híven a nagyobbakat tanítgatni kezdte az íj használatára. Sabrina
Stuartot elbűvölte a lángvörös hajú nő, akit napról napra szebbnek talált.
– Eltaláltam! Eltaláltam! – ujjongott izgatottan a kislány, amikor nyila először fúródott bele az udvaron felállított, szalmából készült céltáblába. Az íj idegét egy újabb nyílvessző rovátkájába illesztette, s az elröpített nyíl ismét célba ért. – Tényleg megtanítottál! – emelte csillogó tekintetét Flannára.
– Most pedig cserébe neked kell megtanítanod engem arra, hogyan kell igazi úrinő módjára
viselkednem. Lehet, hogy egyszer majd alkalmam lesz ellátogatni a királyi udvarba, és nem
szeretném kínos helyzetbe hozni a nagybácsidat az otromba viselkedésemmel.
– A viselkedésed egészen megfelelő – felelte Sabrina. – Furcsa kiejtéssel beszélsz, de hiszen te skót vagy és nem angol. Károly unokabátyáméknál a skót alföldiek is furcsa kiejtéssel
beszélnek, de az ő szavukat jobban megértem, bár nem kedvelem őket. Mogorva képűek, és
gonoszak a királyhoz. Károly király viszont úriember, és úgy tesz, mintha nem venné észre. –
Sabrina kilencéves korához képest egészen érett kislány volt. – Károly unokafivéremnek nagyon udvarias modora van. Még sosem láttam, hogy barátságtalanul vagy durván bánt volna
emberekkel, bárhogyan is viselkedtek vele. Csak az a baj, hogy nincs hölgytársasága, mert az
udvarban kevés nő van, és azok is savanyúak és egyáltalán nem a kedvére valók. Károly kedvel engem – árulta el bizalmasan Flannának. – A papa azt mondja: jó, hogy még kislány vagyok, mert lehet, hogy a király el akarna csábítani. És azt is mondja, ha megnövök, nagyon
szép lány leszek.
– Csak az a szép, ami eleve szép – mondta Flanna, sógornőjét, Unát idézve. – Igen, azt hiszem, Brie, nagyon csinos felnőtt úri hölgy lesz belőled.
– Flanna néni, mennyi ideig maradunk nálatok? – kérdezte a kislány. – Egészen tavaszig?
– Nem tudom, kislányom – vallotta meg őszintén, és csizmás lábával topogni kezdett, hogy
elgémberedett végtagjait felmelegítse. – Glenkirk addig lesz az otthonotok, ameddig csak
szükséges.
– Hiányzik az anyukám és Queen’s Malvern – panaszolta Sabrina réveteg tekintettel. – Tudom, hogy anyukám meghalt, és itt hagyott engem, de haza akarok menni! – Könnyek szöktek borostyánszínű szemébe. Felnőttes csacsogása ellenére még igazi kislány volt. Flanna letérdelt, és vigasztalón átölelte.
– Úgy tudom, Brie, Angliában most polgárháború van. Addig nem térhettek haza, amíg be
nem fejeződik. Ráadásul az otthonotok megrongálódott, és helyre kell hozni. Ez időbe telik,
kislány. – Felállt, kézen fogta Sabrinát, és bevitte a házba, miután a kisfiút Angus felügyeletére bízta. – Majd ha a király hazatér Angliába, ti is hazamehettek. – Beléptek a terembe, s egy
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szolga lesegítette róluk a köpenyüket. – Hozzon forralt almabort a Stuart kisasszonynak, nekem pedig bort – utasította a cselédet Glenkirk hercegnéje.
– Bárcsak elküldené Patrick bácsi az embereit a király megsegítésére! Akkor minden jóra
fordulna – mondta Brie tökéletes gyermeki logikával. – Miért nem akar segítséget nyújtani a
királynak?
– Mert úgy tűnik, a királyi Stuartok szerencsétlenséget szoktak hozni a glenkirki Lesliekre, valahányszor kapcsolatba kerülnek egymással. Legalábbis a nagybácsikád ezt állítja –
indokolta meg Flanna. – Különben is, a glenkirkiek kevesen vannak ahhoz, hogy a király a
segítségükkel visszanyerhesse az angliai trónját.
– Bárcsak idősebb lennék! Akkor a nyakamba venném az országot, hogy embereket toborozzak Károly unokabátyámnak! – mondta lelkesen Lady Sabrina Stuart.
Flanna hirtelen úgy érezte, mintha villám hasított volna belé. Lehet, hogy Brie nem elég
idős ahhoz, hogy a király segítségére siessen, de Flanna Leslie igen! Egyszerűen ostobaság,
amit Patrick kárál a balszerencséről. Nem ül semmiféle átok a Stuart-háziak és a glenkirki
Leslie-k viszonyán. Flanna rájött, mivel tesz szert hírnévre a Leslie úrnők között. Ő lesz
Glenkirk azon hercegnéje, aki segítséget nyújt II. Károly királynak a trónja visszaszerzéséhez,
mégpedig oly módon, hogy végigjárja a skót felföldi klánokat, és arra biztatja őket, hogy csatlakozzanak a királyukhoz jogos törekvésének megvalósítása céljából. Először azonban találkoznia kell a királlyal. Egyrészt meg kell bizonyosodnia arról, hogy Károly valóban méltó rá,
hogy erőfeszítéseket tegyen érte, másrészt az engedélyét kell kérnie. Ám hogyan kerülhetne
sor erre a találkozásra?
Patrick kétségkívül ellenezné a tervét, de Flanna meg volt győződve arról, hogy neki akkor
is ezt kell tennie. Ő nem egy határozatlan lány, aki képtelen a férjura engedélye nélkül cselekedni. Ekkor hirtelen eszébe ötlött a megoldás. Követhetné sógorát, Charles Frederick Stuartot, amikor útra kel Glenkirkből. Ez a dolog könnyebbik része. Nehezebb lesz ürügyet találnia
a távollétére, de a hiszékeny Aggie akaratlanul is a segítségére lesz. Angusról tudta, hogy felettébb helytelenítené a szándékát. Talán még kísérletet is tenne, hogy megakadályozza, de
Flanna tudta: őt nem lehet megállítani.
Egészen Perthig Lundy hercegének nyomában marad, s ott felfedi magát előtte. Charlie
biztosan haza akarja küldeni, de ő addig nem hajlandó visszajönni, amíg nem találkozik a
királlyal. Lundy hercege aligha kötözi össze a kezét-lábát, hogy megfékezze őt, hiszen szégyellné felhívni a figyelmet sógornője magatartására. Ez az! Ez lesz a terv, amit meg fog valósítani. S ha a király hozzájárulását adja, hozzálát a toborzáshoz, bármit szóljon is a férje!
Most azonban közelgett a karácsony, Krisztus születésének ünnepe. Noha Skóciában az új
egyház nem pártfogolta az ünneplést, Flanna tudta, hogy itt, Glenkirkben megtartják a régi
hagyományokat. Senki sem tesz panaszt ellenük a távoli hatóságoknál. A klánnak és Patrick
családjának minden egyes tagját, aki el tud jönni, vendégül látják a kastélyban. Mindenki kap
ajándékot. A férfiak kést, fenőkövet és nyilat, a nők szalagokat, fonalat és csipkét, a gyerekek
pedig édességet. Minden egyes idelátogató családnak adnak egy ezüstpénzt. A legidősebb
csatlósoknak elengedik a lakbért. Tizenkét napon át tartó lakomát rendeznek a nagyteremben.
Angus, amikor hozzáfogott az előkészületekhez, sejtette, hogy ez nem mindennapi ünneplés lesz. James Leslie már nem élt, és felesége, a klántagok által hőn szeretett Jasmine, elhagyta Glenkirköt. Unokahúgának viszont Glenkirk úrnőjeként ez lesz itt az első karácsonya.
Számára emlékezetessé, a vendégek számára pedig örömtelivé szerette volna tenni ezt az alkalmat. Már összebarátkozott Mary More-Leslie-vel. Nem ment könnyen, mivel Mary odaadóan szerette Jasmine hercegnét, és valósággal bálványozta annak inasát, a legendás Adalit.
Nemcsak a herceget viselték meg az elmúlt hónapok eseményei, hanem Glenkirk házvezetőnőjét is. Angus Gordon elbűvölő és udvarias férfi volt. Marynek azonnal feltűnt, hogy több
egyszerű szolgánál.
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Angus hamar megtudta, hogy korábban Adali felügyelte a háztartást Glenkirkben, és vaskézzel, de szeretettel irányította a szolgákat. Most őrá hárult ugyanez a feladat. A kastély
személyzete fellélegzett, hogy újra kemény kéz ügyel a háztartásra, és szívesen teljesítették a
férfi határozott parancsait. Az örvendező Mary egyik napról a másikra Angus jobbkeze lett.
Lehet, hogy az új hercegné kissé vad és faragatlan, de remélhetőleg ez majd megváltozik,
amint a lány magabiztossá válik. Glenkirk újra élettel volt teli. Csínytevő gyerekek nevetésétől volt hangos. Mint a régi szép időkben, gondolta Mary More-Leslie, hónapok óta most először elégedetten.
– Még meg kell találni a karácsonyi farönknek valót – mondta Angusnak. – Lehet, hogy
őladysége szeretné kivinni a gyerekeket az erdőbe, hogy ők keressék meg. Régen mindig a
herceg és a fivérei mentek ki a fahasábért.
– Kitűnő ötlet, Mary kisasszony – helyeselt Angus.
– A hercegnek és az embereinek pedig keresniük kell egy vadkant. Mit bánom én, mit
gondolnak ezek a nyakas presbiteriánusok! Mi akkor is megünnepeljük Glenkirkben Urunk
Jézus Krisztus születését. És amikor eljön karácsony napja, a jó Mr. Edie itt fog ülni Kenneth
atya mellett, és úgy eszik-iszik majd, mint bárki más. Biztosíthatom, hogy egy zokszavát se
fogja hallani.
– Ön kiválóan ismeri a kastély népét – kuncogott Angus, és Maryre mosolygott.
– Ugyan már, Angus Gordon! – kacagott a házvezetőnő. – Máris levett a lábamról! Ön derékember, és azt hiszem, mi ketten majdcsak elboldogulunk.
– Ön nélkül, Mary – mondta a férfi könnyed meghajlással –, nekem egyedül nem sikerülne, és ön is tudja, hogy ez az igazság.
– Vajon sikerül-e pulykát szereznünk-tűnődött el az asszony. – A város jó messze van.
Remélem, jobb híján a kappan, a marhahús és a hal is megteszi. Inkább több legyen, mint
kevesebb. A pincében kosárszámra áll az alma, ezért almatorta lesz a desszert. A kunyhókban
élő gyerekek ritkán látnak édességet. Majd nézze csak meg, Angus, hogy elkerekedik a szemük, amikor behozzuk őket! Az embernek ellágyul a szíve – törölgette a szemét a kötényével.
– Önnek vajból van a szíve, Mary kisasszony – jegyezte meg a férfi gyengéden.
– Gyanítom, hogy maga sem jobb nálam, Angus Gordon – vágott vissza Mary. – Láttam,
milyen türelmesen tanítgatja úrnőnknek a betűket. Mi a csudának várt eddig a tanulással az a
lány? Tudnia kellett, hogy egyszer férjhez megy, és háztartási ügyeket kell intéznie. Már rég
meg kellett volna tanítani őt ezekre a dolgokra. Az anyja nem törődött vele?
– Andrew Gordon törvénytelen gyermeke vagyok. Ne nézzen ilyen ártatlan szemekkel,
Mary, hiszen ön már gyanította ezt, még ha a többiek nem is vették észre. Flanna tízéves volt,
amikor az anyja, a féltestvérem meghalt. Az apánk és Maggie édesanyja, isten óvja őket,
együtt neveltek fel minket. A húgom mint törvényes gyermek Brae örökösnője volt, de velem
is ugyanúgy bántak, mintha apám törvényes fia lennék. Amikor Maggie feleségül ment
Brodie-hoz, vele tartottam Killiecairnbe. Flanna ellenállt, amikor az édesanyja meg akarta
tanítani írni és olvasni. Miután Maggie meghalt, a kislányt a sógornője igyekezett a gondjaiba
venni, de szinte lehetetlennek bizonyult, mivel az unokahúgom csakis kinn a szabadban akart
kóborolni. Megtanítottam lovagolni, vadászni, halászni és íjjal lőni. A családja nő tagjai nagy
nehézségek árán elsajátíttatták vele a varrás, a szövés és a főzés tudományát, de nincsenek
ínyére ezek a foglalatosságok. Amikor Glenkirkbe érkezett, rájött, hogy nagy hibát követett el
azzal, hogy nem hagyta magát okítani. Csak ránéz Glenkirk előző úrnőinek portréjára, és máris félelem fogja el. Nagyon szeretne ő is hírnevet szerezni magának, de tisztában van vele,
hogy a jelenlegi műveltségével ez nem fog sikerülni. Jól látja, Mary, türelmes vagyok hozzá.
Maggie is ezt szeretné, bár elismerem, néha legszívesebben a térdemre fektetném a lányt, és
jól elfenekelném.
Az óriás vallomása harsány nevetésre ingerelte Maryt.
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– Azt hiszem, ezt a feladatot a hercegre bízhatja. Az apja tudomást sem vett a lányáról, de
a herceg nem tudja semmibe venni. Még nem fogta föl, hogy belészeretett, és a lány is szerelemre gyúlt iránta. Láttam, hogyan néztek egymásra, amikor azt hitték, senki sem figyeli őket.
Alig várom már a Leslie-k új nemzedékét. A herceg édesanyja nagyon boldog lesz.
– Még akkor is, ha Flanna kissé vad teremtés? – évődött a termetes háznagy a házvezetőnővel.
– Nem mindegyik glenkirki úrnő születhet hercegnőnek, és a legtöbbjük nem is volt az. Ő
Angus, remélem, egyszer majd megismerkedik a mi Jasmine hercegnénkkel, aki képtelen volt
tovább itt élni az ő Jemmie Leslie-je nélkül. A maguk után hagyott űrt Patrick hercegnek és
hitvesének kell betöltenie. – Ismét megtörölte a kötényével a szemét, és sóhajtva kihúzta magát. – Nos, Angus Gordon, még mivel tehetjük boldoggá mindannyiunk számára ezt a karácsonyt? – kérdezte fürgén.
Amikor Angus beszámolt az unokahúgának, hogy Mary More-Leslie milyen segítőkész
lett, az ifjú hercegné nem titkolta, mennyire hálás az asszonynak. Megfogadta a tanácsát, és a
három kis Stuarttal a klán férfi tagjainak csapata kíséretében kilovagoltak a kastélyt körülvevő
erdőbe, hogy az ünnepekre megfelelő farönköt keressenek. Ez a decemberi reggel szokatlanul
napsütéses, enyhe és szélcsendes volt.
– Nem időzhetünk sokáig – figyelmeztette a gyerekeket Flanna. – Holnapig még vihar lesz.
Nem szabad túl messzire eltávolodnunk a kastélytól.
– Honnan tudod, hogy jön a vihar? – kérdezte nénikéjétől Brie. – Bárcsak egész télen ilyen
lenne az idő! Amióta északra jöttünk, nem sokszor láttam a napot.
– Ilyenkor nem is szokott sütni és ilyen meleg lenni – adott magyarázatot Flanna. – És
most a szél sem fúj. Mindez a közelgő vihar előjele. – Beleszippantott a levegőbe. – Szagoljatok bele a levegőbe! – biztatta a három gyereket. – Nem érzitek a hó illatát? Bár enyhe a levegő, a talaj fagyos.
– Honnan tudod mindezt? – faggatta Freddie Stuart.
– Ezen a vidéken születtem és nevelkedtem. És nem voltam rendes kislány, aki a szövőszéke mellett üldögél. Kijártam a szabadba Angusszal, megtanultam vadászni és az üldözött
vadat nyomon követni. Nem teheted ki magad az időjárás viszontagságainak, ha kitartó akarsz
maradni, ezért meg kell tanulnod értelmezni az előjeleket.
– Én is szeretném megtanulni – jelentette ki Freddie.
– Ha hosszabb ideig nálunk maradtok, megtanítalak, Freddie – ígérte meg Flanna. – A nővéredet és az öcsédet is. – Ügetésre sarkallta Glaise-t. – Gyertek! Siessetek, gyerekek! Angus
azt mondja, a szakács ma fánkot süt. Minél hamarabb megtaláljuk a karácsonyi farönkünket,
annál hamarabb érünk haza fánkot enni. Mary pedig elárulta, hogy szilvabefőtt is van.
Egy jó órán át keresgéltek az erdőben, mire rábukkantak egy nemrég kidőlt nagy tölgyre. A
klán tagjai leszálltak a lóról, és fűrészelni kezdték a fatörzs alját, ahol a gyökerek még kiálltak. Amikor a tuskó leesett, nagy hasábokra vágták a fát, tűzifának a nagyterem kandallójába.
A legnagyobbat, a karácsonyi farönknek valót pedig kötelekkel átkötötték, és diadalmenetben
bevontatták Glenkirkbe. Odakint letették, hogy majd szenteste ünnepélyesen bevigyék a nagyterembe. A férfiak csapatokba verődve visszamentek az erdőbe, hogy hazahúzzák a többi rönköt is, mielőtt még a förgeteg odaér.
Flanna beterelte a gyerekeket a konyhába, ahonnan finom sült illatok áradtak ki. A szakácsnő elmosolyodott, amikor beléptek, és kihúzott egy tepsi frissen sült fánkot a nagy tűzhely melletti téglakemencéből, majd a birodalma közepén álló faasztalra helyezte. Óvatosan
kettévágott három fánkot, vastagon megvajazta, és szilva-befőttet rakott a tetejére. Végül ünnepélyesen átnyújtott mindegyik gyereknek egyet-egyet. Arckifejezésük láttán elkacagta magát.
– Köszönjük, szakácsnő –mondta Flanna az asszonynak. – Hála önnek, a gyerekek máris
egészségesebbnek látszanak, és egy kicsit híztak is!
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– És hála az ön anyai gondoskodásának – fűzte hozzá az asszony. – Szegény Charlie úr,
micsoda fájdalom, hogy elveszítette a feleségét, és egyedül maradt! Emlékszem, amikor én
csak mosogatólány voltam itt a konyhán, ő akkora legényke volt, mint ez a kis angyal – borzolta meg Willy üstökét, derűs pillantást vetve a kisfiú szilvával összemaszatolt pofijára.
– Itt mindenki rengeteget tudna mesélni a régi glenkirki időkről – mondta Flanna szelíd
hangon.
– Killiecairnben nem?
– De igen, csak ott minden egészen más volt.
– Azt meghiszem! Mert ez Glenkirk, és nincs még egy ilyen hely a föld színén. Ha majd
egy nap eltűnik, hiszen egyszer minden elenyészik, soha többé nem lesz ehhez fogható hely a
világon.
Az elkövetkező pár napban Flanna, a gyerekek és jó néhány cseléd zöld növényekkel, fenyőgallyakkal és magyallal feldíszítették a termet. Flanna ismerte a szentestétől vízkereszt
előestéjéig tartó időszak karácsonyi szokásait. A tizenkettes számnak nagy jelentősége volt az
ünnepek során. Tizenkét gyertyatartót helyeztek el körbe a teremben. Mindegyik magyalcsokorba tizenkét ágacskát kötöttek. Az összesen tizenkét darab ajándék a karácsonyi ünnepek
tizenkét napja során cserélt gazdát. S még karácsonyi gyömbéres mézesbábokat is sütöttek.
December huszonnegyedikén délután zöld vonalat húztak a terem körül. A kitűzött időpontban a vendégek besereglettek, óvatosan ügyelve, hogy lábukkal ne érintsék a zöld vonalat.
Addig nem kezdődött el a lakoma, amíg a szerencsemadár nem lépte át a terem küszöbét.
– Nálunk, Queen’s Malvernben nincs ilyen szokás – mondta Flannának Brie.
– Ez egy igazi madár? – álmélkodott hangosan Freddie.
– Ó! – kiáltott fel a kis Willy, pufók ujjával az ajtó felé mutatva.
A bejáratnál egy csengettyűkkel televarrt zöld ruhába öltözött, madármaszkot viselő, gesztenyebarna hajú férfi állt. Nagy ugrással átlendült a küszöb fölött, és a nádsípok, dobok és
furulya szolgáltatta zenére táncolni kezdett a teremben. Először a főasztalhoz perdült, széles
mozdulattal meghajolt, és megemelintette a sapkáját. A herceg egy ezüstpénzt adott neki. A
szerencsemadár tovalejtett, és minden vendéget köszöntött, s mindegyik asztalnál kapott egyegy pennyt. Miután sorra járt mindenkit, a pénzzel teli erszényt átnyújtotta Mr. Edie-nek, a
presbiteriánus lelkésznek.
– Ez a szegényeké, jó uram – mondta, és vidám lépésekkel kitáncolt a teremből.
– A papa nem látta a szerencsemadarat – jegyezte meg csalódottan Brie.
– Mert a karácsonyi farönköt kellett őriznie – adott magyarázatot Freddie.
– Most már be lehet hozni a terembe – szólt a herceg. – Mivel ti találtatok rá, nem akarjátok ti hárman bekísérni?
A három gyerek lekecmergett a székéről, és a főasztalt otthagyva kirohant a teremből.
– Vajon lesz ideje Charlie-nak átöltözni? – kérdezte Flanna.
– Régen is ő vállalta ezt a szerepet, amikor a fivéreimmel még kicsik voltunk. Nem tudok a
szerencsemadárra gondolni anélkül, hogy ne Charlie jutna az eszembe. Egyik évben Henry
akart beöltözni, de ő nem tud úgy táncolni, mint Charlie, aki még most is mindenkinél magasabbra ugrik.
– Tudom, hogy hiányoznak a testvéreid – simogatta meg férje kezét Flanna –, de új élményeket gyűjtünk, amelyekre emlékezhetünk, mylord.
Patrick felesége szemébe nézett, és elmosolyodott.
– Úgy lesz, kislány – ígérte hitvesének. – Most pedig áruld el, hogy van az, hogy ennyire
ösztönösen megérzed a dolgokat, Flanna Leslie. Feszélyez, hogy a feleségem a legmélyebb
gondolataimba lát – emelte az ajkához Flanna kezét, és megcsókolta.
– Anyámtól és Angustól tudom, hogy a karácsony mindig különleges ünnep volt Brae-ben
– mesélte Flanna. – Killiecairnben nem számított annak, és édesanyám ezt hiányolta is. Sosem
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panaszkodott, de kiolvastam a tekintetéből. Szerette az apámat, de Killiecairn sosem volt az
igazi otthona. Talán ezért vonzódom Brae-hez, és akarom visszaállítani a régi pompájába.
– És mihez kezdesz vele, ha újra lakható állapotban lesz? – szegezte feleségének a kérdést
Patrick kis mosollyal.
– Oda vonulhatok vissza, ha elviselhetetlenné válik az együttélés veled, mylord – válaszolta a lány hetykén. – Glenkirk a tiéd; de Brae az enyém lesz, és majd egyszer az egyik gyerekünké. A te tulajdonodban lehet a föld, de a kastély kizárólag az enyém.
– Elhagynál engem, kislány? – kérdezte a herceg derűs ábrázattal.
– Igen, ha nem tudnánk kijönni egymással.
– Önálló asszony vagy, Flanna Leslie – kuncogott Patrick.
– Nézd, mylord, itt a karácsonyi farönk! – váltott témát ügyesen Flanna. Nem állt szándékában Brae-ről vitába bonyolódni a herceggel, hiszen visszaadta neki, és megengedte, hogy
újra lakhatóvá tegye. Flanna azt tervezte, hogy Brae-ben sorakoztatja fel és onnan indítja útnak a Stuart Károly király számára toborzott embereket. Patrick nem akarta, hogy Glenkirk
vagy a Leslie-k belekeveredjenek a Stuartok ügyébe, és Flanna ezt tiszteletben is tartotta, mivel a férje is tekintetbe vette a ragaszkodását Brae-hez.
A vendégek tapsolni és éljenezni kezdtek, amikor a hatalmas karácsonyi farönköt a rajta
ülő, latin nyelvű hagyományos karácsonyi dalt éneklő három Stuart csemetével behúzták a
terembe a kandalló elé, amely fölött az első' Patrick Leslie arcképe függött. A gyerekek a
kandalló előtt leugrottak róla, és segítettek betolni a helyére. Ekkor Lady Sabrina Stuart elvette Angustól az odanyújtott lángot, és meggyújtotta a rönk alatt az aprófát. A Glenkirk nagytermében egybegyűltek hangos ujjongásban törtek ki.
– Bravó, lányom! – dicsérte meg Charlie Sabrinát, majd felkapta, és kacagva körbehordozta a termen, mielőtt letette volna a főasztalnál a család többi tagja mellé.
– Papa, elmulasztottad a szerencsemadarat. Csodálatos volt! Zöld volt, és csengettyűi voltak, és amikor táncolt, olyan magasra szökkent, mint te szoktál.
– Tényleg? – kérdezte Charlie csodálkozást színlelve. – Pedig azt hittem, senki sem tud
olyan magasra ugrani, mint én. Állítólag ez a Stuartokra jellemző képesség. Apám, Henrik
herceg kitűnő, formás lábú táncos volt, legalábbis anyám ezt állítja. Henry bácsikád és India
nénikéd biztosan emlékeznek rá.
– Hiányzik a család – mondta Sabrina szomorúan. – Bárcsak ne kellene elmenned, papa!
Igaz, tudom, hogy Károly unokabátyámnak szüksége van rád.
– Úgy értesültem, hogy azokat az urakat, akik Franciaországból jöttek a királlyal, többé
nem látják szívesen. Eretnekeknek tartják őket, Lady Sabrina – kockáztatta meg Mr. Edie, és
Lundy hercege felé tekintett. – Igaz ez, uram?
– Igaz, Mr. Edie, hogy vannak, akik nem nézik jó szemmel a király régi, hűséges társait –
felelte a herceg –, de nem várhatják el a királytól, aki egy szilárd, jólelkű ember, hogy elbocsássa maga mellől az egész életén át kitartó, odaadó támogatóit. Közülük sokan együtt nőttek
fel vele. Ügy vélem, az egyház feladata, hogy ezeket az embereket jó útra térítse, semmint
bűneik sötétjébe taszítva őket, hagyja veszni a lelküket. Ön nem így látja?
– Én egy egyszerű vidéki lelkész vagyok, mylord – csillant meg derűsen Mr. Edie szeme. –
Nem ítélhetem meg az elöljáróimat, és nem oktathatom ki őket, hogyan viselkedjenek.
– Ön bölcs ember, uram – kuncogott a herceg.
– Nehéz időket élünk, de itt, Glenkirkben el vagyunk zárva a külvilág gonoszságaitól, és
törvénytisztelők vagyunk. Úgy hiszem, isten csupán ennyit kíván meg tőlünk – jegyezte meg
csendesen a lelkész.
Körülöttük és a főasztal túlsó végén a vendégek már jóízűen falatozták a marha- és a kappansültet meg a lazacot. Vadhússal, vadpástétommal és sült nyúllal megrakott tálakat adtak
körbe, és mindegyik asztalon volt kenyér, vaj és egy-egy kis guriga sajt. A főasztalra nagy
tálakban sárgarépát, borsót és párolt articsókát is feltálaltak. Volt bor, sör és almabor bővé-
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ben. Amikor behozták az almatortákat és a sűrű tejszínt, a gyerekek magukon kívül voltak az
örömtől, amint azt Mary előre megjósolta. Amikor mindenki jóllakott, leszedték az asztalt.
Patrick Flannával a főasztal elé állt, és kiosztotta az ajándékokat a klán férfi tagjainak, asszonyainak és gyermekeinek.
A sör és a bor mindegyre fogyott. A dudás megszólaltatta hangszerét. A férfiak táncolni
kezdtek. Először lassú, szertartásos, majd egyre szertelenebb és szenvedélyesebb zenére. Végül Patrick és Charlie is felállt az asztaltól, s a kardokat lerakták a kőpadlóra. A fivérek ropni
kezdtek. Patrick egy hüvelykkel magasabb volt, fekete haja rövidre volt nyírva, zöld szeme
aranylón csillogott, amint zöld alapon piros és fehér apró kockás szoknyájában a keresztbe
helyezett kardok között figurázott. Az ugyancsak jóképű, hátrakötött sötét gesztenyebarna
hajú, borostyánszín szemű Charlie Stuart vállán átvetett vörös Stuart-köpenyben rúgta a port
öccsével. A zene üteme mindegyre gyorsult, majd egy utolsó éles dudaszóval ugyanolyan
hirtelen elhalt, mint ahogy megszólalt. A testvérek nevetve összeölelkeztek, és a teremben
kitört az éljenzés. A klán tagjai odaözönlöttek hozzájuk, hátba veregették őket, és kezet ráztak
velük.
Pontosan éjfélkor véget ért a lakoma, és kiürült a terem. Glenkirk lakói elindultak a falu
templomába, ahol Mr. Edie már felkészült, hogy megtartsa az aznapi első istentiszteletet.
– Adja isten, hogy ma éjjel ne tartson hosszú prédikációt – súgta oda a feleségének a herceg, megpaskolgatva asszonya szoknyás hátsó felét. – Ebben a hidegben kedvem lenne rögtön
ágyba bújni veled, Flanna Leslie.
– Ez aligha istenes gondolat, mylord – suttogta Flanna.
– Csak nem tartod bűnös gondolatnak, asszony?
– Csönd legyen! –szólt rá megrovón Flanna. – Mr. Edie máris kezdi.
Meglepetésükre a lelkész rövid volt. Miután mindenki magához vette az úrvacsorát, kitódultak a templomból. Odakint már havazott.
– Flanna néni előre megmondta – düllesztette a mellét elégedetten Sabrina.
– Persze, három nappal ezelőtt – mondta Freddie félig lekicsinylőn.
– Fiacskám, a hónak idő kell ahhoz, hogy az északi széllel ideérjen – oktatta ki Flanna. –
Épp időben érkezett.
– Köszönöm a körtefa fésűt – hálálkodott Sabrina, amikor visszaértek a kastélyba. – Nagyon tetszik a rá faragott szarvas. Még sosem láttam ilyen fésűt.
– Azért nem, mert ezt én készítettem neked – adott magyarázatot Flanna. – Évekkel ezelőtt, amikor annyi idős voltam, mint te, Angus megtanított faragni.
Patrick érdeklődéssel hallgatta hitvesét. Nem is képzelte volna róla, hogy tud faragni, és
művészi hajlammal rendelkezik. Amikor később az ágyban egymás mellett feküdtek, faggatni
kezdte erről.
– Mi késztetett arra, hogy megtanulj egy ilyen közönséges mesterséget?
– Anyám meghalt, és folyton-folyvást az járt az eszemben, hogy ez nem történt volna meg,
ha nem ápolta volna halálos beteg unokahúgát, akitől a fertőzést elkapta. Azt hiszem, lassan
kezdtem beleőrülni. Angus észrevette rajtam, és kézbe vett. Anyám régen foglalkozott kis
madár- és állatfigurák faragásával. Angus szerint mindig is reménykedett abban, hogy egyszer
majd eltanulom tőle. Így hát hozzáfogtam a tanuláshoz. Ez a tevékenység olyan erős összpontosítást igényelt, hogy elvonta a gondolataimat anyámról és halálának körülményeiről. Ez
nagyon okos ötlet volt Angustól. Nem gondolod?
– Ő vérrokonod. Nemde?
– A nagyapám, Andrew Gordon törvénytelen gyermeke – vallotta be Flanna. – Gordon
nagyanyám nevelte fel. Angus hétéves volt, amikor anyám született. Minderről csak anyám
halálos ágyán szereztem tudomást. Az édesanyám akkor avatott be ebbe a titokba. Azért
mondta el, mert nem akarta, hogy a halála után úgy érezzem, magamra maradtam. Angust a
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nagyapám taníttatta, mintha törvényes örököse lett volna. Természetesen anyám volt az egyetlen törvényes utóda. Angusszal nagyon szerették egymást.
Patrick bólogatott.
– A More-Leslie-k is törvénytelen ágról származnak. Mindig hűségesek voltak hozzánk. A
nagybátyád rendes ember.
– Bizony! – értett egyet Flanna, és arcát a férfi vállába fúrta. – Még nem adtad oda az ajándékomat.
– Brae tulajdonlevele nem elég ajándék neked? – ugratta a férfi.
– Azt ajándékozod nekem, mylord, ami egyszer már az enyém volt? Nem hiszem el, hogy
ilyen zsugori vagy! Szégyelld magad? – legyintette meg férje vállát.
Patrick kuncogni kezdett.
– Kelj fel, és vedd le a hálóinged, asszonykám!
– Minek követelsz tőlem ilyet, uracskám?
– Ha meg akarod kapni az ajándékodat, kislány, fogadj szót az uradnak. Vagy veréssel kell
engedelmességre kényszeríteni? – kérdezte Patrick, miközben mosoly bujkált a szája szegletében.
Flanna oldalát már furdalta a kíváncsiság. Felkelt a meleg ágyból, és lehúzta magáról az
egyszerű fehér hálóinget.
– Most pedig fond ki a hajadat – utasította Patrick. – Látni akarom, ahogy az a tűzvörös
hajtömeg végigomlik a válladon és a hátadon.
A lány érdeklődését még jobban felcsigázták a férfi szavai. A parancsnak eleget téve bontogatni kezdte vastag hajfonatát, és ujjaival átfésülte a tincseit.
– Nos, mylord? – nézett rá kérdőn a hátán szétterülő, kibontott hosszú hajjal.
Patrick Leslie kikecmergett az ágyból, a párnák alól előhalászott egy hosszú fekete
gyöngyfüzért, és a lány nyakába akasztotta. Visszahúzta az ágyba, és elégedetten legeltette a
szemét az asszonya vörösarany színű hajkoronájával keretezett tejfehér bőrén heverő ébenfekete kerek gyöngyszemeken. A csábító látvány hatására, amelyet meztelen felesége a gyöngysorral nyújtott, csillapíthatatlan vágy fogta el, s érezte, hogy férfiassága keményedni kezd.
Flanna még nem látott fekete gyöngyfüzért, de ránézésre gondolta, hogy értékes. A gyöngyök sima tapintásúak voltak, s a vizsgálgatásuk közben folyékony selyemként siklottak át az
ujjai között.
– Minek nevezik ezeket? – kérdezte, amint tekintetük találkozott.
– Gyöngyöknek – felelte Patrick. Rettenetesen kívánta Flannát.
– Már van egy kis gyöngyfüzérem, ami a mamámé volt, de az fehér. – Észrevette férje hálóingén keresztül kidudorodó férfiasságát. – Ezek a gyöngyök gyönyörűek, mylord. Köszönöm! – ölelte át a nyakát, és megcsókolta.
Patrick szorosan magához vonta – olyannyira szorosan, hogy a gyöngyök szinte belepréselődtek asszonya puha bőrébe –, s Flanna meglepetten felkiáltott. Férje heves csókot követelt.
Nyelvük párbajra kelt. Patrick ajka Flanna szájáról most felfedezőútra indult az arcára, a nyakára és a vállaira. Letérdelt elé, és megcsókolta a kebleit. Nyelvével lassan körbejárta a mellbimbóját, majd rátapasztotta a száját, és szopogatni kezdte. Fél kézzel a tomporát fogta. A
másik kezével lassan araszolt a szeméremrése felé, s abban a pillanatban, amikor elvonta száját a mellbimbóról, ujjaival lendületesen hitvese nedves ölébe hatolt.
A testében szétáradó gyönyörtől Flanna úgy érezte, minden ereje elhagyja. A férjéhez
nyomult, további biztatást adva. Mindkét kezével hátrasimította sötét fürtjeit. Kéjesen felnyögött, amikor a férfi szája átsiklott a másik keblére, miközben ujjai rendületlenül ki-be jártak
benne. A szerelem nedűje kiáradt rejtekéből, amint először a gyönyör tetőfokára jutott.
Patrick felnyögött, elvonta tőle a kezét, és ujjait mohón a szájába kapta, miközben Flanna
félájultan roskadt rá.
– Huncut vagy, Patrick Leslie – súgta halkan, s nyelvével csiklandozni kezdte férje fülét.
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Patrick felszisszent, amint lélegzete elakadt. Az ágy mellé, a földre rántotta asszonyát, fölé
hemperedett, s határozott, gyors mozdulattal belehatolt. Flanna átkulcsolta a lábát férje derekán. Ujjait belemélyesztette a váll- és hátizmaiba, s körmével a húsába vájt, amint a férfi ütemesen mozogni kezdett fölötte.
– Ah! Hogy karmol a kis macska! – szólalt meg Patrick rekedtes hangon, s mind keményebb lökésekkel ostromolta hitvese ágyékát.
– Gonosz, buja kis nőszemély vagy, de biz’ isten, Flanna, eddig sosem kívántam így nőt,
mint téged!
Férje szavai hevesen megdobogtatták Flanna szívét. Rövid ismeretségük során Patrick
most nyilvánította ki először szavakkal, hogy egyáltalán kedveli őt. Flanna azt akarta, hogy
szerelemmel szeresse. Igaz, nem tudta, mi a szerelem, de azt igen, hogy vágyik rá. Rájött,
hogy ő is kedveli a férjét. Maga sem tudta, hogyan történhetett ez, hiszen Patrick elviselhetetlen ember, mégis vonzalmat érzett iránta. Ez a szerelem? Fogalma sem volt. S ha mégis ez,
tudni fogja? Abban azonban biztos volt, hogy bírni akarja a herceg szerelmét.
– A házasságunk előtt el sem tudtam képzelni, milyen lehet egy férfi és egy nő együttléte –
vallotta be férjének. – Szeress mindig, Patrick! Örökké! Még soha nem tapasztaltam ezt az
érzést, ami melletted a hatalmába kerít. Szeretem ezt az érzést.
Patrick jókedvűen felkacagott.
– Akkor hallgass, asszony, és hagyd, hogy szeresselek! Engem is meglep, hogy nem tudok
betelni veled.
Testük együtt mozgott, rálelve a szenvedély ritmusára, amely mindkettőjüket gyönyörrel
töltötte el, amint vonaglottak, és igyekeztek rátalálni a tökéletességre. Combjuk összefonódott. Szívük szaporán vert. Szájuk kiszáradt a túláradó vágytól, testük azonban nedves volt a
verítéktől. Patrick tudta, mire törekszik. Flanna nem. Tudatlansága izgató volt, s férje azon
munkálkodott, hogy eddig soha nem tapasztalt érzéssel ismertesse meg, a gyönyör olyan fokára juttatva, hogy az örömmámorba kicsit belehaljon. Újra birtokba vette a száját.
Flanna szinte önkívületbe került a testében felfakadó mérhetetlen gyönyörforrástól. Mintha
egy hatalmas hullám akart volna átcsapni rajta, hogy magával sodorja. Hirtelen úgy érezte,
nem tud úrrá lenni rajta, és pánik fogta el. Patrick azonban száját hitvese száján tartva, gyengéd szavakkal igyekezett csillapítani félelmét.
– Ne félj, kislány, hagyd, hogy magával ragadjon a kéj! Ennél nagyobb gyönyörben még
nem volt részed. Bízz bennem, szívem!
Flanna bízott benne. Olyan hihetetlen boldogság söpört végig rajta és ragadta magával,
hogy úgy érezte, itt a vég, s döbbenten tapasztalta, hogy nem is bánja. Melegség öntötte el
minden porcikáját. Súlytalannak érezte magát. Az örömmámor az egekig röpítette, s a környező világ szétrobbanva, apró darabokra hullt körülötte. Amilyen gyorsan jött, oly gyorsan
tova is tűnt ez az önkívületi állapot. Érezte, hogy zuhan valamiféle sötétség felé, amely magához húzza és gyöngéden átöleli.
Patricket Flannával egyszerre ragadta el a kéj, s röpítette az eksztázis tetőfokára; épp akkor
árasztotta el asszonya ölét szerelmi nedvével, amikor az felkiáltott, és a karjai közt elalélt.
Patrick zihálva omlott Flannára, majd amikor magához tért, lehengeredett róla, s közben a
karjába vonta. Megsimogatta az összegubancolódott vörös hajkoronát, amely lágy tapintású és
illatos volt. Még most is kábulatba ejtette. „Jézusom! – gondolta magában. – Szeretem őt!
Szeretem ezt a lehetetlen, vad lányt, akit csak a birtokáért vettem feleségül, de nem mondhatom el neki. Mi van, ha nem hisz nekem? Hogyan történhetett ez meg?”
Flanna lassan kinyitotta a szemét. Szíve még mindig kissé gyorsan vert. Arcát a férfi izzadt
mellkasán nyugtatta, és belélegezte férje ismerős illatát.
– Még életben vagyunk? – kockáztatta meg a kérdést Flanna.
– Igen! – nevetett a férje.
– Átélhetjük ugyanezt még egyszer, Patrick?
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– Nem minden alkalommal, kislány. Ez ettől ilyen különleges – magyarázta szelíden.
– És te is… – akadt el a hangja, mert nem tudta, hogyan tegye fel a kérdést, de Patrick
Leslie megértette, mire kíváncsi.
– Igen. Ez… fenomenális volt!
– Miféle szó ez? – támaszkodott fél könyökre Flanna, hogy kifürkészhesse férje csinos arcát.
– Egy különleges szó, kislány. Azt jelenti: felséges, nagyszerű, pompás.
– Igen, Patrick, csakugyan fenomenális volt – szólalt meg egy pillanatnyi gondolkodás
után.
– Jó lesz, ha legközelebb ruhát öltesz magadra, ha a gyöngysorodat viseled – vigyorgott a
férfi, amint ujjai között a gyöngyszemekkel játszadozott.
– Még szerencse, hogy nem szakadt el, és a gyöngyök nem gurultak szanaszét! – jegyezte
meg a lány pajkosan hunyorítva.
Patrick a gyöngyfüzért összefogta elöl a nyakán, és magához húzta Flannát.
– Jöjj, adj egy csókot, asszony! – kérte ellágyuló hangon. – Azt hiszem, kezdelek újra
megkívánni, Flanna Leslie. Te még az angyalokat is kísértésbe tudnád vinni! – Ajkuk perzselő csókban forrt össze.
– Patrick, már csak néhány óránk van pirkadatig – szólalt meg Flanna a csók után, kis mosollyal az ajkán. – A gyöngyfüzér a szentesti ajándékom volt. Karácsony napjára milyen meglepetést tartogatsz számomra?
– Olyat, asszonyom, ami minden képzeletét felülmúlja – felelte Patrick elbűvölő feleségének. – Sokszorosan felülmúlja.
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8. fejezet
Karácsony napján Charlie bejelentette, hogy december huszonhetedikén indul útnak
Glenkirkből Perthbe, ahol a király megkoronázására január elsején kerül sor. Gyermekei berzenkedtek, de Charlie elmagyarázta nekik, hogy hosszú az út, és valóban kevés idő áll a rendelkezésére, hogy odaérjen. Királyi unokatestvérének rettenetesen nagy szüksége van arra,
hogy néhány barát vegye körül azon a rangos napon. Sabrina, Freddie és Willy a király vérrokonai. Miután ezt megértette velük, arra kérte őket, hogy tekintsék kötelességüknek, hogy
vidáman vesznek búcsút tőle, az apjuktól, és imádkoznak a király sikeréért. A három Stuart
csemete kelletlenül, de beleegyezett.
Flanna hálás volt a gondviselésnek, hogy sógora előre közölte indulásának időpontját. Tüstént felkereste azt a fiatal katonát, akinek hódolattól sugárzó tekintetét nemegyszer magán
érezte.
– Ugye, Iannak hívnak? – kérdezte tőle.
– Igen, méltóságos asszonyom – vörösödött el a fiatal katona, hiszen nem számított arra,
hogy a hercegné tudja a keresztnevét.
– Egy kis szívességet szeretnék kérni tőled – közölte Flanna. – Elvinnél egy üzenetet
Killiecairnbe a bátyámnak, Aulay Brodie-nak?
– Igen, milady! – vágta rá az ifjú tettre készen.
Flanna sugárzó arccal rámosolygott, majd lehorgasztotta a fejét, és kissé zavartan toporgott.
– A férjemnek erről nem szabad tudnia – mondta szinte suttogva. – Nem szeretném, ha a
herceg tudomására jutna, mennyire hiányzik a családom. Szeretném, ha a kis unokaöcsém
ellátogatna hozzám. Tudom, hogy a herceg örömmel fogadná. Segítesz nekem, Ian?
– Igen, milady! – válaszolta boldogan a fiatalember. Repesett az örömtől, hogy a mindig is
tisztelettel csodált gyönyörű hercegné szolgálatára lehet.
– Akkor máris indulj, és mondd meg Aulay Brodie-nak, hogy még a mai napon küldje el
veled a fiát, Fingalt az úrnődhöz, Glenkirk hercegnéjéhez. A Brodie-k majd szíves vendéglátásban akarnak részesíteni, de te köszönettel hárítsd el, mondván, hogy a hercegné már alig
várja, hogy láthassa az unokaöccsét. Megértettél? Még ma vissza kell térned a fiúval. Most
ismét száraz az idő, és nem érzem, hogy vihar közelegne.
– Máris útra kelek, milady!
– Köss el még egy lovat az istállóból, és vidd magaddal a fiúnak, de ügyelj, hogy észrevétlen távozz! – utasította Flanna.
– Értettem – felelte a fiatalember. Gyors meghajlással sarkon fordult, és elviharzott.
Killiecairnben Aulay Brodie töviről hegyire kifaggatta a fiatal katonát. Ian szóról szóra
közvetítette úrnője kérését, és udvariasan hozzáfűzte, hogy az úrnője kétségkívül boldog és jól
megy sora, ám hiányzik neki a családja. Azt is elmondta, hogy a herceg örömmel látná a házában a Flanna Brodie-val kötött házasság révén immár a saját unokaöccsének is tekintett
legénykét.
– Itt a remek alkalom a mi Fingalünknek! – örvendezett Una. – Ha a hercegnek megtetszik
az eszessége, talán hajlandó lesz taníttatni, és a fiunknak sokkal jobb lehetőségei adódnak az
életben, mint ha itt maradna Killiecairnben a sok Brodie egyikeként. Flanna mindig is szerette
Fingalt. Marynk halála után ezt az egy gyermeket szültem neked. Emlékezz csak, Flanna mi84

lyen boldogan cipelte, babusgatta és vigyázott rá helyettem. Biztosra veszem, hogy most így
akarja meghálálni nekünk, hogy a gondját viseltük, miután az édesanyja meghalt, és az apját
már nem érdekelte a sorsa.
– Ugyan mi az, amire Fingal Glenkirkben vágyhatna, és amit itthon nem kaphat meg? –
kérdezte Unától a férje.
– Nos, elsajátíthatná az írás és az olvasás tudományát, azután presbiteriánus lelkésznek tanulhatna.
– Fingal? – tört ki hahotában Aulay Brodie. – Hiszen ugyanolyan nyers és keményfejű,
mint Flanna! A gyerekeink közül őt kellett a legtöbbször elagyabugyálnunk. Olyan vad, mint
annak a rendje!
– Nem csoda, hogy ilyen. A legfiatalabb a fiaink és a rengeteg unokatestvére között is. Ha
nem lenne vadóc és kíméletlen, a többiek már rég megölték volna. Aulay, én azt akarom,
hogy Fingal Glenkirkbe menjen. Szeretném, ha lehetősége nyílna egy jobb életre. Ráadásul a
húgod küldött érte. Megsértenéd Glenkirk hercegnéjét? Flanna már nemcsak a húgocskád. Ő
egy előkelő hölgy. Különben is, férjuram, mi szükséged van itt a mi fiacskánkra?
– Rendben van, asszony, elég a kárálásból! A fiú elmehet Glenkirkbe a húgomhoz – adta
be a derekát Aulay, és a küldönchöz fordult: – Ugye, itt éjszakázol, és vacsorázol velünk?
Ian tiszteletteljesen meghajolt.
– Szívesen maradnék, uram, de az úrnőm meghagyta, hogy azonnal forduljak vissza a fiúval. Még lovat is küldött számára. A király unokatestvére Glenkirkben tartózkodik, és az hiszem, az úrnőm be szeretné mutatni neki az önök fiát.
– Miféle királyról beszélsz? – kérdezte Aulay Brodie.
– Stuart Károly királyról, uram, az utolsó Jakab király unokájáról. Igaz, hogy elűzték Angliából, de a mi jó Skóciánk tárt karokkal fogadta itthon, és jövő héten Scone-ban megkoronázzák isten akarata szerint.
– Máris megyek, és hozom a fiamat. Aulay. A mi Fingalünk egy királyi herceggel fog találkozni! – ujjongott izgatottan Una, és elrohant.
– Ő nemcsak királyi herceg – helyesbített sietve Ian –, hanem Lundy hercege is, akit
Charles Stuartnak hívnak.
– Glenkirk hercegének fattyú bátyja? – kérdezett rá Aulay nyíltan.
– Igen, uram – válaszolta Ian. Ösztönösen érezte, hogy a legokosabb, ha őszintén beszél
Aulay Brodie-val, aki nyilván jóval több értesüléssel rendelkezik, mint amennyit hajlandó
bevallani bárkinek. – Félig Stuart-házinak nevezik. Megözvegyült, és három gyermekének
Glenkirkben keresett menedéket.
– Bölcsen tette – bólogatott Aulay Brodie. – Képzelem, a húgom milyen szeretettel gondoskodik azokról a gyerekekről. Most már értem, miért van szüksége Fingalre. Ennek a hercegnek vannak fiai, ugye?
– Két fia van, meg egy lánya.
– Tehát Flannának szüksége van egy legényre, aki segít neki boldogulni a két fiúcsemetével – mosolyodott el Aulay Brodie. – Bár az én Fingalem féktelen kölyök, de vadsága ellenére
megbízható. A húgom már teherbe esett?
– De uram! – vörösödött el a haja tövéig a dióbarna fürtös Ian. – Honnan tudnék ilyen magántermészetű dolgokat? Én csak egy katona vagyok a sok közül, akik a herceget szolgálják –
hadarta.
– Hm! Ne izgulj, legény! – dörmögte Aulay. – Csak gondoltam, esetleg hallottál egy-két
pletykát, és hajlandó lennél megosztani az úrnőd bátyjával.
– Tudomásom szerint, ami igencsak csekély, uram, még nincs remény arra, hogy
Glenkirknek örököse születik.
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– Pedig már két hónapja házas – morogta a férfi mintegy maga elé. – Mit késlekedik ez a
lány ilyen sokáig? – Aulay most felpillantott a küldöncre. – A hercegnéd és a herceged jó viszonyban vannak egymással?
– Ó, igen, uram! – lelkesedett Ian. – A herceg bolondul érte. A társaim másról sem beszélnek, de természetesen távolról sem áll szándékukban tiszteletlennek lenni se a hercegükkel, se
az ön kedves húgával szemben.
– Nem is feltételeztem, fiam. Örülök, hogy végül is mindkettőjüknek ilyen jól bevált ez a
házasság. Mondhatom, nem könnyű házasnak lenni. Amíg a feleségem idehozza a fiunkat,
addig gyere, mondd el az apámnak ugyanazt, amit az imént nekem. Szereti a lányát, és tudom,
hogy hiányzik neki.
Már csaknem besötétedett, mire Ian visszaért Glenkirkbe Fingal Brodie-val. A lovakat az
istállóban hagyta, és a fiút a nagynénjéhez vitte. Fingal Brodie-nak elkerekedett a szeme a sok
látnivalótól, hiszen még soha nem volt távol az otthonától. Amint meglátta Flannát, odaszaladt hozzá, és nagynénje megölelgette őt.
– Ne feledd, Ian, hogy semmit sem tudsz erről a fiúról! – mondta halkan Flanna.
Ian meghajolt, és szó nélkül távozott.
– Köszönöm – kiáltotta a fiatalember után, majd az unokaöccséhez fordult: – Jól figyelj,
kislegény! A férjemnek azt kell hinnie, hogy a papád küldött értem, mert az apám gyengélkedik, és látni kíván engem. Érted?
– Mi rosszban sántikálsz, Flanna? – kérdezte a kölyök pimaszul. Fülig érő szájjal vigyorgott, és kék szeme pajkosan csillogott. – Anyám azt mondta, azzal, hogy idehívtál Glenkirkbe,
rám mosolygott a szerencse.
– Ha jól érzed magad Glenkirkben, itt maradhatsz nálam – borzolta meg a lurkó gesztenyebarna haját Flanna. – Nem küldelek vissza.
– Ha azt akarod, hogy segítsek, áruld el, miben mesterkedsz. Gyorsan vág az eszem, de
nem segíthetek, ha nem tudom, mit kívánsz tőlem.
Miután nagynénje előadta a tervét, a fiú csak ennyit mondott:
– Bolond vagy, Flanna Brodie, hogy egyáltalán ilyesmi megfordult a fejedben.
– Flanna Leslie – javította ki nagynénje. – Neked fogalmad sincs, milyen az élet távol a te
isten háta mögötti otthonodtól. Nekem van. Megmutatom neked az egykori glenkirki úrnők
arcképét. Egytől egyig mind előkelő hölgy volt. És itt vagyok én, aki mellett semmi sem szól
Brae-n kívül. Nem akarom, hogy majd úgy emlékezzenek rám, hogy én voltam az a hercegné,
aki semmit sem tett. Olyan szeretnék lenni, kisöcsém, mint az előttem itt élő asszonyok. Nincs
hatalmas vagyonom, de hozzájuk hasonlóan én is lehetek a tettek asszonya. A királynak hadseregre van szüksége. Mi az alattvalói vagyunk. Hová fordulhatna segítségért, ha nem a skót
Felföld népéhez? A déli skótok inkább angolok, mint skótok, és bizony az angolok űzték el őt
a birodalmából és végezték ki az apját. Ez bosszút kíván! Ki vegyen elégtételt, ha nem a saját
vérei?
– Jó, jó, néném, de tőlem mit kívánsz?
– A sógorom, Lundy hercege, aki a király unokatestvére, holnapután kel útra Glenkirkből,
hogy Scone-ba menjen. Mi a nyomába eredünk, és követjük, miközben Patrick, Angus és a
többiek azt hiszik majd, hogy Killiecairnbe mentünk.
– Vissza fognak küldeni – jegyezte meg Fingal baljósan.
– Igen, de addig nem fordulok vissza, amíg nem találkozom a királlyal, nem kötelezem el
magam az ügye mellett, és nem kapok tőle engedélyt katonák toborzására – mondta Flanna. –
Erre megy ki a játék.
– Miért nem a férjeddel kerekedsz fel?
– Patrick azt az ostobaságot vette a fejébe, hogy a felséges Stuartok balszerencsét hoznak a
glenkirki Leslie-kre. Ezt az anyja oltotta belé a férje elvesztése miatti elkeseredettségében. Ó,
Fingal, nagyon szeretnék segíteni a királynak! Azt szeretném, hogy száz év múlva, ha megpil-

86

lantják itt a falon az arcképemet, így emlékezzenek meg rólam: „Ó, ez itt Flanna hercegné, aki
katonákat verbuvált, hogy visszasegítse trónjára II. Károly királyt.” Hát nem lenne nagyszerű,
Fingal?
– Még mindig ostobának tartalak, de veled tartok, nénikém, mert ez egy jó kaland, és nem
otthon, Killiecairnben kell ülnöm a családommal. Majd ha visszajövünk, rá szeretném venni
Angust, hogy tanítson meg írni és olvasni. Nem akarok olyan tökfej lenni, mint a bátyáim
meg a killiecairni unokatestvéreim. Eszemben sincs ott leélni az életemet, feleségül venni
valamelyik helybéli fruskát, és tovább szaporítani a családban a szurtos kölykök számát.
Edinburghba akarok menni.
– Edinburgh az angolok kezén van – világosította föl Flanna. – Mondd, Fingal, mi szeretnél lenni?
– Nem tudom – vallotta be a fiú őszintén. – Hogyan tudhatnám, amikor az egész életemet
Killiecairnben töltöttem? Abban viszont biztos vagyok, hogy az élet nemcsak evésből, ivásból, csetepatékból, bujálkodásból meg hasonlókból áll, hanem ennél több értelme van. Szívesen lennék bármi.
– Légy a segítségemre, én pedig segítek megvalósítani az álmaidat – ígérte Flanna. –
Tartsd észben: ha a férjem belép a terembe, azt kell mondanod, hogy az apád küldött. És
Angusszal is vigyázz, mert hamar átlát a szitán. Aggie-ben se bízz, mert mindenkivel pletykálkodik.
Fingal bólintott, és nagynénjére kacsintott:
– Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik!
– Fingal Brodie! – kiáltott fel Angus, amikor a terembe lépve megpillantotta az úrnője társaságában üldögélő fiút, és odacsörtetett hozzá.
– Aulay küldte – vágott a háznagy kérdésének elébe Flanna.
– Miért? – kérdezte Angus rosszat sejtve.
– Nagyapánk nem érzi jól magát, amióta Flanna férjez ment és eljött Killiecairnből. Apám
úgy gondolta, hogy eljöhetne meglátogatni az öregembert, hiszen szerinte most nem fenyeget
vihar, és lóháton hamar oda lehet érni – füllentette szemrebbenés nélkül Fingal.
– A férjurát már megkérdezte, asszonyom?
– Fingal csak az imént érkezett – felelte Flanna Angus kérdésére.
– Lóháton jöttél?
– Gyalog! – vágta rá a fiú, s méltatlankodva hozzátette: – Két teljes napig tartott az út.
Remélem, visszaútra kapok kölcsön egy lovat.
– Ha Patrick beleegyezik, holnapután útra kelünk – mondta Flanna rezzenéstelen hangon. –
Isten őrizz, hogy az öregember meghaljon, de addig nem indulok el, amíg a férjem fivére nálunk vendégeskedik!
– Az édesapja a századik életévét is megéri – mondta morcosan Angus, és Fingal hangosan
felnevetett. – Én is magukkal megyek – jelentette be a háznagy.
– Ne butáskodj, Angus, rád itt van szükség most, hogy Charlie elmegy. A gyerekeket valakinek fel kell vidítania. Fingal velem jön. Jórészt glenkirki, majd Brodie-földeken keresztül
vezet az út. Errefelé nem járnak idegen haramiák – mosolyodott el Flanna. – Különben is,
Angus, tudod, hogy ha küzdeni kell, bármelyik férfival felveszem a versenyt. Nem vagyok
törékeny virágszál, akit óvni kell a gonosz világtól.
– Jobban örülnék, ha elkísérné magukat néhány lovas katona – makacskodott a férfi.
– Rendben van. Kiválasztok egyet kísérőül, de csak egyetlenegyet, Angus. Nem akarok
gyámoltalan libának látszani, aki nem tud magára vigyázni. Ha csakugyan vannak útonállók a
környéken, egy csapat vágtázó lovas katonára bizonnyal felfigyelnének. Gyorsabban és biztonságosabban teszem meg az utat Killiecairnbe, ha csak Fingal és egy katona jön velem.
– Van valaki, akit szívesen vinne magával, milady?
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– Iant viszem. Elég idős, hogy tapasztalata legyen, ugyanakkor elég fiatal ahhoz, hogy ne
vénasszony módjára viselkedjék az úton. Természetesen a hercegnek még áldását kell adnia
ehhez a kis kiruccanáshoz.
– Hogyne – helyeselt a nagybátyja.
Fingal Brodie önelégülten mosolygott magában. Senki sem tudott olyan jól színlelni, mint
a nagynénje.
– Itt van Fingal Brodie – közölte a hírt Aggie-vel Flanna. – Az apám betegeskedik, ezért
holnapután elmegyek meglátogatni őt.
– Mikorra álljak útra készen? – kérdezte tüstént Aggie.
– Nem kell velem jönnöd – hárította el úrnője. – Rád és Angusra most itt van szükségem,
hogy a gyerekekre felügyeljetek. Ne feledd, hogy a sógorom is elmegy. Az öreg Biddynek
lesz épp elég dolga. Szeretném, ha a gyerekeknek minél jobban megkönnyítenénk a helyzetét.
Nemrég veszítették el az édesanyjukat, ráadásul most az édesapjuk is itt hagyja őket, hogy
harcba szálljon a királyért.
– Akkor maradok – bólintott Aggie. – Mennyi ideig lesz távol? Mit csomagoljak össze?
– Fogalmam sincs. Néhány napra megyek, de az is lehet, hogy egy kicsivel tovább maradok. Majd én becsomagolok magamnak. Nem kell sok mindent vinnem, mert ha bármire
szükségem van, azt Killiecairnben is megtalálom.
Még csak ezután következett a dolog nehezebbik része: valahogy be kellett adnia a férjének a hazugságot. Flannának soha nem esett nehezére füllenteni, bár csak ritkán, kivételes
esetekben tette. Mardosta a bűntudat, amiért Patrick előtt köntörfalaznia kell. Ha megmondaná az igazságot, a férfi megtiltaná, hogy elmenjen, és akkor az engedetlenségével szított nézeteltérést még nehezebb lenne elsimítani. Lehet, hogy Patrick nem örül majd, amikor ő viszszatér Glenkirkbe, miután találkozott a királlyal, és megszerezte az engedélyt a csapatok felállítására, de akkor már nem akadályozhatja meg. A férfi túlságosan becsületes ahhoz, hogy
szembeszegüljön a királlyal. Flanna mosolyogva nyugtázta magában, hogy biztos tervet sikerült kiötlenie.
A nagyteremben elköltött vacsora közben beszélt a férjével.
– Killiecairnbe kell mennem – kezdte. – Fingal Brodie, hol vagy? Gyere ide hozzám.
Unokaöccse odament az asztal végéről, és meghajolt.
– Ő Aulay legkisebb fia. Az anyám halálát követő évben született. Azzal a hírrel jött, hogy
apám gyengélkedik, és látni kíván engem. A bátyám örülne, ha egy rövid időre hazalátogatnék. Szíves engedelmeddel Killiecairnbe megyek, mylord. Nem maradok sokáig távol, és addig nem indulok el, amíg Charlie itt van. – Kezét Patrick kezére tette. – Ugye elengedsz?
Férje rábólintott.
– Hány éves vagy, kislegény? – kérdezte Fingalt.
– Tizenegy, mylord.
– És mi a véleményed Glenkirkről?
– Szívesen élnék itt, ezen a pompás helyen, mylord – vágta rá azonnal Fingal.
– Hogy majd egyszer a katonám légy?
– Nem, mylord! Szeretnék megtanulni írni és olvasni. Én fontos ember akarok lenni – felelte Fingal őszintén.
Patrick és Charlie hahotára fakadtak.
– Biz’ isten tetszik a becsvágyad, fiacskám – mondta Glenkirk hercege. – Amikor a feleségem hazaindul, jöjj vele. Az unokaöcséimmel és az unokahúgommal együtt téged is pallérozlak. Ha tehetséged van a tanuláshoz, talán az aberdeeni egyetemre is elküldelek.
– Köszönöm, mylord – hajolt meg Fingal Brodie.
– Gyere, fiacskám, ülj ide közénk. A feleségem rokona vagy, és örömmel látlak az asztalomnál. – Amikor a fiú odalépett, Patrick magához vonta. – Ő a bátyám, a félig Stuart-házi.
Őt is ugyanúgy hívják, mint a királyt.
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– Ön miért félig Stuart-házi, mylord? – kérdezte Fingal. A teremben hirtelen beállt csendben zavartan pislogott körbe.
Charlie azonban a legkevésbé sem vette zokon a nyíltszívű, tudatlan gyermek jogos kérdését.
– Az apám Stuart Henrik herceg volt. Balkézről születtem. Ha az apám megesküdött volna
az anyámmal, akkor én lennék a királyotok – kacsintott barátságosan a fiúra.
– Furcsa, de előkelő házba jöttél feleségnek, Flanna – jegyezte meg Fingal a nagynénjének.
Flanna levett a tányérjáról egy falat édességet, a gyerek szájába dugta, és arcon csókolta.
– Menj, és szundíts egyet, Fingal. Hosszú, nehéz nap áll mögötted. Angus megmutatja, hol
hajtsd álomra a fejed.
– Velem aludhat a szobámban – ajánlotta fel Freddie lelkesen.
– Ez remek lesz. Ha majd visszajövünk, te és Fingal külön hálószobát kaptok. Willy még
csöppség, neki gyerekszoba kell.
– De jó! – lelkendezett Freddie.
– A távollétemben Angusszal nézz körül, melyik szoba lenne nektek, két fiúnak megfelelő.
– És én mit csináljak addig, amíg nem vagy itthon? – duzzogott Brie, mivel minden figyelem Freddie-re és arra a marcona kinézetű fiúra irányult.
– Angliában volt gyógynövényes kertetek? – érdeklődött Flanna.
– Igen, híres volt a Queen’s Malvern-i kertünk.
– Akkor szeretném, ha eldöntenéd, jövő nyáron milyen növényeket termesszünk itt,
Glenkirkben. Egy jó úrnőnek törődnie kell a háza népével, és úgy vettem észre, nem sok
gyógynövény található itt. Úgyhogy mindent elölről kell kezdenünk.
– A mamának nagyon szép gyógynövényes kertje volt. Én is segítettem neki mindenféle
gyógyitalokat és balzsamokat készíteni.
– Akkor feltétlenül számítok rád, Brie, mert én nem értek az efféle foglalatosságokhoz.
– Van elég növény, amiből szaporíthatunk? – érdeklődött buzgón Brie.
– Mary More-Leslie majd segít neked a távollétemben. Ő biztosan tudja, hogy a nagymamád, Jasmine hercegné mit ültetett a kertben.
Brie bólintott.
– Ön nagyon ügyes asszony – dicsérte meg Flannát halkan Charlie. – Azt hiszem, az öcsém
sokkal jobb partit csinált, mintsem annak idején gondolta, amikor szemet vetett Brae-re. Tudom, hogy önnél a gyermekeim jó kezekben lesznek.
– Úgy lesz – ígérte a kastély úrnője. Felállt a főasztaltól, és pukedlizett. – Mennem kell.
Össze kell csomagolnom az útra egy kevés holmit, hogy huszonhetedikén reggel útra készen
álljak. Megvárom majd, Charlie, amíg ön útra kel.
– Én már hajnalhasadtával indulok.
– Persze, hosszú út vár önre. Én is rögtön a távozása után nekivágok az útnak. Jó éjszakát,
uraim! – mosolygott a két férfira, és egy gyors pukedlival kisietett a teremből. A szobájába
érve látta, hogy Aggie már kikészítette a nyeregtáskát. Flanna belegyömöszölt két váltás tiszta
inget, pár kötött harisnyát, hajkefét éj egy vaddisznó-sortéból készült kis fogkefét. Azután
gondolt egyet, és még betett egy derékszalagot, amellyel a Leslie-k a vállukra vetett skót kockás köpenyüket szokták megkötni, meg egy kis zacskó pénzt. A szolgálólány a nyeregtáskát
levitte az istállóba.
Huszonhetedikén Aggie még pirkadat előtt felkeltette úrnőjét. Flanna látta, hogy a férje a
saját szobájában aludt. A hálószoba hideg és nyirkos volt. Öltözködés közben azon imádkozott, nehogy heves esőzés vagy erős havazás nehezítse az útját. Vastag kötött harisnyát húzott
a lábára, fölvette gyapjú térdnadrágját, és gondosan begyűrte a nadrágba az alsóinget, le egészen az ülepéig. Magára öltött egy nyakkötős, hosszú ujjú inget, amelyet úgyszintén
betűrögetett a nadrágjába, majd a báránygyapjúval bélelt, csontgombokkal ékesített mellény-
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ke és a bőrcsizma következett. Sötétzöld színű kapucnis köpenye csakúgy, mint bőrkesztyűje,
hódprémmel volt bélelve. Felöltözve kilépett a lakosztályából.
Fingalt az ebédlőben találta. A fiú épp forró zabkását tömött magába. Flanna csatlakozott
hozzá. Hamarosan Charlie és Patrick is beállított. Mindkettőjükön látszott, hogy kissé másnaposak.
– Jól berúgtak az urak – állapította meg szemrehányón Flanna.
A férfiak arca megrándult a szigorú hangnemtől, és restelkedve bólogattak.
– Szégyelljék magukat – korholta őket az ifjú asszony. – Nem lesz ma kellemes útja, Charlie.
– Ne is juttassa eszembe, Flanna – esdekelt Lundy hercege.
– Tessék enni! – parancsolt rá a sógorára. – Angus, gondoskodj róla, hogy Lord Stuart fogyasszon egy kis finom tejszínhabos zabkását.
Charlie elsápadt.
– Jobban bírja majd az utazást, ha van valami a gyomrában, és a fejfájása is elmúlik, ígérem – biztosította Flanna, és folytatta az étkezést. Először zabkását, majd vajas kenyeret falt
sajttal és sonkával.
Charlie lassan, szinte kelletlenül erőltette magába az ételt, de hamarosan el kellett ismernie, hogy valóban jobban érzi magát, és a színét is kezdte visszanyerni.
– Apám azt szokta mondani, hogy kutyaharapást szőrével – nyújtott át Flanna egy kis serleg bort a sógorának.
A férfi óvatosan, kortyonként iszogatta, s a bortól szemlátomást erőre kapott.
– Immár útra készen állok – emelkedett fel az asztaltól.
Patrick is felállt, megszorították egymás kezét, és összeölelkeztek.
– Ne légy bolond megöletni magad – óvta bátyját Glenkirk hercege. – A mama korántsem
örülne neki.
– Majd te és Henry mindannyiunk helyett elővigyázatosak lesztek – csipkelődött Charlie. –
Ami az Írországban élő ifjú Leslie-ket illeti, lesz épp elég dolguk, hogy ép bőrrel megússzák
Cromwellt és az íreket is. Nem irigylem őket.
– Ha hallgatnak rá, az öreg Rory majd őrzi Maguire’s Fordot – mondta Patrick.
– Szent ég! Rory még él? – hitetlenkedett Charlie.
– Bizony, él – vigyorgott Patrick. – Már túl jár a hetvenen, de az öcséimtől hallom, hogy
még mindig tevékenyen sürög-forog. Cullen Butler tavaly hunyt el, közvetlenül a nyolcvanadik születésnapja után. Maguire’s Fordban jelenleg egyetlen pap sincs, és nem is lesz.
Charlie bólintott, és búcsúzóul újra megölelte öccsét.
– A nap mindjárt felkel. Jó lesz indulnom, és Flannának is, ha időben az apja házához akar
érni. – Az ajkához emelte sógornője kezét, és megcsókolta. – Illedelmesebben veszek búcsút,
Flanna Leslie, mint ahogy első alkalommal üdvözöltem önt – mondta huncutkás mosollyal.
– Ezt nem ússza meg ilyen könnyen – ölelte a keblére sógorát Flanna, és cuppanós csókot
nyomott az arcára. – Szerencsés utat, kedves félig Stuart-házi sógorom!
Charlie udvariasan meghajolt, és távoztában még visszaintett nekik.
– A gyerekek! – kiáltott fel Flanna hirtelen ráeszmélve, hogy ők nem búcsúztatták el az apjukat.
– Charlie már tegnap este istenhozzádot mondott nekik – nyugtatta meg feleségét Patrick. –
Úgy gondolta, jobb lesz így.
– Helyesen tette. Jó lesz, ha én is indulok. Jövök, mylord, amilyen gyorsan csak tudok.
– Igyekezz is haza, asszony, mert fölöttébb aggaszt a gondolat, hogy távol leszel tőlem. –
Karjába vonta Flannát, és először gyengéden, majd hevesen szájon csókolta.
– Ó – sóhajtotta Flanna, és már-már kész volt feladni tervét, amikor hirtelen eszébe jutott,
hogy nem akar semmittevő hercegné lenni. Mély lélegzetet vett, elhúzódott Patricktől, és
unokaöccséért kiáltott: – Fingal Brodie, gyere, indulunk!
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Odakint az udvaron a lovakat gyeplőszáron tartva már várta őket Ian. Flanna alig hallhatóan elkáromkodta magát. Fel akarta ajánlani a fiatal katonának, hogy a szolgálatáért cserébe
hazamehet meglátogatni a szüleit. Most, hogy Angus is ott állt, nem mert említést tenni erről.
– Ne maradjon sokáig – mondta nagybátyja egészen halkan, hogy csak Hanna hallja. –
Még nem teljesítette a kötelességét Glenkirkkel szemben, mylady.
– Átadom apámnak az üdvözleted – szólt vissza Flanna, amint felszállt Glaise hátára.
– Adja csak – nevetett Angus. Hátrafordult, és Fingal Brodie-t fellendítette a nyeregbe. –
Fiacskám, te aztán jól megfogtad az isten lábát a hercegünkkel. Szerencsés csillagzat alatt
születtél.
– Remélem – mondta Fingal Brodie.
„Vajon mit akart ezzel mondani ez a fiú?” – tűnődött el Angus, miközben szemével követte a lóháton elnyargaló három alakot. Megcsóválta a fejét. A Brodie-kra mindig is az volt jellemző, hogy kétkedve tekintettek a jó szerencsére.
Flanna lova átdübörgött a kastély udvaráról kivezető fa felvonóhídon. A hercegné azon törte a fejét, hogyan mondja meg Ian Morénak, hogy nem Killiecairnbe, hanem Scone-ba tartanak. Nem akarta, hogy a fiatalember visszavágtasson a kastélyba, és felfedje gondosan kidolgozott tervét. Fingal mintha megérezte volna, kérdő pillantást vetve elkapta úrnője tekintetét,
Flanna azonban megrázta a fejét. Mire az erdei út kanyarulatához érnek, el kell döntenie, mit
tegyen. Az út ott elágazik. Az egyik északra, az apja birtoka felé, a másik délnyugatra, Sconeba vezet. Mitévő legyen? Feltűnt a kanyar. Már nincs több idő a latolgatásra.
– Hűséges szolgám vagy, Ian More? – szegezte egyenesen a kérdést a katonának, megállítva lovát az elágazásnál.
– Ön az én hercegném, asszonyom – jött az egyszerű válasz.
– Glenkirk hercegnéje vagyok, Ian More. Tudom, hogy hűséges vagy Glenkirkhöz, de hozzám az vagy-e?
– Nem értem, milady.
Hány éves lehet ez a fiatalember? Tizenhét? Elég fiatal ahhoz, hogy ugyanúgy lelkesedni
tudjon, mint ő? Vagy csupán Glenkirk állhatatos katonája? Flannának nem volt más választása, mint felfedni a titkot.
– Hazudtam a hercegnek. – Csaknem elkacagta magát a becsületes képű Ian meglepett arckifejezése láttán. – Nem Killiecairnbe tartok, hanem Lundy hercegét követem Scone-ba.
– De miért, asszonyom? – Az ifjút szemlátomást zavarba ejtette a dolog.
– Induljunk tovább, Ian More, útközben elmondom. – Poroszkálásra fogta Glaise-t. – A
kastélyban biztosan hallott a Stuart-királyok történetéről – kezdte Flanna, és a fiatalember
rábólintott.
„A teremtésit, de ügyes a néném!” – gondolta Fingal. Minden egyes lépéssel egyre távolodtak a kastélytól, és haladtak előre azon az úton, amelyet Flanna követni akart. Fingal előrelovagolt kifürkészni az előttük vonuló csapatot, nehogy beérjék Lundy hercegét. Csak messziről tartották szemmel, hogy ne vegye észre őket, amíg Flanna nem akarja felfedni a kilétüket.
Fingal távolról hallotta nagynénje hangjának duruzsolását. Kíváncsi volt, vajon az ifjú harcos
beleegyezik-e, hogy Flanna a saját kedve szerint cselekedjen, vagy pedig megfordítja a lovát,
és visszavágtat Glenkirkbe.
– Segíteni akarok a királynak – magyarázta Flanna megfontoltan. – Csapatokat akarok toborozni a számára, és megbecsülést kívánok szerezni a glenkirki Leslie-knek. A férjem azonban mélyen gyászolja az édesapját, és ha nem is közvetlenül a királyt, de a miatta kialakult
helyzetet tartja felelősnek az apja haláláért. Marytől hallottam, hogy Jasmine hercegné könyörögve próbálta otthonmaradásra bírni az idős herceget, de ő nem hallgatott rá. A király gondjainak semmi közük nem volt ahhoz, hogy Jemmie herceg a halálát lelte. Az okozta a vesztét,
hogy nem szívlelte meg a jó tanácsot, és elment a csatába.
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– Valóban azt beszélik, milady, hogy a Stuart-királyok balszerencsét hoznak a glenkirki
Leslie-kre.
– Ugyan! Ez ostobaság! A glenkirki Leslie-k egyszerű földbirtokosok voltak, amíg az
egyik Stuart-király grófi címet, egy másik Stuart-király pedig hercegi címet nem adományozott nekik. Boldogabbak lettek volna, ha földbirtokosok maradnak?
– Nem tudom – felelte a katona. Kissé zavarban érezte magát.
– Én sem – nevetett Flanna. – Ian, tudnod kell, hogy eszemben sincs szégyent hozni a férjemre, de segíteni akarok a királyunknak. Az angolok mi jogon ölték meg az idős Károly királyt? Nemcsak Skócia, hanem Anglia uralkodója is volt. Skót földön született, de az angolok
szó nélkül kivégezték. Lundy hercege bemutathat engem a királynak. Engedélyt kérek tőle
csapatok toborzására, és ha nemet mond, belenyugszom a döntésébe. Addig nem fedjük fel
magunkat, amíg olyan messzire nem érünk, hogy Charlie onnan már nem küldhet egyenesen
vissza. Amint találkozom a királlyal, hazamegyek. Glenkirk hercegnéi becsületszavamra esküszöm. Láttad már az egykori glenkirki úrnők portréját? Mind csupa tetterős és céltudatos
asszony volt. Nem akarok szégyent hozni az uramra azzal, hogy az utódaim emlékezetében
semmittevő hercegnéként éljek. Én is érdemeket akarok szerezni, és ha a segítségemre leszel,
a nevedet együtt emlegetik majd az enyémmel.
– Angus megöl engem – aggodalmaskodott Ian, de Flanna már látta, hogy a győzködés hatására kezdi beadni a derekát.
– Angus egy drága, aranyos öregember. Olyan, mint a hűséges ebek: megmorog mindent,
amit veszélyesnek vél az úrnőjére nézve. A szavamat adom, hogy rád nem fog morogni, mert
te vigyázol rám. Magam választottalak ki védelmezőmül. Nem így van? – küldött egy biztató
mosolyt a fiatalember felé.
Az előttük lovagoló Fingal Brodie, aki mindennek fültanúja volt, kis híján hangos nevetésben tört ki. Fingal, amióta csak a világra jött, ismerte Flannát. Az anyja, Una, mindig is mondogatta, hogy ennél a lánynál csalafintább nincs a világon, mert amikor olyasvalamit akar
tenni, amit nem volna szabad, addig-addig mesterkedik, amíg sikerül elérnie a célját. Fingal
halkan kuncogott magában. Eddig azon nyugtalankodott, hogy a herceg majd őt is felelősségre vonja a hercegné viselkedése miatt, de ha Flanna az oltalmába vesz Angusszal szemben
olyanokat, mint Ian More, aki neki se fia, se borja, akkor Fingal Brodie-nak sincs félnivalója
Glenkirk hercegétől. A nénikéje példáját követve majd ő is adja az ártatlant. Kihasználja a
tálcán kínált lehetőségeket, és egy nap majd belőle is lesz valaki.
Ian nem értett egyet úrnője kockázatos vállalkozásával, de nem fordult vissza, hogy beárulja a férjénél. Nem volt meggyőződve arról, hogy az asszony valóban helyesen cselekszik, de
abban sem volt biztos, hogy sikerülne megakadályoznia őt. Flanna mindenre elszánt fiatalaszszony. Ian tartott attól, hogy ha magára haragítja, talán el is bocsátják a kastélytól. Abban egy
pillanatig sem kételkedett, hogy a hercegné a védelmébe veszi, ha együttműködést tanúsít.
Belátta, hogy az úrnője sokkalta félelmetesebb a hercegnél. Jobban teszi, ha az asszonnyal
marad, és igyekszik megvédeni az útközben rájuk leselkedő minden veszélytől.
Hideg volt; de az általános rossz közérzetet nem tetézte se csapadék, se szél. Erdőn-mezőn
át poroszkáltak Lundy hercegének és kíséretének nyomában, épp csak látótávolságnyira tőlük.
Nem akarták annak látszatát kelteni, hogy Charlie Stuartot követik. Lassan sötétedni kezdett,
Flanna kíváncsi volt, vajon a szabadban kell-e tölteniük az éjszakát. Amióta Glenkirkből elindultak, csak egyszer tartottak rövid pihenőt. A lovak már kifáradtak. Kis időre szem elől tévesztették Charlie-ékat, amikor egy hegyen keltek át, Flanna ezért előreküldte unokaöccsét
felderítőnek.
– Jóval előttünk van egy kis fogadó – jelentette Fingal a nagynénjének, amikor visszatért. –
Két társaságnak túl kicsi, ráadásul a sógorod idejekorán rájönne, hogy a nyomában jársz. Fogalmam sincs, mit tegyünk, Flanna. Nem maradhatunk a szabadban. A lovakat is el kell szállásolni és meg kell etetni.
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– Lundy hercege ismer téged? – fordult a hercegné Ianhoz, aki válaszképpen megrázta a
fejét. – Akkor vedd le és rejtsd a zsebedbe a jelvényedet, nehogy elárulja, hogy a Leslie-knél
szolgálsz. Kérj nekünk és a lovaknak szállást az istállóban. Ebben a fiús öltözékben senki se
néz engem nőnek, és úgysem mutatkozom a fogadóban. A fogadósnak mondd meg, hogy a
fivéreiddel délre tartasz, és ma éjszakára kell menedék. Nyomd a markába ezt az aprópénzt.
Azonnal kötélnek áll. Várd meg és hozd el a vacsoránkat. Fingal addig segít nekem ellátni az
állatokat.
A falusi fogadóhoz érve leszálltak a nyeregből. Flanna bevezette a lovakat a tiszta és meleg
istállóba, Ian pedig bement a fogadóba. A szépen kisöpört bokszok friss szénával voltak megterítve. Charlie Stuart lovait már elszállásolták éjszakára. Flanna az épület hátsó részében lévő
üres állásokba vitte az állatokat, és maguknak is lefoglalt egy bokszot. Fingallel lenyergelte a
lovakat, és hozott nekik egy vödör vizet, amelyből csak módjával adott inni. A túl sok víztől
felfúvódtak volna, de a kevés nem ártott meg nekik. Az itatás végeztével megetette őket.
Fingal segített fényesre kefélni a szőrüket, és ellenőrizte, nem szorult-e kő a patájukba. Mire
végeztek, Ian More is felbukkant a vacsorával.
– A fogadós örült, hogy hajlandók vagyunk az istállóban éjszakázni, mert az ön sógora és a
kísérete zsúfolásig megtöltötték a szűk fogadót. A felesége és a lányai még sosem sütöttekfőztek ennyit – mesélte kuncogva az úrnőjének Ian. – Hoztam friss kenyeret, nyulat, sajtot és
egy korty almabort – rakosgatta ki az élelmet egy keskeny lócára.
Gyorsan faltak, nehogy kihűljön az étel, azután felosztották egymás között, melyikük mikor őrködik az éjszaka során. Megegyeztek, hogy Flannát Fingal, őt pedig Ian váltja le, és
utolsóként ő ébreszti fel őket, amikor a herceg emberei indulásra készen bejönnek a lovakért.
Flanna két társa beburkolózott a köpenyébe, és már hortyogtak is. Flanna a hátát az állás oldalának támasztva üldögélt, és elégedetten gondolt arra, hogy ez a nap is jól sikerült: Patrick azt
hiszi, hogy az apjánál van. Ian nem hagyta cserben, Charlie pedig nem vette észre, hogy követik.
Az istálló ablakán keresztül bevilágító holdat bámulta. Ez volt élete első nagy kalandja,
még soha nem fogott ilyen kockázatos vállalkozásba. Furamód nem fogta el a félelem. Inkább
feldobottnak és izgatottnak érezte magát a gondolattól, hogy személyesen találkozik a királylyal. Lehet, hogy az uralkodó bolondnak találja, amiért nő létére katonákat akar toborozni,
hogy visszasegítse a trónjára? Remélte, hogy nem. Patrick bizonyára borzasztóan dühös lesz
rá, ám az lesz az igazán rettenetes, ha a király kikacagja őt.
Flanna megdermedt, amikor az istálló ajtaja kitárult, és belépett Charlie két kísérője. Csak
azért jöttek, hogy a lovakat ellenőrizzék. Szerencsére eszükben sem volt hátramenni, ahol
Flanna a társaival meghúzódott. Talán nem is gondolták, hogy mások is tartózkodnak ott.
Flanna a jelvényükről felismerte, hogy mindketten glenkirkiek. Azt azonban tőlük tudta meg,
kihallgatva a beszélgetésüket, hogy mindjárt éjfél lesz. Amint a két férfi távozott, felkeltette
Fingalt:
– Amikor a hold a másik ablakon süt be, ébreszd fel Iant – hagyta meg a fiúnak.
– Úgy lesz – kecmergett talpra a legényke.
Flanna maga köré vonta a köpenyét, letelepedett egy édesen illatozó szénakupacra, és mély
álomba merült. Amikor Fingal felrázta, úgy érezte magát, mintha egész éjjel le sem hunyta
volna a szemét.
Odakint még sötét volt, és a hold sem nyugodott le. Flanna kérdőn pislogott unokaöccsére.
– Ian azt mondja, a fogadóban már talpon vannak az emberek. Elment egy kis élelemért.
Biztosra veszi, hogy a többiek nemsokára felkerekednek.
Flanna nyújtózott egyet, és sóhajtva felült.
– Menj őrködni – utasította a fiút. – Pisilnem kell. – Míg Fingal az istállóajtóhoz ment őrt
állni, Flanna letolta a nadrágját, és a boksz egyik sarkában a szalmán elvégezte a kisdolgát.
Épp az öltözékét igazgatta, amikor Ian visszaérkezett.
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– Hoztam zabkását meg sajtot meg almabort – mondta üdvözlésképpen, és átnyújtotta úrnőjének a kis fatányérra halmozott kását a fakanállal együtt.
– A herceg már fenn van és készülődik? – tudakolta Flanna.
– Igen, milady. Épp most falatoznak.
– Akkor nekünk is jó lesz sietnünk. Ha bejönnek az istállóba a lovakért, a hátadat mutasd
nekik, és csak akkor beszélj, ha szólnak hozzád, különben felismernek. Én addig lekuporodom, hogy ne vegyenek észre.
– A herceg kíséretéhez tartozó glenkirkiek nem ismernek engem – biztosította a hercegnét
Ian.
Miután elköltötték a reggelijüket, kisvártatva jöttek a herceg emberei a lovakért, hogy felnyergeljék és kivezessék őket a hidegbe. Épp csak odabiccentettek Ian és Fingal felé. Mihelyt
becsukódott mögöttük az ajtó, Flannáék gyorsan felszerszámozták a lovaikat, és az ajtóból
lestek a herceg csapatának indulását, majd óvatosan utánuk eredtek. Miként az előző nap,
most is messziről tartották szemmel őket.
Az elkövetkező négy napban ugyanezt a módszert követve vonultak a nyomukban. Örültek, hogy az idő továbbra sem változott, és ahogy napról napra közeledtek Perth felé, mind
tágasabb fogadókkal és mind több emberrel találkoztak az úton. Jó néhány skót férfi és nő
kerekedett fel, hogy szemtanúja legyen a király megkoronázásának. Végül az ötödik nap délutánjának derekán megérkeztek Perth szép városába.
A Kinnoul-hegyről Flanna ámulva pillantott le. Most látott életében először várost. Két társának ugyancsak tátva maradt a szája. Az alattuk elterülő síkságon, a Tay folyó két partján
feküdt Perth egymást erő házaival, utcáival és templomaival. A folyó a délutáni napsütésben
ezüstszalagként kígyózott végig a város kőhídjai alatt, át a várost övező havas mezőkön, s az
azokon túl elterülő sűrű erdőkön. A téli ködfátyol ellenére elláttak egészen a környező dombokig és hegyekig.
– Nem időzhetünk tovább, asszonyom – figyelmeztette Ian. – Ebben a forgatagban szem
elől veszítjük a herceget, pedig meg kell tudnunk, ma éjszaka hol szándékozik álomra hajtani
a fejét. Nem igaz, asszonyom? – Megrántotta Flanna gyeplőjét, hogy a lovát indulásra ösztökélje.
– De igaz – értett egyet vele Flanna. – Nem szeretnék eltévedni ezen a helyen. Nem tudom,
hogyan lelnék rá Charlie-ra.
Lundy hercegének és társainak nyomába szegődve leereszkedtek a városba, majd a szűk,
kacskaringós utcákon át egy nagy fogadóhoz érkeztek. Odakint egy aranykoronát és bogáncsot ábrázoló színes tábla függött a fogadó nevét hirdetve: Korona és Bogáncs. Flanna észrevette a sógorát. Amikor meglátta, hogy leszáll a nyeregből, lovát gyorsan odairányította a férfi
mellé.
– Szép jó napot, félig Stuart-házi Charlie! – köszöntötte, lepillantva a nyeregből.
A hang ismerősen csengett, de Charlie nem akart hinni a fülének. Feltekintett. Először a
meglepetéstől, majd a rémülettől esett le az álla.
– Jézusom, Flanna! – adott hangot döbbenetének. – Mi az ördögöt keres itt? És hol a férje?
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9. fejezet
Flanna zavartan mosolygott a sógorára.
– Valószínűnek tartom, hogy Glenkirkben – csúszott le a nyeregből, és megállt a férfi előtt.
– Magam jöttem az unokaöcsémmel, Fingallel és a katonámmal, Ian More-ral.
– Hogyan talált el idáig? – kérdezte Charlie. El nem tudta képzelni, mi a csuda történt, és
biztosra vette, hogy Patrick magánkívül lehet a kétségbeeséstől.
– Követtük magukat – mondta Flanna, mintha ennél mi sem lenne természetesebb. –
Amióta csak Glenkirkből elindultak.
– Miért? – Charlie érezte, hogy a vér lüktet a fejében. Flanna követte őket. Úgy beszél,
mintha ez valami végtelenül természetes dolog volna.
– Segíteni akarok a királynak – jelentette ki komolyan. – Ön mondta, Charlie, hogy a királynak katonákra van szüksége. A toborzásban szeretnék segítséget nyújtani neki. Patrick
egyszerűen ostobaságokat beszél, amikor a családon ülő átkokat meg a sorscsapásokat emlegeti. Ha a férjem nem akar újabb dicsőséget szerezni a glenkirki Leslie-knek, majd én szerzek!
„Erre innom kell. Ezt nem bírom ki jó erős, füstös ízű whisky nélkül. Töméntelen mennyiségű whisky kell!” – gondolta kétségbeesetten Charlie. Az öccse megöli, ha a tudomására jut:
Charlie Stuart királyi családja iránt táplált hűsége láttán ragadta el bájos és naiv hitvesét a
hazafias buzgalom.
– A legokosabb volna, ha bemennénk, Flanna – indítványozta Lundy hercege. – A társai a
kíséretemmel maradhatnak. Mivel java részük glenkirki, visszaútra kíséretül szegődhetnek
önhöz. – Charlie Stuart karon ragadta sógornőjét, és bevezette a fogadóba.
A fogadós kitörő örömmel köszöntötte őket.
– A lakosztályát fenntartottam az ön részére, mylord – mondta nyájasan hajbókolva.
– A sógornőm, Glenkirk hercegnéje váratlanul csatlakozott hozzám. Tudna az ő részére is
szállást biztosítani?
– Ó, mylord, végtelenül sajnálom. Mivel holnap lesz a király megkoronázása, telis-tele vagyunk vendégekkel. Az ön lakosztályának nappalijából nyílik egy kis cselédszoba. Attól tartok, a hercegné őfőméltóságának osztoznia kell önnel a lakosztályon.
Charlie udvariasan bólintott.
– Tudomásul veszem. Lenne szíves mihamarabb vacsorát hozatni? Őladysége hajnal óta
nem evett – jegyezte meg Charlie szárazon.
– A legeslegjobban egy forró fürdőre vágyom, mert már öt napja fagyoskodom – szólalt
meg Flanna. – Teljesíthető a kívánságom?
– Természetesen, milady – felelte a fogadós. – Máris vitetem a kádat és a vizet. Annie! –
kiáltott a lányának. – Azonnal kísérd a herceget és őladységét a lakosztályukba.
A lány meghajolt Charlie és Flanna előtt, és sietős léptekkel megindult, nyomában a két
vendéggel. Szűk folyosón vezette végig őket, amelynek végén kitárt egy vaskos tölgyfa ajtót.
– Ez a nappali, innen nyílik a hálószoba, onnan pedig egy kis szoba őladysége szobalánya
számára. – Ismét levágott egy pukedlit, átment a helyiségen, begyújtott a kandallóban az előre
bekészített gyújtóssal, és távozott.
Charlie bekukkantott a kis szobába. Egy bevont szalmazsákon kívül semmi mást nem látott
odabent. Elfintorította az arcát. Kénytelen lesz ezzel beérni, gondolta.
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– Majd én alszom ott – ajánlotta fel Flanna.
Charlie mély lélegzetet vett.
– Nem. Ha a szaván fognám, és elfogadnám az ajánlatát, amellyel valóban élnem kellene,
tekintettel az ön viselkedésére, a fülemben hallanám csengeni édesanyám dorgáló hangját.
Nem, húgocskám, ön alszik a hálószobában, amíg vissza nem küldöm a férjéhez.
– Jaj, Charlie, ne haragudjon rám, és ne küldjön haza, amíg nem találkozom a királlyal.
Holnap még ne, hiszen akkor lesz a koronázás.
– Patrick dührohamot fog kapni.
– Valószínűleg még nem hiányzom neki – mosolyodott el halványan Flanna. – Mire keresni kezd, már félúton leszek Glenkirk felé. Ó, Charlie! Látta Glenkirkben Jasmine hercegné és
a többi úrnő arcképét? Ki vagyok én hozzájuk képest? Ők rangos családból származó, gazdag
nők voltak. Én is szeretnék neves lenni, mint ők.
– Jöjjön, üljön ide a tűz mellé – hívta Lundy hercege. – Látszik, hogy még mindig fázik.
– Még soha nem dideregtem ennyire – vallotta be Flanna.
– Mert még soha nem lovagolt öt napig télvíz idején. Adjon hálát a jó istennek, hogy útközben nem zúdult a nyakunkba hó vagy eső – kuncogott Charlie. – Mondja meg, Flanna, mi
ez az egész? Hogyan függ össze az ön viselkedése anyámmal és az egykori úrnőkkel?
– Ők vagyonosak voltak. Előkelő családból származó örökösnők. Tetteikkel hírnevet szereztek a glenkirki Leslie-knek.
– Egyszer majd ön is szerez hírnevet a maga módján, mint ők – biztatta Charlie.
– Nem voltam gazdag.
– Öné volt Brae, amire Patrick vágyott. Ez tisztességes alku volt. Sok házasság kevesebb
hozományért köttetik.
– Az én családom nem előkelő. Az ön édesanyja hercegnő volt.
– A nagyanyám pedig greyhaveni Grey. A nagy jómódot nélkülöző, egyszerű család sarja.
Mint a killiecairni Brodie-k. Ne feledje, hogy az édesanyja brae-i Gordon volt. Semmi kivetnivaló sincs az ön származásában vagy a hozományában.
– Nem akarom, hogy majdan semmittevő hercegnének nevezzenek.
Charlie hahotázni kezdett.
– Flanna, még csak néhány hónapja házasodott össze az öcsémmel. Nem várhatna még egy
kicsit azzal, hogy meghódítsa Glenkirk számára az egész világot?
– Hogyan is érthetne meg engem? – csüggedt el Flanna. – Igaz, hogy ön balkézről született, de egy királyi hercegtől. Az édesanyja pedig született hercegnő. Velem ellentétben önt
egész életében hatalom, jólét és nagy megtiszteltetés övezte. Ami önnek mindennapos, megszokott dolog, az nekem korántsem az. Láttam, mit vitt véghez az ön édesanyja és a többiek.
Nemcsak vagyont hoztak a glenkirki Leslie-knek, hanem dicső cselekedeteikkel fényesebbé
tették a család hírnevét. Hogyan vehetnem fel velük a versenyt, főképp ebben az időben és
ezen a helyen? Ha most nem ragadom meg az alkalmat, hogy tegyek valamit, több esélyem
már nem lesz. Visszatérek Glenkirkbe, és isten áldásával megszülöm Glenkirk újabb nemzedékét, de ezenkívül mást nem tehetek.
– Gyerekeket szülni és nevelni nem elég nagy tett? – kérdezte Lundy hercege, és megfogta
sógornője kezét.
Flanna fancsali képpel ingatta a fejét.
– Nem, Charlie, számomra nem. Bármelyik szajha tud szülni egy halom kölyköt. Én annál
több akarok lenni!
– Nem hiszem, hogy az öcsém hagyja, hogy a hitvese sereget toborozzon a királynak –
mondta Charlie, és megcsókolta az asszony kezét. – Abban azonban biztos vagyok, hogy királyi unokatestvérem nagyra értékelné az ön nemes érzéseit.
– Tudom, hogy sikerülni fog, Charlie. Meg tudom csinálni! Csak ne toloncoljon haza, amíg
nem találkozom a királlyal.

96

– Pedig vissza kell küldenem, Flanna. Szeretem az öcsémet, és semmi okom arra, hogy nézeteltérést szítsak kettőnk között. Minthogy tudomásom van arról, hogy engem követve jött
ide, vissza kell fordítanom önt, amilyen gyorsan csak lehet. Ma már túl késő van az induláshoz. Holnap lesz a koronázás, ezért akkor se lesz időm útnak indítani magát. Úgyhogy, húgocskám, lesz egy kis ideje Perthben nézelődni a koronázási ünnepség közepette. Majd lesz
mit mesélni a gyerekeinek. Nem igaz? – Charlie sógornőjére mosolygott, és elengedte a kezét.
– Charlie, szeretnék találkozni a királlyal. Addig nem megyek haza. Ha erőnek erejével
próbálna hazavitetni, inkább megszököm, és akkor mit mond Patricknek?
– Flanna, értse meg, hogy a király őrzői itt, Skóciában mindent elkövetnek, hogy elűzzék
mellőle angol barátait és támogatóit. Úgy vélik, rossz hatással vagyunk rá, s hogy őszinte legyek, egyesek valóban rossz irányba befolyásolják. Ezek a skótok kemények, szűk látókörnek, és a hatalomvágyuk éppoly csillapíthatatlan, mint a király angol híveié. Még rám is gyanús szemmel néznek, aki egész életemben igyekeztem távol tartani magamat a politikától.
– Miért?
– Valaha Skóciában nem volt szégyenletes dolog királyi fattyúnak lenni. Akár törvényes,
akár törvénytelen Stuart-házi sarjat szülni számos családban dicsőségnek számított. Skóciában
ma már más a helyzet. Stuart Henrik herceg természetes gyermeke vagyok; ráadásul az édesanyámat idegennek tekintik, és törvényes származását is kétségbe vonják. Az nem számít,
hogy Lundy hercege vagyok, három gyermekkel özvegyen maradtam, és soha nem kóstoltam
bele a hatalomba, inkább a saját ügyeimmel foglalkoztam. Stuart-fattyú és angol lévén, rossz
hatással vagyok a királyra.
– De még mindig bejáratos hozzá. Hiszen az unokatestvére, és kedveli önt.
– Holnap elmegyek Scone-ba, és a templomban, mint oly sokan, én is igyekszem elkapni a
tekintetét, hogy tudja, nincs egyedül és nem maradt barátok nélkül. A díszlakomán is ott leszek, s ha szerencsém van, sikerül egy pillanatra kijátszanom az őrei figyelmét, hogy pár szót
válthassak vele; ám ennél többet nem remélhetek, Flanna.
– Dehogyisnem! Ön a kuzinja, és ügyes ember, Charlie. Tudom, hogy ennél többet is tehet.
Vigyen magával Scone-ba, mutasson be a királynak, hogy hűségesküt tehessek neki. Addig
úgysem tud rávenni, hogy hazamenjek.
„Egek ura!” – nyögött fel magában Charlie. Flannánál csökönyösebb nővel még nem találkozott. Az édesanyja is határozott asszony volt, de vele legalább lehetett vitatkozni. Mielőtt
folytathatta volna sógornőjével a szócsatát, kopogtattak az ajtón, és megjelent Annie.
– Itt a hölgy fürdője, mylord – igyekezett bevonszolni a szobába egy kerek fakádat, a nyomában néhány fiatalemberrel, akik a gőzölgő vízzel teli vödröket hozták. A lány a meleget
árasztó tűz mellé helyezte a dézsát, és utasította a szolgákat, hogy töltsék meg vízzel. Néhány
forduló után a kád megtelt.
– Itt maradjak segíteni? – kérdezte a lány Flannától.
– Igen, maradjon, és segítsen őladységének – válaszolta sietve Charlie a sógornője helyett.
– Flanna, az ivóban leszek. Ha megfürdött, itt, a szobában eszünk. Annie majd értem jön –
mondta, és gyors léptekkel követte a szobából távozó cselédeket.
– Gyáva! – kiáltotta sógora után Flanna.
Charlie elnevette magát.
– A bölcs ember tudja, mikor kell feladni a csatát, kislány – szólt vissza a válla fölött.
Az ajtó erélyesen becsukódott mögötte.
– Ő a férje? – érdeklődött Annié.
– A sógorom.
– A szeretője? – kíváncsiskodott tovább a fogadós lánya.
– Dehogyis! Hogy gondolhat ilyet egy tisztességes lány?
A hercegné őszintén megbotránkozott arckifejezése láttán Annie elszégyellte magát.
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– Bocsánatot kérek, milady. Nem akartam megsérteni – kért sietve elnézést. – Kérem, ne
szóljon az apámnak.
– A férjem nemrég veszítette el az apját a királyért vívott csatában. Tiszteli az uralkodót,
de nem hajlandó a segítségére sietni. A sógoromat követve jöttem ide, hogy fogadalmat tegyek a királynak katonák toborzására.
– Ó – csodálkozott el Annie, aki valójában nem értette a nemesek viselkedését.
– Van fürdőillatosítója? – kérdezte Flannától.
– Haha! – nevetett fel Flanna. – Egy váltás ruhán kívül semmit sem hoztam magammal. A
férjem nem tudott arról, hogy Perthbe jövök.
– Biztosan megtiltotta volna önnek. Okosan tette, asszonyom, hogy nem szólt neki – helyeselt bólogatva Annie. – Néha jobb ez így. Tudom, hogy anyám se mindig árulja el apámnak,
min töri a fejét. Adja ide a lábát, lehúzom a csizmáját. – A lány letérdelt.
A serény Annie segédletével Flanna hamarosan megszabadult a csizmájától és minden ruhájától. A lány sopánkodva kárált a hölgy ruházatának állapota láttán:
– Kisuvickoltatom a csizmáját, és ha egyedül is meg tud fürödni, akkor a ruháját is elviszem kimosni.
– Elég a nadrágomat csak kikefélni. Ha kimossa, egy hétbe telik, mire megszárad ebben az
időben. Pár nap múlva haza kell indulnom, Annie. A többit pedig köszönöm.
A szállásadó lánya pukedlizett, felnyalábolta a szennyest meg a csizmát, kicsörtetett az ajtón, és becsapta maga után. Flanna boldogan sóhajtott fel, amint a víz melege átjárta minden
porcikáját. Már komolyan azt hitte, csontjaiból soha nem enged ki a fagy. Kibontotta a copfját, és a haját feltűzte a feje búbjára. A kád peremén talált egy darabka szappant, amelyet a
szolgálólány készített oda. Belemártotta a vízbe, és beszappanozta a tenyerét. Enyhe, csalóka
hangaillat csapta meg az orrát. Mosolyogva a kezébe vette a mosdókendőt, amit Annie hagyott ott számára, és nekilátott lemosni magáról az út porát. Jóleső érzés töltötte el, amint a
víz az arcához ért. Majd a nyaka, a füle, a karja, a mellkasa következett. Hátradőlt, egyik lábát
kiemelte a vízből, és a szappanos ruhával végigtörölte egészen a lábujjáig. Leöblítette, s most
a másik lábát emelte fel, és szorgalmasan megismételte az iménti műveletet, amikor a szoba
ajtaja hirtelen kivágódott.
Flanna hangtalan sikolyra nyitotta száját, s lába egy toccsanással visszazuhant a vízbe.
Keble elé kapta a vizes ruhát, és elkerekedett szemmel meredt a sötét fürtös, magas férfira,
akinek az arckifejezése ugyancsak meglepődést tükrözött.
– A mindenit! – kiáltott fel az úriember, és hirtelen elmosolyodott. – Istenemre, kedvesem,
ön igencsak gyönyörködtető látványt nyújt a szememnek.
– Távozzon! Ki innen! – visította torkaszakadtából Flanna.
– Jaj, milady, sajnálom – termett ott tüstént Annie. – Az a mamlasz kölyök a hibás, aki a
konyhában szolgál. Uram, lenne szíves erre fáradni? – fordult a lány a betolakodóhoz. –
Lundy hercege az ivóban van.
– Ez nem az ő lakosztálya?
– De igen, uram. Kérem, jöjjön utánam, odavezetem hozzá.
– És maga kicsoda, szépségem – kérdezte Flannától a férfi. Ámbraszín szeme elragadtatással sepert végig az asszony kádból kilátszó kívánatos testrészein.
– Távozzon! – szólította fel a férfit Flanna, immár halkabbra fogva a hangját. Rájött, hogy
a hívatlan látogató Charlie-t keresi, és nem áll szándékában szemtelenkedni vele.
Csakhogy a férfi távozás helyett kituszkolta Annie-t a szobából, becsukta az ajtót, és odasétált a kádban ülő Flannához.
– Nyilván Lord Stuart barátnője vagy, kedvesem, bár fogalmam sincs, hol lelt rád ezen a
sötét vidéken. Sértőnek találom, hogy rejteget előlem egy ilyen elbűvölő társaságot, kivált,
hogy tudja, mily megpróbáltatásokon mentem keresztül, s még mennyi szenvedés vár rám.

98

– Ez az ön feltételezése, uram, de téved. Most pedig azonnal hagyja el a szobát. Annie biztosan a hercegért megy.
– Mivel a herceghez jöttem, nincs ellene kifogásom, hogy érte menjen, virágszálam –
mondta higgadtan a férfi. – Ugye, nem tagad meg tőlem egy kis csókot? – Huncutkásan rámosolygott és előrehajolt.
– Maga szemtelen fráter! – fakadt ki Flanna mérgesen. – Ha nem ilyen előnytelen helyzetben ért volna, bizony pofon csapnám.
Az úriember hahotában tört ki. Igazán szórakoztatta a helyzet.
– Látom, virágszálam, nem cáfol rá a vörös hajúak temperamentumára. Képzelem, az ágyban milyen vadmacska!
– Ó! – Flanna felháborodott kiáltással a férfihoz csapta a vizes kendőt. Ekkor eszmélt rá,
hogy hirtelen haragjában elveszítette az ámbraszínű fürkésző szempár és dús keble között
emelt barikádját.
– Gazember! – mordult fel a fogát csikorgatva. – Nincs magában annyi tisztesség, hogy ne
lessen meg egy hölgyet fürdőzés közben? Mit szólna ehhez az édesanyja?
– Azt, hogy javíthatatlan vagyok, ahogy mindig is sejtette, kedvesem – kuncogott a férfi. –
Állj fel, szívecském, hadd lássam a kincseidet. Biztosra veszem, hogy a hercegednek nem
lenne kifogása ellene. – Csábos mosolyra húzta az ajkát, kreol arcából elővillantva fehér fogsorát.
– Csakhogy, uram, az én hercegemet fölöttébb elszomorítaná, ha ilyesmit tennék. El nem
tudja képzelni, milyen dühös lenne, illetve lesz, amikor elmesélem neki, hogy ön berontott
ide. Most pedig távozzék, mielőtt a visításommal idecsődítem az egész fogadót!
Az ajtó ismét kitárult, de most Charlie Stuart lépett be rajta. Tüstént mély meghajlással köszöntötte a látogatót.
– Felség!
– Kuzinom! Sikerült hírül vennem, hogy itt vagy a városban, de azt nem tudtam, hogy ily
elbűvölő társasággal érkeztél. A hölgyed nagyon szórakoztató.
– Ő nem az enyém, hanem az öcsém felesége. Felség, ő Lady Flanna Leslie, Glenkirk hercegnéje – mondta, majd sógornőjéhez fordult: – Nos, Flanna, azt mondta, addig nem megy
haza, amíg a királlyal nem találkozik. Íme, ő a király.
Flanna Charlie-ról a vendégre kapta a tekintetét. Mindkettőjüknek ámbraszínű szeme és sötét haja volt, bár a királyé inkább fekete. Annak ellenére, hogy Charlie-nak kisebb volt az orra
és világosabb a bőrszíne, hasonlítottak egymásra. A hirtelen jött megrázkódtatástól Flanna
könnyekre fakadt, zavarba ejtve a két férfit.
– Hogy történhetett ez? Ó, hogy? – zokogta.
– Van valami fogalmad, miért siránkozik? – kérdezte a király Lundy hercegét.
– Sejtelmem sincs. Javaslom, menjünk át az ivóba egy korsó sörre. A fogadósnak egészen
kiváló söre van. Én már megkóstoltam.
– Csak egy kis időre szöktem meg az őrzőimtől. Nem akarok nyilvános helyen mutatkozni,
nehogy a megjelenésemmel ribilliót keltsek. Adunk időt, kedvesem, hogy összeszedje magát
és felöltözzék. Mi addig kimegyünk az ajtó elé. Ha elkészült, visszajövünk, és mindannyian
iszunk valamit. Én megkövetem a méltatlan viselkedésemért, ön megbocsát nekem, és barátok
leszünk. Rendben?
Flanna felpillantott rá, és bólintott. Hirtelen eltüsszentette magát.
– Beküldőm önhöz a szolgálólányt, kedvesem – ajánlotta fel a király szívélyesen.
– Kösz-köszönöm – szipogta Flanna.
A két férfi távozott, Annie pedig berohant. Flanna felállt a kádban, a fogadós lánya bebugyolálta a tűz mellől elvett meleg törülközőbe, egy másikkal pedig szárazra törölgette. Kihúzta a nyeregtáskából a tiszta alsóinget, és a fején átbújtatva Flannára adta.
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– Feküdjön be az ágyba, asszonyom – húzta maga után Flannát a hálószobába. A kandallóban ott is ragyogó lánggal égett a tűz. Parazsas ágymelegítő, a lábrésznél pedig flanelba csomagolt tégla melegítette az ágyat. – Szólok a két úrnak, hogy fogadóképes, és az ivóból hozok
önnek egy kis forralt bort – mondta Annie. – Hogy milyen arcátlan az a fickó!
– Köszönöm.
Annie fürgén kisietett, és néhány pillanat múlva Charlie és a király visszatért a szobába.
– Charlie, kérem, adja oda a hajkefémet. A nyeregtáskámban van a széken – kérte Flanna
halkan a sógorát.
Lundy hercege kihalászta a kefét a bőrtáskából, de meglepetésére a király kivette a kezéből, leült Flanna mellé az ágy szélére, és a hajtűket kivette a hajából. Lassú mozdulatokkal,
óvatosan fésülni kezdte sűrű, vörösarany színű sörényét.
– Szívesen fésülgettem Mária húgom haját, amíg férjhez nem ment – mesélte. – Szép haja
volt, de az öné, kedvesem, felülmúlja minden nőét, akivel eddig találkoztam. Káprázatos a
színe.
Flanna és Charlie megnémultak.
– Az unokatestvérem azt mondja, az ön férje nem ismer el engem.
– Szó sincs róla, felség! Patricknél hűségesebb alattvalója felségednek nem is lehetne –
kelt hercegi férje védelmére Flanna. – Csak azt állítja, hogy a Stuartok és a glenkirki Leslie-k
szövetsége mindig szerencsétlenséggel jár a családja számára. Az édesapját Dunbarnál ölték
meg. Az édesanyja elhagyta Glenkirköt, hogy a húgával Franciaországba menjen. A férjem
magára maradt, és nem tetszett neki az egyedüllét. Feleségül vett a birtokomért; de én nem
tudom pótolni a családja hiányát, felség, és azt, aminek az elvesztéséért a felséges Stuartokat
teszi felelőssé.
– Ha majd hazatér, kedvesem, megmondhatja az urának, hogy én is elveszítettem a családomat. Az apámat megölték, felakasztották. Az édesanyám Franciaországban nyomorog a
húgommal. Az öcséimről azt sem tudom, most hol vannak, merre járnak. Erzsébet húgom
rabságban halt meg. Mária húgom külföldön igyekszik támogatást nyerni számomra és az
ügyemnek. Az ön férjét és engem több közös szál fűz össze, mint amennyit ő elismer; nemcsak a féltestvére, az én kedvenc kuzinom, a félig Stuart-házi – jegyezte meg a király kis mosollyal. – Végül úgyis győzedelmeskedem az ellenségeim fölött, de nem hányom Patrick
Leslie szemére, hogy a szükség órájában nem nyújt segédkezet nekem. Megértem. Glenkirk
Leslie-jei mindig hűségesek voltak a Stuart-házhoz. Patrick Leslie ugyanúgy mélyen gyászolja az apját, mint én az enyémet. – A kefe ritmusosan simított végig az asszony hajfürtjein.
– Lehet, hogy Patrick nem, de én támogatom önt, felség! – kiáltott fel Flanna. – Végigjárom a skót Felföldet, és sereget toborzok önnek, ha hozzájárulását adja.
A kefe megállt. A király a kezébe fogta Flanna állát, és ezüstszínű szemébe mosolygott.
– Kedvesem, elfogadom a nagylelkű felajánlását, de nem szeretnék viszályt szítani ön és a
férje között. – A király előrehajolt, és megcsókolta az asszony ajkát.
Flanna elámult. A férfi ajka meleg volt, s meglepetésére kívánatos is. Felsóhajtott, és a száját a királyéra tapasztotta.
– Ah, Flanna, Annie meghozta a bort – törte meg a varázst Charlie hangja. – Ágyba vitessek egy kis vacsorát? Azt hiszem, az lenne a legjobb.
Az ifjú asszony egy másodpercig teljesen zavarban volt, de sikerült megszólalnia:
– Igen, Charlie, jó volna a meleg ágyban maradni. Még mindig érzem a hideget a csontjaimban a hosszú úttól.
A királyt kuncogásra késztette a nő kábult tekintete. „Mily elragadó kis hercegné – gondolta –, s csábításra érett.” Lehet, hogy Skócia végül is élvezetes helynek bizonyul, amíg kénytelen lesz itt maradni.
– Segítségének felajánlását nem csupán elfogadom, hanem nagy örömmel veszem, kedvesem – vallotta meg Károly, miközben ámbraszínű szemével megkísérelt áthatolni az ing fi-
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nom anyagán. „Mily bájos teremtés az aranyvörös színű hajával, a sűrű szempillák keretezte
ezüstszínű szemével s elragadóan telt ajkával!” Odahajolt, és egy utolsó gyors csókot lehelt e
pompás ajakra. Letette a kefét, felállt, és meghajolt Flanna előtt.
– Vacsorázol velem, kuzinom? – kérdezte Charlie higgadtan, holott messze nem érezte
magát nyugodtnak. Már máskor is észrevette ezt a különleges tekintetet királyi unokatestvére
szemében. A királynak máris azon jár az esze, hogyan csavarja el Flanna fejét, akinek ugyanolyan elbűvölő hamvas bőre van, mint a király előző szeretőjének, Lucy Waltersnak. Lucynek
viszont nem volt férje, akit kellemetlenül érinthetett volna a dolog.
– Iszom veled egy kupa bort, Charlie – felelte a király. – Nem tudok túl hosszú időre eltűnni a felügyelőim szeme elől, és egy vagyonba kerül a megvesztegetés minden egyes alkalommal, ha csak egy rövid időre is el akarok szökni. Jó éjszakát, kedvesem – fordult
Flannához. – Aludjon jól! Remélem, velem álmodik majd. – Az ujjbegyeiről csókot hintett
felé, sarkon fordult, és távozott a szobából.
– Maradjon az ágyban, és el ne hagyja a szobát, amíg vissza nem jövök beszélni magával –
parancsolt Charlie szigorúan Flannára.
Annie tágra nyílt szemekkel bámult.
– Csak nem…. a király? – kérdezte halkan.
Flanna bólintott.
– És önhöz jött látogatóba?
– A sógorom első unokatestvére – magyarázta Flanna. – A herceg apja Stuart Henrik királyi herceg volt, aki jóval azelőtt meghalt, hogy maga vagy én megszülettünk. – Elvette tőle a
serleget, és belekortyolt. A bor forró és erős volt. Valahogy úgy érezte, most szüksége van rá.
– Hozom a vacsoráját – mondta Annié.
– Ne beszéljen senkinek arról, hogy kit látott itt – intette hallgatásra Flanna. – A király őrei
mérgesek lennének, ha a tudomásukra jutna, hogy meglépett tőlük, és találkozott az unokatestvérével. Nagyon kérem.
– A presbiteriánus egyházgyülekezet öregjei állítólag szüntelenül prédikálnak a királynak.
Egy léleknek sem, még az apámnak sem mondom el, hogy láttam a fekete fiút – tett ígéretet
Annie.
– A fekete fiút?
– Így nevezik, mivel a bőrszíne sötét és inkább franciás, nem olyan világos, mint a miénk,
skótoké – adott magyarázatot Annie, és kisietett. Flanna még hallotta a lány kuncogását, mielőtt becsukódott a nappali ajtaja.
A másik szobából beszűrődött a beszélgetés halk moraja, de Flanna nem tudta kivenni a
szavakat. A meleg, kényelmes ágyban kortyolgatta forralt borát, hátát a párnáknak támasztva,
és az elmúlt óra eseményein merengett. Találkozott a királlyal! Nem egy, hanem két csókot is
kapott tőle! Flanna Brodie-t, vagyis Leslie-t, javította ki magát, megcsókolta a király, és megfésülte a haját. Flanna felsóhajtott. „Bármit megtennék érte – gondolta magában. – Elmegyek
Killiecairnbe, s még azon túl is, és csapatokat torborzok Károly királynak. Talán egy nap újra
találkozunk.” Félretette a serlegét, és elszenderedett.
A király búcsúzni készült unokatestvérétől. Bekukucskált a hálószobába. Látta, hogy
Flanna szundikál.
– Micsoda szépség! – mormolta halkan, amint becsukta az ajtót.
– Kuzinom, nem szabad elcsábítani, mert ő az öcsém felesége – figyelmeztette Charlie
nyugodt hangon. – Mivel így áll a helyzet, Patrick dühromot kap, ha megtudja, hogy a hitvese
itt tartózkodik, és arra vágyik, hogy csapatokat verbuváljon felségednek – kacarászott Lundy
hercege. – Az öcsém meglátta, feleségül vette, és elvette a szüzességét. Mindez egyetlen nap
leforgása alatt történt, mert a lány földjét hozzá kívánta csatolni a sajátjához, és semmilyen
más módon nem érhette el e célját. A sógornőm nemrég tanult meg írni és olvasni, és aligha
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nevezhető kifinomultnak; ennek ellenére az öcsém beleszeretett, bár azt hiszem, erről még mit
sem tud.
– És az asszony szereti a férjét? – érdeklődött a király.
– Igen, azt hiszem. Szeretné, ha az ura büszke lehetne rá. Azért kíván katonákat összegyűjteni felséged számára, hogy az utódai ne semmittevő hercegnéként tartsák meg az emlékezetükben, ahogy önmagát nevezte. Felséged természetesen emlékszik az édesanyámra. A mostohaapám édesanyja ugyancsak egy igazi démon volt, nem is említve a Leslie-k legemlékezetesebb ősanyját, akit Janetnek hívtak. A legenda szerint fiatal lány korában elrabolták, egy
török szultán felesége lett, és időskorában tért haza Skóciába. Nem tudom, mindez mennyire
igaz, de Glenkirkben nagy tisztelettel beszélnek róla. Feltételezem, ez sem valótlanabb történet, mint az, hogy az édesanyám Indiából jött csaknem ötven évvel ezelőtt.
– És a szépséges Flanna arra törekszik, hogy e hölgyekkel egy napon emlegessék őt –
mondta a király. – Naiv, de szerintem értelmes asszony. Biztos vagyok benne, hogy hírnévre
tesz szert. Ami az elcsábítását illeti, ó, bárcsak megtehetném! El tudom képzelni, mily élvezet
lenne ölelni, de örülök, hogy legalább annyi időre el tudtam szökni a cerberusaimtól, hogy
téged meglátogassalak. Ne hagyd, Charlie, hogy téged is ugyanúgy elűzzenek mellőlem, mint
a többi barátomat és a családtagjaimat. Körülvesznek a presbiteriánus egyházgyülekezet tagjaival, és a lelkészeik éjt nappallá téve prédikációkat tartanak nekem. A Skóciát valaha is sújtó
minden bajt a családom bűnéül róják fel. Elfogadtam a Nemzeti Szövetséget, hogy visszaszerezzem a trónomat, de… – hirtelen elhallgatott, amint Charlie figyelmeztetőn feltartotta a kezét.
– Nem tudhatjuk, kuzinom, ki hallgatja ki a beszélgetésünket – mondta Charlie, halkra
fogva a szavát. – Megértem, és nem hagyom el felségedet, amíg nem nyeri vissza jogos helvét. Majd csak akkor térek vissza a gyermekeimmel Queen’s Malvernbe. Apáink testvérek
voltak. Mi unokatestvérek vagyunk. Egy a vérünk. Nem hagyom el felségedet. Ön az én királyom. – Charlie, a félig Stuart-házi, térdre borult uralkodója előtt.
A király érezte, hogy belülről könnyek szurkálják a szemét. Visszapislogta őket, és talpra
állította unokatestvérét.
– Tudom, kuzinom, hogy óriási áldozatot hozol értem, hiszen nem vagy politikus és hataloméhes ember. Te csak a családod biztonságára és egyszerű, nyugodt életre vágysz. Legnagyobb sajnálatomra a feleséged ennek a háborúskodásnak az áldozata lett, s ez igazán fájdalommal tölt el; de majd egyszer, kuzinom, hazatérünk Angliába. – Megölelte Lundy hercegét,
szó nélkül sarkon fordult, és elhagyta a lakosztályt.
Charlie eltűnődött. Csakugyan visszatérnek? Egy napon valóban hazatérnek Angliába?
Helyrehozza romos otthonát, és újra ott élhet abban az emlékekkel teli, csodálatos házban?
Remélte, hogy a király nem téved. A lakosztály ajtaja most ismét kitárult, és Annié lépett be
egy hatalmas tálca súlya alatt rogyadozva. Charlie talpra ugrott, hogy segítsen. Elvette tőle a
tálcát, és lerakta az asztalra.
– Felszolgáljam a vacsorát őladységének, mylord?
– Igen. Rakja tele a tányérját. A sógornőmnek, ahhoz képest, hogy nő, farkasétvágya van –
nevetett Charlie. Orrcimpája megremegett a tálcán álló lefedett edényekből felszálló ínycsiklandozó illatoktól. A fogadós lánya marhasültet, vastag sonkaszeleteket, almával, kenyérrel
meg mazsolával töltött kappant, fehérborban párolt garnéla-rákot mustárszósszal, roston sült
pisztrángot, egy kis tál répát és párolt fejes salátát, forró házi cipót, édes vajat, fél guriga kemény, sárga sajtot, egy szelet trancia brie sajtot és tejszínes sült almát hozott.
A hálószoba ajtaja kinyílt, ágytakaróba burkolózva kilépett Flanna, és beleszimatolt a levegőbe.
– Farkaséhes vagyok – közölte. – Annie beviszi az ételt.

102

– Nem, Charlie, önnel eszem. Leülhetünk a tűz mellé. Annie, hozza ide a másik kis asztalt,
és tegye le közénk. Én is ki tudom szolgálni őlordságát. Siessen a dolgára, mert az apjának
szüksége lesz a segítségére a ma esti telt ház miatt.
A lány teljesítette a hercegné kérését, pukedlizett és elment.
– Látom, már erőre kapott a hosszú út után – jegyezte meg Charlie szárazon. – Olyannyira
gyengének és fáradtnak látszott, hogy azt hittem, csak bekap pár falatot, azután átalussza az
éjszakát. A király a távozása előtt még benézett önhöz.
– Vonzó férfi – jegyezte meg Flanna. – Igaz, nem annyira jóképű, mint az én Patrickem, de
a lányok akkor is felfigyelnének rá, ha nem lenne király. – Átnyújtott a sógorának egy megpúpozott tányért, majd magát is kiszolgálta.
– A királyt meghatotta az ön hűsége – jegyezte meg Charlie, és hozzáfogott a vacsorához.
– Nem hitegettem. Komolyan gondolom, hogy embereket akarok toborozni neki. Először is
Killiecairnt keresem fel. A Brodie-k szeretnek derekasan harcolni, és annyian vagyunk, hogy
ha néhányat elviszek közülünk, csak könnyítek az apám vállán nyugvó terhén. Különben ezzel nemcsak az én rokonaimnak, hanem a glenkirki Leslie-knek is megbecsülést szerzek. –
Belemártott egy garnélarákot a mustárszószba, és beleharapott.
– Patrick ezt nem engedi meg, Flanna. Az elsődleges kötelessége Glenkirkkel szemben az,
hogy örököst szüljön az öcsémnek – emlékeztette Charlie.
– Arra még van idő – vágta rá Flanna könnyedén.
– Huszonkét évesen aligha a hamvas ifjúkorát éli. Anyám negyedik gyermeke voltam, és
huszonkét évesen szült engem.
– Nem áll szándékomban annyi gyermeket a világra hozni, mint amennyit a mamája szült.
Hogyan élnek meg? Glenkirk a végén még Killiecairnhez fog hasonlítani a rengeteg nyüzsgő
poronttyal és azok gyerekeivel. Nem, én ezt nem akarom.
– A glenkirki vagyonból ki lehet kövezni a gyermekek útját. A Leslie fiúk közül a két legfiatalabb egy írországi birtokon él. Csak Patrick maradt otthon. A férje módos ember, Flanna.
Nem tudta?
Flanna a fejét rázta.
– Tudom, hogy bővelkedik földekben, és a kastély jó állapotú, de ezenkívül van még más
vagyona is?
Charlie bólintott.
– Kérdezze meg Patricktől. Majd ő megmondja.
– Holnap elmegyünk a koronázási ünnepségre?
A félig Stuart-házi egy pillanatra elgondolkodott. Ő elmegy, de Flanna? Elnevette magát.
– Persze, megyünk – felelte –, csak találnunk kell önnek valamilyen női ruhát, mert a
scone-i templomba nem vonulhat be nadrágban. Ha Annie visszajön a tálcáért, megkérdem
tőle.
A szállásadójuk lánya boldog volt, hogy segítségére lehet Glenkirk hercegnéjének.
– Kölcsönadhatom a templomi ünneplőmet – mondta büszkén. – Gyönyörű ruha, és az
apám szerint nagyon is előkelő egy magamfajta lánynak. Csipkeszegélyes vászongallérja van.
Máris hozom önnek, asszonyom, de előbb hadd vigyem ki a tálcát.
Charlie meglepetésére a lány ruhája, még ha egyszerű is, de egészen elfogadható volt. A
ruha vállfűzője és szoknyarésze is fekete selyemből készült. Bár Flanna keble valamelyest
dúsabb volt Annie-énél, az öltözék többi része tökéletesen illett rá. Ebben a nem túl hivalkodó
öltözetben a sógornője legalább nem kelt túlzott figyelmet, gondolta megkönnyebbülten Charlie. Megköszönték Annie-nek a ruhát, és Flanna megígérte, hogy vigyázni fog rá, mint a szeme fényére.
Január elsején szürke, hideg reggelre ébredtek. Miután reggelire elfogyasztották a zabkásájukat, csatlakoztak a folyón átkelő tömeghez, mely a scone-i székesegyházba tartott. A katedrális, noha annak nevezték, valójában csak egy kis templom volt. A skót nemesek mindent
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elkövettek annak érdekében, hogy távol tartsák az angol nemeseket a koronázási ünnepségtől.
Különösebben egyik fél sem kedvelte a másikat, s mindegyik féltékenyen magának kívánta
kisajátítani a királyt. Ráadásul a vallás is megosztotta őket. A skót egyház viszolygott az anglikán közösség katolikus jellegű szertartásaitól és egyházi formaságaitól. Különös ellenszenvvel viseltettek a püspökök iránt, akiket ki is zártak a skót egyházból.
Charlie meglehetősen érdekes helyzetben találta magát, mivel mindkét fél kedvelte és elfogadta őt. Az angol nemesek közül az elsők között szórt hamut a saját fejére, hogy vezekeljen a
skót egyháznál. Királyi unokatestvére kedvéért még anglikán hitét is kész lett volna megtagadni, ha a szükség úgy hozta volna. Végül is senki nem kérte tőle, hogy tagadja meg Jézus
Krisztust. Eszébe jutott dédnagyanyja, aki oly szívesen idézgette Erzsébet királynőt: „Csak
Jézus Krisztus az egyedüli létező igazság. Minden más csak semmiség.” Az ésszerűség azt
diktálta Charlie-nak, hogy azt tegye, amit Károly király támogatása érdekében tennie kell.
Charles Frederick Stuart szakasztott mása volt az apjának. A tömegben még sokan emlékeztek Henrik királyi hercegre. A félig Stuart-házi azonban jóval hosszabb életű volt apjánál.
Borostyánszín szemével, arcvonásaival és testtartásával úgy festett, mint Stuart Henrik, csak a
hajszínük tért el. Henrik hercegé dán édesanyjához hasonlóan szőke, Charlie-é pedig a Stuartokra jellemzően sötét gesztenyebarna volt.
A templomhoz érve leszálltak a nyeregből. A tömeg utat engedett a félig Stuart-házinak és
a kíséretében lévő hölgynek. A köznép arról sugdolózott, hogy ez az ember a királyuk lehetett
volna, ha nem törvénytelenként jön világra. Voltak, akik a kezüket nyújtogatták felé, hogy
megérintsék. Charlie barátságosan mosolygott, fejbólintással köszöntötte őket, s kezet fogott
velük.
– Áldja meg az isten méltóságodat! – kiáltotta egy öregasszony, és megcsókolta a kezét.
– Áldja meg az isten Károly királyunkat, öreganyám – felelte rá Charlie, és szavai hallatán
a körülötte állók éljenezni kezdtek.
Beléptek a kis templomba, és megálltak hátul. A sokadalomban már nem lehetett előbbre
jutni, és Charlie-nak amúgy sem volt szerepe a ceremóniában. Mintegy két méter magas
emelvényt állítottak fel, hogy mindenki láthassa a trónján ülő király megkoronázását. A szertartásra a skót presbiteriánus közgyűlés által jóváhagyott rítusnak megfelelően került sor.
Amikor a királyi menet belépett a kis templomba, Charlie-nak futólag sikerült elkapnia unokatestvére tekintetét. Károly alig észrevehetően odabiccentett. A gyöngyökkel díszített koronát, az aranyozott sarkantyúkat és az ország kardját a presbiteriánus szövetség tagjainak
ügyével szorosan összefonódott nemesek vitték. A királypártiak közül csak Marischal grófnak
engedélyezték, hogy a király kíséretében részt vegyen, a régi családi kötelességnek eleget
téve.
II. Károly még egyszer lelkesen aláírta s szentesítette a Nemzeti Szerződésben foglalt elveket. A koronázásra egybegyűltekre mély benyomást tett a király buzgó lelkesedése. Charlie
azonban magában mosolygott. A presbiteriánus egyháznak már nem volt akkora hatalma,
mint korábban. Charlie királyi unokatestvére azt tette, amit a megkoronázása érdekében meg
kellett tennie. Majd egészen más lesz a helyzet, amikor a király végül magához ragadja az
irányítást. Addig is színészkedett, hiszen a Stuartoknak ehhez rendkívüli tehetségük volt. A
korona végül felkerült őfelsége sötét fürtös fejére, s kitört az éljenzés.
Flanna egész idő alatt tátott szájjal és tágra nyílt szemmel ámuldozott. Álmában sem számított rá, amikor sógora után jött, hogy szemtanúja lesz a koronázásnak. Majd lesz mit mesélnie a gyermekeinek és az unokáinak. Alig várta, hogy megoszthassa e nap élményeit
Patrickkel. „Ó, bárcsak ne lenne olyan hajthatatlan a királlyal szemben!”
– Visszaviszem a fogadóba – súgta oda Charlie, amikor kiléptek a scone-i templomból. –
Holnap hazaindul, bár úgy látom, még az ideutazást sem pihente ki. Levelet küldök az
öcsémnek, amelyben mindent megmagyarázok, és magamra vállalom a felelősséget, amiért ön
utánam jött.
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– Miért kellene vétkesnek tartania magát az én cselekedetem miatt? – kérdezte Flanna. –
Saját akaratomból tettem, amit tettem.
– Tudom – kuncogott Charlie, miközben felsegítette Flannát Glaise hátára. – Csakhogy
jobban ismerem az öcsémet, mint ön. Gyanítom, hogy jobb, ha nem is sejti, ön milyen akaratos tud lenni – mondta, és felszállt a lovára.
– Amennyiben Patrick továbbra is makacsul ragaszkodik a tévhitéhez, hogy a saját és a király családja közötti kapcsolatot balszerencse árnyékolja be, nem tudok mit tenni ellene. Nekem azért nem kell ugyanolyan ostobán viselkednem. A szavamat adtam a királynak, hogy
embereket gyűjtök a seregébe. Nem szokásom könnyelmű ígéreteket tenni, vagy az adott szavamat megszegni.
Charlie egy szót sem szólt többet. Tudta, hogy hiábavaló lenne minden beszéd. Majd figyelmezteti az öccsét, hogy legyen óvatos Flannával, ne bízzon meg a magyarázataiban és a
cselekedeteiben. A többi már Patrick dolga, hogy megfékezze asszonyát. Charlie visszakísérte
sógornőjét a Korona és Bogáncsba.
– Most vissza kell mennem a királyhoz – közölte, amikor leemelte a hercegnét a lóról. –
Még ma este vagy holnap reggel találkozunk, mielőtt útra kel Glenkirkbe. Próbáljon meg rendesen viselkedni, Flanna. Ne feledje kislány, hogy először is a férjének és Glenkirknek tartozik hűséggel, amelynek örökösre van szüksége.
Clharlie lóra pattant és elvágtatott. Már nem látta, hogy Flanna kiölti rá a nyelvét.
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10. fejezet
Flanna visszaadta a ruhát Annie-nek.
– Nem láttad valahol az unokaöcsémet? Azt a fiút, akivel tegnap érkeztem – kérdezte tőle.
– A herceg embereivel láttam, asszonyom – felelte Annie. – Érte menjek és idehozzam?
– Nem kell. Csak tudni szerettem volna, merre jár. A bátyám haragudna rám, ha a fiúnak
valami baja esne, vagy bajba keveredne. És ami ennél is rosszabb, Fingal anyja elevenen
megnyúzna.
– Megértem – kacagott Annie. – Az én mamámat is elfogja az indulat, ha a fiairól van szó.
Hozzak valamit enni, asszonyom?
Flanna igenlőn bólintott.
– Nőket nem hívtak meg a király ünnepi lakomájára – adott magyarázatot.
– Pompás volt a koronázási ünnepség? – kérdezte kíváncsian Annie.
Flanna bólogatott.
– És nagyon hosszú ideig tartott. A prédikátor folyvást csak beszélt, csak beszélt és beszélt.
Nem sokra tartja a Stuart-királyokat, mert borzalmas dolgokat mondott róluk. Istenteleneknek
meg paráznáknak nevezte őket. Ha mindaz igaz, amit ez a prédikátor mondott, csodálkozom,
hogy egyáltalán visszafogadták a királyunkat Skóciába.
Annie jót kacagott.
– Az apám azt mondja, ez egy besavanyodott vén zsoltáréneklő banda, és ha tehetnék,
minden örömtől, vidámságtól megfosztanák az embereket. De ne árulja el senkinek, hogy ezt
mondtam, mert bajba kerülhetünk. – Annie pukedlizett egyet. – Hozok önnek valami finomat,
asszonyom – mondta, és máris elsietett a ruhával.
Kisvártatva egy nagy tálcával bukkant fel. Kappanmellet, egy kis kerek friss cipót, vajat,
meggylekvárt és egy jókora cikkely kemény sárga sajtot hozott. Letette a tálcát.
– Bort vagy sört kér, asszonyom?
– Sört.
– Hozom a kancsót – fordult sarkon, s pár pillanat múlva már hozta is, és letette a tálalóasztalra.
– Csak kiáltson értem, ha szüksége van rám, asszonyom – pukedlizett újra, és kiiramodott
az ajtón.
Flanna leült, és mohón befalta a felszolgált ételt. Hallotta, hogy odakint az utcán és bent a
fogadóban még tovább ünneplik a király megkoronázását a zord téli időjárás dacára. A tűz
mellett jóllakottan üldögélve hirtelen tudatára ébredt fáradtságának. Még sosem vállalkozott
ilyen hosszú útra, mint most. Útközben végig azon aggódott, hogy Charlie rajtakapja, és
azonnal hazaküldi. Az éjszakai szálláshelyeiken, az istállókban nem aludt jól. A koszt sem
volt megfelelő. Egész idő alatt azon izgult, hogy Patrick esetleg rájön, hogy nem Killiecairnbe
ment, és mielőtt megvalósíthatná a célját, utána jön, hogy hazavigye.
Immár elérte a célját. Találkozott a királlyal, aki volt oly szíves, és áldását adta arra, hogy
csapatokat verbuváljon. És ő meg is teszi. Ő lesz a glenkirki Flanna Leslie, aki nagyvonalúan
teljesítette Stuart Károllyal, II. Károly királlyal szemben vállalt kötelességét. Megfestik az
arcképét, kifüggesztik a családi portrék közé, és az eljövendő nemzedékek ugyanolyan tisztelettel beszélnek róla, mint eddig Janet Leslie-ről meg Catriona Leslie-ről meg Jasmine Leslieről. A király megjutalmazza a glenkirki Leslie-ket, és Patrick majd belátja, hogy mindaz, amit
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édesanyja a két család kapcsolatával járó csapásokról hordott össze, csak ostoba fecsegés volt.
A házi köntösként magára terített ágytakarót összehúzta a nyakán. Szemhéja elnehezült a kimerültségtől és a jóllakottságtól. A széken ülve elszenderült. Álomba ringatta a tűz megnyugtató ropogása.
Eljött az éjszaka, és Flanna tovább szundított a kandalló mellett. Nem hallotta a szobaajtó
nyílását és a szobán átvágó léptek zaját. A király csendben állt, és nézte az alvó asszonyt. Újra
megcsodálta szépségét. Egyike volt a legbájosabb nőknek, akikkel valaha is találkozott. Milyen kár, hogy a skót királyi udvar mai nagy eseményén nem volt helyük az ilyen gyönyörűséges, ölelésre termett nőknek, mint Glenkirk érzékin vonzó hercegnéje. Levette tollas kalapját és prémmel bélelt köpenyét, és letette.
A megkoronázása tiszteletére rendezett díszlakoma már befejeződött, és savanyú ábrázatú
cerberusai már az ágyukban hortyogtak. Skót őrzői, akik egyébként ártalmasnak tekintették
angol cimboráit, ma abban a kivételes engedményben részesítették, hogy együtt maradhatott a
barátaival. Ők anglikánok és római katolikusok voltak, akiktől természetesen mindenáron
távol kellett tartania magát. A király elmosolyodott magában. Felvigyázói nem az éles elméjükről voltak híresek. Nem vették észre, hogy a király honfitársai közül sokan hamut szórtak a
fejükre, elfogadták a Nemzeti Szövetséget, és nyilvánosan vezekeltek, hogy Stuart Károly
mellett maradhassanak. Jó néhány nagynevű angol férfiú megalázkodott a királyáért.
A koronás fő otthagyta a barátait, hadd iszogassanak, beszélgessenek és szövögessék majdani angliai visszatérésének tervét. Elhatározta, hogy más módon ünnepli meg skóciai trónra
lépését. Letekintett Flanna Leslie-re. Már jó ideje nem adhatta át magát az élvezetes csábításnak, és Glenkirk hercegnéje alkalmas lenne rá, hogy kiélje vele a szenvedélyét. Hazafias érzelmű. Naiv. És végtelenül imádnivaló. A király már előre nyalta a szája szélét. Charlie azt
mondta neki, holnap hazaküldi a sógornőjét; de neki más tervei vannak ezzel az elragadó fiatalasszonnyal.
Lehajolt, a karjába kapta a nőt, és leült a helyére a tűz mellé. Flanna halk mormolással lassan kinyitotta ezüstszínű szemét. A gyönyörű szempár a döbbenettől elkerekedett, amint felismerte a királyt. Igyekezett felülni, de a férfi szorosan ölelte.
– Flanna Leslie, te vagy a legszebb teremtés, akivel Skóciában eddig találkoztam. Nincs
hozzád fogható a világon – mormolta zengő, dallamos hangon. Ámbraszínű szemének tekintetével majd fölfalta a hercegné arcát.
– Felség! – Flanna hangja sírósan megbicsaklott, és újabb kísérletet tett, hogy felálljon a
férfi öléből.
– Engedd, hogy az ölemben tartsalak, kedvesem – kérlelte az uralkodó. – Már régóta vágyom egy kis gyöngédségre. Hosszú hónapokon át csak menekültem az ellenségeim elől.
Szegénységben tengődtem, és láttam, hogy a francia hercegnő édesanyám hogyan küzd a
megélhetésért s azért, hogy a kishúgomról, Henriettáról gondoskodjék. Az egész családom
szenved, Flanna Leslie. Mától Skócia királya vagyok, ám magányos koronás fő. Könyörgök,
kedvesem, ne tagadd meg tőlem a társaságod.
– Szívesen felajánlom a társaságomat, felség, de nem helyes és nem is illő, hogy a férjemen kívül más férfi ilyen közel férkőzzék hozzám. Ezt felséged is nagyon jól tudja. Igaz,
hogy vidéki lány vagyok, de nem vagyok bolond.
A király derűsen kinevetett. Ez a csábítás nem is lesz olyan egyszerű, mint gondolta.
– Szeretkezni akarok veled – közölte nyíltan. – Csak nem utasítod el a királyodat, Flanna
Leslie?
Flanna szabadulást keresve vonaglott a férfi karjai között.
– Férjes asszony vagyok, felség – jelentette ki határozottan. – Nem akarok hűtlen lenni az
uramhoz, és szégyent hozni Glenkirkre ledér viselkedésemmel. Kérem, engedjen el.
– Rendben van – mondta a király fölöttébb sajnálkozónak tetsző hangon –, de kérem, előbb
adjon egy kis csókot. – Megnyerőn az asszonyra mosolygott. – Egy békecsókot annak jeléül,
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hogy nem haragszik rám, amiért megrészegített a szépsége, és meggondolatlan cselekedetekre
ragadtattam magamat.
– Egyetlen csókot? – nézett Flanna fürkészőn a férfi szemébe.
A király bólintott. Mily elbűvölően naiv nő! Nyilván fogalma sincs, hogy egyetlen csók
messze kellemesebb élvezetekhez is vezethet.
– Rendben. Kap egy csókot – mondta Flanna szemét lehunyva, és odacsücsörítette az ajkát.
A király szája az asszonyéra tapadt. Szenvedélyesen csókolta, s Flannával forogni kezdett a
világ, amint a férfi ajka becézgette, incselkedett vele és tovább csábította. Száját az asszony
ajkán tartva, simogatni kezdte a takaró alatt. Amint rátalált az alsóing nyílására, keze besiklott, és végigcirógatta selymes bőrét. Dédelgette a keblét, és ujjával a mellbimbóját csipkedte.
Ajkát egy pillanatra sem vonta el, még akkor sem, amikor Flanna viaskodni kezdett a karjában. Valamilyen csalóka parfümillatot árasztott, amelyet a király nem tudott felismerni. Érezte, hogy férfiassága mind keményebben feszül a nadrágjában. Keze végigsiklott a hercegné
hasán, majd még lejjebb csúszott, hogy megsimogassa szorosan összezárt combjai találkozásánál a szőrpárnát. Amikor egyik ujja a szeméremajkak közé csusszant, Flanna abban a pillanatban megpróbált kiáltani, de a férfi szája szorosan az ajkára tapadt. Károly nem emlékezett
rá, hogy valaha is ilyen hamar vágyra gerjedt volna.
Flannának sikerült eltépnie az ajkát a férfiétól. Dühös volt, és levegő után kapkodott, miközben ide-oda tekergőzve, ökölcsapásokkal igyekezett menekülni az ölelésből.
– Felség! Szégyellje magát! Maga gazember! Azonnal engedjen el! Ó!
– Megőrülök érted, kedvesem! – kiáltotta a király, és igyekezett kitérni a hercegné dühödt
ütlegelése elől. – Jaj!
Flanna a férfi fekete fürtjeit cibálta.
– Engedjen el! – ordította. – Ó, nem hiszem el, hogy ön ennyire becstelen volna, uram!
– Nincs ebben semmi becstelenség, Flanna Leslie. Sokan megtiszteltetésnek vennék, hogy
a királyuk megkörnyékezi őket. – Károly lazított a szorításán.
Flanna nagy nehezen talpra állt, és maga köré vonta a takarót.
– Vidéki nő vagyok, felség. Egy tiszteletre méltó férfi hitvese. Királyomként tisztelem önt,
de ne várja tőlem, hogy úgy viselkedjem, mint valami könnyűvérű kocsmai szajha. – Összefogta karcsú alakján a takarót, és méltóságteljesen kihúzta magát. – Meg kell kérnem, felség,
hogy azonnal távozzon.
– Adj még egy-két percet.
– Hogy további ravaszkodásainak tegyem ki magam?
– Félek, kedvesem, hogy hátrányos helyzetben vagyok – mondta a király, és tekintete
szembetűnően kidudorodó nadrágjára siklott.
– Ó, szégyen-gyalázat! – kiáltott fel Flanna.
– Az a szégyen, hogy nem tehetem vele azt, amit kellene – mondta a király fancsalin, majd
bizonytalan, széles mosolyra húzta az ajkát.
Flanna nem tudta megállni, hogy ne kacagjon.
– Ha gondja van, felség, azért csakis magára vessen.
– Tehát megbocsátasz? – kérdezte a férfi, s igyekezett bűnbánó arckifejezést ölteni.
– Ön egy huncut kópé, de ha megígéri, hogy jól viselkedik, akkor igen, megbocsátok, felség.
Az uralkodó mély sóhajtást hallatott.
– Tehát lógó orral vissza kell vonulnom, asszonyom, mert ön a jóságával és becsületességével győzelmet aratott felettem. Még mindig szándékában áll csapatokat toborozni nekem,
kedvesem?
– Fogadalmat tettem önnek, felség, és az adott szavamat nem szegem meg.
– Alighanem szégyenbe hoz, Flanna Leslie.
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– Alighanem? – pislogott Flanna ezüstszínű szemeivel. – Az édesanyja nem mesélt önnek
arról, uram, hogy lelkiismeret is létezik a világon?
– De igen. Csak sajnos a forró véremnek nem tudok parancsolni. Nemcsak Stuart-vér, hanem anyám francia családjának vére is csörgedez az ereimben, s a felmenőim között jó néhány kéjsóvár király volt. Úgy látszik, nem tudunk ellenállni a szépséges női pofiknak, és az
öné csakugyan gyönyörű, kedvesem.
– Uram, megígérte, hogy tisztességesen viselkedik! – tett szemrehányást Flanna.
– Úgy is lesz – sóhajtott fel a király, és felállt. Kezébe fogta a hercegné kezét, s az ajkához
emelte, hogy megcsókolja. Abban a pillanatban kivágódott a lakosztály ajtaja, és ott állt
Glenkirk hercege.
– Csakhogy végre megvan, asszonyom! – mordult rá hitvesére Patrick Leslie. – Ki ez a
fickó, aki ily vakmerő módon viselkedik önnel? – rántotta elő a kardját.
– Tedd el a kardod, Patrick! – figyelmeztette öccsét Lundy hercege, amint mögéje lépett. –
Ő a király!
– Akkor vegyem megtiszteltetésnek, hogy egy felséges Stuart és nem egy közönséges fickó
bizalmaskodik a feleségemmel? – kérdezte gúnyosan Patrick Leslie, miközben visszadugta
hüvelyébe a kardját. Tekintete dermesztőn hideg volt.
A király csókot lehelt Flanna kezére, és elengedte.
– A glenkirki Leslie-hez van szerencsém? Sokat hallottam önről a bátyjától, mylord – húzta a szavakat a király, s mintegy lenézőn tekintett a férfira.
– Akkor tehát Charlie azt is elmondta, hogy tisztelem felségedet, de nem vagyok hajlandó
a klánom férfi tagjait feláldozni önért. Önt nem fűzi hazafias szenvedély Skóciához. Vissza
kíván térni Angliába, de sajnos számtalan ember leli majd halálát az ön angol trónjának viszszaszerzésére irányuló kísérletek közben; ám azok nem a glenkirki Leslie-k lesznek. Rengeteg
emberélet veszett el Dunbarnál, s azt megelőzően Solway Mossnál és a többi csatában, amelyeket a Stuart-ügyért vívtak. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy több emberünk odavesszen – nézett kitartón a király szemébe Patrick, miközben beszélt.
– Én akkor is toborzok embereket a királynak! – kiáltott közbe Flanna ostobán.
Szavai hallatán Lundy hercege hangosan felnyögött. Sógornőjének nincs annyi esze, hogy
tartsa a száját ebben a helyzetben? Nyilván nincs, állapította meg magában Charlie.
– Meg ne halljam, hogy ilyet teszel! – förmedt rá a feleségére Patrick Leslie.
– Pedig akkor is megteszem! – dacolt Flanna.
– Te nekem és Glenkirknek tartozol kötelezettséggel – csattant fel Patrick. – Örököst kell
szülnöd nekem, Flanna. A fenébe is, te lány, ez az elsődleges kötelességed!
– Mi vágyók én, tenyészkanca? Egy nőstény, akinek az az egyetlen érdeme, hogy kölyköket tud elleni?
– Igen, az vagy! – vágta rá Patrick, s szavai nyomán elszabadult a pokol.
Flanna megragadta a keze ügyébe eső első tárgyat, egy ónserleget, és a férje fejéhez hajította.
– Gyűlöllek, Patrick Leslie! – ordította.
Miközben Patrick a feléje repülő serleg elől félrekapta a fejét, Charlie a királlyal együtt
kimenekült a folyosóra.
– Ennek a nőnek veszedelmes természete van. Nem igaz? – jegyezte meg tréfálkozva a király, amint kuzinjával a söntésbe igyekeztek.
– Az öcsém nem tudja még, mit vállalt magára – felelte rá Charlie, és hangos hahotában
tört ki. – Flanna nem egy egyszerű lány, ráadásul Patricknek semmi tapasztalata nincs a nőkkel. Persze szorgalmasan ágyba viszi őket kamaszkora óta, de Flanna Brodie előtt egyetlen
lány sem hódította meg a szívét.
– Azt hittem, csak a birtokáért vette feleségül – mondta a király.

109

– Eredetileg igen, de később beleszeretett, és azt hiszem, a lány is szerelmes belé. Igaz,
mindketten túl konokok, és most még dühösek is, ezért föl sem fogják, mi történt – kuncogott
Lundy hercege. – Irigylem Patricket és a rájuk váró boldogságot.
– Hiányzik a te Bessed. Nem?
– De igen, kuzinom – ismerte el Charlie.
– Egy nap majd elégtételt veszünk a haláláért, ígérem – fogadta meg Stuart Károly.
– Köszönöm, felség, de azzal nem kelthetjük őt életre, nem hozhatjuk vissza a halálból
hozzám és a gyermekeimhez. Bármilyen hosszú ideig tart is ez a konfliktus, legalább tudom,
hogy a gyermekeim biztonságban lesznek. Bess puritán vallású szüleinek fogalmuk sincs, hol
rejtőznek az unokáik. Még időben kicsempésztem őket Angliából. Boldog gyermekkort élhetnek Glenkirkben.
– Akkor át fogják vészelni ezt az időszakot, hiszen a testvéreimmel nekünk is igen boldog
gyermekkorunk volt, amíg nem kezdődött el ez az átkozott háború a parlamenttel – jegyezte
meg a király.
– Ugye, megbocsát az öcsémnek, Patricknek a nyers szavaiért? Kora ellenére nem volt
kész vállalni a rangjával járó kötelezettségeket. Az anyám és a mostohaapám elkényeztették,
és egész életére védőburokba zárták itt Skóciában, jórészt Glenkirkben. Még mindig nem tette
túl magát a hirtelen megrázkódtatáson, hogy a világ befurakodott az életébe. Úgy gondolom,
ez az elkapkodott házasság végül is jó dolognak bizonyult. Bármennyire is dühös e pillanatban, ő felséged rendíthetetlen, odaadó híve.
– A Stuartok ékesszólását örökölted, kuzinom. Nem táplálok haragot Glenkirk hercegével
szemben. Voltaképp megértem őt, jobban, mintsem Patrick Leslie gondolná, hiszen az én
apám is ennek az erőszaknak az áldozata lett. Osztom a véleményedet, hogy majd a feleségének köszönheti a szerencséjét. Az édesanyám is heves természetű, és igen gyakran az indulatosságával, no meg még vonzóbb bájaival vette rá ügyesen az apámat, hogy az ő gondolkodásmódját kövesse. Egy nap visszatérek Angliába, és akkor a glenkirki Leslie-ket éppúgy
szíves fogadtatásban részesítem az udvaromban, mint téged, kuzinom.
– Felséged igen kegyes – mondta Charlie. – Miután visszakísértem felségedet a szálláshelyére, visszamegyek a Korona és Bogáncsba, mert gyanítom, hogy szükség lesz a közbenjárásomra az öcsém és a felesége között. Holnap indulnak vissza Glenkirkbe.
– Hogyne – helyeselt a király. – Remélem, nem öli meg a férjét addig, amíg visszaérsz.
Egészen nagyszerű célt tűzött ki maga elé. Vajon nem kellene a harcias hercegnét odaállítani
egy ágyú mögé? – nevetett a király, és Charlie vele együtt hahotázott.
Mire Lundy hercege visszaért a fogadóba, az öccse és a sógornője közötti csata átmenetileg
befejeződött. Flanna ágyba bújt, a hálószobaajtót jól bereteszelte, hogy a férje ne mehessen
be. Patrick a fogadó ivójában ült, és egy kupa sört dédelgetett a kezében. Mivel későre járt, a
söntés már kihalt és csendes volt. Charlie csatlakozott az öccséhez.
– Kibékültél Flannával? – érdeklődött, de máris tudta a választ.
– Ez egy megátalkodott nőszemély – mondta Patrick morcosan. – Nem emlékszem, hogy a
mamával bármikor is ilyen nehezen lehetett volna boldogulni.
Charlie szívből felkacagott.
– Akkor vagy csal az emlékezeted, vagy rövid az eszed, kisöcsém. Az anyánk mindig is a
maga útját járta, és érvényre juttatta az akaratát. Mi, Skye O’Malley dédunokái, úgy látszik,
az erős akaratú nőket kedveljük. Ha a történtekért hibáztatni akarsz valakit, engem okolj,
Patrick. Mindez nem következhetett volna be, ha nem lelkesedtem volna olyan átkozottul a
királyért és az ügyéért, és ha Flanna nem szeppent volna meg a mama, a Leslie nagyanyánk és
a nagy Janet Leslie arcképe láttán. Tudod, mit mondott a feleséged? Nem akarja, hogy semmittevő hercegnéként ismerjék. Azt szeretné, hogy amikor az utódai majdan az arcképére tekintenek, csodálják a hőstettét, hogy csapatokat verbuvált II. Károly királynak, és segített
visszaszerezni jogos helyét a trónon. A te Flannád egy elbűvölően naiv nő. És rendkívül lele-
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ményes, talpraesett. Követett engem Glenkirktől Perthig, és én addig nem is tudtam róla, amíg
e fogadó előtt nem köszönt rám. – Charlie kuncogott. – Ez egy Leslie hercegnéhez méltó hőstett volt. Nemcsak a mama, de Cat Leslie és Madame Skye is dicshimnuszokat zengtek volna
Flanna kis kalandjáról.
– Még nem ismertem ilyen engedetlen lányt – dohogott Patrick.
– A nővéreink, India és Fortune is szófogadatlanok voltak, viszont te még egészen fiatal
voltál, amikor mamát és apánkat az őrületbe kergették a viselkedésükkel. Én azonban nagyon
is jól emlékszem rá.
– Harmincöt éves vagyok, Charlie. Nekem olyan hitves kell, aki örököst ad nekem. Nem
akarom, hogy a feleségem beleártsa magát a hatalmi politikába, amelyet nem is ismer. Flanna
naiv. Bár tudom, hogy jószívű, először is nekem és Glenkirknek tartozik hűséggel, és nem a
felséges Stuartoknak. Bármit gondoljon is, az a família bajt hoz a családomra.
– Szelíden zabolázd meg, Patrick – tanácsolta nálánál idősebb és bölcsebb fivére. – Most
pedig meséld el, hogyan értél ide ilyen hamar? Flanna abban a hitben ringatta magát, hogy
mire rájössz a csalárdságra, már félúton lesz hazafelé.
Glenkirk hercegének csinos arca ráncba szaladt, amint halványan elmosolyodott.
– El kell ismernem, Charlie, jól kifundálta a tervét, és nem is kaptam volna rajta a hazugságon, ha Una Brodie nem küldött volna a férjével, Fingal apjával, Aulayval néhány ruhát a
fiuknak Glenkirkbe. Aulay aznap, amikor Flanna elment, estefelé beállított. A fiúnak azonban
addigra már egyszerűen nyoma veszett a katonámmal együtt, Aulay pedig ott állt a gyereknek
hozott ruhákkal. Una Brodie büszke asszony, és nem akarta, hogy azt gondoljam, a Brodie-k
nem tudnak tisztességesen gondoskodni a gyerekeikről. Aulay nagyon meglepődött, amikor
megtudta, hogy a fia nincs Glenkirkben, és én is fölöttébb elcsodálkoztam, hogy a feleségem
nincs Killiecairnben. Angus Gordon is bekapcsolódott a beszélgetésünkbe, és közösen apránként megfejtettük a rejtélyt. Angus jött rá, hogy Flanna hová tűnhetett. Másnap hazaküldtem
Aulay Brodie-t, de előtte megígértettem vele, hogy senkinek sem szól a húga kiruccanásáról.
A rá következő nap felkerekedtem Perthbe. Az embereimmel egyhuzamban jöttünk, csak napszálltakor álltunk meg, amikor már túl sötét volt ahhoz, hogy továbbmenjünk. Ott aludtunk,
ahol ránk esteledett, és azt ettük, amit magunkkal hoztunk otthonról. Ily módon jutottunk
Perthbe ilyen hamar.
– Végül is nem történt semmi baj. Flanna épségben van, és holnap hazaviszed – nyugtatta
meg Charlie.
– Még hogy nem történt semmi baj? – csattant föl Patrick mérgesen. – Ideérkezem, és itt
találom a feleségemet egy szál pendelyben egy idegennel.
– A király kedveli a csinos nőket, Patrick. Ő már csak ilyen. Tegnap látta először Flannát,
ma pedig nem tudta megállni, hogy ne tegyen csábítási kísérletet. El nem tudod képzelni, milyen sanyarú az élete a skót presbiteriánus szövetség tagjai és az egyházi uracskák mellett.
Voltaképpen fogolyként tartják, bár olykor-olykor sikerül elszöknie őrei árgus szeme elől.
Ismerem a feleségedet, kisöcsém. Ő tisztességes asszony. Biztosíthatlak, hogy nem hódították
el Glenkirk hercegnéjét, de ha kíváncsi vagy, kérdezd meg őt. Hát nem veszed észre, Patrick,
hogy beléd bolondult, és te is szerelmes vagy belé?
– Dehogy vagyok szerelmes ebbe az engedetlen nőszemélybe.
– Akkor miért vagy ilyen haragos?
Patrick Leslie lecsapta a fedeles ónkupát a tölgyfa asztalra.
– Őszintén szólva nem tudom, de az biztos, hogy nem vagyok szerelmes, Charlie.
– Pedig az vagy. És szerencsés flótás vagy. Flanna szép, egészséges gyermekkel fog megajándékozni téged… a maga idejében.
– Hát ettől tartok, hogy a maga idejében. Már nem vagyok ifjú siheder, Charlie.
– Persze hogy nem vagy az, de Flanna még elég fiatal.
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– Mi van, ha véletlenül velem is történik valami, mint az apánkkal? – aggályoskodott
Patrick. – Akkor Glenkirk örökös nélkül marad.
– Semmi sem fog történni veled, kisöcsém. Jemmie Leslie már a hetvenen túl járt, amikor
halálát lelte, és két feleségnek öt fiút és három lányt nemzett. Amikor az anyánk veled megajándékozta, ő jóval idősebb volt, mint te most, és utánad még két fia és két lánya született.
Különben is, mi bántódásod eshetne Glenkirkben? Hiszen te nem vagy hajlandó részt venni a
király háborújában – jegyezte meg végül Charlie, majd egy pillanatnyi gondolkodás után így
folytatta: – Amennyiben mégiscsak történne veled valami, mielőtt még örökösöket hagyhatnál
magad után, ne aggódj, ott van a két Leslie öcséd. Adam hazajönne Írországból, hogy elfoglalja a helyét mint következő örökös.
– Megnyugtató – jegyezte meg Patrick szárazon.
– Ti, Leslie-k matuzsálemi kort szoktatok megérni, ha nem harcoltok a Stuartokért – kacagott Charlie. – S minthogy te nem akarsz küzdeni értük, szép öregkort jövendölök neked. Mire távozol e világról, annyi fiad és unokád lesz, Patrick, mint a nyű. És ott lesz az oldaladon
Flanna, ez az elragadó, bosszantó kis boszorkány.
Patrick Leslie felnevetett.
– Boldog jövőt jósolsz nekem ezekben a siralmas időkben. – Hirtelen elkomorult. – És veled mi lesz?
– Minden tőlem telhetőt megteszek az unokatestvérem, a király támogatása érdekében –
váltott komolyra a félig Stuart-házi. – Nem vagyok, soha nem is voltam és nem is akarok politikus lenni. Én csak barátként kívánok az unokatestvérem segítségére lenni, hogy vigaszt és
bátorítást nyújtsak neki ezekben a zavaros időkben. Skócia valódi uralkodóinak kívánalmai
szerint nyilvánosan vezekeltem annak érdekében, hogy a király mellett maradhassak. Követem őt bárhová.
– Majd visszatér Angliába.
– Igen, visszatér, de az már más kérdés, hogy milyen hamar sikerül visszanyernie a trónját.
Én csak hallgatok, mivel nem az én feladatom tanácsokat osztogatni a királynak, de véleményem szerint még arra várni kell – bár nem tudom, mennyi ideig –, amíg II. Károly újra elfoglalhatja a helyét Anglia trónusán. Fogalmam sincs, meddig marad Skóciában, ha itt nem sikerül felülkerekednie. Eddig türelmet tanúsított annak érdekében, hogy megszerezze magának
az első koronát, de hiszen ismered a Stuart-háziakat. Rendíthetetlenül hisznek az isten kegyelméből való jogaikban. Sokáig zokszó nélkül tűri ezt a megpróbáltatást, de majd elfogy a
türelme. Jóval okosabb, mint az apja, a nagybátyám. Noha nincs ínyére és ódzkodik, azért ha
nem is egykönnyen, de rá lehet venni a kompromisszumra.
– Persze – bólogatott Glenkirk hercege – de nem hiszem, hogy a skót presbiteriánus egyház hagyja, hogy a király bevonuljon Angliába.
– Ó, az egyház hatalma már kezd gyengülni, kisöcsém. Ez egy lassú folyamat, de tudod, a
Stuartok minden hibájuk ellenére mindig népszerűségnek örvendtek az emberek körében. Ez a
király fiatal, és delejes erővel bír. Ellenállhatatlan kisugárzásával és megnyerő modorával
számtalan hívet szerzett magának. Ezek az emberek csak a király hívó szavára várnak.
– Ostobák – jegyezte meg Patrick. – Amint anyánk is megmondta, az angolok nem fogják
tárt karokkal fogadni a mi skót szoknyás és dudás seregeinket. Nemegyszer vonultunk be
Angliába háborúzni és fosztogatni. Az országaink között húzódó határ mindkét oldalán emlékeznek még az emberek. Ha rajtam múlna, megpróbálnék valamilyen módot találni, hogy
eltegyem láb alól az úgynevezett köztársaság vezetőit.
– Ó, megszólalt benned a mogul.
– Nos, ha vákuumot teremtenénk Angliában a hatalmi struktúrában, akkor lehetővé válna a
király számára, hogy hazatérjen, és betöltse ezt az űrt – elmélkedett Glenkirk hercege. – Az én
szememben ez jobb megoldásnak tűnik.
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– Hogyan vinnénk véghez ezt a tervet, kisöcsém? És hány emberrel kellene végeznünk ehhez? S ha hozzálátnánk is, hogyan tudnánk egyenként egyszerre levadászni az összes fontos
személyiséget, ügyelve arra, nehogy Cromwell kevésbé befolyásos hívei töltsék be ezt az űrt.
– És a királyért vívott csatában hány ember fog elpusztulni? – vetette ellen Patrick, majd
gúnyosan hozzáfűzte: – Igaz, azok csak népnek és nem fontos személyiségeknek számítanak a
felséges Stuartok életében. Nemde, Charlie?
– Jézusom, de cinikus lettél, kisöcsém! Nem ismerek rád, és azt hiszem, a szüleink sem
néznének rád jó szemmel. Már hogyne számítana, hogy derék emberek az életüket áldozzák a
csatákban, de háborúkat akkor is vívni kell az igazság védelmében.
– De ki dönti el, Charlie, hogy mi az igazság? És kitől kapja a felhatalmazást arra, hogy ezt
eldöntse? Mindannyian, ahányan csak vagyunk, másképp szemléljük a dolgokat, de mi rossz
van abban, hogy nem egyezik mindenben a véleményünk? Nézd meg, milyen ellentéteket
szült a vallás. Valóban azt hiszed, hogy Isten előbbre valónak tartja az egyik vallást a másiknál? Az emberek mégis pápákon és érsekeken marakodnak, holott kérdés, egyáltalán szükség
van-e rájuk. Mindegyik félnek meggyőződése, hogy az Isten nevében elkövetett gyilkosság és
súlyos testi sértés feljogosítja őket arra, hogy tovább folytassák az erőszakot, s ami még roszszabb, abban a hiszemben élnek, hogy Isten pártfogolja az ügyüket. Az angyalok hogy könynyezhetnek, bátyám, a vallásháborúk okozta szenvedések láttán! Te azt állítod, a Stuartok
nem hoznak bajt, én pedig azt mondom, balszerencsét okoznak. Skóciában mindig dúlt belháború, amelyet király vívott gróf ellen és klán klán ellen. Hány Stuart-király lett fiatalon gyilkosság vagy az egyes érdekcsoportok csatározásának áldozata? Míg tőlünk délre Anglia továbbra is erős maradt és virágzott, mi sosem éltünk olyan jólétben, és a földünk sem gyarapodott. Mi viaskodtunk egymással és az egyházakkal. Az öreg Jakab király alig várta, hogy
megörökölje Erzsébet trónját. És hány meg hány skót nemes követte őt délre? És milyen keservesen megsínylették az angolok a Stuartokat meg a famíliájukat, és hogy nehezteltek rájuk.
Mert magunkkal vittük s elhintettük a Skóciában évszázadok óta dívó viszálykodás magvát.
Erre az angolok megöltek egy Stuart-királyt, egy másikat pedig elűztek a földjükről, és létre
kívántak hozni egy köztársaságnak nevezett valamit.
– Majd leverik a köztársaságot, és végeznek azokkal, akik felakasztották a királyt – jelentette ki Charlie határozottan.
– Addig még mennyi idő telik el, és hány embert ölnek meg, Charlie? – kérdezte Patrick
nyugodt hangon.
– Nem tudom – jött a hasonlóképpen higgadt válasz.
– Senki sem tudja – bólogatott Patrick. – Úgyhogy, Charlie, holnap fogom a lobbanékony
ifjú hitvesemet, és visszatérek vele Glenkirkbe. Hónapokkal ezelőtt felesküdtem a Nemzeti
Szövetségre. A glenkirki templomban egy presbiteriánus lelkész, egy ártalmatlan ember szelíden és gyűlölködés nélkül szokott prédikálni. Alkalmazkodom a törvényhez, és nem ellenségeskedem a szomszédaimmal. Nem szólítom fel az embereimet, hogy adják oda az életüket II.
Károlyért. Tiszteljük a királyi címét, de nem vívunk csatát érte; és Angliába se vonulunk be,
mert, jegyezd meg, amit mondok: végső soron erre megy ki a játék. Az év végéig ez a király
rákényszeríti Cromwellre az akaratát. A dunbari vereség után az angolok megvetették a lábukat Edinburghban. Imádkozzunk, hogy a te király kuzinod a következő lépésével nehogy teljes pusztulásba vigye Skóciát.
– Nem hagyom, hogy emiatt összevesszünk egymással – mondta Charlie.
– Miért vesznénk össze? Megértem a hűségedet, Charlie. Nagyra becsülöm, de miként neked a Stuart-családhoz, úgy nekem a glenkirki Leslie-khez kell hűnek lennem. Ez azonban
mit sem változtat azon, hogy te a bátyám vagy, és szeretlek.
Charlie szeme könnybe lábadt, de azért sikerült elmosolyodnia.
– Néha elfelejtem, hogy már felnőttünk – mondta halkan.
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– Szép ifjúkorunk volt – értett egyet vele Patrick. – Még most is elevenen él az emlékezetemben, hogyan tanítottál meg lazacot fogni a Glenkirk melletti kis patakban. Azt hiszem,
nyolcéves voltam, te meg tizenkettő.
– Emlékszel, hogy aznap hat halat vittünk haza, és odaadtuk a szakácsnak? És hogy dagadt
a keblünk, amikor este föltálalták a főasztalra! Azután Duncan és Adam is meg akartak tanulni horgászni, mi pedig attól kezdve örökké elosontunk előlük, hogy lerázzuk őket.
– Duncan borzasztóan sírós kölyök volt akkoriban – idézte fel Patrick. – Immár ő is és
Adam is felnőtt férfiak. A húgocskámat, Autumnt kivéve mindannyiótoknak vannak gyermekeik, csak nekem nincsenek. Szeretnék saját családot, Charlie.
– Flannától megkapod. Rendes lány, és tudja, mi a kötelessége Glenkirkkel szemben.
– Félek, hogy a király belopta magát a szívébe.
– Hibbant vagy, hogy nem veszed észre, kisöcsém, hogy Flanna beléd szerelmes. Légy vele gyöngéd, és hamar visszanyered magadnak. Ő nagylelkű gesztust tett, de még az unokatestvérem is tisztában van vele, hogy a lány terve kudarcba fog fulladni. A tőle megszokott
módon kezelte a feleséged szenvedélyes elkötelezettségét az ügye iránt. Kedvesen és szép
szavakkal. Vallj szerelmet Flannának, Patrick. Csak ennyit kell tenned a meghódítása érdekében.
– Miért mondogatod folyvást, hogy szerelmes vagyok ebbe a lehetetlen némberbe? – kérdezte Patrick ingerülten.
– Ha nem lennél oda érte, kisöcsém – nevetett Charlie –, nem bosszankodnál ennyire a viselkedésén. És nem jöttél volna lóhalálában utána. Törődsz vele, szereted. Miért nem akarod
elismerni?
– Hagyjam még jobban a fejemre nőni? Azt állítod, szeret engem, de ő ezt egy szóval se
mondta nekem.
– Nem is fogja, amíg te nem vallasz neki szerelmet, de ne kérdezd, miért. Nem tudok rá
magyarázatot, de úgy látszik, ez női szokás. Addig nem hajlandók bevallani, hogy mit éreznek a szívükben, amíg a férjük ezt meg nem teszi. Az én Bessem, Isten nyugosztalja, addig
őrizgette a titkát, amíg kétségbeesetten a lába elé nem borultam. Csak akkor volt hajlandó
bevallani, hogy szeret. – Charlie megvonta a vállát. – Még ma sem tudok sok mindent megérteni a nőkben. A mama hogy kacagna, ha most hallaná, amit mondok – kuncogott Lundy hercege.
– Majd ha hazaérünk, talán megpróbálom a vallomásommal megnyerni magamnak. Ám
most az a legfőbb gondom, hogy hol alszom ma éjjel. Flanna bereteszelte a hálószobaajtót. Én
pedig nyilvános helyen nem könyörgök bebocsáttatásért.
– A nappaliból nyílik egy kis szoba. Van benne egy szalmazsák. Azon aludtam. Majd kikönyörgök magamnak egy ágyat a királyi rezidencián. A stuartos varázsomnak sok hasznát
veszem a presbiteriánus egyháznál.
– Nehéz volt a vezeklés? – kérdezte Glenkirk hercege.
– Nem volt nagyon nehéz, mivel az a cél lebegett a szemem előtt, hogy az unokatestvérem
mellett maradhassak vigasznyújtónak. Teljesen lenyűgözte őket az őszinteségem – vigyorgott
Charlie.
– Holnap találkozunk? – kérdezte Patrick.
– Idejövök, mielőtt útra kelnétek – állt fel Lundy hercege, és kinyújtóztatta hosszú végtagjait. – Jó éjszakát, Patrick – búcsúzott, és távozott az ivóból.
Glenkirk hercege végigment a szűk folyosón a lakosztályba, ahol a felesége aludt. Belépett, átvágott a helyiségen, és reménykedve megpróbált bejutni a hálószobába. Az ajtó még
mindig zárva volt. Az ő engedetlen Flannájának szép kis természete van, gondolta majdhogynem jókedvűen Patrick. Micsoda egy nőszemély! Ha a bátyja nem jött volna Glenkirkbe, valószínűleg a kis kiruccanására sem derült volna fény, s Patrick most egy cseppet sem lenne
okosabb. Ezentúl viszont nem lehetnek titkaik egymás előtt, határozta el Glenkirk hercege. A
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kezébe vette a köpenyét, bevonult a kis szobába, és fekhelyét kivitte a kandalló elé. A tűz még
égett, de rakott rá fát, hogy tovább táplálja. Leheveredett a szalmazsákra, magára húzta a
szőrmével bélelt köpenyét, és elaludt.
Arra ébredt, hogy nyílik a hálószobaajtó. Flanna kilépett a szobából, és meglepetten látta,
hogy ott fekszik a férje.
– Jó reggelt, asszony – emelkedett fel Patrick a zsákról.
– Mikor indulunk? – tudakolta Flanna kissé nyugtalanul.
– Egy kiadós finom reggeli után, és miután istenhozzádot mondtunk Charlie-nak. Jó lesz?
– Igen. Az embereid tudják, hogy itt vagy?
– Igen, és ők is szedik a sátorfájukat a két lóvá tett kísérőddel együtt – felelte Patrick röhögésélve. Elhatározta, hogy könnyedén veszi ezt a dolgot, hogy visszanyerje hitvese kegyét. –
Ha majd hazaérünk Glenkirkbe, az unokaöcséd megkezdi a tanulást Freddie-vel és Sabrinával
együtt. Ami az ifjú Ian More-t illeti, nagyon kiábrándult, és többé nem hagyja, hogy rakoncátlan hercegnéje lépre csalja.
– Nem engedem, hogy megbüntesd, amiért engedelmeskedett a parancsomnak. Mi mást tehetett volna, Patrick? Én vagyok az úrnője, ő pedig Glenkirk hűséges híve. Nem tudta, hogy
miben töröm a fejem.
– Tudom – felelte a herceg megfontoltan. – Éppen ezért most, hogy beszéltem vele, többé
nem engedelmeskedik senki másnak, csak nekem és az elöljáró parancsnokának. Örülök
azonban, hogy magadra vállalod a felelősséget ezért a balul sikeredett merész vállalkozásért.
Kétlem, hogy az apád örvendezne, ha megtudná.
– Aulay biztosan rohant volna beárulni neki. Az öregember pedig, ha tehette volna, jól elvert volna érte.
– Nekem is jól el kellene fenekelnem téged.
Flanna döbbenten a férjére meredt.
– Csak nem tennéd meg? – kiáltotta.
– Ez alkalommal eltekintek a veréstől, kislány, pedig el kellene náspángoljalak. Csakhogy
úgy érzem, kezdek gyengéd érzelmeket táplálni irántad.
Flanna ismét elképedt, s még el is pirult.
– Ó – nyögte ki elcsodálkozva. – A legjobb lesz, ha felöltözöm – ocsúdott fel az ámulatból,
s eltűnt a hálószobában. Becsukta maga mögött az ajtót, de ezúttal nem reteszelte el.
A kutyafáját! Charlie-nak mégiscsak igaza volt? Lehetséges, hogy Flannával csakugyan
szerelmesek egymásba? És ha szerelmet vall neki, vajon Flanna is megteszi ugyanezt? Patrick
Leslie-nek egyszeriben be kellett látnia, hogy míg a szeretkezéshez nagyon is értett, arról fogalma sem volt, milyen egy nőbe szerelmesnek lenni. Ez nyilván elsajátítható készség, és
majd együtt beletanulnak, gondolta magában, s elmosolyodott. A hálószobaajtóhoz lépett, és
kopogtatott, mielőtt benyitott.
– Van bent mosdóvíz? – kérdezte Flannától.
– Gyere beljebb. Már belemosakodtam, de nem voltam piszkos. – Az asztalon álló mosdótálra mutatott, majd folytatta az öltözködést.
Patricknek már többnapos szakálla nőtt, de tudta, hogy amíg nem érnek vissza Glenkirkbe,
nem lesz lehetősége borotválkozni. Alaposan megmosta az arcát és a kezét.
– Bizonyára borostásnak látszom.
– Igen, és nekem nem tetszik.
– Nekem se.
– Jó reggelt, milady! – hallották odakintről Annie kiáltását. – Meghoztam a reggelit. Ó! –
Szeme tágra nyílt a herceg láttán.
– Annie, ő a férjem, Glenkirk hercege – mondta Flanna. – Értem jött, hogy hazakísérjen.
Jobban tenné, ha visszamenne a konyhára, és hozna még harapnivalót. A herceg szereti a bőséges reggelit.
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Annie letette az asztalra a tálcát, és pukedlizett.
– Máris hozom, asszonyom – mondta, és kirohant a szobából.
– Valószínűleg elpletykálja a szakácsnak, hogy őladységénél itt van egy felföldi vadember,
aki ki van éhezve a főztjére – mondta kuncogva Patrick.
– Úgy is nézel ki, mint egy felföldi vadember – állapította meg Flanna. – Úgy festesz, mint
a bátyáim, de nekem jobban tetszel sima képpel, szakáll nélkül. Jóképű férfi vagy, de ma reggel senki sem mondaná ezt meg rólad.
– Szóval jóképűnek tartasz, asszony? – A férfi zöldaranyszín szeme az enyhülés jeleit kutatta Flanna arcán, s meglepetésére rá is lelt.
– Igen, de nehogy azzal áltass, hogy ezt eddig még senkitől sem hallottad – mondta Flanna
csípősen.
Patrick Leslie kinyújtotta a kezét, és magához vonta hitvesét.
– Bevallom, hogy hallottam már, de az én szépséges feleségem szájából még nem. – Ajkával megérintette Flanna homlokát.
– Akkor most elégedett lehetsz – mondta ellágyuló hangon a lány. – Még haragszol rám,
Patrick?
– Igen – felelte a herceg, de korántsem úgy festett, mint egy haragos ember. – Rossz kislány vagy, Flanna Leslie, de hajlandó vagyok megbocsátani, ha megígéred, hogy többé nem
titkolsz el előlem semmit.
Flanna szíve hirtelen hevesen kezdett verni. Férje még soha nem tekintett rá így. Lehetséges, hogy szereti? És nemcsak Brae-ért?
– Majd igyekszem jó feleség lenni, mylord – ígérte.
– Charlie elmesélte, mit éreztél, amikor ránéztél a többi Leslie asszonyság portréjára. Hívatok egy piktort Aberdeenből, hogy fesse meg az arcképedet. Tudod, mit mondanak majd az
utódaink rólad? „Ő Flanna Leslie, a második hercegné. Ő volt az összes Leslie úrnő közül a
legszebb, és a férje mindenkinél jobban szerette és becsülte.” Ekképpen vallanak majd rólad,
Flanna.
– Azt mondják, hogy a férje szerette őt? – Flanna szeme elkerekedett az ámulattól férje
szavai hallatán.
– Igen – válaszolta Patrick, és arra gondolt, mekkora nagy bolondot csinált magából.
– Ó, Patrick! – sóhajtotta a hercegné, és párja karjába omlott. Arca ragyogott a boldogságtól. – Ez igaz?
– Igaz – felelte a férfi, és felesége üdvözült arckifejezése láttán rádöbbent, hogy bátyjának
igaza volt. – Szeretlek, te lány.
– Én is szeretlek! – kiáltotta Flanna, karját férje nyakára kulcsolva, és megcsókolta. – Ó, de
még mennyire szeretlek!
Patrick szélesen mosolygott, miközben érezte, hogy a szívét elönti a boldogság.
– Te vagy a legátkozottabb asszony, Flanna Leslie!
– Igen – bólogatott Flanna. – Az vagyok – mondta, és együtt kacagtak.
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HARMADIK RÉSZ

Tüzes Flanna

11. fejezet
A férfi sima nyelve forró nyomot égetett Flanna hamvas felsőtestébe. Odakint, a glenkirki
kastély falain túl gyászosan üvöltött a szél, s jeges esővel és némi hóval elegyes eső verte az
ablakokat; a hálószoba kandallójában azonban a tűz nagy lánggal égett, felmelegítette a szobát, és megvilágította a hatalmas ágyban egymásba fonódott párt.
Glenkirk hercegnéje elégedetten sóhajtozott, amint férje végigízlelgette minden porcikáját.
Végignyalta a talpát, s be-betért minden egyes lábujja közé. Nyelvével végigsiklott lábikrájának hajlatán, megcsókolta térdkalácsát. Flanna mellei még mindig bizseregtek a korábbi becézgetéstől, mellbimbója feszesen meredezett. A férfi az orrát hozzádörgölve majszolta hasának lágy húsát, bőrének bársonyosságát ízlelgetve. Flanna mélyet sóhajtott, amikor férje arcát
a vénuszdombját ékesítő szőrpárnába fúrta.
– Csináld! – mondta érzelmektől fojtott, fátyolos hangon, még ha tudta is, hogy nem tudná
megállítani. Nem is akarta, hogy abbahagyja
Patrick felemelte sötét fürtös fejét, s zöldaranyszín szeme veszedelmesen csillogott.
– Együtt fogjuk csinálni – közölte.
– Együtt? – Flannát zavarba ejtette a férfi kijelentése.
Hatalmas kezével megmarkolta asszonya vénuszdombját, és erősen megszorította, amitől
Flanna megremegett.
– Kedvedre van, amikor megérintelek itt a számmal. Szereted, amikor a nyelvem játszadozik veled. Kellemes érzéssel tölt el, amikor megszopogatom huncut szerelmi rügyecskédet.
Ám nekem is szükségem van arra, hogy incselkedjenek és játszadozzanak velem. – Patrick
hirtelen mozdulattal az ellenkező irányba fordult oly módon, hogy a feje most Flanna combja
között nyugodott, s férfiassága asszonya szájának feszült.
Flanna bármennyire is megilletődött, korántsem volt gyáva, ha elragadta a szenvedély.
– Mit kívánsz, mit tegyek? – tudakolta férjétől.
– Használd a nyelved, kislány, de ne a fogaidat. Végy belőlem annyit édes ajkaid közé,
amennyit csak tudsz, és szopogass. Meglátjuk, hogyan boldogulsz, és azután, ha te is szeretnéd, még egy kicsit tökéletesítjük a mesterfogásokat. – Széttárta szeme előtt hitvese szeméremajkait, és nyelvével ízlelgetni kezdte.
A hirtelen rátörő gyönyörtől remegve Flanna tétován szétnyitotta ajkait, s nyelvével először félénken, majd növekvő szenvedéllyel becézgetni kezdte a férfiasságot. Felbátorodva
most a szájába vette, és erősen szívni kezdte az egyre duzzadó és keményedő rudat. Kezébe
fogta a férfi két ékkövét, miközben ajkaival s nyelvével munkálkodott a lándzsán. Izgalma
nőttön-nőtt, amint azt tapasztalta, hogy ugyanolyan hatalma van a férfi felett, mint neki őfölötte. Valami gyönyörteli pajzánság volt abban, ahogy szájuk egymás legrejtettebb testtájával
játszadozott. Patrick nyelve alaposan végigfürkészte rejtekét, amitől Flanna egész testében
kéjesen meg-megremegett. Az asszony mind hevesebben szopogatta férje dárdáját, mígnem
az felkiáltott, hogy hagyja abba a gyötrést. Elengedte a vesszejét, de csak azután, hogy lenyalta a férfiasság Küklopsz-szeméből kicsorduló apró gyöngycseppet. Sós íze volt.
Patrick gyorsan megfordult, maga alá szegezte kedvesét, s a mámortól felnyögött, amint
erős lökéssel mélyen belehatolt. Flanna meleg és nedves öle már várta, s forrón, szorosan magába zárta. Ezüstszínű szemét lehunyva siklott bele a testét elárasztó gyönyör végtelen óceánjába. A férfi lüktető hímvesszeje teljesen betöltötte. Ritmikus lökéseitől az örömmámor fene118

ketlen mélységeibe zuhant. Ujjai férje izmos vállába mélyedtek, majd hevesen végigpásztáztak háta teljes hosszán.
– Szuka! – morogta Patrick, amint szája szenvedélyes csókkal csapott le hitvese ajkára.
Flanna a magasba szárnyalt. Szinte megsemmisült. Csak a gyönyör érzése éltette. Sikoltott
a kéjtől, de kiáltása csak az ő fülében visszhangzott. A hálószobában csupán lázas nyöszörgését és férje kielégüléstől elragadtatott üvöltését lehetett hallani, amint egyszerre érték el a tökéletes beteljesülés állapotát. Majd minden puha sötétségbe és mély csendbe borult. Amikor
végül magához tért, férje ölelő karjaiban találta magát, s füle alatt hallotta a férfi egyenletes
szívverését.
– Csodálatos! – csupán ennyit tudott szólni.
– Igen, csodálatos volt, kislány – értett egyet Patrick nevetve.
– Patrick, pihennünk kell – mosolygott Flanna a hercegére. – Amióta hazajöttünk Perthből,
minden éjszakánk így telik el. Reggel alig tudok felkelni, hogy ellássam a teendőimet, vagy
hogy megszervezzem a gyerekeknek a napot. Azért feladataink is vannak, kedvesem.
– Melyek közül az elsődleges az, hogy egy-két örököst csináljunk – kuncogott a herceg.
– A gyerekek majd idejében megérkeznek – biztosította a férjét Flanna. Az volt az igazság,
hogy minden valószínűség szerint már állapotos volt, de megfogadta magában, hogy addig
egy árva szót sem szól róla, amíg nem lesz benne teljesen bizonyos. Apja házában felnőve
elég ismeretet szerzett erről a témáról. A sógornői közül hol az egyik, hol a másik esett teherbe. Még van idő, hiszen rajta még nem látszik. Különben is, a ma éjszakai zord időjárás dacára közeleg a tavasz. Már március van. Hamarosan megfelelő lesz az idő a toborzó körúthoz.
Először a saját családját kívánta felkeresni, mivel Brodie-kból volt bőven, mint ahogy
Charlie-nak és Patricknek Perthben megjegyezte. Majd a Gordonokat látogatja meg. Valaha
régen házasság révén kerültek rokonságba a glenkirki Leslie-kkel, és a saját távoli vérrokonainak is számítottak. Ám ha bejelentené Patricknek, hogy várandós, meghiúsítaná az egész
tervét. Minden tőle telhetőt elkövetne annak érdekében, hogy Glenkirkben tartsa. Flanna tudta, hogy ezt nem engedheti, mert szavát adta a királynak. Tisztában volt azzal, hogy Patrick
még mindig nem nyugodott bele, hogy a felesége nyíltan támogatja Károly királyt. Flanna
nem bánta, hogy férje nem tud megbékélni ezzel, amennyiben nem gördít akadályt az útjába.
Mindazonáltal boldogabb volt, mint valaha életében. Az egymás iránt táplált szerelem
olyan világot tárt ki előtte, amely még a képzeletében sem létezett. Most végre megértette
édesanyja és édesapja egymáshoz fűződő kapcsolatát. Szerelemházasság – e szóval jellemezték az emberek a szépséges Maggie Gordon és a nála jóval idősebb Lachlann Brodie frigyét.
Egyesek gúnyosan, mások csodálkozva mondták ki e szót. Ők nem látták meg azt, amit az
édesanyja látott Killiecairn urában. Flanna immár pontosan tudta, hogy ez az érzés mit jelent.
Majd gondoskodik arról, hogy a gyerekei is megértsék, s majdan csakis szerelemből házasodjanak.
Becsületbeli ügynek tekintette, hogy megtartsa a királynak adott szavát, de most már tudatában volt, hogy a legfontosabb számára az, hogy saját családja legyen. Minél többet tudott
Glenkirk történetéről és magukról a Leslie-kről, annál jobban érezte a rá háruló felelősség
súlyát. Az ő sorsa az, hogy a következő herceg s majdan a többi fiú és leány édesanyja legyen.
Máskülönben miért bukkant fel Patrick Leslie oly váratlanul Brae-ben azon az őszi délutánon,
amikor először találkoztak? Ez csakugyan a sors műve volt. Gondoskodik arról, hogy második fia megkapja az ő édesanyja családjának címét. Az a fiú lesz Brae grófja.
Ha a király visszakapja a trónját, ezt a jutalmat kéri tőle szolgálata fejében. A fiút Angus
Gordon Leslie-nek nevezi el. Az első grófot is Angusnak hívták, ahogy a nagybátyját is. Ő
volt Brae utolsó egyenes ági férfi leszármazottja. Mégsem fogják semmittevő hercegnéként
számon tartani. Hanem Flannaként, Glenkirk második hercegnéjeként, aki tettével hozzájárult
ahhoz, hogy a törvényes király visszatérjen a trónjára; és aki egy harmadikgrófi címet is szer-
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zett Glenkirk első grófja leszármazottainak. Ahogy e grófnak a lánya, a legendás Janet kivívta
a családja részére Sithean grófi címét, úgy szerzi meg Flanna Leslie Brae-t az övéinek.
Miután megvilágosodott szeme előtt a cél, hozzáfogott megtervezni a szökését. Kigondolta, hogy akkor lopózik el Glenkirkből, amikor a hideg, csapadékos időjárás kedvezőre fordul,
s nem kell attól tartania, hogy útközben belázasodik. Most ismét úgy tűnt, a sors a kezére játszik. Egy március végi reggelen megjelent legidősebb bátyja, Aulay. Bevezették a terembe,
ahol egybegyűlt a család. A férfi odasietett a sógorához, és mélyen meghajolt.
– Apám a halálán van – jelentette be a hercegnek.
Flanna apró sikolyt hallatott, s kezét a szája elé kapta.
– Látni kívánja a lányát. Fingalt is magammal viszem – közölte Aulay.
– Természetesen – vágta rá Patrick Leslie nyomban. – Küldjenek értem, amikor Flanna hazakészülődik, és odamegyek, hogy hazakísérjem. A fiát is visszavárjuk. Az unokaöcsémmel
nagy barátok lettek. Értelmes fiúcska, és már vannak terveink a számára.
– A feleségem örömmel hallja majd, mylord – mondta Aulay, és kis mosoly futott át markáns arcvonásain.
– Adja át jókívánságaimat a feleségének, Aulay Brodie.
– Köszönöm, lord uram – felelte tiszteletteljesen.
– Jöjjön, reggelizzen velem, amíg a feleségem összecsomagol az útra – invitálta a herceg a
sógorát.
Flanna felállt, és kirohant a teremből. Apja haldoklik! Azt hitte, az öregember örökké fog
élni. Két felesége közé temetik majd, hiszen ez már rég eldöntött dolog. Aggie már a csomagolással volt elfoglalva, amikor Flanna a lakosztályába ért.
– Fingal – mondta válaszképp úrnője kimondatlan kérdésére.
– Neked itt kell maradnod a gyerekekkel. Biddynek szüksége lesz a segítségedre.
Aggie bólintott.
– Nekem nagyon is megfelel. Akkor lássam Killiecairnt, amikor a hátam közepét. Nem
szívelem azt a helyet, és a Brodie-kat sem.
– Pedig Brodie vagy. És Lachlann a te nagyapád is, Aggie.
– Nem. Az öreg soha még egy pillantást se vetett rám. Én csak a következménye voltam a
fia gerjedelmének, amelyet egy szolgálólányon töltött ki, aki később belehalt a szülésbe, amikor engem világra hozott. Ha nem lett volna az ön áldott emlékű édesanyja, ma már nem élnék, és nem szolgálhatnám magát, asszonyom. Ő talált nekem egy szoptatós dajkát, hogy tápláljon engem. Amíg ő meg nem halt, majdnem teljes biztonságban voltam az apám feleségétől, aki mindig vert, csupán mert a férje zabigyereke voltam. A gonosz szajha! Nem, én nem
érzek a szívemben szeretetet a Brodie-k vagy Killiecairn iránt. Itt, Glenkirkben, az ön szolgálatában nagyobb jóindulattal viseltetnek irántam. Örülök, hogy itt kell maradnom. De elárulok
egy titkot. Aulay Brodie az apja örököse, de az öregember magánál tartja azt a kis bársonytarsolyt, amely az ön mamájáé volt. Abban a hálószobában rejtette el, amelyet közösen használt
az ön édesanyjával. A kandalló talapzatában van egy elmozdítható kő. Amikor ön férjhez
ment, azt hittem, önnek adja, de nem. A tarsoly a mamája ékszereit tartalmazza, amelyeket
Brae-ből hozott magával. Lehet, hogy a vén ördög megfeledkezett róla, vagy meg akarja tartani a Brodie-knak, pedig nem az ő tulajdonuk. A mamája mindig is önnek szánta. A halálos
ágyán mondta ezt el nekem. Nem árulta el Unának, mert attól félt, meg akarja kaparintani
magának. Egy szót se szóljon róla senkinek, de amikor az apja meghal, vegye vissza a mamája ékszereit. Angus bizonyíthatja, hogy igazat beszélek.
– Nem kell őt megkérdeznem. Mikor fordult elő, hogy nem mondtál nekem igazat, Aggie?
– Flanna a kezébe vette a hajkeféjét, és átnyújtotta a szobalányának. – Tehát az öreg megtartotta a mamám ékszereit. A gonosz ördög! Nagyon is jól emlékezett rá, hogy nála van. Mikor
hányt el Lachlann Brodie akár egyetlen garast is? – Szinte keserűen nevetett. – Majd meglátom, a halálos ágyán eszébe jut-e.
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Flanna bátyja és Patrick az ebédlőben üldögéltek. A szolgák már feltálalták a húst, a sajtot,
a kenyeret és a sört. Angus üzent a konyhára, hogy küldjenek fel egy tálcát a hercegné részére. Fellélegzett, amikor hallotta: a herceg arról beszél Aulay Brodie-val, hogy Flanna katonákat kíván toborozni II. Károly számára.
– Elbűvölte a bátyám unokatestvére – mesélte sógorának Patrick. – A királynak csakugyan
ellenállhatatlan varázsa van, mint ahogy mindegyik átkozott Stuartnak, mindamellett veszedelmes egy banda. Az összetoborzott hadsereg segítségével akar visszajutni Angliába. Számtalan ember élete vész el, mire visszaszerzi az angliai trónt. Miért a mi klánunk tagjai vesszenek oda, Aulay Brodie?
– Így igaz – bólogatott egyetértőn az idősebbik férfi. – Nem is ismerjük ezt a királyt. Hadba szólítják a magunkfajtát, hogy vívjunk nekik csatát, de amikor a háborúnak vége, megfeledkeznek rólunk – jegyezte meg Aulay bölcsen.
Angus két megtömött cseréppipát hozott be egy tálcán. Odakínálta a hercegnek és a sógorának. Miután mindegyikük elvette, egy szolga a kandallóból kivett kis parázzsal meggyújtotta a pipákat. A kék füstfelhő a fejük körül gomolygott, miközben békésen pipázgattak.
– Ah! – szólalt meg Aulay Brodie. Elvétve látott mosolyra derült az arca. – Még soha nem
szívtam ilyen finom dohányt, mylord.
– A nővérem, Fortune az Újvilágban él. A Mary’s Land-i ültetvényéről minden tavasszal
küld nekünk dohányt. Tulajdonképpen az apánknak szánta, de remélem, ezentúl nekem küldi
majd. Már értesült apánk múlt szeptemberben bekövetkezett haláláról, de talán továbbra sem
feledkezik meg a Glenkirkben élő öccséről. Ha mégis, majd emlékeztetem – nevetett a herceg.
– Már rászoktam a finom dohányára.
– Biztosra veszem, hogy én is rá tudnék szokni – osztotta a herceg véleményét Aulay
Brodie, miközben nagyokat szippantott a cseréppipából, és mélyen beszívta az édes dohányfüstöt.
Flanna lovaglóruhában és sapkában besietett a terembe. Szemlátomást útra készen állt, és
türelmetlen pillantásokat vetett az elégedetten pöfékelő bátyjára.
– Evett már? – kérdezte tőle Angus.
– Még nem volt időm – felelte Flanna.
– Akkor üljön le – mondta a háznagy erélyesen, és kiszolgálta. – Lachlann Brodie várhat
még egy kicsit, amíg a fia elszívja a pipáját és a lánya megtömi a hasát. Ennie kell, kiváltképp
most – közölte Angus nyomatékosan.
– Mit jelentsen ez? – kérdezte halkan Flanna.
– Hát bolondnak néz engem, unokahúgom?
– Nem biztos.
– Én pedig biztos vagyok benne, Flanna Leslie, mert már megint valami rosszban töri a fejét, és nem óhajtja tudomásul venni az állapotát. Ha majd visszajön, mondja meg a férjének,
mert különben én fogom közölni vele.
– Majd ha visszatérek, Angus. Nem hagy nyugodni a lelkiismeretem, és akkor tényleg tudatom a férjemmel – mondta bűnbánó arccal Flanna, de magában ezt gondolta: „Majd ha
visszatérek, de nem térek vissza addig, amíg nem toboroztam embereket a királynak.”
Angus elégedetten bólintott, mit sem sejtve unokahúga fondorlatos tervéről.
– Tessék, egyen – tette le a tányért elébe.
– Gondoskodj róla, hogy Patricket a távollétemben rendesen kiszolgálják – hagyta meg
Flanna Angusnak. – És ügyelj rá, hogy Aggie segítsen Biddynek a gyerekek felügyeletében,
és betartsák az előírt napirendet. – Amikor hozzálátott az evéshez, meglepődve tapasztalta,
hogy már csillagokat lát az éhségtől.
– Glenkirkből egyedül csak a szépséges úrnő fog hiányozni – mondta halkan Angus. – Az
apja temetése után ne maradjon ott. Nem kell őt gyászolnia, arra ott vannak a fiai és a menyei,
bár kétlem, hogy búslakodni fognak utána. Mondja meg Aulaynak, hogy még mielőtt az apja
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örökre lehunyja a szemét, szilárdítsa meg a tekintélyét, és ezt az apjával is erősíttesse meg a
többiek előtt, mert különben elszabadul a pokol, amint Lachlann Brodie-t magához szólítja a
Teremtő. A fiai mindazonáltal marakodni fognak; ám ha Aulay szigorúan fogja őket, rend és
nyugalom fog uralkodni, és csak annyi változás lesz, hogy más lesz Killiecairn urának hangja
– mondta végezetül Angus Gordon.
– Útközben beszélek Aulayval. Te is jól tudod, hogy a sógornőm, Una, nem fogja hagyni,
hogy a bátyáim közül bármelyik is elbitorolja a férjétől a Killiecairn feletti hatalmat. Évek óta
arra vár, hogy Aulay elfoglalja az őt megillető jogos helyét a családban – jegyezte meg Flanna
józanul.
– Jól mondja, mylady, ez az igazság – mosolygott Angus keserűen.
Aulay Brodie elszívta a pipáját, s miközben letette a tálcára, felállt.
– Indulhatunk, húgom?
– Igen – felelte Flanna, és a maradék sajtdarabot a zsebébe süllyesztette, hogy majd útközben elmajszolja. Felállt, és férjéhez fordult: – Köszönöm, mylord, hogy elenged az apámhoz.
Szíves engedelmével csak a temetés után térek haza.
– Rendben van – adta hozzájárulását Patrick, és felesége állát felemelve a szemébe nézett.
– Egy perccel sem kívánok rövidebb életet az apádnak, mint amennyit Isten szánt neki, de
remélem, nem maradsz sokáig. Majd érted megyek. – Gyengéden megcsókolta hitvese ajkát.
– Máris hiányzol. – Flanna pirulása halk kacagásra késztette, és elengedte a lányt. – Gondolj
rám minden este – mondta pajzán mosollyal.
– Úgy lesz, mylord, és biztosra veszem, hogy ön is gondol rám… és a fekete gyöngysoromra.
– Boszorkány – kuncogott Patrick. Hirtelen mozdulattal magának háttal fordította kedvesét, és meglegyintette a farát. – No, indulj!
Flanna távozott, de a teremben Patrick még mindig visszhangozni vélte élénk, gyöngyöző
kacagását. Felmászott az északi toronyba, hogy onnan vessen búcsúpillantást az Aulayval és
Fingal Brodie-val elnyargaló felesége után.
Flanna magán érezte férje tekintetét, de nem nézett hátra búcsút inteni. Hirtelen ráébredt,
hogy nincs ereje hozzá. Vívódott magában.
Sosem rajongott az apjáért, hiszen Lachlann Brodie csak az édesanyját szerette szenvedélyesen. Közös gyermeküket csupán addig tüntette ki némi figyelemmel, amíg felesége élt, és
akkor is csak azért, hogy Maggie kedvében járjon. Miután Flanna édesanyja meghalt,
Lachlann Brodie teljesen megfeledkezett a lányáról. Elveszett a tömegben, a népes család
tagjai között, csak Una és Angus Gordon törődött vele.
Pusztán gyermeki kötelességből indult útnak Glenkirkből, hátrahagyva a férfit, akit teljes
szívéből szeretett, hogy meglátogassa Killiecairn haldokló urát. Ő volt Lachlann Brodie
egyetlen leánya. Ha nem is az apja miatt, de az elhunyt édesanyja iránti szeretetből kötelességének érezte, hogy ott legyen a végső órákban atyja halálos ágyánál, annak ellenére, hogy
most nem szívesen hagyta el Patricket.
Legalább ez az idő tartson ki sokáig, gondolta Flanna, ahogy az úton haladtak tovább.
Fingalnek be nem állt a szája, amint apjának élménybeszámolót tartott arról, hogy mennyire
más Glenkirk, mint Killiecairn, és milyen leckéket vesznek Lady Sabrinával és az ifjú Lord
Frederickkel.
– Brie felveszi a versenyt bármelyik fiúval – mesélte az apjának. – Flanna megtanította neki, hogyan kell az íjat használni. Nem olyan ügyes, mint Flanna, de azért célba talál, és már
egyre jobban megy neki.
– Szerencsés kölyök vagy – bólogatott Aulay. – Csak vigyázz, nehogy elveszítsd a lehetőséget, amit kaptál. A herceg elégedett a fiammal? – fordult a húgához.
– Patrick kedvesen bánik vele, de Fingal nem az ő gondja, hanem az enyém és a rokonomé.
Amennyiben Patrick nem neheztel meg rá, és Fingal továbbra is jól viselkedik, aranyélete lesz
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Glenkirkben. A férjem azt mondja, ha majd már annyit fog tudni, mint a tanítómestere, elküldi az aberdeeni egyetemre.
– Ki tanítja a gyereket?
– Az öreg anglikán lelkész. Tanult, művelt ember, és a Leslie-k nem hajlandók megválni
tőle, habár most a skót presbiteriánus vallást követjük. Az öreg lelkész törvénytisztelő ember,
így nem érheti szó a ház elejét.
Bátyja elégedett morgást hallatott, és haladtak tovább Killiecairn felé. Flanna szeretett volna beszélni Aulayval, ahogy Angus tanácsolta neki, de látta, hogy ez most nem a megfelelő
alkalom. A Brae-tó mellett jártak, amikor a felhők mögül előbukkant a nap, és rásütött a kastélyra. Mosoly suhant át Flanna ajkán. Amint hazatér, hozzáfog Brae helyreállításához. Itt
fogja felsorakoztatni a király számára összegyűjtött csapatot. Így egyáltalán nem kell bevonnia Glenkirköt és a Leslie-ket a terve megvalósításába. Szélesen elmosolyodott. Minden pontosan úgy alakult, ahogy szerette volna. Minden tökéletes volt.
Késődélután értek Killiecairnbe. Egykedvűen tekintett gyermekkori otthonára. Most idegennek és kicsinek látta. Füst szállt fel a szürke kőkeményekből, de a ház furcsán csendesnek,
kihaltnak tűnt, mivel a klán tagjai Lachlann Brodie mellett virrasztottak. Aulay felesége, Una
már várta őket, amikor beléptek a terembe. „Vajon máskor is ilyen elgyötört?” – tette fel a
kérdést magának Flanna.
– Még életben van – közölte velük az asszony –, a lányát várja – nézett barna szemével
Flannára, majd a fiára tekintett, és elmosolyodott.
– Máris megyek hozzá – sietett ki a teremből Flanna.
Apja hálószobájába lépve megpillantotta az ágy szélén üldögélő sógornőjét, Ailist.
– Jó napot, Ailis – köszöntötte.
– Csakhogy végre itthon vagy – jött a barátságtalan válasz.
– Jöttem Aulayval, amilyen gyorsan csak tudtam.
– Lányom! – hallatszott az ágyból apja reszelős hangja.
– Itt vagyok, apám – lépett az öregember ágya mellé Flanna. – Menj ki! – szólt rá erélyesen Ailisre, aki felháborodottan nézett rá, és olyan arcot vágott, mintha menten szóáradatba
akarna kitörni. – Azt hiszem, Ailis, apám négyszemközt akar beszélni velem. Tudom, hogy
nem lenne ellenedre, és valószínűleg rád férne egy kis pihenés. Képzelem, milyen féltő gonddal ápoljátok őt mindannyian. Ugye, nem könnyű boldogulni vele? –barátságosan rámosolygott sógornőjére, a karjára tette a kezét, és együtt érzőn megszorította.
Csodák csodája, Ailis visszamosolygott rá:
– Igaz, eléggé fárasztó, és már jólesne valami harapnivaló.
– Itt maradok mellette, amíg nem jön valaki felváltani.
– Köszönöm – állt fel Ailis, és kiment a hálószobából.
– Megszelídültél – állapította meg az apja.
– Nem szelídültem meg, csak megtanultam kezelni az embereket, főképpen azokat, akik
rangomon aluliak – mondta őszintén Flanna. – Tényleg a halálán érzi magát, apám, vagy ez
csak ürügy, hogy kedve szerint ugráltathassa őket?
Az aggastyán felvihogott, majd az arca hirtelen komolyra változott.
– A halálomon vagyok. Különben nem küldtem volna érted Aulayt. Nekünk kettőnknek
van még valami elintéznivalónk.
– Maggie Gordon ékszereiről van szó? – kérdezett rá Flanna egyenesen.
Az öregember bólintott.
– Nem tudnék a mamád szemébe nézni, ha nem adnám oda neked az ő kis tarsolyát. Bármennyire is szeretném Brodie-tulajdonnak hinni, tudom, hogy téged illet meg, Flanna.
– Még a kő alatt van, a kandallóban?
– Ki árulta el neked? Persze sejtem, hogy Angus.
Flanna megrázta a fejét.
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– Aggie mondta el. A mama a halála előtt bízta rá a titkot, hogy majd egy nap továbbadja
nekem.
– Aggie is veled jött?
– Nem.
– Pedig az unokám – jegyezte meg Lachlann Brodie elmerengve.
– Igaz, de azt mondta, maga sosem törődött vele, ezért ő sem érzi úgy, hogy törődnie kellene magával – mondta Flanna őszintén.
– Igaza van – bólogatott az ősz fejű aggastyán. – Bármennyire is nem szeretné, gondolom,
de ez a magatartás bizony a Brodie-kra vall – nevetett erőlködve, majd hirtelen elfogta a köhögés.
Flanna fél kézzel átölelte az öregembert, felültette, és a másik kezével a szájához tartott
egy kis ónpoharat. – Igya ki! – utasította az apját, aki engedelmeskedve, nagy kortyokban,
mohón nyelte az italt. Köhögése csillapodott. Flanna érezte a leheletén a whisky szagát.
– Vedd elő a tarsolyt – hanyatlott vissza a párnákra Lachlann Brodie. – Rejtsd el, nehogy a
többiek meglássák.
Flanna a kandallóhoz lépett, s az apja útmutatásával rálelt az égő tűz szélén az elmozdítható kőre. Óvatosan felfeszítette, az üregből előhúzta a bársonyzacskót, majd visszaillesztette a
helyére a követ. Amikor széthúzta a tarsolyt és belekukucskált, egy halom ékszert látott benne. Összehúzta a zsinórját, és a nadrágja zsebébe gyömöszölte.
– Most már tiszta a lelkiismeretem – mondta halkan Lachlann Brodie.
– Ugyan, ne mondja, apám, hogy csupán ez nyomta a lelkét – ugratta a vénembert Flanna
pajkosan.
Az öreg vihogott, és egy pillanatra felcsillant a tekintete.
– Meg kell erősítenie a többiek előtt, hogy Aulay lép az ön helyébe – figyelmeztette Flanna
az apját.
– Ő a legidősebb.
– Ez kevés. Ha nem csődíti ide az összes fiát, menyét és unokáját, és nem mondja ki nyíltan, hogy mostantól kezdve Aulay a killiecairni Brodie klán ura, akkor hajba kapnak egymással annak ellenére, hogy több eszük is lehetne. Apám, ne rakjon Aulay vállára ilyen terhet.
Mindig is rendes fia volt, és amióta csak a mama meghalt, Una vezette az ön háztartását. Tegyen róla, hogy Aulayt elismerjék a többiek. Ígértesse meg velük, hogy elfogadják őt. Aulay
tisztességes, derék ember, aki nem hoz szégyent az ön nevére.
– Sosem hittem, hogy megérem a napot, amikor te szót emelsz Aulay mellett.
– Glenkirkben megtanultam a jogos tekintély fontosságát – vallotta meg Flanna.
– Akkor szólj nekik, lányom, hogy jöjjenek ide.
– Most? – hökkent meg Flanna.
– Igen, máris, mivel az éjszakát már nem érem meg. Csak rád vártam, lányom, hogy amikor majd találkozom a mamáddal, elmondhassam neki, boldog vagy. Ugye, boldog vagy?
– Igen, apám. Nagyon boldog vagyok.
– De még nincs Leslie-örökös a láthatáron – aggodalmaskodott az öregember.
– Nyár végére megérkezik – közölte Flanna. – Ön az első, aki tudja, de ne mondja el a többieknek, mert a férjem üvöltve fog idevágtatni Glenkirkből a hegyeken át, hogy vatta közé
csomagoljon. Erős lány vagyok, és életrevaló, egészséges gyermekeket fogok szülni Patrick
Leslie-nek, de azt nem akarom, hogy kalitkába zárjon.
– Tehát magammal viszem a sírba ezt a csodás titkot, de a mamádnak azért elmondom.
Örülni fog a boldogságodnak – mondta Lachlann Brodie. – Most pedig menj, és szólj nekik,
hogy tüstént látni akarom őket.
Flanna elcsodálkozott, vajon mi az ördög késztette arra, hogy elmondja apjának ezt a titkot,
amit mindeddig még magának sem vallott be? Kiment a szobából, le az ebédlőbe, hogy bejelentse:
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– Valamennyiünket látni kíván. A fiait meg a menyeit meg az unokáit. Nem férünk be
mindannyian a hálószobába, úgyhogy először a fiai és a menyei jöjjenek – közölte, és a csapat
élén haladva felvezette őket a szűk lépcsőn az emeletre.
A tölgyfa ágy köré csoportosultak. Flannának csak most ötlött a szemébe, hogy a mennyezetes ágy vászon- és bársonykárpitja milyen kopott és piszkos. A fivérei is elnyűttnek, megviseltnek látszottak, hiszen kemény, keserves életük volt. Már nem voltak fiatalok. A legidősebb, Aulay az ötvenkilenc évével maga is közel járt az öregkorhoz. Őt követte a sorban az
ötvennyolc éves Callum; az ötvenhat éves Gillies; az ötvennégy éves Ranald; az ötvenkét
éves Simon; és Bhaltair, aki ötven volt. Hat bátyjának összesen harminchét gyereke volt, akik
már egy újabb nemzedékkel gyarapították a családot. Minthogy a fivéreinek a gyermekei között csak hét lány volt, ők is már rég házasok, a Killiecairnben élők száma meghaladta a százat. Az unokahúgai a férjük családjához költöztek. Mivel ilyen nagy családból származtak,
ahol ennyi férfi élt, feleségként nagyra becsülték őket, és elnézték nekik, hogy szerény hozománnyal rendelkeznek. Valamennyien jól házasodtak, és érdemet szereztek férjük családjánál,
mert fiúgyermekeknek adtak életet.
Lachlann Brodie kinyitotta a szemét, és zord tekintettel egybegyűlt utódaira nézett.
– Ma éjjel távozom az élők sorából – kezdte.
Mindannyian hallgattak. Óvakodtak attól, hogy közbeszóljanak, amíg az öreg nem fejezi
be a mondandóját. Lehet, hogy a halálán volt; de a félelmetes galagonyavessző, amelyet az
utóbbi években mindig magánál hordott, ott feküdt mellette, és az öregembertől kitelt, hogy
odacsap nekik. Tiszteletteljesen várták további szavait. A hálószoba keskeny ablakain át hallották, hogy odakint feltámadt a szél, és az első esőcseppek kopogtak az üvegen. A tűz a kandallóban ropogott a kéményen betóduló léghuzattól, és az öregember ágya mellett elhelyezett
gyertya lángja vészjóslón reszketett.
– Halljátok szavaimat, és teljesítsétek utolsó kívánságomat. Aulay, az elsőszülött fiam
ezentúl a killiecairni Brodie. Családunk történelmében mindig az elsőszülött követte az elsőszülöttet. Így tehát megtartom a családi hagyományt, és ti is ezt tegyétek, mert különben az
átkom elér benneteket a síron túlról, ahová a porhüvelyemet elhelyezitek. Most pedig halljam
egyenként a véleményeteket.
– Én elismerem a legidősebb bátyámat, Aulayt Killiecairn új urának csakúgy, mint a férjem, Glenkirk hercege és az ő klánja. Felhatalmazott rá, hogy az ő nevében is beszéljek ez
ügyben. A glenkirki Leslie-k elfogadják Lachlann Brodie végrendeletét. Tehát legyen meg az
ő kívánsága. – Flanna felemelte apja aszott kezét, megcsókolta, és gyöngéden leengedte a
takaróra. Ezután megfordult, és legidősebb testvérének mindkét orcájára békecsókot adott.
Amikor Lachlann Brodie-nak nagy nehezen sikerült lehúznia ujjáról a hatalmát jelképező
gyűrűt, megragadta Aulay kezét, és az ujjára tolta a mélyzöld acháttal ékesített vastag aranygyűrűt. A kerek ékkövet egy nyílvesszőköteget összenyaláboló aranykéz díszítette, s alatta ez
az egyetlen szóból álló felirat állt: Egység.
Aulay Brodie a kezére meredt. Nem emlékezett rá, hogy volt olyan nap, amikor a gyűrűt,
amely most az ő ujján díszelgett, apja ne viselte volna. Aulay mindig is számított rá, hogy ő
lép Lachlann Brodie örökébe, de most a hirtelen szembesülés e ténnyel valahogy nyomasztó
volt még egy ilyen meglett korú férfi számára is. Apja mindannyiuk szemében bivalyerősnek
tűnt. Azt gondolták, örökké fog élni. Most már jobban megértette glenkirki sógorát. Egy klánért felelősséget vállalni nem könnyű és nem egyszerű feladat.
Mindegyikük megrökönyödött, amikor Lachlann Brodie hirtelen éles hangon vihorászni
kezdett.
– Ugye, most már látod, Aulay?
– Igen, apám, látom – felelte vontatottan. – Máris érzem a súlyát.
– Addig a napig az ujjadon hordod, amíg nem kapja meg a legidősebb fiad – mondta
Lachlann Brodie gyászosan. Metsző tekintetét körbehordozta a szobában egybegyűlteken. – A
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húgotok elfogadta a végakaratomat, és illendőn elismerte a bátyját a killiecairni Brodie-k új
urának. És ti mit szóltok? Ha nem esküsztök meg arra, hogy támogatjátok Aulayt, akkor fel is
út, le is út, vehetitek a kis cókmókotokat, ami nem az én tulajdonom, és elmehettek
Killiecairnből.
– Hová mennénk, apám? – kérdezte a sorban következő legidősebb fia, Callum.
– Felőlem akár a pokolba is! – csattant föl a vénember. – Nem hagyom, hogy a halálom
ürügyül szolgáljon a fiaimnak, hogy egymással civakodjanak olyasmin, amit nekem van jogom elrendezni, és amit már el is döntöttem. – Visszahanyatlott a párnáira, és újra elfogta a
köhögés.
Flanna az ajkaihoz emelte a whiskyvel megtöltött poharat. A kínzó krahácsolás csillapodott, majd megszűnt. Flanna ellenségesen meredt a bátyjaira. Tekintete nagyon is őszinte volt,
és egyszeriben szinte idegennek tűnt számukra. Egy csökönyös lány élt az emlékezetükben,
aki jóval fiatalabb volt náluk, és akit éppen ezért inkább a gyereküknek, semmint a testvérüknek tekintettek. Most azonban egy vagyonnal, hatalommal és nyilvánvaló tekintéllyel rendelkező nő állt előttük. Lachlann Brodie öt kisebbik fia majdhogynem egyszerre jött zavarba.
– Nos? – kérdezte tőlük Flanna. – Atyánk elégedetlenül menjen a sírba? Úgy emlékszem,
az elégedetlen lélek visszajár kísérteni azokat, akik őt boldogtalan kóbor szellemmé tették. –
Fenyegetőn rájuk meredt. Ez a nézés olyannyira hasonlított Lachlann Brodie-éhoz, hogy a
fivérek megborzongtak tőle.
Callum Brodie gyorsan felemelte bátyja kezét, és megcsókolta a klán fölötti hatalmat jelképező gyűrűt.
– Én, Callum Brodie, Killiecairn urának, Lachlann Brodie-nak másodszülött fia elfogadom
az ő végakaratát, és új uramnak ismerem el a bátyámat, Aulayt, atyánk elsőszülött fiát – jelentette ki. Callum példáját követte négy öccse is. Egyenként hűségesküt tettek legidősebb fivérüknek, majd amint sarkon fordultak és távoztak a szobából, a feleségeik, a gyerekeik és az
unokáik léptek elő, hogy letegyék esküjüket a killiecairni Brodie-k új ura előtt, és búcsút vegyenek klánjuk öreg pátriárkájától.
Végül mindenki elhagyta a hálószobát, csak Aulay és Flanna maradt ott Lachlann Brodieval.
– Köszönöm – mondta az újdonsült úr a húgának.
– Mit akarsz megköszönni? – kérdezte Flanna. – Én csak azt tettem, bátyám, amit kellett
annak érdekében, hogy atyánk békében távozhasson e világról.
– Egész Glenkirköt felsorakoztattad mögém, Flanna – mondta, s szája szeglete kis mosolyra rándult. – Az urad valóban felhatalmazott, hogy a nevében beszélj?
– Felhatalmazott volna, ha nem felejtettem volna el megkérni ma reggel az indulásunk előtt
– felelte Flanna derűsen. – Azzal, amit mondtam, Aulay, egy csomó gondtól kíméltelek meg,
és apánk azzal a boldog tudattal távozhat a túlvilágra, hogy Killiecairnben az élet az ő óhaja
szerint megy tovább. Callum bátyám mindig is sóvárgott a helyedre. Csak tíz hónappal vagy
idősebb nála. Valamilyen oknál fogva ő minduntalan becsapottnak érezte magát, és sosem
szívelt. Ha meg akarod őrizni a családi békét, a saját oldaladra kell állítanod őt, nehogy bajt
okozzon. A többieket lehet irányítani, csak Callum kezelhető nehezen. Óvatosan tartsd szemmel őt is és a fiait is.
– Bölcs asszony lett belőled, húgocskám – szólt Aulay. Valóban meglepte Flanna okos
eszmefuttatása. Gyors felszólalásával megfordította az események menetét, és megkönnyítette
Aulay nehéz helyzetét.
– Most tanulom, milyennek kell lennie egy glenkirki hercegnének. Az egykori úrnők nem a
kandalló mellett üldögélő, tétlen feleségek voltak. Hírnevet kell szereznem magamnak, hogy
én is olyan legyek, mint ők, hogy majd száz év múlva, amikor az utódaim meglátják a portrémat Glenkirkben, szépen emlékezzenek meg rólam, és a családot, ahonnan származom,
ugyancsak dicsérő szavakkal illessék.
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– És ezt hogyan fogod megvalósítani?
– Ez most nem a legjobb alkalom arra, hogy elmeséljem – mondta olyan tekintélyparancsoló hangnemben, hogy Aulay nem faggatózott tovább. – Maradj itt egy kicsit apánkkal, amíg
elmegyek egy kis harapnivalóért, mert reggel óta nem ettem. Új erőre kapva átvirrasztom mellette az éjszakát. Ez kötelességem, hiszen ő fogadott engem, amikor megérkeztem erre a világra. Ezért most én búcsúztatom el őt, amikor innen távozik.
– Akkor menj – bocsátotta el Aulay, és Flanna elhagyta a szobát.
Lachlann Brodie kinyitotta a szemét.
– Olyan, mint a mamája – mondta halkan. – A modora a Gordonoké.
– Az ereje pedig a Brodie-ké – tette hozzá Aulay.
– A brae-i Gordonok is erős fajták – mondta Lachlann. – Ugye, azt tudod, hogy a lány lekötelezettje vagy? A mai napon nagy szolgálatot tett neked.
– Igen, tudom. Sosem hittem volna, hogy egyszer a kishúgom adósa leszek, de úgy látszik,
az vagyok, apám.
Az öregember reszelős hangon kuncogott.
– Okos lány. Glenkirk hercege a párjára lelt a mi Flannánkban. Szereti a lányomat?
Aulay horkantva felnevetett.
– Bolondul érte, apám. Őrülten szerelmesek egymásba. Lefogadom, hogy nemsokára jönnek náluk a gyerekek.
– Helyes, helyes – motyogta Lachlann Brodie, keblébe zárva a titkot, és lehunyta a szemét.
– Most pihenek egy kicsit – közölte.
Flanna lement a terembe, ahol az összegyűlt Brodie-k épp étkezéshez készülődtek. Egyenesen a főasztal felé vette lépteit, ahol a bátyjai ültek a feleségükkel. Una Brodie tüstént felpattant, és ráparancsolt a többiekre:
– Adjatok helyet a húgotoknak, Glenkirk hercegnéjének, ti neveletlen lókötők.
Flanna helyet foglalt nevelőanyja, Una mellett. A jobbján bátyja, Callum ült.
– De előkelő nő lett belőled, Flanna Brodie – jegyezte meg Callum fanyalogva.
– Flanna Leslie a nevem – javította ki Flanna higgadtan. – Arra számítottál, bátyám, hogy
egész életemben vad és fiús lány maradok? Látnád csak az elődeim, az egykori úrnők képét
Glenkirkben, akkor talán nem így beszélnél! Azt szeretném, hogy büszke legyen rám a férjem.
– És meg is fogja festetni az arcképedet? – mosolygott gúnyosan a sógornője, Ailis. – Nem
lesz könnyű vászonra vinni a tűzvörös loboncodat – vihogott rosszmájúan Callum hitvese.
– Én is irigykednék, Ailis, ha egérszarszínű, gyér hajam lenne – vágott vissza Flanna nyájas hangon. – Glenkirk első grófjának volt egy lánya, akinek az enyémhez hasonló színű hajkoronája volt. A portréja a kastélyom nagytermében lóg. Állítólag én még nála is szebb vagyok, de igyekszem nem odafigyelni az ilyen hízelgő szavakra. – Felcsippentette a kis darab
húst, amit Una a tányérjára csapott, és apró fehér fogaival marcangolni kezdte.
Ailis a méregtől prüszkölni kezdett, de a férje ráröffent:
– Fogd be a szád, asszony! – Ailis elcsendesedett, de mogyorószínű szeme még mindig villámokat szórt Flanna felé, aki látszólag ügyet sem vetett rá.
Una halkan kuncogott. Kajánul nézte, ahogy Ailist a férje erélyesen leinti. Ez a nő egy bajkeverő volt, akárcsak irigy férje. Lehet, hogy Callum a szavát adta, hogy támogatja a legidősebb fivérét mint Killiecairn urát, Una azonban tudta, hogy a sógora korántsem elégedett ezzel
a helyzettel, de lényegében nincs más választása, hacsak nem veszi magának a bátorságot,
hogy megpróbálja megosztani a Brodie klán tagjait.
– Annyian vagytok, hogy már kinőttétek Killiecairnt – jegyezte meg Flanna. – Amíg itt éltem, nem is tűnt fel, hogy ilyen kicsi. Néhányatoknak el kell mennie, mielőtt megölitek egymást. – Letépett egy darabot az egész cipóból, és a hüvelykujjával megvajazta. – Úgy látszik,
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a Brodie-k nagyon szaporák. Amióta elmentem, két újabb gyerek született, és legalább három
nő hasasodik.
– Igen, valamit tenni kell – bólogatott egyetértőn Una –, de majdcsak elboldogulunk,
ahogy eddig is. Aulay mesélte, hogy elszöktél Perthbe.
– Una, képzeld, láttam a királyt! Találkoztam és beszéltem is vele. Láttam a megkoronázását. Patrick utánam jött. Rettentően féltékeny, és nem szíveli a Stuartokat, kivéve a saját bátyját, Charlie-t. Azt állítja, balszerencsét hoznak a glenkirki Leslie-kre.
– Te pedig nem osztod a véleményét – állapította meg bölcs, sokatmondó mosollyal Una.
– Az édesanyja, Jasmine hercegné beszélte tele ezzel az ostobasággal Patrick fejét, mielőtt
távozott Glenkirkből.
– A férje Dunbarnál esett el, pedig Jemmie Leslie-t sosem érdekelte a politika, ezt bárki
megmondhatja. Jasmine Leslie helyében én is elkeseredett lennék –vélekedett Una.
– Csapatot fogok toborozni a királynak- közölte Flanna bizalmasan a sógornőjével. – Hadseregre van szüksége, hogy visszavegye azt, amitől Cromwell és a bandája megfosztotta.
– Lányom, lányom, elment az eszed? Hát nem volt elég háború Skóciában? Az angolok a
mi drága Edinburghunkba betették a lábukat, és valószínűleg ott is maradnak. Skócia ezt a
Stuartot királlyá koronázta. Hát elégedjen meg ennyivel! Házasodjon meg, nemzzen királyi
hercegeket, de ne akarja újabb értelmetlen háborúban megöletni a fiainkat.
– Látom, nem érted. Ha te is találkoztál volna Stuart Károllyal, és a szemébe néztél volna,
akkor megértenéd.
– Hibbant vagy, Flanna Leslie. Az öreg Lachlann temetése után szépen hazamész
Glenkirkbe, és várod, hogy megszülessen a gyermeked. Nehogy azt mondd, hogy nem így áll
a helyzet. Első látásra meg tudom állapítani, ha egy lány állapotos, márpedig te az vagy.
– Csak csöndesen, nehogy meghallják – esdekelt Flanna. – Még nem tudattam a férjemmel,
bár Angus már észrevette. Apám is tudja; elmondtam neki, remélvén, hogy a hír megörvendezteti.
– Biztosra veszem, hogy örül – mosolygott Una. – Most már azzal a boldog tudattal távozhat el közülünk, hogy minden rendben van az ő kis világában.
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12. fejezet
Lachlann Brodie valamivel hajnali négy óra után örökre lehunyta a szemét. 1651. március
25. volt. Flanna mellette ült, félig bóbiskolva. Hirtelen magához tért, amikor érezte, hogy apja
keze megérinti az övét. Az öreg szempárból szeretet sugárzott felé. Flanna nem emlékezett rá,
hogy apja valaha is ilyen tekintettel nézett volna rá. Egy röpke pillanatra ujjaival megszorította lánya kezét, és halványan rámosolygott.
– Rendes lány vagy, Flanna – suttogta, s a mosollyal az ajkán kilehelte a lelkét.
Flanna elvonta a kezét, s a másikat a szája elé kapta, hogy elfojtsa a torkából feltörő sikolyt. Csak most döbbent rá, hogy az apja szerette őt, bár ezt a szót sosem mondta ki. Rendes
lány vagy, Flanna – ez volt a tőle telhető legtöbb, amivel ki tudta fejezni iránta táplált gyengédségét. Flanna édesanyját szerette a világon a legjobban. Nem azt az asszonyt, aki hat fiúval
ajándékozta meg, nem is azokat a nőket, akik ifjúkorában vágyra gerjesztették, hanem a brae-i
Maggie Gordont, aki idősebb korában lángra gyújtotta a szívét és felélesztette a szenvedélyét.
Flanna ennek a szenvedélyes szerelemnek volt a gyümölcse. Nagyon hiányzott az édesanyja,
Maggie Gordon, s most ébredt csak rá, hogy az apja még jobban hiányolta őt.
– Isten veled, apám! – búcsúzott el tőle. Felállt, kisimította az öregember körül az ágyneműt, és kiment, hogy közölje a bátyjával, Aulayval és a többiekkel: véget ért egy korszak.
Mire a nap lassan kezdett a hegyek fölé kúszni, a killiecairni idősebb nők megmosdatták az
öregember holttestét, és halotti lepelbe bugyolálták. Fiai még pirkadat előtt fáklyákkal kivonultak, hogy megássák Lachlann Brodie sírját két elhunyt felesége, Giorsal Airlie és Margaret
Gordon hantja között. A konyhában a fiatalabb nők a halotti torra készülődtek, és Aulay
Brodie legidősebb fia elvágtatott a lelkészért, hogy elhozza Killiecairnbe elbúcsúztatni
Lachlann Brodie-t.
Mihelyt megérkezett a presbiteriánus lelkipásztor, a patriarcha porhüvelyét a sírba helyezték a skót presbiteriánus egyház által jóváhagyott búcsúztató beszéd kíséretében. A sír jobb
oldalán Giorsal Airlie és Lachlann Brodie fiai álltak egymás mellett, mint az orgonasípok,
cserzett arcuk elgyötört volt, vörös, fekete és sárga kockás köpenyüket lengette a zord márciusi szél. A sír bal szélén Margaret Gordon és Lachlann Brodie leánya egyedül állt a vállára
vetett zöld Leslie-köpenyben. Azon vette észre magát, hogy furamód szomorkodik az öregember halálán.
Lachlann Brodie nem volt jó apja, mégis az utolsó órájában a maga módján bevallotta,
hogy szereti. Ez persze nem kárpótolja Flannát a hosszú évekért, amelyek során elhanyagolta
őt, de legalább utolsó szép emlékként megmarad. Az öregember kétségkívül látta, hogy leánya jó házasságot kötött, kapva kapott a kedvező alkalmon, amelyről egyikük sem képzelte,
hogy Flanna Brodie-nak valaha is megadatik. Halvány mosoly suhant át a fiatalasszony ajkán.
– Köszönöm, apám – suttogta oly halkan, hogy még a szájmozgását sem lehetett észlelni.
A sírt Lachlann Brodie hét fia és számtalan leszármazottja hantolta vissza, egymást váltva,
sorban mindegyikük lapátolta a földet a halotti lepelbe burkolt tetemre, miközben a gyenge
tavaszi napsütés utat engedett az eget elsötétítő szürke fellegeknek, s jeges eső kezdett esni.
Flanna bátyja, Simon volt a család dudása. Amikor elkészültek a sírhanttal, Simon előadott
egy hagyományos skót felföldi gyászdalt az elhunyt klánúr tiszteletére. A dudából felszálló
éles, mégis lágy hangok különös módon megnyugtatóan hatottak mindannyiukra. Dudáját
fújva a férfi visszavezette őket a terembe, hogy részt vegyenek a Lachlann Brodie tiszteletére
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rendezett halotti toron. Októberi sörrel – amelynek elkészítéséhez a Brodie-k mesterien értettek – mondtak tósztot az öregember emlékére.
Ettek-ittak, a férfiak táncoltak, megosztották egymással a történeteiket, felelevenítették az
emlékeiket, miközben odakint, a kis terem esőáztatta ablakain túl észrevétlenül besötétedett és
este lett. Amikor végre abbahagyták a saját vétségeik újramesélését, a húgukról kezdtek el
beszélni.
– Megszületése pillanatától kezdve akaratos – mondta Aulay.
– Ezt meg honnan tudod? – kérdezte Flanna. – És hogyan uralkodhat magán egy ártatlan
gyermek, amikor még értelemmel sem bír?
– Ott voltam. Én tudom – felelte Aulay.
– Bolondozol – nevette ki Flanna.
– Nem bolondozik – szólt közbe Una. – Annyira elszántan igyekeztél a világra jönni,
Flanna Leslie, hogy meg sem vártad, hogy illendő módon megszüless. Lábbal előre ugrottál ki
az édesanyád méhéből, holott mindenki tudja, hogy a gyerekek illedelmesen a fejükkel kandikálnak ki a világra, szerényen védve magukat a kíváncsi szemek elől. De te nem, leánykám!
Te rögtön megmutattad nekünk magadat, mielőtt felkészültünk volna rá. Nehéz szülés volt, és
a mamádnak nem lehetett több gyermeke, nem mintha az apád bánta volna. Azt mondta, hat
fiú elég neki, és az édesanyádtól kapta a legbecsesebb ajándékot, egy lányt. A pólyában körbehordozott a teremben, és te a ragyogón izzó szemeddel néztél ránk, egy cseppet sem félve.
– Eddig még nem hallottam ezt a történetet – mondta Flanna.
– Eddig nem volt alkalom. Először valamennyien irigykedtünk rád. A bátyáid már meglett
férfiak voltak, saját gyerekkel. Lachlannak már lányunokái is voltak. Ők különösebben soha
nem érdekelték, de te más voltál. Amikor a mamád nem talált a bölcsődben, tüstént kereste az
apádat, és ott voltál a karján, miközben ő az ügyeit intézte.
– Nem is tudtam erről. Gyermekkoromból csak arra emlékszem, hogy miután a mama
meghalt, apámat az sem érdekelte, élek-e vagy halok. Csak ennyi él az emlékezetemben róla.
– Igen – bólogatott Una. – Bánatában csaknem teljesen megfeledkezett rólad. Azt hiszem,
egészen a haláláig gyászolta az anyádat. Rá emlékeztetted őt, ezért még nehezebb volt beletörődnie az elvesztésébe. Igaz, a szemed ezüstös színét apádtól örökölted, és a tekinteted is
olyan, mint az övé, amikor elfog a méreg.
– A szemem hasonlít az apáméra? – ámult el Flanna. Még ezt se hallotta senkitől.
– Igen, ugyanolyan a színe és a tekintete. – Una felkacagott: – Emlékszem, egyszer
Lachlannal vitatkoztatok valamin; már fogalmam sincs, min. Te nem voltál több hét-nyolc
évesnél. Haragosan farkasszemet néztetek egymással, és mindkettőtök arckifejezése pontosan
ugyanolyan volt.
Flanna fivérei hahotára fakadtak Una történetén. Nagyon is jól emlékeztek arra a nézésre,
amelyet Una említett.
– Az apánk szeretett téged, kislány, annak ellenére, hogy látszólag nem törődött veled –
vette át a szót feleségétől Aulay. – Azt hittem, megháborodott, amikor visszautasította Patrick
Leslie Brae-ért kínált aranyait. Nem láttam előre azt, amit ő. Igaza volt. Lerí rólad, hogy boldog vagy, Flanna. Derék, gazdag férjed van, akinek a bátyja ráadásul magának a királynak a
rokona. A fiad Glenkirk következő hercegének címét fogja viselni, és Brodie-vér csörgedezik
majd az ereiben. Ennek a kapcsolatnak tulajdonképpen mi is hasznát látjuk, és ez neked köszönhető, húgom.
Flanna megragadta a pillanat kínálta alkalmat.
– Jártam Perthben. Találkoztam a királlyal. Felhatalmazást kaptam tőle katonák toborzására, hogy visszaszerezhesse jogos tulajdonát, és elégtételt vehessen a Stuartok ellenségein az
apja haláláért.
A teremre egyszeriben síri csend borult.
– Tudom, hogy elszöktél – szólalt meg Aulay.
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– Nem szöktem el! – vágott vissza méltatlankodva Flanna. – Patrick apja öregkorára balga
módon elment Dunbarba csatázni, a felesége rimánkodása ellenére. Hősi halált halt királyáért
és hazájáért. Jasmine hercegné rettentően dühös volt. Glenkirkből távozva Angliába ment,
majd onnan áthajózott Franciaországba a legkisebbik lányával. Mielőtt elment, Patrick lelkére
kötötte, hogy tartsa magát távol a felséges Stuartoktól, mert azok csak bajt okoznak a
glenkirki Leslie-knek. Persze ez csak ostoba beszéd, és egy percig sem hiszem el.
– A férjurad azonban hisz benne, neked pedig becsületbeli kötelességed tiszteletben tartani
az ő kívánságát e tekintetben.
– Nekem legelőször is a királyhoz kell hűnek lennem.
– Nem, Lady Leslie, ön mindenekelőtt Istennek tartozik hűséggel – szólt közbe Mr.
Dundas, a presbiteriánus lelkész. – Ugye, egyetért a Nemzeti Szerződéssel?
– Igen – vágta rá Flanna habozás nélkül –, és a király is, uram. A sógorommal, Lord Stuarttal együtt szemtanúja voltam királlyá koronázásának. Olyan lelkesen, odaadón esküdött föl
a Nemzeti Szövetségre, hogy azon a reggelen még a leghevesebb bírálóinak is könnyeket csalt
a szemébe. Megható volt!
– Tényleg találkoztál vele? – kérdezte bátyja, Ronald kétkedő hangon.
– Igen. A megkoronázása előtt és után is – hencegett Flanna.
– Hogyan találkoztál vele? – érdeklődött Aulay.
– Eljött a fogadóba, ahol Lord Stuarttal megszálltunk, és Charlie bemutatott minket egymásnak. Mivel tudta, hogy hamarosan haza kell térnem, a díszlakoma után ismét felkeresett,
hogy búcsút vegyen tőlem, és köszönetet mondjon a hűségemért. Akkor kértem és kaptam
tőle felhatalmazást arra, hogy embereket toborozzak, akik készek harcolni érte – válaszolta
Flanna, ám nem mert részletes beszámolót tartani. A fivérei méltán megbotránkoztak volna.
– Négyszemközt találkoztál vele? – faggatta tovább Aulay.
– Természetesen nem – felelte sértődött hangon Flanna. – Hogy gondolhatsz rólam ilyet?
Első alkalommal Lord Stuart, másodszor a saját férjem volt jelen. Felháborító, Aulay, hogy
olyan ostobának és neveletlennek tartasz, hogy a király előtt vadóc lányként viselkedem, szégyent hozva mindkét családomra. – Flanna az ajkát csücsörítve, rosszallón csóválta a fejét.
– Bocsánat, húgom – engesztelte a klán új ura.
– Természetesen megbocsátok – mondta elnéző mosollyal. – Ha már itt vagyok, ezennel
felhívok minden derék legényt, aki boldogulni szeretne és szerencsét akar próbálni, hogy csatlakozzon a király seregéhez. Csak a királyhoz hűtlen városokban lesz fosztogatás – közölte jól
értesülten. – Mire számíthattok itt, Killiecairnben? Nincs saját birtokotok, mert ez Aulayé.
Nincsenek marháitok és juhaitok, mert azok is Aulay tulajdonát képezik. Teljesen ki vagytok
szolgáltatva az ő kényére-kedvére. Igaz, hogy rendes, de jelenleg ő Killiecairn ura, s ha majd
meghal, a legidősebb fia lesz az úr. Nincs lehetőségetek érvényesülni, és ha itt maradtok, nem
is lesz rá esélyetek. – Szünetet tartott, s tekintetét körbehordozta a termen, egy-egy pillantást
vetve unkaöccseire. – Ugyan mikor állították azt egy Brodie-ról, hogy nem híve egy jó kis
verekedésnek? Ez a család mindig hűséges volt a királyához. A killiecairni Brodie-kat sosem
vádolták hitszegéssel. Állítólag a háború rövid ideig tart majd, mivel az emberek visszavárják
a királyukat, és szégyellik magukat amiatt, hogy meggyilkolták első Stuart Károlyt, a saját
uralkodójukat.
– Flanna, ha az angolok visszavárják a felséges Stuartot, akkor a király miért nem megy
egyszerűen haza hozzájuk? – szólalt fel az egyik unokaöccse. – Ez a király a legutolsó Stuart
Jakabunk unokája, de nem skóciai születésű. Csak a neve Stuart, de állítólag nem hasonlít
rájuk. Ő nem skót, hanem angol.
– Először is Skócia királya – oktatta ki Flanna. – Ha te is láttad volna, Ian, és beszéltél volna vele, akkor értenéd. Azt mondják a férjem bátyjáról, hogy az apja, Stuart Henrik herceg
szakasztott mása, és az igazat megvallva a király és Charlie között is van hasonlóság. De mit
számít az, hogy milyen a külleme? Ő a király. Szüksége van a segítségünkre.
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– Miért kellene segédkezet nyújtanunk ahhoz, hogy elhagyjon minket? – tudakolta Aulay.
– Ezek a Stuartok puhány emberek. Jobban szeretik Skóciánál az angliai fényűző életmódot és
élvezeteket. Ha Stuart Károly Skócia királya, ám legyen, de én nem fogom támogatni az angliai visszatérését.
– Az angolok meggyilkolták az apját! – kiáltotta Flanna. – Még a skót presbiteriánus egyház közgyűlése is elítélte ezt a cselekedetet. Mi, skótok csak üljünk ölbe tett kézzel, és ne álljunk bosszút a bűnösökön?
– Mi itt távol, elszigetelten élünk, Flanna – üvöltött vissza a bátyja. – De halljuk a híreket.
Cromwell és a bandája még mindig megszállva tartja Edinburghot. A király múlt hónapban
Aberdeenbe érkezett, hogy csapatokat verbuváljon, de nem sikerült neki. Nem fogod föl, húgom, vagy annyira ostoba vagy, hogy hagytad magad elvakítani a király behízelgő modorától
és a modoránál is nyájasabb szavától? A keresztény világban a Stuartoknál nincs nagyobb
hazudozó, főleg amikor a lányokat akarják levenni a lábukról. Hiszen valaha Skóciában majd
minden családnál született egy-két Stuart-fattyú. Kétségkívül elbűvölök, és szerintem, húgocskám, téged is elvarázsolt ez a Stuart-király. Még jó, hogy a férjed utolért, mert különben
lehet, hogy te is a király hálójába akadtál volna – kuncogott a legidősebb fivér.
A teremben szívből jövő kacagás tört ki Aulay megjegyzése nyomán.
Flanna érezte, hogy kezd a fejébe szállni a vér. Aulaynak fogalma sem volt, milyen közel
járt az igazsághoz. Flanna azonban nem hagyhatta, hogy fivére meghiúsítsa a király megsegítését és a brae-i grófi cím visszaszerzését célzó terveit. Megvárta, míg elhal a vidám nevetés.
– Nem hittem, Aulay, hogy eljön a nap, amikor egy killiecairni Brodie gyávának mutatkozik – közölte maró gúnnyal. – Hál’ istennek, hogy apánk ezt már nem érte meg.
Aulay Brodie arca elsötétült a dühtől.
– Flanna, ha férfi lennél… – mondta indulattól fojtott, fenyegető hangon.
– Kihívnál párbajra? – gúnyolódott a húga. – Tedd meg! Sosem voltál jó kardforgató,
Aulay. Fél kézzel is le tudnálak győzni, ha a másik kezemet hátrakötnék. Mindnyájatokat le
tudnálak győzni! Nos, ki olyan bátor közületek, hogy velem jöjjön Brae-be, ahol a királynak a
csapatomat gyűjtöm? – Hátat fordított Killiecairn urának, aki azt hitte, menten gutaütést kap.
– Szóval itt maradtok, és lesztek vagyontalan senkik?
Flanna unokaöccse, Ian újra megszólalt:
– Nem vagyunk nyúlszívűek, Flanna, de elegünk van a háborúkból, hiszen azoknak semmi
közük sincs hozzánk. Ha veled tartanánk, és sikerülne hazatérnünk a csatamezőről, mit érnénk
el vele? Lehet, hogy a fél lábunkat vagy a fél szemünket otthagynánk, mert kevesen ússzák
meg ép bőrrel a háborút. Lehet, hogy hazamenekítenénk némi zsákmányt, amit sikerülne a
többiek elől elrejteni, de azzal a kevéssel nem mennénk semmire. Ugyanúgy nincstelenül,
föld és jószág nélkül ki lennénk téve urunk kényének-kedvének. Ám akik el akarnak menni
Killiecairnből, és új életet kívánnak kezdeni, van rá módjuk. Kivándorolhatunk az Újvilágba.
Ott van lehetőség azok számára, akik hajlandók keményen dolgozni. Ott aztán lehet földre és
vagyonra szert tenni! Én nem áldozom föl az életemet, Flanna, holmi kisemmizett, skót nevű
angol királyért; de lesz bátorságom átkelni a tengeren, és örömmel veszem, ha bárki csatlakozik hozzám.
Döbbent csend ülte meg a termet, majd Flanna unokaöccsei szinte egy emberként kiáltozni
kezdtek: – Veled tartok, Ian Brodie!
– Nézd meg, mit tettél, te bajkeverő némber! – mordult Flannára a sógornője, Una mérgesen. – Hány anyai szív fog megszakadni amiatt, amit te itt ma este elindítottál?
– Ne rajtam töltsd ki a mérged! – tiltakozott Flanna hevesen. – Én azt szeretném, hogy
Skóciában maradjanak, és harcoljanak a királyért. Ian Brodie beszél a kivándorlásról.
– Nem lett volna mersze felszólalni, ha te nem csillantottad volna meg a fiúk előtt annak a
lehetőségét, hogy az életüket áldozhatják a király szolgálatában, és választhatnak, hogy vagy
itthon maradnak nincstelenül, vagy elmennek szerencsét próbálni.
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– Ha nem fognak a királyukért harcolni, akkor jobb is, ha elmennek – vágta rá Flanna. –
Ha ők inkább magukat akarják szolgálni, mintsem a királyukat és Skóciát, akkor csak menjenek, és vigyék a szégyenüket magukkal. Ha az apám látná, hogy a killiecairni Brodie-k így
viselkednek, elsüllyedne szégyenében.
– Ha ezt hiszed, húgom, akkor te nem ismerted az apánkat – morogta Aulay indulatosan. –
A fennmaradás volt a jelszava, ahogy a glenkirki Leslie-ké is. A klán nem élheti túl az ellenségeit, ha a férfi tagjait a király által vívott minden háborúba elküldi. Stuart Károlynak semmi
köze nincs hozzám vagy az enyéimhez, de ha e teremben ma este ülnek itt közöttünk olyanok,
akik csatlakozni kívánnak a húgom csapatához, nem fogom marasztalni őket, ahogy azokat
sem tartom vissza, akik Ian Brodie-hoz hasonlóan el kívánnak menni, hogy megkíséreljenek
boldogulni az Újvilágban. Nagy család vagyunk, és az igazság az, hogy nem jut minden gyerekünknek és unokánknak mindenből elegendő. Talán itt az ideje, hogy néhányan elmenjenek
közülünk. Minden tőlem telhető módon segítelek, Ian, és azokat is, akik veled tartanak, de a
szavadat kell adnod, hogy támogatni fogod mindazokat, akik majd utánad mennek, ha már
megtaláltad a helyedet és letelepedtél.
– A szavamat adom, bácsikám – mondta Ian Brodie elégedett, széles mosollyal. – Adj öt
évet, és magunk után hozatjuk a többieket, akik az Újvilágba vágynak, és a feleségeket is.
Most csak legényeket viszek magammal, mivel nem lesz könnyű az út, amire vállalkozunk.
– És ki követi a királyt? – tette föl a kérdést Flanna, továbbra is eltökélten.
A terem elcsendesült.
– Mind gyáva, hitvány alakok vagytok! – ordította végül.
– Ne merészelj gyávasággal vádolni minket, Flanna Leslie! – üvöltötte ültéből felpattanva
Callum Brodie. – A Brodie-k mindig megtették a klánjukkal és a hazájukkal szemben vállalt
kötelességüket. Te viszont még nem teljesítetted a kötelezettségedet a férjeddel szemben.
Menj haza, és szülj gyereket, ahogy egy tisztességes asszonyhoz illik! Mi jogon követeled
meg tőlünk, hogy egy angol király kedvéért ágyútölteléknek odaadjuk a fiainkat és a fiúunokáinkat?
– Ő egy Stuart-házi király – feleselt vissza Flanna.
– Egy angol király – felelte rá Callum, s a teremben egyetértő mormogás hallatszott.
– Akkor holnap a Gordonokat keresem fel – közölte velük Flanna. – Azután pedig a
Campbelleket, a Hayeket fogom zaklatni, és bárkit, aki meghallgat. Ígéretet tettem a királynak, és meg is tartom az adott szavam.
– Holnap szépen visszamész Glenkirkbe – jelentette ki Aulay. – Magam viszlek oda.
– Nem megyek! – kiabálta Flanna dacosan.
– Az isten szerelmére, te lány, hiszen áldott állapotban vagy? – fakadt ki Aulay végső elkeseredettségében.
– Én… – pirult el Flanna –, te nem tudod, mit beszélsz!
– De én tudom! – szakította félbe a vitát Una Brodie. – Már mondtam neked, hogy észreveszem, ha egy lány teherbe esett, márpedig te viselős vagy, Flanna Leslie. Mi több, ezt te is
tudod, de egy komisz asszony vagy, mert a férjednek még nem hoztad a tudomására, mivel
elszántan, tűzön-vízen keresztül véghez akarod vinni ezt az ostoba tervedet. Nos, holnap én is
veled megyek Glenkirkbe, és ha nem közlöd Patrick Leslie-vel a tényt, akkor én mondom el
neki, ahogy annak idején a férjemmel közöltem, aki előtt nem volt titkolnivalóm. Most pedig
ülj le, és fogd be a szád!
Gyöngyöző kacagás hullámzott végig a termen. Flanna feldúltan nézett terebélyes családjára, és leült.
– Nem vagyok gyerek – méltatlankodott fojtott hangon Unának.
– Akkor viselkedj hercegnéhez méltón – mondta halkan a sógornője. – Ma éjjel velem alszol. Nem akarok reggel arra ébredni, hogy már csak a hűlt helyedet találom. Meg akarom
előzni a bajt, mert nem szeretném, hogy a férjed felelősségre vonja Aulayt miattad.
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– De Una, én a szavamat adtam a királynak – esdekelt Flanna sírós hangon.
– Nem hiszem, hogy egy király, még ha az egy skót király is, komolyan venné egy falusi
fruska ígéretét – vetette oda Una gúnyosan. – Jól mondta Aulay, hogy a Stuartok az elbűvölő
modorukról híresek, és a király rendkívül előzékenyen viselkedett veled. Biztos vagyok benne, hogy nagyon meghatotta a felajánlásod, amely a hazád iránti hűségedről és kötelességérzetedről tanúskodik; ám szerintem egy pillanatig sem hitte, hogy sikerül embereket toboroznod a seregébe. Immár az állapotod tökéletes mentségül szolgál arra, hogy visszavond az ígéreted. Nem várható el egy várandós nőtől, hogy a vidéket járva katonákat verbuváljon a királynak – paskolta meg Flanna kezét vigasztalón. – Megviselt vagy, Flanna, hiszen az első
hónapok a legnehezebbek, főleg az első terhességnél; csodálatra méltó, ahogy teljesítetted a
kötelességedet az apáddal szemben. Gyere, lefektetlek, kislány – emelkedett fel a székéről
Una, és kinyújtotta a kezét Flanna felé.
Flanna sóhajtva felállt, és megfogta Una kezét.
– Fáradt vagyok – ismerte el.
– Ez így van rendjén, lányom – mondta megnyugtatón Una, amint elhagyták a termet. –
Furcsa érzés először terhesnek lenni. Ez a legjobb és egyben a legrosszabb időszak. Én legalábbis így éreztem. A férjed nagyon elégedett lesz veled, kiváltképp, ha fiút szülsz neki.
– A gyerek olyan nemű lesz, amilyennek Isten akarja – telelte Flanna. Hirtelen bágyadtság
fogta el és döbbenet. Nem értette, mi történt a családjában a férfiakkal. Azt remélte, kapva
kapnak majd az alkalmon, hogy a királyuk védelmére siessenek. Ehelyett visszautasították, és
az ifjabbak nyíltan arról beszéltek, hogy itt akarják hagyni Killiecairnt és Skóciát, hogy az
Újvilágban keressenek boldogulást. Amíg az apjuk élt, addig persze nem lett volna merszük
hangot adni az efféle gondolatoknak.
– De csöndben vagy! – jegyezte meg a sógornője, amikor levetették a felsőruhájukat és lefekvéshez készülődtek – Min jár az agyad?
Flanna elvégezte a kisdolgát az éjjeliedénybe, és bemászott az ágyba, amelyet sógornőjével
kellett megosztania.
– Nem értem – bökte ki végül.
– Mit nem értesz? – bújt be mellé az ágyba Una.
– Nem értem, miért nem akarnak a férfiak küzdeni a királyért. A Brodie-k mindig hadba
vonultak, ha fegyverbe hívták őket, és bátran harcoltak – sóhajtotta Flanna. – Most miért nem
teszik, Una?
Una is mély lélegzetet vett, mielőtt magyarázatba fogott.
– A klánok évszázadokon keresztül háborúztak egymással. Skóciában a klánok birtokán
nincs egy talpalatnyi föld, amelyet ne áztatott volna vér. Ahogy Glenkirköt, úgy Killiecairnt is
megvédi az ádáz harcoktól az elszigeteltsége. A legközvetlenebb szomszédaink, a Gordonok
és Leslie-k soha nem láttak bennünk fenyegető erőt, mert ők hatalmasabbak nálunk. Egykor a
Hayeknek volt itt birtoka, de ők rég elmentek, a földjeik felaprózódtak házasságok és hódítások révén. Abban az évben születtem, amikor az öreg királynő meghalt Angliában, és a mi
Jakab királyunk örökölte meg a trónját. A király alig várta, hogy itt hagyhassa Skóciát. Ez
sosem volt békés ország, és a népével sem könnyű boldogulni. A Stuart-királyok többnyire
erőszakos halált haltak, és nem ágyban, párnák közt hunytak el. Jakab király békés természetű
ember lévén, mihamarabb sietett Angliába a királynéval és a gyermekeivel. Nem emlékszem
rá, hogy valaha is visszatért volna, és azóta se volt itt királyi székhely, noha Skócia a Stuartkirályokhoz tartozik. És ha a Stuartok életét megkeserítő, nagy hatalmú skót uracskák a király
távozása előtt kezelhetetlenek voltak, hát azután még nehezebb volt bírni velük, mivel itt maradtunk király és királyi udvar nélkül, és nem volt, ami szórakoztassa őket, vagy lekösse a
figyelmüket. Az angolok állítólag lenézték a mi Jakabunkat, mert skót volt, de nem volt más
választásuk, mint hogy elfogadják uralkodójuknak. Ő volt az angolok öreg királynőjének törvényes trónörököse. Ám olyan jól érezte magát a békés Angliában, hogy nemigen törődött
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azzal, mit gondolnak az angolok. Amikor meghalt, a fia, I. Károly lépett az örökébe. Noha
skótnak tartották, mivel itt született, ennek a királynak valamicskével jobban ment a sora,
mert élete java részét Angliában élte le, ám az ő uralkodása alatt kezdődtek a bajok. Tudod,
Károly bátyjának kellett volna követnie Jakab királyt a trónon, de ő fiatalon meghalt. Állítólag nagyon szerették őt az angolok.
– Ő volt a félig Stuart-házi apja – vetette közbe Flanna.
– Igen. Csakhogy az öccse örökölte meg a koronát, és nem volt jó király, legalábbis ezt beszélik róla. Tulajdonképpen nem értem, mire jó ez az angliai háború, de az biztos, hogy annak
a Stuart-királynak az életébe került. Most a fiát, aki Angliában született, Scone-ban megkoronázták, aminek te is szemtanúja voltál, Flanna. Ő azonban nem elégszik meg azzal, hogy itt
élhet és felettünk uralkodhat. Itt akar hagyni minket, és vissza akar menni Angliába. Ehhez
azonban hadsereget kell felállítania, és harcok árán utat kell törnie magának Londonig. A háború erkölcstelen, Flanna. A vidéket feldúlják, a termést tönkreteszik, ártatlan nó'ket, gyerekeket és öregeket mészárolnak le. A történelmünk tele van háborúkkal, és ó'szintén szólva,
már elegünk volt belőlük. Amint a családunk férfi tagjai is mondták, mi nem ismerjük ezt a
királyt. Tiszteljük az ország törvényeit, de nem érezzük kötelességünknek, hogy hadba menjünk vele. Belefáradtunk. Megérted?
– Ám már annyian vagytok Killiecairnben, hogy a fiatalemberek nem házasodhatnak, mert
nincs hely az új asszonyoknak. Ha pedig nem házasodnak, akkor a klánra kihalás vár – okoskodott Flanna. – Ha viszont a királlyal tartanak, megcsinálhatják a szerencséjüket.
– Ha életben maradnak – mondta Una keserűen.
– Hallottad, mit mondott ma este Ian. Elmegy Killiecairnből, és másokat is magával visz.
Akik a királlyal tartanának, legalább hazatérnének egyszer. A Brodie fiúk vajon hazajönnek
az Újvilágból, vagy ott maradnak új életet kezdeni?
– Nem tudom, de Ian és még számosan a fiatalabbak közül itt hagynak minket. Az igazság
az, hogy már hónapok óta beszélnek erről. A ma esti vakmerő felszólalásod felbátorította
őket, hogy ők is megszólaljanak. Ez az ésszerű megoldás. Az Újvilágban földet szerezhetnek,
és manapság sok skót igyekszik oda. Ahol tudjuk, segítjük őket.
– Erről nem tudtam.
– Nem beszélhettek róla, amíg az öregember élt – mondta kuncogva Una. – Lachlann
Brodie egyetlen klántagot sem lett volna hajlandó elveszíteni. Meggyőződése volt, hogy erősségünk a sokaságunkban rejlik, de most már Glenkirk is védelmet nyújt nekünk. Aki ellenségeskedik velünk, annak a Leslie-kkel is meggyűlik a baja. Különben sincs semmink a földjeinken és a jószágainkon kívül. Ez nem valami nagy vagyon. Emiatt nem érdemes viszályt
kezdeni.
– Vajon a Leslie-kre is ugyanaz a sors vár, mint a Brodie-kra? – tűnődött el Flanna fennhangon.
– A Leslie-k minden egyes nemzedékének sikerült gondoskodnia arról, hogy a családfő
minden fia és lánya kapjon valamit. Ha ez az általad nagyra becsült király a barátod, egy napon visszaszerezheted édesanyád családjának címét, és az egyik fiadra hagyományozhatod.
Bármit megtehetsz, amit kívánsz, mert általában adódik rá mód, csak nekünk, killiecairni
Brodie-knak nincs elegendő vagyonunk és hatalmunk az efféle ügyeskedésekhez.
– Valóban gondoltam arra, hogy visszaszerzem a brae-i grófi címet a második fiamnak.
– Látod, lányom, úgy gondolkodsz, mint Glenkirk hercegnéje, pedig nem is olyan rég mentél férjhez. De most már elég a fecsegésből, aludjunk egy kicsit.
Una Brodie csakhamar hortyogni kezdett, Flanna azonban még egy ideig ébren feküdt az
ágyban. Csalódással töltötte el, hogy nem lesz képes katonákat toborozni a királynak, bár
meglehet, hogy kissé nagyra törő tervet dédelgetett. Amint Una csípősen megjegyezte, ő csupán egy vidéki fruska. Még csak rövid ideje Patrick felesége. Más módon is nevet szerezhet
magának annak érdekében, hogy majdan ne semmittevő hercegnéként emlékezzenek rá. A
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hátán fekve összekulcsolta a kezét a hasán. Még lapos volt, de ahogy a tenyerét rajta tartotta,
tudta, hogy odabent növekszik a gyermeke.
Hirtelen elfogta a vágy, hogy hazatérjen Glenkirkbe. Patricket lázba hozza majd a hír, hogy
nemsokára örököse születik. Talán nem lesz képes a királyáért síkraszállni vagy csapatokat
szervezni, amelyekre az uralkodónak borzasztóan nagy szüksége lenne, viszont teljesíti a
glenkirki Leslie-kkel szembeni kötelességét. Megszületik a gyermeke. Nyugodt lelkiismerettel, békésen álomra hajtotta a fejét, miközben azon tűnődött, vajon állapotossága azt jelenti-e,
hogy ezentúl nem élvezheti a gyönyöröket Patrickkel? Majd reggel megkérdezi Unától, gondolta, és meg is tette.
– Még sokáig élvezhetitek az együttlétet, de most már óvatosnak kell lenned – felelte a
kérdésére Una, miközben induláshoz készülődtek. – Nem szabad, hogy zavarjon, ha a férjed
valamelyik klánbeli nővel könnyít magán, amikor már túl nagy a hasad ahhoz, hogy szeretkezhessen veled. A férfiak ezt szokták tenni, de ez nekik semmit sem jelent.
– Ezt nem fogom hagyni! – vágta rá Flanna tüstént.
Una felnevetett.
– Ha megtudja, hogy ellenzed, valószínűleg titokban fogja megtenni. A férfiak csupán
nagyra nőtt gyerekek.
– Örülök, hogy velem jössz.
– Kíváncsi vagyok erre a glenkirki kastélyra. Állítólag igen pazar.
– Én is ezt gondoltam, amikor először átléptem a kapuját. Most már egyszerűen csak az
otthonomnak tekintem. Nagy múltra tekint vissza. Ámulatba ejt annak a gondolata, hogy a
fiam lesz a következő herceg.
– Engem is – nevetett Una diadalmasan. – Sosem gondoltam, miközben a nevelésedben
segítettem, hogy valaha is hercegné leszel.
Útra keltek Killiecairnből. Flanna fivérei mind a hatan úgy döntöttek, hogy visszakísérik
Glenkirkbe. Aggódtak a náluk jóval fiatalabb és egyetlen húguk miatt. Férjes asszony létére
túlságosan is szabad szájú és önálló volt. Flanna Leslie bátyjai meg akarták nyugtatni a herceget, hogy az ő pártjára állnak, ha bármilyen vita alakulna ki közte és a húguk között. Élvezni
kívánták Glenkirk befolyásos hercegének barátságát. A húguk viszont egy komisz boszorkány
volt. A tegnap esti szavai megdöbbentették a bátyjait. A házasság korántsem csillapította le,
ugyanolyan vakmerő volt, mint mindig.
Távoztukban Flanna egy pillantást vetett a közeli domboldalon fekvő családi temető felé.
Apja friss sírhantja odalátszott. Mondott magában egy imát. Gyenge napsütésben rótták a
brodie-i enkláve és a Glenkirk közötti mérföldeket. Amikor a Brae-tó mellett haladtak el,
Flanna végül megszólalt.
– A férjem nekem adta a brae-i várat, hogy helyreállítsam. Majd egyszer a második fiam
megkapja tőlem. A Leslie-knél az a szokás, hogy minden fiúról gondoskodnak.
– Ugye, a férjednek van még két öccse is? – kérdezte Aulay.
– Igen. A mamájuknak van egy hatalmas birtoka Írországban. A két legkisebb fia között
megosztotta, és sikerült címet is szereznie a számukra.
– Tehát az anyósod ír származású? – faggatózott Aulay.
– Nem. Egy messzi-messzi földről származik. Patrick azt mondja, az ország neve India.
Jasmine hercegné apja nagy uralkodó volt.
– Ha egy hatalmas uralkodó lánya, akkor ugyan minek ment feleségül egy skóthoz, és telepedett le Glenkirkben? – kérdezte Flanna második legidősebb bátyja, Callum gúnyosan. – Ki
mesélt be neked ilyet?
– A férjem. Nem mindennapi családja van. A nagymamájának, BrocCairn idős grófnéjának
azt mondták, a férjét párbajban megölték. Az egyik bátyjával megtört szívvel Indiába utazott,
ahol a szülei akkoriban tartózkodtak. A grófnét elrabolták, és ennek a nagy uralkodónak adták
negyvenedik feleségnek.
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– Negyvenedik feleségnek? – kiáltott fel a bátyja, Simon. – Isten irgalmazzon szerencsétlennek, nekem ez az egyetlen is bőven elég!
A többiek hahotában törtek ki Simon kifakadásán.
– A férjed azért mesél neked ilyen történeteket, hogy meghökkentsen – jegyezte meg
Callum.
– Nem, ez mind igaz. Patrick azt mondja, a nagyapja jórészt politikai házasságok révén tett
szert ennyi feleségre, hogy egyezményeket pecsételjen meg vagy háborúknak vessen véget ily
módon, bár némelyik asszonyát szerette is. Lady Velvetet szerelemmel szerette. Angol rózsájának nevezte. Nem sokkal azután, hogy leányt szült az uralkodónak, hírül vette Angliából,
hogy a férje, BrocCairn grófja mégsem halt meg. A család azt kívánta, térjen vissza. Az uralkodó, aki egy tisztességes ember volt, elküldte Velvetet, de a kislányt magánál tartotta, akiből
felnőttkorában Jasmine hercegné lett. Az első férje egy herceg volt, de őt a testvére megölte,
és amikor az apja haldokolt, a hercegnő Angliába, a nagyszüleihez menekült. Nagy örömmel
fogadták. A második férjétől, Westleigh márkijától három gyermeke született. A márki szerezte meg Jakab királytól az írországi hatalmas birtokot a hitvese számára. Amikor meggyilkolták a férjét, Jasmine elhagyta Írországot. A királyi udvarban találkozott Stuart Henrik herceggel. Tőle született egy fiú. Amikor a királyi herceg elhalálozott, Jasmine megfogadta, hogy
többé nem megy férjhez, mivel meggyőződése volt, hogy ő okozta a szerencsétlenségét azoknak a férfiaknak, akiket szeretett.
Flanna bátyjait teljesen lebilincselte a húguk által előadott történet, amely minden képzeletüket felülmúlta. Flanna arról is beszámolt, hogy Jakab király rendelte el Glenkirk özvegy
hercegének és Westleigh özvegy márkinéjának házasságát. A király meg akarta óvni a kis
fiúunokáját, és azt szerette volna, hogy egy rendes ember nevelje fel. A király csak kevesekben bízott meg annyira, mint Glenkirk hercegében. Elevenen élt az emlékezetében, milyen az,
amikor egy gyereket idegenek nevelnek föl, és nem akarta, hogy az elsőszülött unokájának
ugyanolyan sorsot kelljen elszenvednie, mint egykor neki.
– Csakhogy Lady Jasmine nem akart újra megházasodni – fűzte tovább a szót, s fivérei
megigézve hallgatták. – Ismerte Glenkirk hercegét, és kedvelte is; ám nem viselte el, hogy
férjhez akarják parancsolni. Felpakolta a négy gyermekét, és velük együtt Franciaországba
távozott. Glenkirk hercege két éven át kutatott utána, mire Madame Skye segítségével végül
rátalált.
– Ki az a Madame Skye? – tudakolta Aulay.
– Lady Jasmine nagymamája, de ez már egy másik történet. Alig tudom elhinni, amit ezekről az asszonyokról hallok. Ezért olyan fontos nekem, hogy ne semmittevő hercegné legyek.
Ha a királynak segítséget nyújthattam volna, én is beírhattam volna a nevem a család történetébe. De hadd fejezzem be a mesét. Lady Jasmine és Jemmie Leslie összeházasodtak. Három
fiuk és két lányuk született. Az egyik lányuk gyermekkorában meghalt. A másik jelenleg
Franciaországban tartózkodik a mamájával. Ő a legfiatalabb, és akkor jött a világra, amikor a
hercegné már azt hitte, több gyermeke nem lehet. Patrick elmondta, hogy mindannyian meglepődtek, amikor a húguk, Lady Autumn megszületett. Írországban látta meg a napvilágot,
mert épp oda utaztak férjhez adni az egyik nővérüket, de ez már egy másik elbeszélés. Még
rengeteg magával ragadó történetet tartogat Glenkirk – mondta végül nevetve Flanna.
– Nos, értem már, miért buzog benned a tettvágy – szólalt meg Una –, de meglehet, hogy
Patrick Leslie tökéletesen elégedett egy olyan feleséggel, aki nem szökdös el, és nem keveredik csínytevésekbe. Nekem úgy tűnt, ő egy nyugodt, csendes ember.
– A Leslie-knél minden asszony vállalkozó szellemű – ismerte be Flanna. – Patrick szeretettel beszél róluk, de talán igazad van, Una. A nővéreiről úgy nyilatkozik, hogy nehezen kezelhető, vadóc lánykák voltak, akik a szüleik idegeire mentek.
– Na látod! – kiáltott fel Una. – A férjed minden vagyona és címe-rangja ellenére egy egyszerű klánúr. Tökéletes felesége lehetsz, ha kivered a fejedből ezt a bolond ötletet, rendben
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tartod az otthonát, egészséges gyerekeket szülsz neki, és derék férfiakká és nőkké neveled
őket. Amikor az utódaid megpillantják a nagyteremben az arcképedet, eszükben sem lesz
semmittevő hercegnének nevezni téged. Azt mondják majd rólad, hogy a második hercegné
mellett a férje boldogabb volt mindegyik egykori glenkirki úrnál. Soha meg nem szűnő szeretetet táplált hitvese iránt, és soha nem akarta elhagyni őt.
– Nocsak, Una – lepődött meg Flanna a szavain. Nem képzelte volna sógornőjéről, hogy
ilyen romantikus lélek.
– Ez kétségtelenül jobb annál, mintha azt mondanák, hogy ő az a naiv hercegné, aki bejárta
a skót Felföldet, hogy ágyútöltelékeket toborozzon egy trónfosztott királynak, aki cserbenhagyta Skóciát, amint visszaszerezte azt, amit egykor elvesztett – jegyezte meg Una kemény
hangon. – A férjed jóravaló ember, Flanna. Ne űzd el magadtól az ellenszegüléseddel. Ha
Patrick Leslie úgy véli, hogy a király családja bajt okoz neki, tiszteletben kell tartanod a nézetét, még akkor is, ha ostobának tartod. Egy jó feleség ezt teszi. Dicséri a férje tetteit, és megbocsátja a tévedéseit – a legtöbb esetben.
– Tehát így sikerült békességben élned a férjeddel ennyi éven átugratta sógornőjét Flanna.
Una kacagott, és kedvesen meglegyintette a fiatalasszonyt.
Délelőtt indultakel Killiecairnből, és délután már feltűntek előttük Glenkirk tornyai. Amint
Flanna megpillantotta otthonát, érezte, hogy elönti a boldogság hulláma. Házasságuk néhány
hónapja során a szívéhez nőtt Glenkirk. Fingal most odairányította a lovát Flanna mellé, és
nagynénjére vigyorgott.
– Örülök, hogy visszajövünk – mondta. – Már hiányoztak a Stuart gyerekek, még az örökké bömbölő kis Willy is.
– Viselkedj rendesen – intette az anyja. – Nem akarom, hogy hazaküldjenek, Fingal
Brodie. Nagy lehetőséget kaptál. Nem akarlak elveszíteni, mint sok anya a gyermekeit, akik
az Újvilágba távoznak.
– Szeretek itt lenni – vallotta be Fingal az anyjának. – És a mindennapi tanulás is tetszik
Lady Sabrinával és az öccsével. A Leslie-k úgy gondolják, egy lánynak ugyanolyan műveltnek kell lennie, mint bármelyik fiúnak. Még Flanna is megtanult írni és olvasni.
– Tényleg? – hökkent meg Una.
– Hogyan lehetek Glenkirk hercegnéje, ha nem tudok írni és olvasni? Kötelességeim vannak. Angus tanított meg.
– A te okításodon kívül még mi a teendője?
– Angus gondoskodik a háznép szükségleteiről. Jasmine hercegnének volt egy lakája, aki a
születése óta szolgálta őt, de amikor a hercegné elment Glenkirkből, ő is vele tartott – magyarázta Flanna. – Van egy házvezetőnőnk, de szükség van egy háznagyra is, aki a személyzetet
irányítja. Mindannyian kedvelik Angust. Te tudtad, hogy ő a nagybátyám, az édesanyám bátyja, aki balkézről született?
– Tudtam – felelte Una. – Szerencsés ember, hogy a húga s most már az unokahúga is anynyira szerette, hogy nem akart megválni tőle. És Aggie-nek hogy megy sora?
– Vígan elvan mellettem. Mivel szobalányomként nem akad sok feladata, segít a Stuart
gyerekek nevelésében. Angliából velük jött a dajkájuk, aki nagyon jól kijön Aggie-vel. Már
idős asszony, ezért örül a segítségnek.
Amint Glenkirkhöz közeledtek, egy lovas tűnt föl a felvonóhídon velük szemben. Flanna
előreiramodott a lovával, hogy üdvözölje férjét.
– Lachlann Brodie meghalt? – kérdezte Patrick, amint az úton összetalálkoztak.
– Tegnap temettük el – felelte Flanna. – Magammal hoztam a fivéreimet és Aulay feleségét. Tudtam, hogy örömmel látott vendégek lesznek a házunkban. – Hirtelen halkra fogta a
hangját. – Mindannyian majd meghaltak a kíváncsiságtól – árulta el mosolyogva.
Patrick alig észrevehetően intett a fejével a feleségének; megállította a lovát, és szélesen
elmosolyodott.
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– Isten hozta Lachlann Brodie fiait, a hitvesem, Flanna fivéreit Glenkirkben – köszöntötte
őket. – És önt is, Una úrnő. Jöjjenek, hiszen ma hosszú utat tettek meg. – Azzal megfordult,
és a felvonóhídon át bevezette őket Glenkirk udvarára.
A vendégek igyekeztek uralkodni magukon, nehogy leessen az álluk, hiszen kastélyban
még egyikük sem járt soha. Glenkirk nem volt hatalmas, de lenyűgöző látványt nyújtott a
négy sötét kőtoronnyal, a súlyos tölgyfa kapuval és a vas kapurostéllyal. Elkerekedett a szemük a sok istállószolga láttán, akik elébük siettek, hogy elvezessék a lovakat, amint lekecmeregtek a nyeregből. A fivérek hamarjában észbe kaptak, hogy egy előkelő házba nyernek bebocsáttatást, ezért gyorsan leporolgatták magukat. Meghökkentek húguk fesztelen viselkedésén, amint a nyeregből leszállva a lovát tartó lovászfiúval beszélt.
– Robbie, alaposan kefélgesd le Glaise szőrét, és gondoskodj róla, hogy ma este dupla adag
zabot kapjon – utasította tekintélyparancsoló, ám szelíd hangon, majd hátrafordult, és rámosolygott a Brodiek-ra. – Isten hozott benneteket, bátyáim, Glenkirkben. És téged is, Una. Kerüljetek beljebb.
– Nem is tudom, bemenjünk-e, Flanna. – Callum egyszeriben félszeggé vált.
– Legalább egy éjszakára maradjatok – unszolta őket szelíden Flanna. – Már túl későre jár
ahhoz, hogy visszainduljatok. Jöjjetek! – Azzal bevezette őket az udvarról.
Bent a kastélyban Angus fogadta őket.
– Isten hozta itthon, milady – üdvözölte Flannát tiszteletteljes meghajlással, s a terembe terelte a vendégeket.
Egyszeriben ott termettek a szolgák, fedeles ezüstkupákban októberi sört kínálva a hosszú
úton elfáradt vendégeknek. A férfiak mohón kaptak a sör után, ha másért nem, hát azért, hogy
csillapítsák heves szívdobogásukat, amely a nagyterem két hatalmas kandallója, a faragott
gerendákról lelógó színes lobogókés a kandalló felett függő lenyűgöző portrék láttán fogta el
őket, amint körbehordozták a tekintetüket. Aulay kivételével még egyikük sem fordult meg
ilyen pompás házban, és igencsak megszeppentette őket a látvány.
– Engem is ugyanez az érzés fogott el, amikor először beléptem ebbe a terembe – jegyezte
meg halkan Flanna. – Készíttesd elő a szálláshelyeket a fivéreim és Una úrnő számára – szólt
oda Angusnak.
– Máris, asszonyom – hajtotta meg a fejét Angus Gordon.
– És szólj a szakácsnak, hogy vendégeink érkeztek.
A háznagy bólintott.
Flanna nevét kiáltozva három gyerek rontott be a terembe. A fiatalasszony letérdelt, és
magához ölelte őket.
– Ó, itt vannak a mi kicsikéink! Hiányoltatok? – kérdezte tőlük.
– Hoztál nekünk ajándékot? – rukkolt elő merészen a kérdéssel a kislány.
– Az apám temetésére mentem, Brie. Ez nem kéjutazás volt. Velem jöttek a fivéreim és
Una is, akiről már meséltem nektek. – Fianna felállt. – Bátyáim, Una, engedjétek meg, hogy
bemutassam a félig Stuart-házi csemetéit, Lady Sabrina Stuartot és az öccseit, Lord Fredericket és Lord Williamet. Gyerekek, ő a fivérem, Aulay,
Killiecairn ura, és hites felesége, Una; és a többi bátyám sorban: Callum, Gillies, Ranald,
Simon és Bhaltair.
Sabrina udvariasan pukedlizett, míg az öccsei meghajoltak. Una oldalba bökte Aulayt, aki
gyorsan fejet hajtott, s példáját követve Lachlann Brodie többi fia is főhajtással üdvözölte a
három gyereket, Una pedig levágott egy pukedlit.
– Most, hogy túljutottunk a bemutatkozáson – szólalt meg Patrick Leslie felesége családjának enyhe feszélyezettsége láttán –, üljünk át a főasztalhoz, és várjuk meg, amíg felszolgálják
az ételt. Biztosan megéheztek az út után. A tavasz még mindig nem mutatkozik kegyesnek
hozzánk, noha az utóbbi napokban éreztem egy kis melegedést. Örülök, hogy már hosszab-

139

bodnak a nappalok. Nehezen lehet elviselni azokat a hónapokat, amikor korán sötétedik. – Az
asztalhoz kísérte a sógorait.
– Mikor mondod el neki? – súgta oda Flannának Una.
– Ma éjjel, amikor kettesben leszünk. Úgy gondolom, egy ilyen hírt, amelyet életében először kap egy férfi, négyszemközt kell közölni.
– Együtt akarsz hálni vele, még mielőtt megtudja – kuncogott Una. – Ugye, kedved leled a
szeretkezésben?
– De még mennyire! – vallotta be Flanna.
– Akkor szerencsés lány vagy, hogy olyan férjet fogtál ki, aki ügyesen használja a fegyverét, mert a férfiak közt sok a tapasztalatlan.
– Ahogy elnézem azt a rengeteg gyereket Killiecairnben, azt hiszem, a Brodie feleségek
sem panaszkodhatnak – vágott vissza Flanna fürgén.
Una hangos kacajra fakadt.
– Nem, nincs okunk panaszra. A Brodie-k mindig is ebben voltak a legtehetségesebbek.
Ezt a mamád is tanúsíthatta volna. Szereted a férjedet, vagy csak a gyönyört élvezed vele?
– Azt hiszem, szeretem, bár időnként szörnyen konok tud lenni. Igaz, én is. Gyanítom,
hogy ebben a házasságban mindegyikünk a párjára lelt.
– De közöld ám vele a hírt – kötötte a lelkére Una.
– Ígérem, hogy holnap Patrick boldogan mosolygó arccal lép be a terembe. Amit ma útközben mondtál, észhez térített. Annyira szerettem volna az egykori glenkirki úrnőkhöz hasonlítani, hogy nagy igyekezetemben megfeledkeztem arról, hogy én más vagyok, mint ők.
Ők hercegnők voltak és szultánfeleségek. Én pedig egy egyszerű skót felföldi lány vagyok. És
kétségkívül azzal szerezhetek érdemeket, hogy Patricket és a születendő gyermekeimet boldoggá teszem. Majd elválik, hogy ezenkívül van-e még más feladatom is az életben.
– Nagy kő esett le a szívemről, Flanna – bólogatott Una.
– Amikor a mamám meghalt, te magadhoz vettél, hogy felnevelj. A múltban előfordult,
hogy nem egyezett a véleményünk, és lehet, hogy a jövőben sem fogjuk egymás nézeteit osztani, de te mindig jó példát mutattál nekem. Azért nem vagyok annyira együgyű, hogy erre ne
jöjjek rá. – Flanna átölelte Una Brodic-t. – Mit gondolsz, fiút vagy lányt fogok szülni?
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13. fejezet
Patrick korábban már megtanította feleségének, mit kell tennie, amikor ő van felül. Örömét
lelte benne, amikor hitvese fölötte lovagolt. Hatalmas tenyerével a bájos kebleket simogatta,
miközben Flanna mosolyogva fölébe emelkedett, és ráhelyezte magát. Lehunyt szemmel élvezte az egész testén átcsapó s minden porcikáját elárasztó kéj hullámait, amint férfiassága a
nő titkos rejtekének mélyére hatolt. Már-már úgy érezte, pusztán ettől a gyönyörtől nyomban
elszáll. Felnyögött, amikor felesége az ölét megfeszítve magába szorította dárdáját.
– Még a vesztemet okozod, te kis szuka – mondta vágytól remegő hangon.
– Pedig szereted, amikor ezt teszem – felelte rá Flanna pajkosan, és felkacagott.
– Ahogy te is – vágott vissza Patrick. Hirtelen mozdulattal a hátára fordította feleségét, s
most ő került fölébe. Aranyfényű zöld szeme veszedelmesen csillogott, amikor száját hitvese
ajkára tapasztotta, és forró csókjával mámorító kábulatba ejtette őt.
– Milyen egy huncut boszorka vagy, Flanna Leslie! – mondta, miközben lassan mozogni
kezdett rajta.
A ritmikus lökések hamarosan kiváltották a kívánt hatást. Flanna a gyönyörtől elragadtatva
kéjesen nyöszörgött.
– Jaj, istenem! Patrick, ez annyira jó! Folytasd! Nehogy abbahagyd!
A herceg hangosan felnevetett. Az első pillanattól kezdve, amióta egymáséi lettek, Flanna
mindig élvezte a szeretkezést. Az első együttlétük óta soha többé fel sem merült benne a kétség, hogy nem szűzen vette feleségül a lányt. Ő volt az első férfi az életében, de Flanna az a
fajta nő volt, aki természettől fogva élvezte a szeretkezést. Sosem kellett hízelgéssel ágyba
csalogatni. Miután megismerte a szenvedéllyel áthatott érzéki gyönyört, mindig sóváran vágyta s fogadta magába. Csakúgy, mint Patrick. A herceg tudatában volt, hogy nincs olyan nő a
világon, aki gyönyörű feleségénél jobban ki tudná elégíteni őt. Érezte, hogy ölni is képes lenne, ha valaki szemet vetne a hitvesére. A Flanna iránt táplált szerelem teljesen elvette az eszét.
Erre akkor jött rá, amikor kettesben találta párját az ifjú királlyal. Nem emlékezett rá, hogy
életében valaha is olyan gyilkos harag kerítette volna hatalmába, de szerencsére volt annyi
esze, hogy leplezze a király előtt… miután visszadugta hüvelyébe a kardját.
Flanna megvonaglott férje alatt, amint a gyönyör mindjobban magával ragadta, s egész lényét átitatta.
– Még! – zihálta elfúló hangon. – Még! Még!
Patrick érezte, hogy asszonya kezdi elérni a beteljesülés tetőfokát. Megkönnyebbült sóhajjal engedte szabadjára saját csillapíthatatlan vágyát hitvese várakozó ölében, majd elhúzódott
tőle, amint szenvedélyes vágyuk beteljesülésének mámora hatalmába kerítette mindkettőjüket.
Amikor a kábulatból magukhoz tértek, Patrick újra átölelte párját.
– Hiányoztál, amíg távol voltál tőlem. Nem érzem jól magam nélküled, Flanna. Glenkirk
rettentően üres, ha nem vagy itt.
– Üres? Amikor Charlie gyerekei itt szaladgálnak? – ugratta férjét.
– Egyszer majd elmennek tőlünk.
– Ám addigra már saját gyerekeink születnek – közölte Flanna.
Patrick mélyet sóhajtott.
– Augusztusban – fűzte hozzá Flanna. – A házasságkötésünk után tíz hónappal, ami még a
családom számára is elég hamar lesz. Isten segítsen meg minket!
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– Gyermeket vársz? – fonta szorosabbra karját Patrick a felesége körül.
– Igen.
– Miért nem árultad el hamarabb? – ült fel a férfi, és lepillantott hitvesére. Tekintete végigsepert a nő mezítelen alakján. A melle valóban teltebb lett, s mintha a hasa is valamelyest
domborúbb volna.
– Azért nem szóltam róla, mert először nem voltam benne bizonyos. Még sosem voltam
várandós, Patrick. Az apám is látta, Una pedig megerősítette a feltevésemet. Una beszélt a
lelkemre, hogy ne induljak el katonákat verbuválni a királynak, hanem szüljek neked gyerekeket, és legyek jó feleséged – vallotta be Flanna őszintén.
– Azért mentél Killiecairnbe, hogy embereket toborozz? – kérdezte a herceg mérgesen.
– Azért mentem oda, hogy a haldokló apám mellett legyek – válaszolta Flanna. – Igaz,
hogy miután eltemettük, megpróbáltam fegyverbe szólítani a családomat, azután pedig
Huntleyba szándékoztam továbbmenni, hogy a Gordonokkal beszéljek, mivel az anyám családja révén ok is rokonaim. A Brodie-k kigúnyoltak, a fivéreim pedig megdorgáltak, amiért
veszélyeztetem egy jóravaló emberrel kötött házasságomat.
– A bátyáidnak több eszük van, mint neked – jegyezte meg Patrick Leslie dühösen. Tekintete kőkemény volt.
– A szavamat adtam a királynak, most pedig az állapotosságomra hivatkozva vissza kell
vonnom az ígéretemet – váltott hirtelen hűvös hangnemre Flanna.
– Tényleg azt hiszed, a király bízott abban, hogy neked sikerül sereget felállítanod számára? – kérdezte Patrick gúnyosan.
– Akár bízott benne, akár nem, ő elhitette velem, hogy sikerülni fog. Mindannyian azt hangoztatjátok, hogy a király milyen kedves, elbűvölő, és ez kétségtelenül igaz. Te az édesanyád
miatt nézel rá sanda szemmel, és azért, mert atyád Dunbarnál elesett. Én csak azt a férfit ismerem, akivel Perthben személyesen találkoztam. Lehet, hogy szívtipró, mindazonáltal felkent
király. Talán ábrándos vagyok, Patrick, de még soha senki nem állította azt Flanna Leslie-ről,
hogy bolond. Naivnak tartanak, s talán az is vagyok, amennyiben naivitás a királyunkban hinni.
– Kinek a gyermekét hordod a szíved alatt? – Patrick őrjöngve vonta kérdőre a feleségét.
– Tessék? – Flanna nem akart hinni a fülének.
– Az én gyermekemmel vagy a királyéval vagy várandós, Flanna? Egyenes kérdésre egyenes feleletet várok – követelt választ Patrick metsző hangon.
– Természetesen a tiéddel – vágta rá Flanna azonnal. – Hogyan fordulhatott meg a fejedben, hogy erkölcstelen viselkedéssel szégyent hoznék magamra vagy rád?
– Kettesben találtalak a királlyal, nemde?
– Ha a lánytestvéreidet találtad volna kettesben a királlyal, nekik is feltettél volna ilyen
kérdést, Patrick? – Mind félelmetesebb düh fogta el Flannát.
– A lánytestvéreimet ismerem – felelte a herceg jegesen.
– Távozz innen! – szólította fel Flanna.
– Tessék?
– Takarodj ki a hálószobámból! – üvöltötte. – Nem akarlak itt látni! Távozz innen! – csapott a férfi vállára.
– A várandós nőknek nem szabad felizgatniuk magukat – kapta el felesége kezét Patrick,
és szorosan megmarkolta.
– Mit törődsz te ezzel? – rikácsolta. – Hiszen kétségbe vonod, hogy a gyermek a tiéd! Van
fogalmad arról, Patrick, hogy ebben a pillanatban mennyire gyűlöllek? Ezt a sértést nem fogom megbocsátani. Hogyan is bocsáthatnám meg? Azt hiszed rólam, hogy egy ribanc vagyok,
aki más férfival szórakozik, és amikor tagadom a vádadat, azt vágod a fejemhez, hogy nem
ismersz annyira, hogy hinni tudj nekem! – Kirántotta magát a férfi kezének szorításából, és
kiugrott az ágyából. – Távozz innen! – szólította fel harmadszor is a férjét.
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– Nem vagy eszednél, Flanna – emelkedett fel Patrick az összegabalyodott ágyneműhalom
közül.
– Nem vagyok eszemnél, naiv és ledér nőszemély vagyok. Van még valami más sértés is,
amit ma este volna szíves a fejemhez vágni, mylord? – kérdezte Flanna epésen.
– Ha a rossz kedélyállapotoddal veszélyezteted ezt a gyereket… – kezdte Patrick, de hitvese a kezét felemelve belefojtotta a szót.
– Kétségbe vonod, hogy te vagy az apja, vagy talán most már mégsem. Miért? Mert nem
ismersz engem. Mert én csak az a lány vagyok, akit egy darabka földért vettél feleségül. Ám
amikor a gyerek világra jön, az arcocskájába nézel, és felfedezed rajta a saját vonásaidat, akkor majd hiszel nekem? És ha a gyermek rám hasonlít, továbbra is fenntartod a kételyeidet?
Lehet, hogy a király elcsavarja a naiv lányok fejét, de engem nem csábított el. A szívem alatt
hordott gyermek a tiéd, Patrick Leslie. Ez a való igazság. A killiecairni Brodie-knak nincs
akkora vagyonuk és tekintélyük, mint a glenkirki Leslie-knek, de azért még becsületes emberek vagyunk. Most pedig légy szíves, hagyj magamra.
Ahogy Flanna kihúzta magát, Patricket arra a lányra emlékeztette, akivel először találkozott azon az őszi napon Brae-ben, csak most épp ruhátlan volt. Patrick is felegyenesedett, és
éppoly anyaszült meztelenül, a formaságoknak eleget téve meghajolt, mielőtt megfordult,
hogy a két hálószobát elválasztó rejtekajtón át távozzék. Amint az ajtó egy kattanással bezárult mögötte, Patrick Leslie rögtön tudta, hogy nagy ostobaságot követett el. Féltékeny volt.
Ez a színtiszta igazság. Flanna hősként emlegette Károly királyt. Patrick Leslie féltékenykedve hallgatta felesége áradozását egy másik férfiról, de ez még nem jogosította föl arra, hogy
kétségbe vonja hitvese hűségét.
Flanna az ő gyermekét hordja a szíve alatt! Hirtelen lázba hozta a gondolat. Fia lesz! Nyár
végén már a karjában tartja örökösét. Hogy fog örülni az édesanyja! Ekkor eszmélt rá, hogy a
nősülése óta eltelt hónapokban eszébe se jutott írni neki. Még ha írna is, vajon eljutna-e hozzá
a levél Franciaországba? Nem tudta, mit kellene tennie. Az ágylábnál álló ládából kihúzott
egy hálóinget, belebújt, bemászott az ágyába, és zavaros álomba merült.
Másnap reggel már ott találta a sógorait és a sógornőjét Flannával a teremben. Gratuláltak
neki, hátba veregették, és söröskupájukat emelgetve ittak Glenkirk következő örökösének
egészségére. Örömükben szélesen mosolyogtak, amiért húguk időben teljesítette a kötelességét.
– Úgy véltem, nem lenne kifogása az ellen, mylord, ha megosztanám örömteli hírünket a
bátyáimmal – mondta Flanna nyájasan, ám ezüstszínű szeme hidegen csillogott.
– Flanna kedvemre való – szólt Patrick a Brodie-khoz. – Az apjuk, isten nyugosztalja,
mindkettőnkkel jót tett, amikor úgy döntött, hogy feleségül kell vennem a húgukat, ha meg
akarom szerezni Brae-t.
A fivérek megnyugodva röhögéséltek, Una azonban suttogva megkérdezte Flannától:
– Mit művelt ez az ember?
– Kétségbe vonta a gyermek származását – felelte az asszony halkan. – Nekem szegezte a
kérdést, hogy a királytól van-e?
Una elsápadt.
– Hogy tehette ezt? – hápogott a sógornője.
– Azért vont kérdőre, mert egy féltékeny bolond. Amikor Perthbe érkezett, kettesben talált
a királlyal. Most megtanultam, Una, hogy balgaság titkolózni. Ha akkor elmondtam volna
neki, amikor először észrevettem magamon, hogy terhes vagyok, ez nem történt volna meg.
Ám magam sem voltam biztos benne, és nem akartam csalódást okozni neki. – Flanna felsóhajtott. – Nehogy elmondd a bátyáimnak, mert dührohamot kapnak, és nem akarok viszályt a
Leslie-k és a Brodie-k között. Patrick már tudja, hogy tévedett, de büntetni fogom, hogy többé
ne kételkedjen bennem.
– Mit akarsz tenni? – tudakolta Una aggodalmas arccal.
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– Nem árulom el. Túlságosan lágyszívű vagy, Una. Ha meg akarom leckéztetni a férjuramat, akkor az csak kettőnkre tartozik – kuncogott. – Egy korábbi hercegné útját fogom járni.
Nem, tévedek. Ő Glenkirk grófnéja volt, és az ő férje is ugyanolyan keményfejű ember volt.
Én is ugyanúgy kényszerítem térdre az én Patrickemet, ahogy ő tette az urával.
– Csak nehogy éket verj kettőtök közé – nyugtalankodott Una.
– Nem verek. Megígéred, hogy nem árulod el a titkomat? – Az ezüstszürke szempárban
hirtelen megcsillanó derű bizalommal töltötte el Unát.
– Rendben van, te lány, de ne tört össze az urad lelkét – nevetett Una. – Kedvelem őt,
Flanna. Jóravaló ember.
– Én pedig szeretem őt, és valóban rendes ember – helyeselt.
A Brodie-k délben indultak el Glenkirkből Killiecairnbe. A herceg marasztalta őket, de
Aulay úgy gondolta, hogy apja halálával az új úrra most szükség van otthon, hogy visszaadja
a klántagoknak a reményt.
Patrick vonakodva, de egyetértett.
– Mondja meg az embereinek, hogy bizonyos ellenszolgáltatások fejében viselem kockázatos vállalkozásuk költségeit. Mihamarabb küldje el hozzám a csapat vezetőjét. Ha még ebben
az évben ki akarnak vándorolni az Újvilágba, nemsokára útra kell kelniük. Területet kell találniuk, és fedelet kell húzniuk a fejük fölé még a tél beállta előtt. Több hétig tart a tengeren
átkelni az Újvilágba. Mint tudja, a nővérem Mary’s Landben él a férjével. Úgy hírlik, a tőlük
délre fekvő területek letelepedőkre várnak.
– Köszönöm – szorította meg barátságosan a sógora kezét Aulay Brodie. – Hálás vagyok a
segítségéért, mylord.
Patrick meghajtotta a fejét, és a felesége mellett állva nézte, ahogy a killiecairni Brodie-k
elnyargalnak a glenkirki kastély udvaráról.
Amikor eltűntek a felvonóhídon túl, Flanna lerázta a válláról férje kezét, és faképnél hagyva bevonult a várba. Patrick aznap este zárva találta a szobájukat elválasztó rejtekajtót. A fogát csikorgatva mászott be az üres ágyba. Elhatározta, hogy egy ideig hagyja Flannát duzzogni. Bízott benne, hogy hamarosan észhez tér.
Flanna tudta, hogy segítség nélkül nem képes valóra váltani a tervét. De kiben bízhatna
meg? Angusban. Vagy lehet, hogy a nagybátyja bolondnak hiszi, és nem lesz hajlandó segíteni? És Aggie? Vagy Ian More, aki az utóbbi időben kezd érdeklődést mutatni Aggie iránt?
Tisztában volt vele, hogy alaposan fontolóra kell vennie, kit avat be a tervébe. És ekkor eszébe ötlött a megoldás. Nem vonul rejtekhelyre Patrick elől, ahogy egykor Patrick nagyanyja
rejtőzött el a férje elől valami hasonlóan nevetséges vita miatt. Ő a férjura engedélyével fogja
elhagyni a glenkirki kastélyt. Patrick nem utasíthatja vissza, hiszen ebben a dologban a szavát
adta. Flanna máris kérte, hogy vezessék elő a lovát, de a szolga azzal tért vissza, hogy Angus
megtiltotta.
Flanna megkereste a nagybátyját.
– Miért mondtad azt a szolgáknak, hogy nem kaphatom meg a lovamat? – vonta kérdőre
bosszankodva.
– Most, hogy állapotos, a férje, a herceg nem óhajtja, hogy lóhátra üljön – válaszolta
Angus. Kék szeme vidáman táncolt, hiszen tudta, hogy ez a parancs nem lesz unokahúga
ínyére. Legnagyobb meglepetésére azonban Flanna nem fakadt ki indulatosan, hanem elmosolyodott, és mély lélegzetet vett.
– Igazi férfi. Apám is ilyen féltő gonddal őrködött a mamám felett, amikor velem terhes
volt?
– Nem, viszont neki akkor már hat fia volt. Az ön férje természetesen attól fél, hogy ön elvetél.
– Akkor meg kell győznünk őt az ellenkezőjéről. Patrick megígérte, hogy rendbe hozathatom Brae-t, és ez most kiváló alkalom egy ilyen vállalkozásra. Mint tudod, nem vagyok olyan
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nő, aki a tűz vagy a szövőszéke mellett üldögél. Növekvő pocakomat tekintve a tevékenységeimet korlátoznom kell, de ha a herceg több gyermeket is óhajt tőlem, akkor engedélyeznie
kell, hogy a megszokottnál kevésbé veszélyes elfoglaltságokat keressek magamnak. Itt,
Glenkirkben tétlenségre vagyok kárhoztatva. Te és Mary rendben tartjátok a háztartást. A
férjemnek lehetővé kell tennie, hogy magam válasszak magamnak időtöltést, én pedig azt
választom, hogy Brae-be megyek.
– Milyen csalafintaságon töri a fejét?
– Egy időre megfosztom magam Patrick Leslie társaságától, bácsikám. Mert ha nem, akkor
lehet, hogy megölöm – felelte Flanna őszintén.
Ez már korántsem volt tréfa. Angus Gordon a kezébe fogta unokahúga kezét.
– Mi rosszat tett az ura, hogy ennyire megharagudott rá, mylady?
– Azt kérdezte tőlem, hogy a király-e a gyermekem apja – felelte halkan.
– Jesszusom! – robbant ki a szó a meglett férfi száján.
– A férjem féltékeny bolond.
– Miért kérdezett öntől ilyesmit? – tudakolta a nagybátyja.
– Perthben kettesben talált a királlyal. Rettenetes haragra gyúlt, de ez nem érdekes. Azután
eltitkoltam előle a gyermeket. Meg akartam tartani a királynak adott szavamat, hogy katonákat gyűjtök a seregébe, de Una meggyőzött, hogy elsősorban a férjemnek tartozom hűséggel.
Most már tudom. Szomorúan veszem tudomásul, hogy nem lehetek a király segítségére, de a
gyermekem sokkal fontosabb. Csak akkor árultam el a férjemnek, hogy várandós vagyok,
amikor hazajöttem Killiecairnből. És akkor bántott meg ezzel a kérdéssel. Természetesen már
észbe kapott, de még nem vagyok hajlandó elfelejteni a becsületsértést.
Angus lassan bólogatott. Tökéletesen megértette. Unokahúga büszke fiatalasszony volt.
– Tehát azzal kívánja büntetni, hogy egy időre elhagyja őt, nemde?
– Pontosan, bácsikám. Ezt a leckét jól meg kell tanulnia Patrick Leslie-nek, nehogy oktondin még egyszer elkövesse ugyanezt a hibát. Ha nem sikerül meggyőznöm arról, hogy állhatatos, hites felesége vagyok, csekély remény van arra, hogy boldog házasságban éljünk. Annál
rosszabbat el sem tudok képzelni, mint hogy az életünk hátralevő részét bizalmatlanságban
éljük le egymás mellett. És Patrick nagyanyjának hasonlóan nehéz helyzettel kellett szembenéznie, amit ugyanilyen határozottan oldott meg.
– Pontosan hogyan? – kérdezte Angus.
– Az apa elkövette azt a hibát, hogy a lánya tulajdonrészét a vőlegényére íratta. A lány addig nem volt hajlandó férjhez menni az ő Glenkirkjéhez, amíg vissza nem kapta a tulajdonát.
A vőlegény azt hitte, az oltár elé kényszerítheti kedvesét, ha teherbe ejti. Azt remélte, megenyhül és engedni fog, de a lány megszökött tőle. A gróf ekkor tartani kezdett attól, hogy az
örököse törvénytelen gyermekként látja meg a napvilágot. A nézeteltérésük azonban csak
akkor rendeződött, amikor a gróf visszaszolgáltatta a lánynak a tulajdonát. A szülés előtti vajúdás pillanataiban esküdtek össze. Minthogy már férjezett vagyok, ebben nem követhetem a
példáját, de azt tudom, hogy Patrick belém szeretett. Szenvedni fog a társaságom hiánya miatt, és én épp ezt akarom elérni. Azzal az ürüggyel megyek Brae-be, hogy helyrehozom a kastélyt, de majd kifogásokat találok, hogy ott maradjak. Addig nem térek vissza, amíg nem kér
bocsánatot tőlem azért a szörnyűségért, amit a fejemhez vágott. Nem engedhetem meg, hogy
ferde szemmel nézzen az elsőszülöttjére, mert a gyanakvás csírája még mindig ott lakozik a
szívében és az elméjében. Csak akkor tudom biztonságban a gyermekemet és bízhatom abban,
hogy Patrickkel békességben élhetek, ha hajlandó elnézést kérni tőlem, amiért bizalmatlan
volt velem. Elszökhettem volna, mint egykor a férjem nagymamája. Patricknek azonban tudomása lesz arról, hogy hol vagyok. Egyszerűen nem lesz képes elszakadni Glenkirktől, hogy
velem legyen. Majd csak akkor térek haza, ha eljön hozzám bocsánatot kérni.
– Természetesen Aggie-t magával viszi – mondta Angus.
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– És Ian More-t is. Még fiatal, de kell, hogy legyen ott egy férfi, aki helyettem irányítja a
munkásokat.
– És mi van akkor, ha a férje ön után megy, hogy visszahurcolja Glenkirkbe? – vetette föl
Angus. – Tudja, hogy jogában áll.
– Vannak búvóhelyek Brae-ben, amelyekről még te sem tudsz, bácsikám – közölte a lány
huncut mosollyal. – De jobb is, hogy nem tudsz róluk – kuncogott –, mert így legalább nem
gyűlhet meg a bajod a férjurammal vagy velem.
– Mikor indul?
– Körültekintően kell megválasztanom az időpontot.
– Hogyne – helyeselt Angus. – Ön elmegy, nekem meg adnom kell az ártatlant, mondván:
mylord, hiszen nem ön ígérte meg őladységének, hogy felújíthatja és rendbe hozhatja Brae-t?
Hisz Glenkirkben mindenki tudott erről, mivel az ön nagylelkűsége módfelett megörvendeztette az úrnőt. És ugye, most is boldognak szeretné látni őt, amikor Glenkirk örökösét hordja a
szíve alatt? – vihogott Angus.
– Nagyon megy ez neked, bácsikám – nevetett Flanna, majd komolyra váltott. – Te még fel
se tetted nekem azt a kérdést, amit a férjem szegezett nekem.
– Nekem nem kell faggatóznom. Ismerem önt, és tudom, hogy tisztességes asszony.
Flanna átölelte az óriást. Hirtelen kimondhatatlan biztonságérzet fogta el, amint a férfi a
karjába zárta. Gyermekkora óta mindig ez az érzés kerítette hatalmába a nagybátyja mellett.
Mindig is Angus Gordon jelentette az erőt megtestesítő védőbástyát először szeretett húgocskája, majd az ő halála után az unokahúga számára.
– Szeretlek, bácsikám – mondta Flanna.
Angus megpuszilta unokahúga feje búbját.
– Nehogy elérzékenyüljön a keblemen. Lám, a mamája ugyanígy viselkedett, amikor terhes
volt önnel – mondta, de közben üdvözülten mosolygott.
– Nos, megkaphatom a lovamat?
– Holnap megkapja. Ma délelőtt egyedül akarok Brae-be menni, hogy meggyőződjem róla,
lakható állapotban van-e. Megnézem, milyen teendőket kell elvégezni, hogy odaküldhessem a
megfelelő embereket és az ellátmányt.
– Rendben van, bácsikám. Akkor ma a tűz mellett fogok tétlenül üldögélni, de csakis a mai
napon.
Angus kuncogva hagyta el a termet, és az istállóba igyekezett. Régebben megtörtént volna,
hogy az unokahúga annak az egykori glenkirki úrnőnek a példáját követi. Tüzes Flanna egy
pillanatig sem habozott volna, hogy kínos helyzetbe hozza a férjét. A mostani Flanna azonban
más volt. Megfontoltabb. Okos. Türelmes. Angus örült ennek. Rendes körülmények között
nem nyújtott volna segítséget ilyen fondorlatos terv megvalósításához, csakhogy felháborítónak tartotta, hogy Patrick Leslie kétségbe vonta a gyermek származását. Tény és való, hogy
csak rövid ideje házasok, de a herceg ennyi idő alatt biztosan tapasztalta, hogy a felesége becsületes nő. Nemcsak a killiecairni Brodie-kat, de a brae-i Gordonokat is megsértette azzal,
hogy az ellenkezőjét feltételezte hitveséről.
Angus Gordon a felvonóhídon át elvágtatott Glenkirk udvaráról a kastélyon túl elterülő erdőbe. Derült volt az ég. A hosszú tél után kifejezetten érezni lehetett a tavasz meleg leheletét.
A Brae-tóhoz érve megállította a lovát, és távolról szemügyre vette a szigeten álló öreg kastélyt, amely 1295-ben épült, John Balliol uralkodása idején. A tópartot a szigettel fahíd kötötte össze. A legenda szerint a kastélyt építtető Gordon klánúr szép kőhidat tervezett a part és a
sziget közé. A felesége azonban attól tartott, hogy az ellenség a kőhídon akadálytalanul átkelhet, egyenesen megcélozva a kastély bejáratát. A tahidat azonban fel lehetett égetni közelgő
támadás esetén, s utána helyre lehetett állíttatni. Így tehát Brae akkori ura megfogadta felesége tanácsát, és fából építtette meg a hidat.
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A híd és a kastély között húzódó területet eredetileg azért hagyták szabadon, hogy könnyen
észrevehessék a hívatlan látogatókat. Jócskán eltelt vagy húsz esztendő azóta, hogy e kastélyt
utoljára lakták. A valaha nyílt terepet mára már sötétzöld fenyőfák és kecses rezgőnyárfák
nőtték be. A sziget köves partjának déli oldalán egykor kikötőhely is létezett, amelynek ma
már nyoma sem volt. Angus Gordon eltűnődött. Ha törvényes gyermekként született volna
meg, övé lett volna Brae, és a Brae grófja címet viselhette volna. De nem így történt. Egyesek
hasonló esetben talán elkeseredtek volna a sors fintorán, de Angus korántsem bánkódott emiatt. Neki mindig is jó élete volt.
A tó mentén továbbhaladt, majd végül megállt, leszállt a lováról, és kikötötte egy fához.
Óvatosan lépegetve átkelt a korhadó hídon a szigetre. Azon töprengett, hogy esetleg ki kellene vágni a kastély előtti terepet tarkító fákat. Talán nem is mindet, csak néhányat, azonban
javasolni fogja Flannának, hogy emeltessen a sziget négy sarkán egy-egy őrtornyot. Angus
besétált a nyitva álló, vasalt nagy tölgyfa kapun a kastély udvarára. Alaposan megvizsgálgatta
a kapu csuklópántjait. Még egészen jó állapotban voltak, de lehet, hogy elkelne rajtuk egy kis
igazítás.
A fából épült istálló már rég összeomlott. A helyén korhadt fagerendák és lécek hevertek
egy halomban. Először is ezt kell újjáépíteni. Angus felment a kastélyba vezető kőlépcsőkön.
Benyúlt az ajtó fölötti kis kőpárkány mögé, levette onnan a vaskulcsot, beillesztette a zárba,
és elfordította. Belépett. Egy pillanatra megállt. Eszébe jutott e házban eltöltött gyermekkora.
Az egész épületben síri csend honolt, de meg mert volna esküdni rá, hogy a kastély körül ott
lebegnek ősei árnyai. Nevetett magában, és hozzáfogott a terepszemléhez. Sejtései beigazolódtak. Brae, a több mint húsz éven át elhagyatottan álló kőépítmény bámulatosan ellenállt az
idő vasfogának. Noha poros volt, és pókhálók szőtték át keresztül-kasul, minden épen, érintetlenül megmaradt.
A padláson vizsgálódva észrevette, hogy a palatető helyenként megrongálódott, s javításra
szorul. A pince piszkos volt, és mindenféle limlommal volt tele. Ki kell majd takarítani. A
drapériák még megmenthetők, csak jól ki kell őket porolni. A bútorokat ki kell fényesíteni. A
padlót föl kell mosni és seperni. Az ablakok feketéllettek a mocsoktól, és a faspaletták diribdarabokban lógtak.
Továbbment a konyhába. Lehajolt, és alulról felnézett a kürtőbe. Az épületben található
többivel együtt ezt is ki kell söpörni. Madarak és rágcsálók nemzedékei fészkelték be magukat ezekbe a kéményekbe. Talán Flanna is el tudja végezni ezt a munkát, hiszen erős lány. A
Brae-vel járó elfoglaltság segít begyógyítani a fájó sebet, amelyet Patrick Leslie meggondolatlan gyanúsítgatása ejtett a lány lelkén. Felesége többnapos távolléte alatt Glenkirk hercegének bizonyosan lesz ideje eltöprengeni rosszul megválogatott, keresetlen szavain. Angus Gordon visszatért Glenkirkbe, hogy beszámoljon unokahúgának a Brae-ben tartott terepszemléről.
– Rajtad múlik, sikerül-e meggyőzni a férjedet, hogy Brae-be kell menned. Ez nem lesz
könnyű feladat, Flanna – mondta Angus.
– Tudom – ismerte el a lány. – Még mindig haragszom rá.
– Akkor várj egy kicsit, amíg megenyhül a haragod – tanácsolta nagybátyja.
– Nem várok – vágta rá az ifjú asszony.
Amikor Patrick Leslie aznap este leült az asztalához, felesége hűvösen biccentett felé, de
egy szót sem szólt. A szolgálók behozták az ételt. Vadpecsenyét, friss zöld vízitormaleveleken tálalt lazacszeleteket, ropogósra sült kacsát szilvaszószban, nyúlragut répával és
hagymával sűrű boros szaftban, egy tál zsenge zöldborsót, friss, meleg kenyeret, két sajtot,
meggybefőttet és édes vajat. Csupa kedvenc ételét szolgálták föl a ház urának. Apró cukros
ostyákkal tálalt, édes borban párolt körte zárta a vacsorát. A herceg jóízűen evett, s mire a
vacsora végére ért, vidám hangulata kerekedett.
– Még mindig neheztelsz rám – jegyezte meg Flanna felé fordulva.
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– Igen – felelte higgadtan a felesége.
– Mégis finom vacsorával leptél meg
– Nem akartalak éhen veszejteni, és különben is szívességet szeretnék tőled kérni, Patrick
– hozakodott elő Flanna felbátorodva.
A herceg kérdőn felvonta sűrű fekete szemöldökét.
– Megígérted, hogy felújíthatom Brae-t – kezdte. – El akarok menni, és rendbe akarom
hozni még a gyermekem megszületése előtt. Még sosem uralkodtam ilyen erősen az indulataimon. Ahhoz, hogy lehűtsem a haragomat, távol kell lennem tőled. Ne feledd, nem hosszú
időre akarok elmenni. Nem szándékozom követni Leslie nagyanyád példáját, de egy kis ideig
egyedüllétre van szükségem. Meg tudod érteni, Patrick?
– A mamám soha nem hagyta el az apámat – emelt kifogást Patrick.
– Én nem a mamád vagyok – vágta rá Flanna hevesen –, és ha jól emlékszem, az édesanyád Franciaországig meg sem állt, amikor a házasságot sürgető apád elől megszökött. Elfelejtetted a saját családod történetét? Én az emlékezetembe véstem. A családodban egyik aszszony sem volt gyönge nő. Büszkék és hősiesen bátrak voltak. Egyikük sem viselte volna el
azt a sértést, amit ön a fejemhez vágott, mylord.
– Rendben van. Ha Brae-be kívánsz menni, Flanna, hát elmehetsz – egyezett bele Patrick
megtörten.
– Köszönöm. Aggie-t és Ian More-t is magammal viszem. Angus úgy vélte, nem ártana, ha
Ian mellettünk lenne. A gyerekek itt maradnak veled, hogy ne érezd magad egyedül. Nem
szeretném, ha az életük még zaklatottabbá válna, és tanulniuk kell. Biztos vagyok benne,
hogy egyetértesz velem.
– Mikor indulsz? – érdeklődött Patrick. Nem akarta, hogy felesége elmenjen. Belátta, hogy
őrült nagy ostobaság volt hűtlenséggel vádolnia, de elfogta a méreg, amiért Flanna eltitkolta
előle a terhességét. A szavak zuhatagként törtek elő a száján, még mielőtt visszafojthatta volna őket. Amint kimondta, már meg is bánta. Semmilyen alapja nem volt azzal gyanúsítani
párját, hogy megcsalta.
– Egy-két napon belül – felelte Flanna nyugodt hangon. A fene vinné el! Miért nem tud
bocsánatot kérni tőle? A férje büszkesége miatt fog zátonyra futni a házasságuk? A gyerekük
nem jöhet világra biztonságban addig, amíg Patrick nem ismeri el, hogy hibázott. Ám addig
még van idő, gondolta. Az Unával együtt végzett számításai szerint valamikor augusztusban
érkezik meg a baba.
– Munkásokra lesz szükséged – jegyezte meg a herceg.
– Igen. Angus azt mondja, a tetőt kell megjavítani, és egy új istállót kell felhúzni. A régi
összeroskadt. A kastély ugyan piszkos, de nem olyan nagy hodály, mint Glenkirk. Ha a férfiak elvégzik a nehéz munkát, Aggie-vel újra lakhatóvá tudom tenni.
– Miért? Azt hittem, csak rendbe akarod hozatni, hogy ne dőljön össze.
– Brae-t a második fiunknak szánom, mylord, feltéve, hogy lesz második fiunk. Ha nem,
akkor majd az egyik lányomé lesz. Mindig is Brae-ben szerettem volna élni. A gyermekünk
megszületése után már nem lakhatom ott. Glenkirk örökösének Glenkirkben kell felnőnie, így
tehát az engedélyével helyreállítom édesanyám egykori otthonát, és ott maradok egy kis ideig.
– Röpke mosolyt küldött a férje felé.
– Nem szívesen válok meg tőled, asszonykám – morogta Patrick.
– Amikor csalárdsággal vádoltál engem, mylord, akkor vertél éket kettőnk közé – vágta
oda Flanna szemrehányón. – Időre van szükségem, hogy tőled távol tartva magamat lehiggadjak. Nem hiszem, hogy az ingerültségem jót tesz a babának, Patrick.
– Igaz – bólintott rá Patrick kényszeredetten. Az ujjai közé fogott egy kósza hajfürtöt, és
játszadozni kezdett vele. Egek ura! De gyönyörű! – gondolta. Olyannyira kívánta most, mint
még soha, de tisztában volt vele, hogy hitvese szenvedélyes szerelmét ő változtatta tomboló
haraggá. Tüzes Flanna – így nevezték, és a lány családja előre figyelmeztette erre. A vele
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szemben táplált dühe forrón lángolt, mégis dermesztő hideget árasztott. Vonakodva engedte el
a selymes tincset.
Flanna felemelkedett a főasztaltól.
– Fáradt vagyok – közölte. – Nyugodalmas jó éjszakát, mylord. – Illendően pukedlizett, és
elhagyta a termet.
Patrick a serlegéért nyúlt, és nagyot húzott belőle. Valaha is megbocsát neki Flanna? Szultán, a kandúr az ölébe ugrott, és dorombolva elfészkelte magát.
– Jöttél vigasztalni, öreg barátom? – kérdezte a narancsszínű macskától.
Szultán a kiélesített karmait gazdája combjába mélyesztette, s mind hangosabban zengő
dorombolással hevesen dagasztott.
Patrick halkan felnevetett. Vigasztalódhat a macskájával, amíg Flanna távol lesz. Szeretettel megsimogatta a hatalmasra nőtt cicát.
– Nos, azelőtt is elvoltunk, amíg Flanna nem jött ide, és erre a kis időre is elboldogulunk
valahogy nélküle, bármennyire is nem tetszik nekem a dolog. Előbb vagy utóbb úgyis elnézést kell kérnem tőle, noha ő lógott meg tőlem, és engedetlen feleség volt. Lehet, hogy hibát
követtem el azzal, amit mondtam, de ő nem vétkezett a rossz magaviseletével?
Szultán felnézett a hercegre, mintha azt akarná mondani: „Ne légy ostoba, gazdám! Kérj
bocsánatot.” Oly egyértelmű volt az állat tekintete, hogy Patrick megesküdött volna rá, nem
csupán képzelte, hanem hallotta is a sürgető hangot. A kandúr a herceg ölébe hajtotta a fejét,
és elaludt.
Patrick gyengéd kacajjal tovább simogatta Szultánt. A narancsszínű állat kellemes társaságot nyújtott. Tekintete végigsepert a nagytermen. Az ismerős helyiség látványa megnyugvással töltötte el. Apja valaha egyszer elhagyta Glenkirköt az első családja tragikus elvesztése
után. Angliába ment, és békésen szolgálta Jakab királyt. Gyermekkorában gyakran megfordult
Erzsébet királynő udvarában. James Leslie szerette az otthonát, de nem olyan szenvedélyesen,
mint legidősebb fia. Patrick sohasem akart máshol élni, csak Glenkirkben. Történjék bármi a
királlyal, Glenkirk hercege akkor sem hajlandó látogatni az udvarát. Kishúga, Autumn koravénnek nevezte. Húgocskája mindig arra áhítozott, hogy utazhasson, új helyeket kereshessen
fel, Patricket azonban nem hajtotta a vágy.
Eszébe jutott a bátyja, Charlie, akit mindig is vele egyívásúnak tartott. Charlie azonban elhagyta a Queen’s Malvern-i otthonát, és a királyhoz csatlakozott, miután a feleségét megölték
Cromwell emberei. Patrick eltűnődött. Vajon ő is elhagyná Glenkirköt hasonló körülmények
között? Nem. A világ minden kincséért sem. Gondolatai most édesanyja írországi birtokának
intézőjére, Rory Maguire-ra terelődtek. Az édesanyja gyakran és szeretettel beszélt az ír férfiról, aki Maguire’s Ford korábbi urának fia volt. A férfi családja inkább száműzetésbe vonult
Franciaországba, semmint hogy behódoljon az angoloknak. Rory azonban nem tartott velük.
Szerette a földjét, és kötelességének érezte, hogy kitartson mellette és az emberei mellett.
„Ugyanúgy, ahogy én érzek Glenkirk iránt” – gondolta Patrick.
– Tölthetek még bort, mylord? – termett mellette Angus.
– Igen. Fogjon egy serleget, és csatlakozzék hozzám – invitálta a herceg.
Angus Gordon megtöltött két serleget borral, az egyiket odanyújtotta Patricknek, és helyet
foglalt vele szemközt. – Az örökösre! – mondta, megemelve serlegét.
– Igen, az örökösömre! – hagyta helyben a herceg. Belekortyolt a testes, rubinvörös színű
italba, és így szólt: – A feleségem elhagy, Angus.
– Csak egy kis időre, hogy levezethesse a mérgét, mylord. Súlyosan megsértette őt a szavaival.
A herceg elvörösödött.
– Tehát elmondta önnek?
– Igen, mylord. Tudja, Flannával rokonok vagyunk. A mamájának a bátyja vagyok, de önnel is atyafiságban állok, mylord. Az a nagyapa, akiről ön a nevét kapta, Glenkirk negyedik
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grófja, Patrick Leslie, Catriona Hay férje egy Bride Forbes nevű lánynak nemzett egy kislányt, Jessie-t. Az édesanyám, Jessie, húszéves korában meghalt, amikor engem szült. Mint
látja, termetes férfi vagyok, és állítólag csecsemőnek is hatalmas voltam. Andrew Gordon,
Brae grófja volt az apám. Azelőtt láttam meg a napvilágot, mielőtt feleségül vette Anne
Keithet, aki a húgom, Maggie anyja volt. Így tehát, mint látja, mylord, közös Leslie nagyapánk volt, és unokatestvérek vagyunk. Olyan ember vagyok, aki érzelmileg erősen kötődik a
családjához. Szeretem az unokahúgomat, és önt is megszerettem, mylord. Ha ugyanúgy megbízik bennem, mint Flanna, akkor az ön érdekeit is hasonlóképpen védeni fogom, mint az
unokahúgomét.
– Nem ismertem a Leslie nagyapámat – mondta a herceg. Meglepődött, de nem is annyira
az Angus Gordon által felfedett tényen. – Látta már Patrick Leslie portréját a családi arcképcsarnokban? Az ön megjelenése hasonlít rá. Most már tudom, miért tűnt nekem olyan ismerősnek, amióta csak betette a lábát Glenkirkbe. Hány éves?
– Ez év augusztus elsején töltöm be az ötvenharmadikat.
A herceg bólintott.
– Ön rendes ember, Angus Gordon, és élvezi a bizalmamat. – Felsóhajtott. – Mitévő legyek, Angus?
– Még nem készült fel, mylord – jött a derűs válasz. – Tisztában van vele, hogy mit kell
tennie, de nem hajlandó lépni.
– Bocsánatot kell kérnem tőle.
– Bizony.
– De ő szökött meg tőlem – vetette ellene Patrick, és fél kézzel bosszúsan beletúrt sötét hajába.
– Így igaz – mondta Angus, és ivott a borából.
– Ő nem kért tőlem elnézést a viselkedése miatt.
– Nem is fog – szögezte le Angus. – Tudomásul kell vennie, mylord, hogy Flanna roppant
önálló nő. Az édesanyja halála után senki sem törődött vele, csak Una Brodie. Az a szegény
asszony el volt foglalva a saját gyermekeivel és azzal, hogy szigorúan az öreg Lachlann elvárásainak megfelelően tartsa rendben Killiecairni. A sógornői közül egy se nyújtott neki sok
segítséget, mert tudták, hogy Aulay Brodie számít az apja örökösének, következésképpen Una
lesz a ház következő asszonya. Unának még önmagára is alig jutott ideje, nemhogy egy vadóc
lányra, aki csak a saját feje után ment, és ritkán hallgatott másokra. Ami tőlem telt, megtettem
Flannáért, de nem vagyok pesztra. Az unokahúgom mindig is a saját belátása szerint cselekedett. A férjhez menés számára nem feltétlenül jelentette azt, hogy új magatartásformát vegyen
fel. Flanna már túl idős ahhoz, hogy megváltozzék, mylord. A mamája viszont ügyes volt.
Maggie tudta, hogyan vigye keresztül az akaratát úgy, hogy közben látszólag pontosan azt
tette, amit kívántak tőle. – Angus kuncogva idézte fel húga viselkedését. – Sajnos elhalálozott, mielőtt Flannára hagyományozhatta volna ezt a talentumát. A lánynak azonban helyén
van az esze. Idővel megtanulja, hogyan irányítson mindnyájunkat anélkül, hogy összetűzésbe
kerülne velünk. Addig is türelmet kell tanúsítanunk iránta, mert szeretjük őt.
A fiatalabb férfira mosolygott.
– Flanna elmegy Brae-be, és kicsinosítja a kastélyt, ahogy arról mindig is álmodozott. Ennek végeztével pedig megjátssza Brae úrnőjét. Addigra a dühe is lecsillapodik, mylord. Majd
sugalmazom neki, hogy hívja meg önt Brae-be megnézni munkája eredményét. Remélem,
addigra már hajlandó lesz bocsánatot kérni tőle. Ha megteszi, mylord, valószínűnek tartom,
hogy együtt fognak visszajönni Glenkirkbe, én pedig hátramaradok bezárni a kastélyt. Nem
szabad hagyni, mylord, hogy a kastély ismét lepusztuljon. Flanna majd vissza akarja szerezni
a grófi címet másodszülött hának, és az otthonának készenlétben kell várnia a fiút.
– Egyetértek – mondta a herceg szélesen mosolyogva Angus Gordonra. – Ön úgy gondolkodik, barátom, mint egy Leslie. – Felállt. – Megyek lefeküdni.
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Angus Gordon is felemelkedett a székéről.
– Nekem még be kell zárnom mindent, és el kell oltanom a gyertyákat, mielőtt nyugovóra
térek. Jó éjszakát, mylord – mondta hajbókolva a herceg előtt.
– Jó éjt, kuzin – vett búcsút Patrick Leslie, és távozott a teremből.
A rendíthetetlen Angus Gordon egy pillanatra megdöbbent, majd magában elmosolyodott,
és szokás szerint ment a dolgára.
Flanna még napokig nem indult el Glenkirkből annak biztos tudatában, hogy szabadon elmehet. Nagybátyja segítségével összegyűjtötte a munkásokat, akikre a felújításhoz szüksége
lesz. A készleteket előreküldték egy csapat klántaggal együtt, akik átmeneti szálláshelyet húznak fel a munkások részére, és kitakarítják a termet, hogy úrnőjük ideiglenesen beköltözhessen. A Stuart gyerekek csalódottak voltak, hogy nem mehetnek Flannával, hiszen már egészen
hozzánőttek a nagynénjükhöz.
– Ha Brae helyreállítása befejeződik, és készen áll a vendégek fogadására, ti lesztek az elsők, akiket vendégül látok – ígérte meg nekik Flanna.
– Brae egy vadászlak? – tudakolta Freddie.
– Brae az édesanyám családjának otthona volt. Brae grófjai I. Jakab király uralkodása óta
ott éltek, azelőtt pedig Brae földesurai lakták. Ha isten is úgy akarja, Freddie, több fiúval is
megajándékozom a bácsikádat. Brae a második fiúé lesz. Nem akarok addig várni a felújítással, amíg megszületik. – Flanna elmosolyodott.
– Egyszer majd én leszek Lundy hercege – büszkélkedett Freddie. – Én vagyok az apám
örököse. Willy csak Lord Stuart. Nem tudom, a jó hírnevén kívül lesz-e valamije.
– A papa gondoskodik róla is – szólalt meg Brie. – Családi hagyomány, hogy minden fiúról és lányról gondoskodnak. Persze én jól fogok férjhez menni. – Drámaian felsóhajtott. – Ha
ez a szörnyű háború valaha is befejeződik és egyszer s mindenkorra vége lesz, hazamehetek,
és elfoglalhatom helyemet a társasági életben.
– Te most még túl fiatal vagy a társasági élethez – jegyezte meg Freddie bölcsen. – Mindannyian fiatalok vagyunk. De én is haza akarok menni, ezért imádkoznunk kell, hogy a királyunk visszakerüljön a trónra, és a papa eljöjjön értünk, s hazavigyen.
– Nem érzed itt magad boldognak? – kérdezte Flanna. A gyerekek mindeddig nemigen juttatták kifejezésre, hogy visszavágynak Angliába. Ez most összefüggésben állhat azzal, hogy ő
elmegy Glenkirkből? Elveszítették az édesanyjukat, és most ő is elhagyja őket.
– Te nagyon kedves és barátságos vagy hozzánk – közölte Brie –, de hiányzik az édesanyánk és Queen’s Malvern.
– Brie, a mamád meghalt – mondta Flanna gyengéden.
– Tudom, de enyhítené a bánatomat, ha a sírja mellett üldögélhetnék, és újra beszélgethetnék vele.
– Bárhol beszélgethetsz vele, Brie. Az édesanyád a mennyországban van, Istennél. Csak a
csontjai nyugszanak Queen’s Malvernben.
– Mit gondolsz, hall engem itt, Glenkirkben is? – kérdezte Brie. – Tudod, ő soha nem járt
Glenkirkben.
– Az édesanyád mindig tudja, merre jársz – nyugtatta meg Flanna az unokahúgát. – A
mennyországból az egész világot belátni. Ezt hallottam.
– Tényleg? – Sabrina Stuart fiatal arca hirtelen mosolyra derült. – És az édesanyánk a papát is látja?
– Természetesen.
– Lesz háború, Flanna? – faggatta a kislány.
– Igen, de mi biztonságban leszünk itt, Glenkirkben. A háború ritkán ér el hozzánk. Ebben
az esetben nekünk kell csatába vonulnunk a mi skót Felföldünkről.
– Ugye, a papa a királlyal lesz?
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– A papád Stuart. Ő II. Károly király odaadó híve. Minden hűségünkkel a királyt kell támogatnunk.
– Akkor Patrick bácsi miért nincs velük? – firtatta Freddie.
– A bácsikátok ugyanolyan hűséges a királyhoz, mint bárki más, de ez a harc, amelyet a király fog vívni, nem Skóciáról szól, gyerekek, hanem Angliáról. A nagybátyátok nem hajlandó
Angliáért harcba vonulni, és a klánja tagjait sem küldi csatázni Angliáért. Édesapátok azonban angol. Neki kötelessége a királyért és a hazájáért küzdeni – magyarázta Flanna. – A
nagybátyátok tiszteletre méltó ember, és itt marad őrizni Glenkirk és a klánja biztonságát,
mert a háború rendszerint olyan területekre is átterjed, ahová nem kellene. Ha a király háborúja ide is elér, a bácsikátok és a klánja tagjai is fegyvert ragadnak, és harcolni fognak.
Brie az öccsével együtt bólintással jelezte, hogy megértette a hallottakat.
A félhomályban rejtőzve Patrick Leslie kihallgatta a felesége és a gyerekek beszélgetését.
Meghatotta, hogy a nézeteltérésük ellenére Flanna nem bírálja őt. Mindjobban tudatára ébredt,
hogy nem éppen úri neveltetése ellenére ez a fiatal nő a tökéletes hercegné Glenkirk számára.
És Patrick szerette őt.
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14. fejezet
Július huszonharmadikán Henry Lindley, Westleigh márkija belovagolt a glenkirki vár udvarára. Holtfáradt volt, bőrig ázott és agyonfagyott; most értette meg igazán, hogy Gordon
nagyanyja és édesanyja miért vágyta minden évben az angol nyarakat. Emlékezett rá, hogy
csupán a szeptember és az október volt elviselhető Skóciában. Merev, elgémberedett végtagokkal lekecmergett a lova hátáról. Hosszú napokba telt, mire közép-angliai birtokáról,
Cadbyból északnak tartva ideért. Minthogy ifjúkora egy részét Glenkirkben töltötte, ismerte a
járást, és egyenesen a nagyterembe vette az irányt.
Angus Gordon tüstént előbukkant, hogy fogadja az ismeretlen látogatót, aki kimerültnek,
megviseltnek látszott.
– Isten hozta Glenkirkben, uram! – köszöntötte a vendéget.
– Henry Lindley vagyok, Westleigh márkija. Azonnal hívja ide az öcsémet.
– Máris, mylord – mondta Angus öblös hangon, és intett a szolgálólánynak, hogy hozzon
bort a vendégnek, majd elsietett a teremből.
– Henry bácsi? – Apró alak emelkedett fel a kandalló mellett álló székről. – Henry bácsi! –
Sabrina Stuart ledobta a hímzőkeretet, és szaladt Henry Lindley kitárt karjaiba.
– Sabrina, kedves gyermekem. – A márki megölelte a fiatal lányt, majd eltartotta magától,
és így szólt:
– Nocsak, Brie, de megnőttél, amióta utoljára láttalak! Csodálatos szépség lesz belőled.
Sabrina élvezte a bókot, és elégedetten kacarászott.
– Bácsikám, mit keresel itt?
– Látogatóba jöttem az öcsémhez – mosolygott a kislányra Henry Lindley.
– Egészen Angliából jöttél az ellenségeskedések közepette? – faggatta Brie. Fiatalkora ellenére eszes kislány volt. – Apám jól van, bácsikám? Mondd, hogy épségben és egészségben
van!
– Amióta tavaly eljöttetek Angliából, azóta nem beszéltem vele, gyermekem – vallotta be
nyíltan a márki. – Te biztosan többet tudsz róla, kedvesem, mint én.
– Karácsony óta nem láttuk a papát. Közvetlenül az ünnepek után Perthbe ment, hogy a király mellett legyen, amikor megkoronázzák. Bizonyára nagyon elfoglalt, azért nem jön vissza.
– Te és az öcséid jól érzitek itt magatokat? – érdeklődött Henry. Ha az otthona biztonságos
hely lett volna, felajánlotta volna az unokahúgának és a két unokaöccsének, hogy lakjanak
nála Cadby-ban; csakhogy Charlie elhunyt feleségének a rokonai savanyú képű puritánok
voltak, akik el akarták venni tőle a három gyermeket, hogy maguk neveljék fel őket, de az
öccse ezt nem engedhette meg. Charlie apósa és anyósa nem tudott Glenkirk létezéséről.
– Szeretünk itt lenni – felelte Brie –, csak hiányzik Queen’s Malvern. Igaz, amióta Flanna
nénénk Brae-ben tartózkodik, nem mulatunk annyit, mint vele. Brae-t a másodszülött fiának
szánja, és rendbe kell hoznia a kastélyt.
– Ki az a Flanna nénikétek?
– Ő Patrick bácsi felesége, aki néhány hét múlva szülni fog – tájékoztatta Sabrina. – Nagyon szép nő, és nála jobb íjászt még nem láttam. Engem is megtanított az íj használatára, de
én messze nem vagyok és soha nem is leszek olyan jó íjász, mint ő – sóhajtotta a kislány.
Henry Lindley gyorsan keresett magának egy széket, és lehuppant rá. Nem akart hinni a fülének. Ugyan mikor talált magának feleséget Patrick? És az édesanyjuk erről miért nem tett
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említést a Franciaországból küldött leveleiben? Henryt teljesen zavarba ejtette a dolog, és
ekkor belépett a terembe az öccse. A márki felpattant a székről.
– Henry! Isten hozott Glenkirkben! Mi az ördögöt keresel itt? – üdvözölte legidősebb bátyját Patrick, és összeölelkeztek.
– Küldd ki Brie-t a teremből – kérte Henry Lindley halkan. – Beszélnünk kell egymással,
és a világért sem akarom megrémiszteni a kislányt. – Azzal visszaült a helyére.
– Brie, menj, és keresd meg az öcséidet – szólt oda a herceg az unokahúgának. – Ügyelj rá,
hogy ne szakadt ruhában és maszatos arccal jöjjenek be a terembe – kuncogott Patrick. –
Ugye nem szeretnénk, hogy a bácsikád azt gondolja, teljesen elvadultak a kezem között?
– Igenis, bácsikám. Gondoskodom róla, hogy megmosakodva és rendesen felöltözve jelenjenek meg – ígérte meg Brie, és sebbel-lobbal távozott a teremből, hogy teljesítse nagybátyja
kérését.
A herceg helyet foglalt Henry Lindleyvel szemközt, s mindegyikük elvette a serlegbe kitöltött archambault-i bort.
– Az édesanyánkra – emelte fel serlegét Patrick.
– A mamára – mondta Henry, és ő is megemelte poharát.
– Most pedig meséld el, Henry, mi szél hozott erre? Nem lehetett könnyű az út idefelé. A
mama jól van?
– Jó egészségnek örvend. Valóban nem volt könnyű idáig eljutni. Fogalmad sincs, Patrick,
milyen állapotok uralkodnak jelenleg Angliában. A félelem hat át mindent és mindenkit. Már
senkiben sem bízhatsz, még a szolgáidban sem. Minden szót alaposan meg kell fontolnod,
mielőtt kiejted a szádon, nehogy mások félremagyarázzák. A rendes társasági élet megszűnt,
mivel mindenki fél összejönni. Magunkba zárkózunk, nem érintkezünk senkivel, fizetjük az
adókat, és hetente eljárunk a templomba ájtatoskodást színlelni. Szerényen kell öltözködnünk
és viselkednünk. Gondosan kerüljük az olyan beszédtémákat, amelyek következményekkel
járhatnak, és csak az időjárásról, az egészségi állapotunkról és a gazdálkodásról váltunk szót.
Akik balga módon felemelték a hangjukat Cromwell és a bandája ellen, azoknak a birtokát
elkobozták, a családjukat kihajították az otthonukból, és koldusbotra juttatták őket. A barátok
csakúgy, mint a rokonok, messze elkerülik őket, mert attól tartanak, rájuk is hasonló sors vár.
Ahhoz, hogy Glenkirkbe jöhessek, fel kellett keresnem a helyi hatóságokat. Azt hazudtam
nekik, hogy értesítenem kell téged Franciaországban tartózkodó anyánk súlyos betegségéről,
de nem merek hírvivőt küldeni hozzád, nehogy a határ túloldalán feltartóztassák a skót lázadók. Megértették, hogy egy hercegi rangú úriembernek, akinek a féltestvére Skóciában él, el
kell kerülnie az ilyen helyzetet. Így végül megkaptam a megfelelő okmányokat, amelyeket
napjában tucatszor kellett felmutatnom észak felé jövet. – Henry Lindley végigfuttatta ujjait
imitt-amott ősz szálakkal tarkított sötét haján, és mélyen felsóhajtott.
– Ha a mama makkegészséges, akkor miért vagy itt? – érdeklődött Patrick.
– A mama szörnyen nyugtalankodik Charlie miatt. Amit ír, annak a fele csak arról szól,
hogy mennyire aggódik érte. Megérti, hogy hűséges a Stuart családjához. A születése pillanatától kezdve családtagként bántak vele, annak ellenére, hogy törvénytelenként jött a világra.
Jakab király és a királyné is majomszeretettel csüngtek rajta, és ezt nem is titkolták. Ha tehették volna, örökösüknek is megtették volna. Charlie azonban kerülte a politikát, sosem volt
törtető. Még a megboldogult király francia felesége is imádja előzékeny modoráért. És ha
Besst nem ölték volna meg Cromwell emberei, Charlie is ugyanazt tette volna, amit én. Pecsétet tett volna a szájára, és lehajtott fővel járt volna, kivárva, amíg jobb idők köszöntenek
Angliára. A mama retteg a fivérünkért. Tudja, hogy a fia nem térhet vissza Queen’s
Malvernbe, ezért azt szeretné, ha veletek maradna Glenkirkben a gyermekeivel együtt, amíg
ez a zűrzavaros idő egyszer s mindenkorra véget nem ér, és újra értelmes emberek kormányozzák az országot.
– Charlie csatlakozott a királyhoz, Henry – közölte Patrick.
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– Tudom, Brie már mondta. Fel kell kerekedned, és vissza kell hoznod őt. Meg kell értetned vele, hogy nem dobhatja el az életét ebben a polgári viszályban. Csak a jó isten tudja,
hogy ennek a Stuartnak valaha is sikerül-e újra Anglia trónján ülni. A fivérünknek azonban
nem szabad feláldoznia az életét ebben a küzdelemben, Patrick.
– Miért engem kérsz erre? Miért nem viszed vissza te Cadbyba?
– Ha rájönnek, hogy találkoztam a királlyal, a Cromwell-rezsim árulójának fognak tartani.
Sokan nem is tudják, hogy Stuart Henrik herceg egyetlen gyermeke a féltestvérem. Ha tudomásuk volna róla, a családom még rosszabb helyzetben lenne, Patrick. A mama attól retteg,
hogy Charlie-t megölik, vagy ami még ennél is rosszabb, életben marad, de foglyul ejtik, és
példásan megbüntetik mint a Cromwell-kormány hitszegőjét. Fikarcnyi kétségem sincs afelől,
hogy a testvérünk ugyanolyan bátran menne a halálba, mint az őt megelőző többi Stuart, de
mi valóban ezt szeretnénk?
– Nekem most más kötelezettségeim vannak, Henry. Megnősültem, és hamarosan gyermekem születik. Ezenkívül Charlie gyermekeire is nekem kell vigyáznom.
– Brie mondta, hogy házasember lettél. Ki a feleséged? Sosem gondoltam rólad, hogy valaha is asszonyt hozol a házhoz, kisöcsém – nevetett Henry.
– Flannának hívják. A killiecairni Brodie családból származik. Egyszerű skót felföldiek.
Flannának volt valamije, amire én szemet vetettem. Lachlann Brodie-nak a dupláját ajánlottam érte, de az öreg klánúr, a feleségem apja csak akkor volt hajlandó nekem adni, ha feleségül veszem a lányát. Így hát megesküdtem vele. Anyánk azt tanácsolta, mielőtt Angliába,
majd Franciaországba távozott, hogy hozzak asszonyt a házhoz. Azt mondta, kötelességgel
tartozom Glenkirknek. – Elvigyorodott. – Az a hatalmas fickó, aki az érkezésedkor fogadott,
Angus Gordon, Flanna nagybátyja. Az apja Brae utolsó grófja volt. Természetesen Angus
balkézről született, ahogy Charlie is. Ám hogy még érdekesebb legyen a dolog, Angus nagyapja az én Leslie nagyapám volt. Az a Patrick, aki után a nevemet kaptam. Angus is a feleségem hozományához tartozott – kuncogott a herceg.
– Mikor mutatsz be a feleségednek? – kérdezte Henry kíváncsian.
– Holnap, miután kipihented magad, ellátogatunk Brae-be. Ott megismerkedhetsz vele.
– Miért van Brae-ben?
– A Brae-hez tartozó birtokra áhítoztam annyira, amely Flanna tulajdonát képezte. Minduntalan arra vágyott, hogy rendbe hozza a kastélyt. Április vége óta foglalatoskodik ezzel.
Majdan a másodszülött fiára akarja hagyományozni. Ám az igazság az, hogy méltán haragszik
rám. Hamarosan bocsánatot kell kérnem tőle, ha azt akarom, hogy az örökösöm Glenkirkben
lássa meg a napvilágot, márpedig itt kell megszületnie – magyarázta Patrick.
– Mit követtél el?
– Ez maradjon a kettőnk ügye, bátyám. Mielőbb semmissé kell tennem a vele szemben elkövetett vétkemet. Így már bizonyára megérted, hogy nem mehetek Charlie után.
– Pedig utána kell menned. Mivel skót vagy, te átjuthatsz az erődvonalakon. Ezt meg kell
tenned a mama kedvéért, Patrick.
– Charlie elmegy Angliába a királlyal, és nem lesz semmi baj, Henry. Annyit aggodalmaskodsz, mint egy vénasszony – gúnyolódott Patrick szelíden. – A királyhű angolok útközben
csatlakoznak a délre tartó királyukhoz. Nem látom veszélyesnek a dolgot. Charlie pedig a
hűségével lekötelezettjévé teszi a királyt a jövőre nézve.
– Látom, nem érted – mondta Henry komoran. – Ha egyáltalán csatlakoznak is a királyhoz,
kevesen lesznek, Patrick. A skótoknak jelenleg nincs elég nagy hadseregük, az angol lordok
pedig hozzám hasonlóan nem akarják kockára tenni II. Károlyért azt, amijük még megmaradt.
Ráadásul előítélettel viseltetnek a skótokkal szemben, ezt te is jól tudod. Az angolok sosem
szívelték a Stuartokat, de nem volt más választásuk, mint elfogadni őket. Ami a honfitársaidat
illeti, Patrick, az utóbbi időben túl sok csatát vesztettek, annak ellenére, hogy túlerőben voltak. Jelenleg Cromwell van erőfölényben. Hidd el, Patrick, az angolok nem fognak fegyvert a
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királyért! A király nem számíthat rájuk. Az isten irgalmazzon neki és mindazoknak, akik
meggondolatlanul most mellé állnak.
– Tehát a Stuartoknak végleg befellegzett Angliában? – kérdezte Patrick.
– Nem tudom. Becsületszavamra, nem tudom. Amennyiben a király hatalmas győzelmet
aratna, talán szerezhetne néhány hívet. S azután, ha másodszor is győzedelmeskedne, követőinek a száma növekedni kezdene. Akkor talán visszaszerezhetné a trónját, a királypártiak ismét felkelnének és a zászlaja alá sereglenének, de nem most. Először méltónak kell bizonyulnia a támogatásra, csakhogy nem rendelkezik az ehhez szükséges haderővel. Meg kell keresned Charlie-t, és jobb belátásra kell bírnod. Ha csak egy rövid időre is visszajönne
Glenkirkbe, magam beszélhetnék a lelkére, de én nem mutatkozhatom a király és az emberei
közelében. És hadd nyugtassalak meg, hogy manapság lépten-nyomon találkozhatsz besúgókkal.
– Nem is tudom, Henry. Mivel közeleg a szülés ideje, nem szívesen hagyom itt Flannát. A
békülésre akkor kerítek sort, amikor elviszlek hozzá bemutatni. Együtt jövünk vissza, és
ahogy annak lennie kell, első gyermekünket itt hozza világra. Halvány fogalmam sincs, hogy
a király csapatai jelenleg merre járnak.
– A határon gyülekeznek – közölte Henry. – Cromwell haderői kelet felől átkarolták a király csapatait, hogy nyugatra szorítsák őket. Most délnek tarthatnak. Nincs más választásuk.
Őszintén szólva, a skótok sem tömörültek nagy számban a Stuart-lobogó alá, ezért északra
sem mehetnek. Nem tudom, a király mikorra tervezi az előrenyomulást, de ha egyedül indulsz
útnak, biztosan utoléred Charlie-t, mielőtt a vesztébe rohanna. Nyomban fordulj vele vissza,
és időben itt leszel a gyermeked születésénél. Patrick, nem azért tettem meg ilyen hosszú utat,
hogy most visszautasíts. Ezt meg kell cselekednünk Charlie-ért, a gyermekeiért és a mamáért.
– Henry bácsi! – rohantak be a terembe a márki unokaöccsei.
– Majd kettesben még beszélünk erről – mondta a herceg Henrynek. – Nem akarom a gyerekeket megrémiszteni. Mondd nekik azt, hogy hírt hoztál a nagymamától. Nem szükséges
tudniuk az Angliában manapság uralkodó súlyos helyzetről.
Henry Lindley egyetértőn bólintott, majd átkarolta és magához ölelte két unokaöccsét.
– Nocsak, nocsak! De megnőttetek, fiúk. Willy! Már te is kinőttél a szoknyából, és nadrágban jársz, nem igaz? És mi történt a göndör fürtjeiddel?
Lord William Stuart büszkén vigyorgott a nagybátyjára.
– Eltűntek! – felelte diadalmasan. Arról nem tett említést Henry bácsikájának, hogy maga
vágta le a haját, mert unos-untalan beleakadt a szederbokrokba. Arról is mélyen hallgatott,
hogy öreg dadája, Biddy milyen jajveszékelést csapott, amikor észrevette, mit művelt.
– Hiszen már olyan vagy, mint egy kis érett emberpalánta – jegyezte meg mosolyogva a
márki. – És te, Freddie fiam, hogy vagy? Remélem, haladsz a tanulással?
– Igen, bácsikám. Az anglikán pap vasárnap kivételével mindennap okít minket. Egy skót
fiú, Fingal Brodie is velünk együtt tanul – számolt be Freddie angol nagybátyjának. – Flanna
nénikénk unokaöccse, és jogi tanulmányokat fog folytatni. Patrick bácsi azt mondja, elküldi őt
az aberdeeni egyetemre, ha Fingal már elég idős lesz. Remek, okos fiú.
– Minden bizonnyal. Sohasem árt, ha van a családban egy ügyvéd. – Miért jöttél, Henry
bácsi? – kérdezte Sabrina, aki most tért vissza a társaságukba.
– Azért, kedvesem, hogy hírt hozzak Leslie nagymamátoktól – felelte a márki könnyedén.
– Ó, de jó! – kiáltották a gyerekek kórusban, és letelepedtek a padlóra a széken ülő herceg
és a márki közé.
– A nagymamátok és Lady Autumn szerencsésen megérkeztek Franciaországba – kezdte
Henry. – Francia rokonaink tárt karokkal fogadták őket, és beköltöztek Belle Fleurs-be. Ez
egy elbűvölő kis kastély, amelynek a nagymamátok a tulajdonosa. Amikor az ifjú Lajos király
ellátogatott az egyik közeli kastélyba, a nagymamátok Autumn nénétekkel együtt elment,
hogy találkozzon vele.
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– Ó! – kiáltott fel Sabrina. – Autumnnak milyen szerencséje van?
– Brie, hiszen te is találkoztál már a királlyal – emlékeztette a herceg.
– De nem a francia királlyal – vágta rá Sabrina. – Különben is, Henry bácsi, Károly király
most nem is annyira király.
A két nagybácsi felnevetett, majd Henry folytatta a beszámolót.
– Három nemesember udvarolt Autumn nénikéteknek. Egy herceg, egy gróf és egy márki.
Immár férjhez fog menni, kedveseim – mondta mindannyiuknak. – A nagymamátok azt írja,
szeptember végén lesz az esküvője Auriville márkijával. Repes az örömtől.
– Tehát a család kicsi gyermekéből feleség lesz. A fenébe is, Henry! Bárcsak mindannyian
ott lehetnénk! És Autumnnak ne egy idegenhez kellene feleségül mennie! Többé nem fogjuk
őt látni. Legalább a mama most hazatér Glenkirkbe.
– A mama Franciaországban szándékozik maradni Autumnnal és a férjével – világosította
fel Henry az öccsét. – Nem számítok arra, hogy addig viszontlátjuk Angliában vagy Skóciában, amíg ezek a polgári zavargások véget nem érnek.
– Itt, Glenkirkben békében élünk – nyakaskodott Patrick.
– Csak az elszigeteltségetek miatt, öcsém, de elkövetkezhet a nap, amikor nem élvezheted
ezt a biztonságot. Ha a háború ugyanúgy végigterjed Skócián, mint ahogy Angliában, még itt,
Glenkirkben sem tudtok elrejtőzni előle.
– Soha ne kerüljön erre sor – mondta Patrick Leslie.
– Ámen – felelte rá a bátyja.
Reggel a herceg hírvivőt indított útnak Brae-ben tartózkodó feleségéhez azzal az üzenettel,
hogy a bátyja megérkezett Angliából, és hitvese szíves engedelmével ellátogatnának hozzá.
Amikor a hírnök késő délután visszaért, közölte, hogy a hercegné szívesen látja a férjét és a
bátyját másnap, és a gyerekeket is feltétlenül vigyék magukkal.
– Szereti a kicsiket – jegyezte meg Henry az öccsének, amint késő éjszakába nyúlóan kettesben üldögéltek a teremben.
– Igen, szereti Charlie csemetéit, és jó nevelőanyjuk kezdettől fogva, amióta csak ideérkeztek múlt év végén.
– Szereted őt? – kérdezett rá egyenesen a márki.
Patrick lágyan elmosolyodott.
– Igen, megszerettem, bármennyire is csökönyös és heves természetű lány. Sosem ismertem a feleségemhez hasonló önálló és nehezen kezelhető teremtést, de igazán szeretem őt,
Henry.
– És ő szeret téged? – hangzott a következő kérdés.
A herceg felnevetett.
– Igen, annak ellenére, hogy keserű bánatot okozok neki.
– Áruld el, mi okozta köztetek a súrlódást? – nógatta Henry szelíden.
– Amikor Charlie itt járt, telebeszélte a feleségem fejét mindenféle badarságokkal a királyról meg a trónja visszaszerzésére irányuló csodálatra méltó törekvéséről – bökte ki végül
Patrick. – Flanna egyszerű és naiv. Kétlem, hogy egész életében valaha is messzire merészkedett volna Brae-től vagy Killiecairntől. Egyáltalán, még a létezéséről sem tudtam. A történetek, amelyeket a házvezetőnőnk, Mary More-Leslie mesélt neki az előző glenkirki úrnőkről,
félelembe ejtették, ezért amikor Charlie elment Glenkirkből, a feleségem követte őt. Hírnevet
akart szerezni magának, hogy majdan ne úgy emlékezzenek rá, mint semmittevő hercegnére,
amint oly bűbájosán megfogalmazta.
– A mindenit! Talpraesett lány lehet – jegyezte meg ámulattal Westleigh márkija. – Charlie
miért nem küldte vissza?
– Mert nem tudta, hogy a nyomában van. A feleségem elküldött valakit a családjához az
unokaöccséért, aki maga is tehetséges csínytevő. Ezt követően megszerezte az egyik katonám
támogatását, aki egy jámbor fickó, és a nejem csodálója. Miután engem meggyőzött, hogy az
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unokaöccse egyedül jött ide Killiecairnből, hogy hazavigye őt, mert az apja látni kívánja,
hármasban Charlie nyomába eredtek. Csak akkor fedte fel magát és a célját Charlie előtt,
amikor a bátyám már Perthbe érkezett. Flannának sikerült találkoznia a királlyal, és hűséget
fogadott neki. Azt mondta, csapatot akar toborozni számára.
Henry diadalmasan nevetett.
– Ez pontosan úgy hangzik, mintha a mama vagy Madame Skye tette volna. Nos, folytasd,
kisöcsém, mondd el, mi történt. Nyilvánvalóan hamar rájöttél, hogy félrevezetett. De hogyan
tudtad meg?
– A sógorom, a hat közül a legidősebb eljött Glenkirkbe. Az ő fia csatlakozott a feleségemhez – magyarázta Patrick. – Akkor jöttem rá, hogy valójában hová ment a hitvesem.
– Remekül sikerülhetett volna a terve, ha a véletlen szerencse nem úgy hozta volna, hogy
tudomást szerezz róla – vetette közbe Henry. – De halljam a folytatást.
– Természetesen tüstént utánamentem. Mire Perthbe értem, a királyt már megkoronázták,
és Flanna nemcsak egyszer, hanem kétszer is találkozott vele. Odaérkezésemkor kettesben
találtam a királlyal, egy szál pendelyben, takaróba burkolózva. Fogalmam se volt, ki az a férfi,
és előrántottam a kardomat. Csak az mentett meg minket, hogy Charlie idejében közbelépett.
– Uramisten! Kardot rántottál a királyra? – hűlt el Henry. – Hiszen ez felségsértő cselekedetnek számít.
– Nyugodj meg, bátyám. A király megbocsátotta, hogy nem ismertem fel, de te mit tettél
volna, ha a feleségedet ilyen helyzetben találod, ráadásul egy szál pendelyben?
– Hol tartózkodtak? És épp mivel voltak elfoglalva, amikor rájuk nyitottál?
– A nappaliban voltak, mindketten álltak, és a király épp megcsókolta a nejem kezét.
– A feleségeden látszott valami jele annak, hogy erőszakot követtek el rajta, vagy hogy önként odaadta magát? – puhatolózott Henry.
– Nem. Szavamra, úgy festett, mint egy ifjú királynő, akinek épp kézcsókkal hódolnak.
Méltóságteljesen állt, a vállára terített takarót az egyik kezével erényesen összefogta maga
előtt, a másik kezére pedig épp csókot lehelt a király.
– És mindezek után tisztáztad a feleségeddel, mi történt? – Henry már kezdte pedzeni a
dolgot.
– Nem, mert veszekedni kezdtünk, de végül kibékültünk. A nézeteltérésünk abból fakad,
hogy amikor Flanna bejelentette, hogy gyermeket vár, kérdőre vontam: tőlem vagy a királytól
esett-e teherbe – vallotta be Patrick.
Henry Lindleynek a döbbenettől leesett az álla és tátva maradt a szája.
– Csak nem tetted meg? – tátogott hüledezve. – Istenemre, Patrick, te egy címeres hatökör
vagy.
– Féltékeny voltam – ismerte el a herceg.
– Ez még rosszabb! Akkor egy féltékeny hatökör vagy – korholta a bátyja. – Nos, már
megértem a helyzetedet. Korántsem erre számítottam. Ha az imént elmondott tényeken kívül
semmilyen más okod nem volt arra, hogy hűtlenséggel gyanúsítsd a feleségedet, akkor mi az
ördögnek tettél fel neki ilyen kérdést?
– Mert akkor még mindig nem tett le arról a szándékáról, hogy embereket verbuváljon a királynak – vallotta meg Patrick restelkedve. – Mivel az apjuk haldokolt, a legidősebb bátyja
eljött a feleségemért. Flanna hazament vele Killiecairnbe, és ott máris meg akarta kezdeni a
toborzó körútját, s állítása szerint onnan Huntleyba kívánt továbbmenni. – Patrick felsóhajtott.
– A családtagjai kinevették, és nem voltak hajlandók részt vállalni a céljai megvalósításában.
Úgy döntöttek, hazahozzák, mielőtt megszökhetne. Miután hazatért Glenkirkbe, csak akkor
vallotta be nekem, hogy állapotos, és én, amilyen marha vagyok, feltettem neki ezt a szörnyű
kérdést.
– Csoda, hogy nem esett a torkodnak – csóválta a fejét Henry. – Természetesen tudatában
vagy annak, hogyan hozhatod helyre a kettőtök közt megromlott viszonyt.
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A herceg bólintott.
– Igen, bocsánatot kell kérnem a feleségemtől, és elnéző jóindulatáért kell esdekelnem.
Még akkor is kétlem, hogy sikerül végleg elsimítani a nézeteltérést.
– Ha szeret, meg fog bocsátani – jegyezte meg Henry bölcsen. – Legalábbis erre következtetek abból, hogy egy időre elhagyott. Inkább elment Brae-be, hogy elfoglalja magát az édesanyja házának helyreállításával, mintsem hogy itt maradjon, és tovább dúljon-fúljon a szavaidon, valahányszor rád pillant. A kutyafáját, Patrick! A feleséged egy rendes családból származó, tisztességes lány. Nem a csalárdságáról híres. Azt hiszem, nem kell mondanom, édesanyánk mit művelt volna, ha Jemmie Leslie ilyen kérdést szegezett volna neki.
– Flanna nem az anyánk – vetette oda Patrick ingerülten. Tudta, hogy hibát követett el.
Hogy Henry ezt most a szemére vetette, olyan érzés volt, mintha bátyja az elevenébe vágott
volna.
– Igazad van, ő nem az anyánk, de minden tisztességes nő sértésnek vett volna egy ilyen
kérdést. – Henry Lindley hirtelen elmosolyodott. – Most már valóban alig várom, hogy találkozzam a feleségeddel, kisöcsém. Az, hogy azonmód nem oltotta ki az életedet, a jelleméről
és a türelméről beszél.
– Tüzes Flannának nevezik, és nemcsak a tűzvörös haja miatt.
Henry szívből jövő kacajra fakadt.
– Nos, majd holnap Brae-ben meglátjuk, tüzes haragja csillapodott-e. Voltál nála látogatóban azóta, hogy itt hagyott?
Patrick megrázta a fejét.
– Azt mondta, ne menjek. A szaván fogtam, mivel Flanna nem szokott kertelni.
– Tehát több mint három hónapja nem láttad a hitvesedet? – nevetett fel Henry. – Csakugyan félelmetes nőszemélyt vettél feleségül, öcsém, ha ennyire könnyen aláveted magad az
akaratának.
– Nem akarom, hogy a gyermekünknek baja essék.
– Á! Szóval semmi kétséged nincs afelől, hogy a gyermek a tiéd?
– Nincs, Henry. Szűzen vettem feleségül, és szigorúan erkölcsös nő volt. Szeretem őt, de
amikor megláttam egy másik férfi társaságában, egyszerűen elfogott a féltékenység. Tudom,
hogy Flanna a világ minden kincséért sem csalna meg.
– A legjobb lesz, ha ezt azonnal tudatod vele, amikor holnap Brae-be érkezünk – tanácsolta
Henry.
– Eltökélt szándékomban áll megtenni. Soha többé nem akarom távol tudni magamtól.
– Azután pedig Charlie-t is hozd haza Glenkirkbe.
Patrick Leslie nagyot sóhajtott.
– Rendben van – adta be a derekát kényszeredetten. – Ám neked, Henry, Glenkirkben kell
maradnod a feleségemmel, amíg távol vagyok. Nem hagyhatom itt Flannát egyedül a seregnyi
szolgával meg a három gyerekkel. Angus Gordonnak nincs akkora tekintélye, mint neked.
– Itt maradok – egyezett bele Henry. – Hamar megjárod az utat, ha egyedül indulsz el.
– Igen, egyedül kell mennem – hagyta helyben Patrick. – Ha egy csapattal kelnék útra, még
azt hihetnék, a királyhoz csatlakozom, és ezt nem szeretném. Nagyobb biztonságban leszek és
gyorsabban haladok, ha magam megyek. Ha már visszafelé tartok Charlie-val, senki sem fogja veszélyeztetve érezni magát, ha meglát minket, hiszen a harcok épp az ellenkező irányban
dúlnak.
Reggel a két fivér útra kelt Brae-be az unokahúgukkal és a két unokaöccsükkel. Amint kiértek az erdőből a Brae-tó partjához, egy kis időre megálltak, hogy a lovak kifújhassák magukat, mialatt ők a kék vizű tó szigetén álló, sötét kőből épült kis kastélyt vették szemügyre.
– Ez gyönyörű! – kiáltott fel Brie tapsikolva. – Nem csoda, hogy Flanna néni itt akar élni.
– Glenkirk nem tetszik neked, Brie? – kérdezte a herceg.
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– De az is szép, bácsikám, és nagyobb is. Glenkirk lenyűgöző és remek hely, annak ellenére, hogy nem hatalmas. Brae viszont mesébe illő. Még soha nem láttam szigeten álló kastélyt.
A tó partján továbbhaladva elérték a szigetre vezető hidat. Legutóbb, amikor Patrick itt
járt, még korhadt és rozoga volt, de azóta újjáépítették. A lovaik lassú léptekkel átdübörögtek
rajta. Patricknek feltűnt, hogy a növényzetet, amely néhány hónappal azelőtt még elrejtette a
szeme elől a kastélyt, megritkították. A híd és a kastély közötti területen maradt ugyan még
néhány fa, de az építmény immár szembeötlő volt. A hídon átkelve, a fák között vezető keskeny úton megérkeztek a kastélyba.
Fából és kőből új, palatetős istálló épült. Ez jobban kiállja az idő próbáját, mint az előző.
Az udvar tiszta volt és csendes. Egyetlen munkás sem volt a láthatáron. Patrick felpillantott,
és észrevette, hogy már a kastély tetőszerkezetét is felújították. Felvezette a társaságot a lépcsőn, és beléptek az épületbe. Ian More, amint meglátta a herceget, hajbókolt és eléjük sietett.
– Főméltóságos uram! – köszöntötte a gazdáját. – Az úrnő a teremben várja magukat. –
Bevezette őket Brae nagytermébe, ahol ezen a napon égett a tűz a kandallóban.
Flanna lassan felemelkedett a székről. Elmosolyodott férje arckifejezése láttán, hiszen
Patrick hónapok óta most látta őt először.
– Isten hozta önöket Brae-ben, uraim – üdvözölte őket. – Ian, hozz bort a vendégeinknek,
és egy kis édességet a gyerekeknek. – Kitárta a karját a gyerekek felé, akik szaladtak megölelni őt.
– Nénikénk – szólalt meg Sabrina –, te annyira… de annyira…
– Meghíztál – segítette ki Willy.
– Azért, Willy, mert növekszik a baba a hasamban – nevetett Flanna. – Ha majd világra
jön, újra karcsú leszek.
– Mikor fog megszületni? – érdeklődött Freddie.
– Hamarosan – felelte Flanna. – Nézzétek, itt van Aggie! Szaladjatok gyorsan hozzá, majd
ő végigvisz benneteket az én kis kastélyomon, és megmutat mindent. – Amikor a gyerekek
otthagyták őket, Patrickhez fordult: – Nos, uram, van valami mondanivalója számomra, vagy
továbbra is makacsul kitart ostoba álláspontja mellett?
– Elfogadod a bocsánatkérésemet? – kérdezte Patrick minden teketória nélkül. Most, hogy
már belekezdett, korántsem találta nehéznek kimondani a szavakat.
– Ha beismered, hogy egy féltékeny bolond vagy, akkor megbocsáthatok.
– Szeretlek, Flanna. Elveszítettem az önuralmamat és az eszemet is, amikor megláttam,
hogy egy másik férfi hódol neked. Kérlek, bocsáss meg nekem. Boldogtalannak éreztem magam nélküled, és azt szeretném, ha hazajönnél – vallotta meg Patrick Leslie őszintén. Belátta,
hogy sértett büszkeségénél fontosabb a felesége.
Könnyek szöktek Flanna szemébe, és végigcsordultak az arcán.
– Megbocsátok, Patrick, teljes szívemből, hiszen hogyan is ne tenném, amikor kimondhatatlanul szeretlek?
Patrick magához ölelte hitvesét, és sápadt arcáról lecsókolta a sós könnycseppeket.
– Hazajössz?
– Természetesen – felelte Flanna, és röpke csókot nyomott férje szájára. – Glenkirk következő hercegének az otthonában kell megszületnie.
– Khmm. – Westleigh márkija diszkréten köhintett.
A szerelmesek kacagva szétrebbentek, és a herceg bemutatta legidősebb bátyját a hitvesének.
– Nagy örömmel látom Skóciában és Brae-ben, uram – mondta az ifjú asszony, miközben
megállapította magában, hogy Henry roppant jóképű férfi. Kiváltképp a türkizkék szempár
ragadta meg.
– Nekem pedig nagy örömömre szolgál, hogy megismerhetem azt a hölgyet, aki térdre
kényszerítette és észhez térítette az öcsémet – tréfálkozott Henry Lindley mosolyogva.
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Flanna bájosan elpirult.
– A férjem fivérei közül kettővel már találkoztam. Sajnálom, hogy az édesanyját nem áll
módomban megismerni.
– Majd visszatér egyszer – mondta Henry –, de jöjjön, asszonyom, üljön vissza a helyére.
A feleségem több gyermekkel is megajándékozott engem. Tudom, hogy egy asszonynak élete
e pontján mire van szüksége, még ha az én nehézfejű öcsémnek fogalma sincs erről.
– Visszavezette Flannát a székéhez, és leültette. – Mondja csak, mikor kell az örökösnő
örökösének világra jönnie? Itt szeretnék maradni a nagy eseményre, hogy első kézből közölhessem édesanyámmal a hírt, akit az ön férjének még tájékoztatnia kell a házasságukról. Feltételezem, csak Charlie tudott róla.
– Ő is csak azért, mert tavaly ősszel eljött a gyermekeivel – közölte Patrick. – Hogyan
küldhetnek üzenetet az édesanyánknak e forrongások közepette, Henry? Kevesen jönnek látogatóba Glenkirkbe. Néhanapján egy-egy házaló vagy vándor üstfoltozó téved erre, de vajon
rájuk bízhatnék egy levelet, és ha igen, hová vinnék? Anglia és Franciaország között legalább
van közlekedés. E tekintetben te könnyebb helyzetben vagy, mint én. Majd veled küldök levelet, amikor visszaindulsz Cadbyba. Te eljuttathatod a mamának, hiszen levélben eddig is tartottad vele a kapcsolatot.
– Miért látogatott el Glenkirkbe, mylord? – szólalt meg hirtelen Flanna. – És hogy sikerült
épp bőrrel megúsznia idejövet az utat? A hozzánk elszivárgó hírek alapján úgy tudjuk, az angolok elfoglalták Edinburghot, és Károly király Anglia lerohanására és visszaszerzésére készül. Nos, akkor miért van itt? Nem a családjával kellene lennie?
– De igen – mosolygott Henry Lindley egyetértőn –, ám én ehelyett itt vagyok. Anyánk
aggódik Charlie életéért. Azt szeretné, ha Glenkirkben húzódna meg, és nem a királyt követné. Angol lévén, nem mutatkozhatom se Stuart Károly, se a csapata társaságában, nehogy az a
vád érjen, hogy elárultam a jelenlegi hatalmat. Patrick azonban megteheti.
Ian More behozta az uraknak a bort, és miután kiszolgálta őket, úrnőjének átnyújtott egy
serleg forrásvizet, amelyet Flanna mostanában jobban kedvelt a bornál.
– Ön angol, uram, és nem mutatkozhat a királlyal? Nem értem – mondta Flanna, és belekortyolt a serlegébe. – Nem akarja, hogy a király visszatérjen Angliába?
– Cromwell ereje sokkal nagyobb a királyénál – fogott magyarázatba Henry. – A királyt
azzal áltatják, hogy angliai támogatói, akiket királypártiaknak neveznek, majd fellázadnak, és
lándzsát törnek mellette, amikor Anglia földjére lép. Ám ez nem igaz, Flanna. A király hívei
Angliában azért maradtak életben, mert hallgatnak és megbújnak. Továbbra is ezt fogjuk tenni, mert még nem érett meg az idő a monarchia visszaállítására. Nem tudom, mikor jön el az
az idő. Azonban addig őrültség lenne elveszítenünk az otthonunkat és mindazt, amit szívünkhöz közel állónak tartunk, vagy koldusbotra juttatni a családunkat, és veszélybe sodorni a barátainkat elővigyázatlan viselkedésünkkel. Vannak, akik nem osztják a véleményemet, de
higgye el, ők vannak kisebbségben. Támogatni fogom a törvényes hatalmat, de nem akarom
feláldozni egy távol lévő király ügyéért az ősi családi birtokomat és mindazt, ami a családom
számára oly becses. Ezt nem tehetem meg. Az édesanyánk arról írt, hogy aggódik Charlie-ért.
Méltányolja a Stuart-háziak iránt táplált hűségét, de nem akarja, hogy a fia az életét áldozza a
király céljának eléréséért folytatott küzdelemben. Félrevezettem a hatóságokat annak érdekében, hogy engedéllyel átjöhessek Angliából Glenkirkbe. Most pedig Patricknek kell elmennie
megkeresni a király táborhelyét, és jobb belátásra kell bírnia a testvérünket. Charlie-nak viszsza kell jönnie Glenkirkbe, a gyermekeihez. Ha a parlament katonái rajtakapják a király társaságában, kivégzik.
– Nem hiszem, hogy Charlie megválik az unokatestvérétől – mondta vontatottan Flanna. –
A király iránti hűsége határtalan. Olyannyira lelkes híve, hogy képes volt eltántorítani hitvesi
kötelezettségeimtől, és magam is megpróbáltam csatlakozni a király küzdelméhez. Charlie
nem hagyja ott őt. Ha mégsem jön haza, ez az ő döntése, hiszen felnőtt ember. Patricknek
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azonban meg kell keresnie őt, és meg kell próbálnia a lelkére beszélni, mivel ez az anyja kívánsága. Ha az édesanyja tudta volna, hogy Patrick házasember és nemsokára apai örömök
elé néz, nem hiszem, hogy erre kérte volna; ám ő mit sem tudott erről, ezért a férjemnek útra
kell kelnie.
A két testvért ámulatba ejtették Flanna szavai. Arra számítottak, hogy a fiatalasszony majd
sír-rí, jajveszékel, ordít és minden női taktikát bevet. Ehelyett kényszeredett, de ésszerű érvekkel találták szembe magukat. Flannának nem tetszett az ötlet, de megértette.
Westleigh márkija felállt, megfogta sógornője mindkét kezét, és megcsókolta.
– Asszonyom, ön a legjózanabb gondolkodású nő, akivel valaha is találkoztam. Minden
tiszteletem az öné!
Flanna komoly arccal felpillantott rá, és elvonta tőle a kezét.
– Nem örülök ennek a helyzetnek, Henry, de megértem, hogy a család fontos. – A férjére
tekintett. – Mikor indulsz? – kérdezte.
– Rövidesen – felelte Patrick. Aranyló zöld szeme szeretetet és csodálatot sugárzott.
– Akkor a legokosabb, ha reggel visszaindulunk Glenkirkbe. Félek, uraim, hogy az állapotom miatt már csak lassú tempóban haladhatok. Az egész napot igénybe fogja venni az út.
Patrick, ha most vissza akarsz fordulni, hogy reggel továbbindulj, elmehetsz. A bátyád majd
biztonságban hazakísér engem.
– Nem – vágta rá a férje. – Itt maradok éjszakára veled, és holnap magam viszlek vissza.
Majd holnapután indulok útnak.
– Ha a gyerekek már kinézelődték magukat, még ma visszamegyek velük Glenkirkbe –
ajánlotta fel Henry. – Az embere, Ian, velünk jöhet. Holnap ideküldök egy kocsit és egy kísérőt Flannáért. Hónapokig külön éltetek, és most ismét szét kell hogy váljanak az útjaitok. Tudom, én is szívesen eltöltenék egy éjszakát kettesben a feleségemmel.
– Ön tapintatos ember, uram – mosolygott rá Flanna.
A három Stuart csemetét Iannal együtt összeterelték. Úgy határoztak, Aggie is velük megy,
ezért a lány visszaszaladt a holmijáért.
– Ennünk kellene – súgta oda a herceg a feleségének.
– A vacsora a konyhában van – mondta Flanna. – Magam szolgállak ki. Nem úgy nőttem
föl, hogy mindent a kezembe adtak, s bevallom, élvezem, ha magam tevékenykedhetem –
jegyezte meg kuncogva.
A gyerekek elkezdtek zúgolódni, de Flanna leintette őket.
– Gyerekek, holnap már otthon leszek – mondta nekik. – A bácsikátokkal már hónapok óta
nem láttuk egymást. Kettesben akarunk tölteni egy kis időt. Különben sincs annyi ágyam,
hogy elhelyezzelek benneteket, és kissé kényelmetlen lenne a földön aludnotok. Willy még túl
fiatal ehhez.
Kelletlenül indultak el. Patrick és Flanna Brae kapujában álltak, és búcsút intettek nekik.
– Emlékszem arra a napra, amikor először tettem be ide a lábam – mondta Patrick a feleségének. – Nyilakkal fogadtál. Azt hiszem, akkor szerettelek meg, bár erről mit sem tudtam. –
Fél kézzel gyengéden átölelte Flanna vállát.
– Ezért kötöztél össze, és vittél a nyergeden az apámhoz? – incselkedett Flanna. – Gyere,
segíts becsukni a kaput.
– Ez túl nehéz neked, kislány.
Flanna dühödt pillantást vetett rá.
– Patrick, minden este magam zárom be ezt a kaput. Csak be kell tolnom, és Ian a keresztrúddal elreteszeli. Ennyit te is megtehetsz.
– Amikor a klán tagjai itt dolgoztak, akkor is bereteszelted a kaput?
– Igen. Senki emberfiától nem félek, de nem szívesen találkoznék egy borzzal az éléskamrámban. Ugye megérted? Amikor megérkeztünk, egy hétig nem tudtunk bemenni a konyhába,
mert egy vadmacska oda kölykedzett. Szerencsére csakhamar elköltöztette az almot.
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Patrick bólintott. Felemelte a nagy tölgyfa rudat, és a két hatalmas kapuszárnyon keresztbe
a helyére tette.
– Gyere – hívta Flanna fürgén. – A konyhában étkezünk. Nem vagyok hajlandó föl-le járkálni a lépcsőn az én állapotomban. – Végigvezette az udvaron, át egy kis kerten, és lementek
egy szűk lépcsősoron a meleg konyhába.
A helyiség takaros, rendes, tiszta volt. A tűzhelyen egy lefedett vasfazék rotyogott a lángok
fölött. Frissen sült kenyér illata töltötte be a konyhát. Középen egy lesikált tölgyfa asztal állt.
A herceg leült, míg a hercegné kinyitotta a szekrényt, és kivett két óntányért és – bögrét, majd
az asztalra helyezte, az egyiket a férje elé, a másikat tőle jobbra. A szekrénypolcon álló kosárból kivett két faragott fakanalat, és a terítékhez tette. A férfi elbűvölve figyelte minden
mozdulatát. Patrick Leslie nem emlékezett rá, hogy az édesanyját valaha is látta volna a
konyhában.
Flanna a kemencéhez lépett, kinyitott egy kis vasajtót, és bekukucskált. Szemlátomást elégedetten betolt egy falapátot, kihúzott egy egész kenyeret, s lapátostul, tepsistül letette az asztalra. Bement a kamrába, kisvártatva visszatért egy kis csöbör vajjal és fél guriga kemény
sárga sajttal. Ezek is az asztalra kerültek, ahonnan most felszedte a tányérokat, és a tűzhelyhez
vitte. Kétágú kenyérpirító villával felemelte a fedőt a fortyogó fazékról, amelyből tüstént felcsapott a gőz. Flanna elmosolyodva az egyik tányért a földre rakta, a zsebéből előhúzott kanalat belemerítette a főzőedénybe, és megtöltötte a tányért, majd a férje elé tette. Visszafordult,
és a saját tányérjába is szedett. Leült az asztalhoz, kifordította a kenyeret a tepsiből, levágott
két vastag karéjt, és az egyiket odalökte Patricknek.
– Egyél – parancsolt rá a férjére.
Patrick belemerítette a kanalát a tányérba. A nyúlragu illata megcsapta az orrát. Csak akkor
eszmélt rá, hogy kopog a szeme az éhségtől, amikor hozzálátott az evéshez. A ragu szép barna
levében sárgarépák és apró vöröshagymák úszkáltak. A hús porhanyós volt.
– A fenébe! – dünnyögte Flanna bosszúsan.
– Mi a baj?
– A bor az asztalon maradt a teremben – felelte.
– Biztosan idelent is van valami innivaló.
– Van egy kis hordó sör.
– Hol?
– A kamrában.
Patrick megfogta a bögréket, bement a kamrába, s egy pillanat múlva megjelent a habzó
sörrel.
– A raguhoz sört szeretek inni – mondta Flannának. – Ízletesebbé teszi a vadhúst. – Elvigyorodott. – Kellemes volt a vacsora, Flanna Leslie. Henrynek adnunk kell majd a finom
whiskynkből, amikor hazaindul Angliába. Nem romlik meg útközben, mint a lazac vagy a
birkabendőbe töltött pástétom. – Levágott két nagy szelet sajtot, és az egyiket a feleségének
kínálta.
– Így igaz. Henry módfelett figyelmes volt, hogy magunkra hagyott minket, bár a nagy hasammal most nem szerelmeskedhetünk. De azért annak is örülök, hogy magam mellett érezhetem a testedet ma éjjel. Hiányoztál. Miért nem jöttél hamarabb bocsánatot kérni?
– Hamarabb megbocsátottál volna? – kérdezte a herceg.
– Igen – felelte Flanna vontatottan. Ezüstszín szemének tekintete találkozott Patrickével. A
férfi tudta, hogy igazat mond.
– Akkor csakugyan bolond vagyok, Flanna – mondta ellágyuló hangon.
– Ez igaz – vágta rá az asszony helyeselve, miközben a tányérján maradt szaftot kitörölte
egy falat kenyérrel, és bekapta.
– Remek lány vagy, ahogy a terebélyes pocakodat elnézem, de most nem tudnál futásban
lekörözni engem – ugratta Patrick.
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– Majdnem az egész ágyat elfoglalom – nevetett Flanna.
– Alig várom, hogy lássam, mennyi hely jut nekem.
Befejezték a vacsorát. Flanna a tűzhelyen álló kis katlanból forró vizet öntött a kőállványba
helyezett mosogatótálba, egy vödörből töltött hozzá egy kis hideg vizet, majd elmosogatta az
edényeket és a kanalakat. Patrick egy törlőruhával szárazra törölte, és visszatette őket a szekrénybe. Ezután a tűzhely hamujából izzó parazsat kotort egy vastálba, és félretette reggelre.
Flanna lassan felkapaszkodott a lépcsőn a terembe, s onnan tovább a felső emeleten lévő hálószobába. A férje mögötte baktatott, s vödörben vitte a vizet a lefekvés előtti mosakodáshoz.
Odakint az égboltot színesre festették a lenyugvó nap utolsó sugarai, majd az alkonyati fények. A hálószoba, ahová beléptek, szerényen, csupán egy hatalmas ággyal, egy kis éjjeliszekrénnyel volt berendezve, és az ágylábnál egy utazóláda állt. A kandalló mellett, amelybe
Aggie még a távozása előtt begyújtott, egy kárpitozott szék árválkodott. Flanna fáradtan lerogyott a nagy baldachinos ágyra, amelyről patinás rézkarikákra felfüggesztett, sötétkék bársonyfüggöny lógott alá.
– Ez nem a ház urának hálószobája, de innen rálátok a tóra – magyarázta Flanna. – Szeretem a vizet bámulni. Minduntalan változik, egyik pillanatról a másikra. Segítesz levenni a
cipőmet, Patrick?
Férje letérdelt, és üggyel-bajjal sikerült lehúznia mindkét magas szárú cipőt az ugyancsak
megdagadt lábáról. – Uramisten, te lány! – kiáltott fel Patrick.
– Mindig ilyen, amikor egész nap talpon vagyok – jegyezte meg Flanna tárgyilagosan, és
felállt. – Légy szíves, fűzd ki a ruhámat.
A herceg fürgén kioldotta felesége hátán az ormótlan ruhát, és segített lehúzni róla. Flanna
nesztelen léptekkel, mezítláb átvágott a szobán, megtöltötte a mosdótálat langyos vízzel, és
megmosakodott, amennyire tudott. Az alsóingében bemászott az ágyba, miközben férje levetkőzött, csak az ülepig érő inget hagyva magán. A tisztálkodás végeztével bebújt felesége mellé az ágyba.
Flannának óriásira nőtt a hasa. Patrick fél könyökre támaszkodva alaposan szemügyre vette. Megpróbálta az emlékezetébe idézni saját édesanyját, amikor viselős volt az öccseivel.
Emlékei szerint neki nem volt ekkora pocakja.
– Tedd a hasamra a kezed – kérte Flanna. – Odabent mocorog a baba, a tenyereddel ki tudod tapintani.
Patrick finoman ráhelyezte a tenyerét, és elképedt, amikor érzékelte a rúgást. Meg mert
volna esküdni, hogy látta az apró láb körvonalait, legalábbis a lábujjakat.
– Ez fiú – mondta hitvesének széles mosollyal. – Egy lánynak nincs ekkora lába.
– Egészséges, mozgékony legényke, nem is kívánok ennél többet – mosolygott Flanna.
A férfi nem tudott ellenállni felesége termékeny szépségének. Hatalmas tenyerével ide-oda
s körkörösen simogatta párja hasát, amelyen a kidagadó kék erek az alsóing vékony anyagán
keresztül is érzékelhetők voltak.
– Féltelek itt hagyni, amíg a baba szerencsésen meg nem érkezik – vallotta meg egyenesen.
– Nem várhatsz a szülésig. A király bármelyik nap megkezdheti a bevonulást Angliába. Ha
az édesanyád ezt kívánja, akkor vissza kell hoznod Charlie-t Glenkirkbe. Minden bizonnyal
nagyon szerette Charlie édesapját, s ezért is retteg attól, hogy elveszíti a tőle született fiát. A
baba így is, úgy is megszületik, akár mellettem vagy, Patrick, akár nem. A bátyád felajánlotta,
hogy itt marad. És ha szükséges, a Brodie-kat is segítségül hívhatom. Muszáj elmenned.
– Az hittem, dühös leszel.
– Nem örülök, de nem szállhatsz szembe az édesanyáddal ebben a kérdésben. Mi lesz, ha
megölik Charlie-t? Ha megpróbálod visszahozni, legalább a lelkiismereted tiszta marad. Nem
szeretnék egy olyan férfi oldalán élni, aki az élete hátralevő részében csak bánkódik.
– Csodálatra méltó asszony vagy, Flanna Leslie. Ha visszajövök, többé nem válunk el soha. Beleegyezel, kislány?

164

– Igen, uram és szerelmem, készségesen beleegyezem – felelte Flanna. – Most pedig aludjunk. Álomba ringattad a babát, már nem rugdal. Nekünk is álomra kellene hajtanunk a fejünket.
Patrick a kezébe fogta Flanna kezét, és elszunnyadtak.
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15. fejezet
Július huszonkilencedikén Glenkirk hercege elhagyta az otthonát, miután állapotos feleségét legidősebb bátyja gondjaira bízta. Nem tudta, hogy a király serege már megindult. Július
harmincegyedikén léptek angol földre. A hercegnek nem volt más választása, mint követni
őket, és így is tett. Megígérte Henrynek, hogy megkeresi Charlie-t, és megpróbálja meggyőzni, hogy térjen haza Skóciába. Ha még azelőtt utoléri Charlie-t, mielőtt a hadsereg mélyen
benyomul Angliába, vagy mielőtt komoly csata alakul ki, talán jobb belátásra bírhatja Stuart
testvérét.
A herceg egyszerű öltözékben, gyapjú térnadrágban, ingben és bőrmellényben vágott neki
az útnak, a lábán kopott csizmával, amelyet nem érdemes ellopni. Nem óhajtott feltűnést kelteni, bár a lova, a szénfekete sörényű és farkú, hatalmas almásderes csődör pompás látványt
nyújtott. Csak a sapkájára kitűzött klánjelvényről lehetett tudni, hogy skót. A Leslie-k sötétzöld, fél vállon átvetve viselt gyapjúköpenyét összetekerte, és a nyerge mögé kötve vitte.
A viseltes bőr nyeregtáska zabpogácsával volt tele. A herceg el akarta kerülni a vendégfogadókat. Nem volt olyan skót felföldi ember, aki ne élt volna meg zabpogácsán és azon, amit
útközben elejtett vagy fogott magának. Patrick egy kis palackban bort is vitt, és egy nagyobb
kulacsban vizet. Tűzszerszámmal is fel volt szerelkezve arra az esetre, ha tüzet kellene gyújtania. Pisztolyokkal és karddal is felfegyverezte magát. Teljesen berendezkedett az önellátásra.
Világlátott testvéreivel szemben Patrick Leslie szinte az egész életét Skóciában töltötte.
Egyszer gyermekkorában rövid látogatást tett Franciaországban, ahol találkozott nagyanyjával, Lady Bothwell-lel. Édesanyja kétszer vitte magával Angliába, de ezeket az utazásokat és
az aberdeeni egyetemen töltött kis időt, no meg a perthi kiruccanást leszámítva, amikor a felesége keresésére indult, sosem mozdult ki Glenkirkből. Most a híresztelések nyomán dél felé
tartott. Igyekezett utolérni a király seregét és a bátyját, a félig Stuart-házit.
Néhány nap múlva, amikor már csak egy hét hiányzott ahhoz, hogy beérje II. Károlyt, kis
híján belefutott Cromwell seregének felderítőibe, de sikerült kikerülnie őket. Magában zsörtölődött, mert ez nem volt az ígéretében. Mindeddig úgy festett a dolog, hogy egyszerű küldetésnek kell eleget tennie: elmegy a király táborába, és megpróbálja visszahozni magával Charlie-t. Ehelyett azon kapta magát, hogy már Angliában jár. Előtte a király maroknyi csapata,
mögötte Cromwell hatalmas hadserege, s közéjük ékelődve rója lóháton a hiábavaló utat ő,
Patrick Leslie, Glenkirk hercege. Ennek ellenére haladt tovább Anglia belseje felé. A szavát
adta. A szavát adta ugyanúgy, ahogy egykor az édesapja, nyilallt belé a felismerés.
Kíváncsi volt, vajon most mit szólna az édesanyja, ám épp ő kardoskodott amellett, hogy
Patrick Charlie után menjen. Tényleg ő? Vagy Henry csak az anyjukra hivatkozott annak érdekében, hogy a bajt megelőzve Charlie-t épségben hazamenekítsék? Előrelátón igyekezett
megóvni a saját családját arra az esetre, ha egy magas rangú valaki összefüggésbe hozná őt,
Westleigh márkiját Lundy hercegével, hogy bajt okozzon neki? Patrick elhessegette magától
ezeket a gondolatokat. Lehet, hogy Henry óvatos, de szándékosan sosem tenné ki veszélynek
egyik testvérét sem csak azért, hogy a feleségét és a gyermekeit megóvja. Ez nem rá vallott.
A király serege hihetetlen gyorsasággal nyomult előre. Skót táborhelyüket hátrahagyva, hat
nap múlva átlépték a határt. Anglia földjére lépve a király ismét csatlakozásra szólította fel
honfitársait. Kilátásba helyezte az angol egyház megreformálását az általa elfogadott Nemzeti
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Szerződésnek megfelelően, újonnan választott, szabad parlamentet ígért, és szavát adta, hogy
az apja halálában vétkesek kivételével mindenki kártalanításban részesül. E kijelentését követően a csapatai trombitaszó és sortűz kíséretében Anglia és Skócia királyának kiáltották ki.
Noha Carlisle városa nem volt hajlandó megnyitni a kapuit Károly előtt, a többi városban
és a falvakban, amelyeken keresztülvezetett az útja, nagy üdvrivalgással fogadták. Újabb tíz
nap múlva már Anglia középső része felé járt, elérte a Mersey folyót. Nyomában sebesen vágtatott Glenkirk hercege, igyekezvén leküzdeni az egynapi hátrányt. Amikor Warringtonnál a
hídhoz ért, arról értesült, hogy Cromwell szövetségeseinek egy kis csapata ellenállást tanúsított, de csak színleg, majd takarodót fújt. A király győzelmet aratott, és újból sürgette honfitársait, hogy tömörüljenek a zászlaja alá.
Immár készen állt arra, hogy továbbvonuljon Londonba, csakhogy e tervét Hamilton hercegén kívül kevesen támogatták. A többi tanácsadója ellenérvként hozta fel, hogy a megerőltető, gyors előrenyomulás következtében az emberek kifáradtak. Jobbnak látták, ha biztonságos helyet keresnek, és egy kis pihenőt tartanak. Az ország nyugati vidékén a püspöki város,
Worcester mellett biztonságra lelhetnek. A lakossága királyhű volt, csakúgy, mint a környező
vidéken élők. A város nyugati oldalát a Severn folyó és a Teme folyó, keletről, délről és
északról pedig a korábbi polgárháborús csata sáncmaradványai védték. Ezeket az erődítményeket helyre lehetett állítani és újra hasznosítani. Így tehát a király és a serege délre, Worcesterbe vette az útját. II. Károly diadalmenetben vonult be a városba, ahol a polgármester a város kardját őfelsége elé vitte. A város keresztjénél a polgármester Anglia királyának kiáltotta
ki Károlyt, s példáját követte a Worcester törvényhatóságának élén álló kinevezett tisztségviselő is.
Noha a két worcesteri elöljáró egyike sem volt nyíltan királypárti, mégis szíves fogadtatásban részesítették őfelségét, hogy megóvják a várost a kirablástól, ami kétségkívül bekövetkezett volna, ha bármiféle ellenállást tanúsítanak. Az elkövetkező hétben a király hada bejárta a
vidéket, hogy élelmet, ruhát, lovakat és fegyvereket gyűjtve a lakosságtól, feltöltsék készleteiket. Az elvett javak megtérítésére tett ígéreten kívül mást nem adtak. Cromwell vagy a király
– egyik kutya, másik eb, zsörtölődtek magukban sokan, és az sem vigasztalta őket, hogy jó
néhány katonát fosztogatásért felakasztottak.
Patrick Leslie augusztus huszonhetedikén ért Worcesterbe. Hosszas kérdezősködés után
útbaigazítást kapva eljutott Charlie kedvenc folyóparti vendégfogadójába, A hattyúba.
– Lundy hercege itt tartózkodik? – kérdezte a fogadóst.
– És ön kicsoda, mylord? – bakafántoskodott a fogadós a skót akcentus hallatán.
– Lord Stuart öccse vagyok – felelte ingerülten Patrick. – Tudni szeretném, hogy a fivérem
itt tartózkodik-e. Egészen északról jöttem idáig. Alig várom, hogy megtaláljam. Családi ügyről van szó.
– Igen, mylord, a fivére itt van – bökte ki a férfi valamelyest udvariasabb hangnemben. –
Kérem, kövessen, odavezetem hozzá.– Szűk folyosón haladtak végig, majd megálltak egy ajtó
előtt. A férfi diszkréten kopogtatott, benyitott, betessékelte Glenkirk hercegét a szobába, és
jómaga sietős léptekkel elvonult.
Patrick szeme gyorsan alkalmazkodott a félhomályhoz. Több férfit is látott a helyiségben,
de hamar kiszúrta a bátyját.
– Charlie!
Az úriemberek körében társalgó Lundy hercege hátrafordult. Borostyánszín szeme elkerekedett a meglepetéstől.
– Jó ég, Patrick, te vagy az? – kérdezte, és hirtelen elsápadt. – A gyermekeim!
– A gyermekeid jól vannak – nyugtatta meg tüstént Patrick.
– Anyám?
– Franciaországban tervezgeti Autumn esküvőjét.
– Akkor miért…? – kérdezte Charlie igencsak zavarodottan.
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– Négyszemközt kell beszélnünk – felelte az öccse sürgetőn.
– Uraim, ő az öcsém, Patrick Leslie, Glenkirk hercege – mutatta be Charlie. – Skóciából
jött idáig, hogy beszéljen velem. Feltételezem, fontos dologról van szó, ha ezekben a súlyos
időkben képes volt útra kelni.
– Nem találkozott kerekfejűekkel idefelé jövet, mylord – tudakolta az egyik férfi
Patricktől.
– Cromwell és serege előtt mindenütt felderítők jártak. Egy nap múlva ideérnek, uram – felelte Patrick.
– Uramisten! A legjobb lesz, ha hazamegyek, amíg lehet, és ezt javaslom önöknek is – riadt meg az úriember.
Egyetértő mormogás hallatszott, és az ott tartózkodók sebtében elhagyták a szobát, hátrahagyva Charlie-t és Patricket.
Lundy hercege kajánul elmosolyodott, és az ajtó mellett elhelyezett tálcán lévő kancsóból
mindkettőjüknek bort töltött. Az egyik serleget átnyújtotta az öccsének, a sajátját pedig megemelte.
– A királyra – mondta.
– A királyra.
– Viharvertnek látszol – jegyezte meg Charlie. – Gyere, üljünk le a kandalló mellé. Tudni
szeretném, kisöcsém, miért vagy itt, ha a gyerekekés a mama is jól vannak. Mivel ismerem az
ellenérzéseidet, tudom, hogy nem azért jöttél, hogy csatlakozz, és a kardoddal a király védelmére kelj.
– Henry Glenkirkben van – kezdte Patrick, és elmosolyodott bátyja döbbent arckifejezése
láttán. – A helyi hatóságokat félrevezetve megszerezte a megfelelő' engedélyeket, hogy felkereshessen engem. Levelezésben áll a mamával, bár fogalmam sincs, hogyan sikerül a leveleit
eljuttatnia hozzá. Anyánk nem akarja, hogy részt vegyél az unokatestvéred harcában. Azt szeretné, ha nálam lennél Glenkirkben.
– Patrick – szólt a fivére, de Glenkirk hercege kézfeltartással leállította, mielőtt ellenvetést
tehetett volna.
– Hadd adjam elő a mondandómat – kérte a bátyját. – Tisztában vagyok azzal, hogy az ördögnek tartoztam ezzel az úttal, de ígéretet tettem Henrynek, ő pedig a mamának. Mindketten
azon a véleményen vannak, hogy nem most jött el az ideje annak, hogy a felséges Stuart Károly visszatérjen az angol trónjára. Az elmúlt hónapban az idejövet szerzett tapasztalataim
alapján azt hiszem, ebben igazuk van, Charlie. Biztosan te is látod, mi az igazság. A ma este
itt egybegyűlt barátaid nem fognak fegyvert a királyért, igaz? Cromwellnek már a neve hallatán is iszkoltak haza, pedig ők angol születésűek.
– Miért nem Henry jött, ahelyett hogy téged küldött ide?
– Mert nem mutatkozhat a király vagy a serege társaságában, nehogy veszélynek tegye ki a
saját családját és birtokát. Én viszont skót vagyok. Rólam gondolhatják, hogy esetleg támogatom a királyt. Különben is én ismeretlen tényező vagyok az angol hatóságok előtt, Henry viszont nem az. A mama tudatában volt ennek, ezért küldte hozzám Henryt, hogy én eljöhessek
érted. – Patrick kortyolt a borából.
– Henry mindig körültekintő – jegyezte meg Charlie mintegy keserűen.
– Te is az voltál, amíg a kerekfejűek meg nem ölték a feleségedet – emlékeztette bátyját
Patrick kemény hangon.
– Hogyan maradhatnék Angliában az én Bessem nélkül? Ha itt maradtam volna is, Bess
szülei elvették volna tőlem a gyermekeimet, ahogy egyszer már kísérletet tettek rá. Gondolod,
hogy a puritán bíróság engedélyezte volna Stuart Henrik herceg törvénytelen fiának, a király
szeretett unokatestvérének, hogy magánál tartsa a fiait és a lányát?
– Helyesen tetted, hogy hazahoztad őket hozzám, Glenkirkbe. Te is jöjj vissza velem.
Tény, hogy te vagy a királyi fattyú, az elbűvölő és gazdag herceg, de neked nincs hatalmad,
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mint a többieknek, akik körülveszik a királyt, és soha nem is vágytál rá. A mama elveszítette
az apánkat ebben a harcban, amelyet a Stuartok folytatnak. Nem akar téged is elveszíteni,
Charlie. – Patrick előrehajolt, s most még komolyabbra fogta a szót. – Mivel nincs befolyásod
ebben a küzdelemben, mi haszna van belőled az unokatestvérednek? A gyermekeid édesanyja
meghalt. Ne akard, hogy az apjukat is elveszítsék. Flannával együtt örülünk, hogy a csemetéid
nálunk vannak, de nekik az apjukra van igazán szükségük. Flanna már valószínűleg életet
adott az örökösömnek, míg én távol voltam, hogy megkeresselek téged.
– Ó, Patrick, miattam nem lehettél ott az első gyermeked születésénél – sajnálkozott Charlie őszintén.
– Nekem még ezt is megéri, ha beleegyezel, hogy visszajössz velem.
– Nem tehetem – jelentette ki Charlie majdhogynem elkeseredetten. – Meg kell értened,
Patrick, hogy bár nem áll hatalmamban befolyást gyakorolni királyi unokatestvérem döntéseire, s hadvezér sem vagyok, a barátjaként s a rokonaként ezekben a nehéz időkben sokkal értékesebb támaszt nyújtok számára, mint a többiek. Meghallgatom, vigasztalom, megmondom
neki az igazat. Felelevenítjük a családunk emlékeit. Egészen más célt szolgálok, mint a többiek, és ezért tűrnek meg engem. Nem érzik úgy, hogy veszélyeztetem a király feletti befolyásukat. A nevemet majdan nem említik meg e kor történelméről szóló feljegyzések, amit igazából nem is bánok. Nekem itt a helyem, az unokatestvérem mellett. Nem hagyhatom el, és
nem is fogom elhagyni.
Patrick felsóhajtott.
– A mögöttem vonuló sereg csaknem háromszor akkora, mint a tiétek – világosította fel
Charlie-t. – Nincs remény arra, hogy itt, Worcesternél győzzetek, és ha nem arattok győzelmet, mi következik?
– Nem tudom.
– Én tudom – vágta rá Patrick mogorván. – Fogságba ejtik a királyt és téged is. Mindkettőtöket kivégeznek, mert Stuart-háziak vagytok. Ez a Cromwell erkölcsösnek, igazságosnak,
jellemesnek mutatja magát, de valójában egy hataloméhes zsarnok. Eltapossa azokat, akik
nem az ő szekerét tolják. Mindenki ítélőbírójának szerepében tetszeleg. Ha valóban az az ember lenne, akinek mondja magát, mindenkivel szemben méltányosan járna el, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. Ám ő nem ilyen ember, Charlie. Nem hiszem el, hogy e körülmények között képes lennél feláldozni az életedet.
– Ha vereséget szenvedünk, menekítjük az irhánkat – mondta Charlie, kis vigyorral az ajkán. – Királyi kuzinomnak nagy gyakorlata van abban, hogy miként kell egérutat nyerni
Cromwell és a bandája elől. – Kezét megnyugtatón öccse vállára tette. – De most mesélj a
gyermekeimről.
– Jól megvannak. Vasárnap kivételével mindennap tanulnak. Willy levágta a haját. Belopódzott a terembe, amikor senki sem tartózkodott ott, és a nővére kosarából kicsente az ollót,
hogy véghezvigye nagy tettét. Biddy három napon át siránkozott. Willy már rövidnadrágban
jár, mert többé nem volt hajlandó szoknyát felvenni. Nem volt más választásunk. Akaratos kis
kölyök – kuncogott Patrick.
– Attól tartok, olyan, mint Bess apja – nevetett Charlie. – És hogy van a kedves Flanna?
– A nyarat Brae-ben töltötte a kastély felújításával. Majdan a másodszülött fiának szeretné
adni, és megpróbálja visszaszerezni a címet is hozzá. Természetesen ahhoz, hogy e kívánsága
teljesüljön, a királynak újra a trónján kell ülnie. Azt hiszem, még hosszú út vár rátok, Charlie.
Mint a villám, úgy jöttetek le Skóciából dél felé. Miért nem mentetek tovább? Én egyenesen
Londonba tartottam volna, bár igaz, hogy nem vagyok stratéga.
– A király és Hamilton tovább akartak menni, de a rokonodnak, Leslie tábornoknak és az ő
klikkjének az akarata érvényesült – felelte Charlie.
– Itt csapdába kerültök. És veletek együtt én is.
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– Holnap az lesz az első dolgunk, hogy téged kiviszünk innen. Gyere, öcsém, feküdj le az
ágyamra. Kiadós alvásra van szükséged. Nekem most el kell mennem az unokatestvéremhez.
– Nem vitatkozom. Jó néhány hete eljöttem Glenkirkből, s azóta nem láttam ágyat.
Lundy hercege átkísérte az öccsét a folyosón egy kis szobába, lehúzta Patrick csizmáját, s
Glenkirk hercege jóleső érzéssel beesett az ágyba.
– Te hol alszol? – kérdezte, mielőtt az ájulás erőt vett rajta.
– Pótágyon – felelte Charlie, majd elfújta a gyertyát, és kiment a kis szobából. A hattyúból
távozva sietett a király szálláshelyére, hogy hírül vigye a Patricktől szerzett értesüléseit
Cromwell seregéről és arról, hogy minden valószínűség szerint valamikor holnap Worcester
városának kapujához érnek.
– Az öcséd nem azért kerekedett fel sötét hazájából, hogy hírt hozzon neked Cromwell
hadseregéről – jegyezte meg a király ravaszkásan.
– Nem, kuzinom, valóban nem azért jött – ismerte el Charlie. – Akkor mi szél hozta ide?
– Ez tipikusan jellemző a családomra – fogott a magyarázathoz Charlie mosolyogva. –
Anyám, aki jelenleg Franciaországban él, levelezésben áll a bátyámmal, Westleigh márkijával. Ő küldte Henryt Skóciába Patrickhez, hogy az öcsém jöjjön el Angliába értem, és helyezzen biztonságba. Azért nem egyenesen Henryt küldte, mert a jelenlegi hatalomnál rossz fényt
vetne Westleigh márkijára és a családjára, ha meglátnák őfelsége vagy a hadserege közelében.
– Édesanyád rendkívül okos asszony – mosolygott a király. – Mindig is az volt. Tudta,
hogy ha a skót öcsédet a környezetemben látják, az nem lesz feltűnő.
– Helyesen mondja, felség. Még ha maga Cromwell látná is őt felséged társaságában, az
öcsém az őszemükben ismeretlen tényező lenne, mivel nagy ritkán dugja ki az orrát hőn szeretett Glenkirkjéből. Szerintem a rokona, Leslie tábornok sem ismerné fel, ha véletlenül öszszefutnának. Ezért Patricket bízták meg a feladattal, hogy képviselje anyám álláspontját. Ez
nagy áldozat volt részéről, mivel a felesége várandós, és kétségkívül már meg is szülte a
gyermeküket. Patrick már az indulása előtt tisztában volt azzal, hogy visszautasítom a kérését.
Mégis idejött az édesanyánk kedvéért.
– Az anyák mély hatással vannak a fiaikra – jegyezte meg a király.
– Mihamarabb ki kell juttatnom Patricket a városból, mert ha Cromwell ideér, akkor már
bajos lesz kimenekíteni innen.
– Menj vele – ajánlotta fel nagylelkűen a király. – Nem szeretném, ha az édesanyád szívtelennek és önzőnek tartana. Férje a szolgálatomban életét vesztette. Nem rabolhatom el tőle a
fiait is. Nem ismertem a nagybátyámat, Stuart Henriket, de állítólag mindenki nagyon kedvelte, és Anglia nagy királya lehetett volna. Azt beszélik, az édesanyád nagyon szerette őt, s ha a
származása nem lett volna oly talányos, Anglia királynéja lehetett volna, te pedig most koronás fő volnál.
– Mindig is mély szomorúsággal töltött el apám halála, de sosem vágytam arra, hogy Anglia uralkodója legyek. Tökéletesen jól éreztem magam a bőrömben vidéki úrként, és ha ennek
a torzsalkodásnak vége lesz, folytatom az eddigi életemet. Indiai nagyapám, Akbár császár
hitt abban, hogy ki-ki épp ott tartózkodik, ahol az adott pillanatban lennie kell. Én is ezt vallom, bár – folytatta fanyar mosollyal – attól tartok, ez a gondolkodásmód nem fér össze a skót
presbiteriánusok egyezményével. Gondolom, felséged nem fog elárulni a skót presbiteriánus
egyháznak. Úgyhogy, kuzinom, azért vagyunk most itt, mert az időnek e pillanatában a rendeltetésünk az, hogy itt legyünk. Ezért van most itt az öcsém, Patrick is. Amilyen gyorsan
csak lehet, hazaküldjük, de én, kuzinom, itt maradok.
A király hosszú pillanatig hallgatott.
– Ha rosszra fordulnak a dolgok, Charlie – szólalt meg végül –, talán el kell küldjelek, és
abban az esetben meg kell ígérned, hogy el is mész. Ellenvetés nélkül. Mindketten ugyanazt a
nevet viseljük. Ha téged megölnének, Cromwell emberei szétkürtölnék, hogy a Stuart-házi
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meghalt. Nem foglalkoznának azzal, hogy különbséget tegyenek köztünk. Ez viszont árthatna
az ügyemnek.
Lundy hercege tétován bólogatott.
– Őfelsége leghűségesebb szolgája vagyok. Isten őrizz, hogy eljöjjön az az idő, de ha mégis eljön, ígérem, hogy engedelmeskedem. – Charlie térdre ereszkedett, és megcsókolta unokatestvére kezét. Amikor felállt, a király intett, hogy üljön vissza a székére.
– Mi hír van Glenkirk gyönyörűséges hercegnéjéről? – csillant meg Károly ámbraszín
szeme.
– Valószínűleg már világra hozta gyermekét. Patrick ennél többet nemigen mondott. Még
arról számolt be, hogy a nyarat az édesanyja családjának kastélyában töltötte az épület felújításával. Erősen reméli, hogy majd egy nap, amikor őfelsége visszanyeri a trónját, rábeszélheti
önt, hogy visszaadja a család címét az ő másodszülött fiának.
– A családban nincsenek férfi örökösök?
– Nincsenek. Gordon nevű nagyapja volt Brae utolsó grófja, akinek ugyan volt egy fia, de
hozzám hasonlóan ő is törvénytelen gyermekként született. Flanna édesanyja volt Brae örökösnője, és ezt a címet hagyományozhatta a lányára, a sógornőm azonban ambiciózus nő.
Vissza akarja kapni a címet a glenkirki Leslie-k számára. Azt mondja, mivel a saját családja, a
killiecairni Brodie-k és a férje nem engedik, hogy a nyakába vegye a skót Felföldet, hogy
csapatokat verbuváljon önnek, csak azzal tud dicsőséget szerezni Glenkirknek, ha visszanyeri
ezt a grófi címet az egyik fiának. A Flanna előtti egykori glenkirki úrnők számos tekintetben
nem mindennapi nőknek számítottak. Flanna is több szeretne lenni – az ő szavával élve –
semmittevő hercegnénél.
A király jóízűen nevetett, ami az utóbbi időben ritkán esett meg vele.
– Kuzinom – szólt Lundy hercegéhez –, a szavamat adom neked, hogy ha újra Anglia trónján ülök, visszaadom Brae grófi címét az öcséd feleségének, a másodszülött fia számára.
Flanna Leslie felvidított engem azon a sötét, komor vidéken, amit Skóciának neveznek. Jószívű ifjú teremtés. Az ilyesfajta nagylelkűség nekem semmibe sem kerül, nem igaz?
Most Charlie fakadt hahotára.
– A nagyapánk csaknem ugyanezt mondta Jemmie Leslie-nek, amikor neki adományozta a
Glenkirk hercege címet. Közölte, hogy mivel Jemmie már rendelkezik a grófi címmel, a kastéllyal és a birtokkal, semmibe sem kerül őt herceggé tenni.
– A vér nem válik vízzé – jegyezte meg a király a nevetéstől kicsordult könnyeit törölgetve. – Jaj, Charlie, már hetek óta nem mulattam ilyen jól. A kutyafáját, kuzinom, már alig várom, hogy ismét legyen királyi udvarom, és megfelelő körülmények között éljek.
– Minden eljön a maga idejében, felség.
Reggelre kelve már Worcester városkapujánál találták Cromwellt. Csak későbbre várták.
Hajnalban feltárult a város mindegyik kapuja, kivéve egyet, amelyet kívülről őriztek. Patrick
Leslie pillanatnyilag semerre sem menekülhetett. Halkan elkáromkodta magát, amikor közölték vele a történteket. Nem akart itt veszni ezért a királyért. Az északra vezető úton szeretett
volna vágtatni hazafelé Glenkirkbe, a feleségéhez és a családjához.
Derby grófja előző éjjel azzal a hírrel menekült be a városba, hogy a csapatait északon
Lancastershire-ben megsemmisítették. A helyi köznemesség nem fogott fegyvert a király
megsegítése érdekében. Cromwellnekaz adóbevételekből bőven futotta arra, hogy megfizesse
a csapatokat, amelyek a zászlajához csatlakoznak. Anglia királyának semmije sem volt, amiből fizethette volna kis létszámú hadseregét, csak annak reményével kecsegtethette őket, hogy
a restauráció esetén hívei jutalomban részesülnek hűségükért. A vagyonosak mélyen hallgattak a birtokaikon. A nincstelenek pedig Cromwell mellé sereglettek, aki minden egyes megvívott csata alkalmával megjutalmazta őket.
Cromwell hadereje dél és délkelet felé vonult, hogy elvágja a király menekülési útját London felé. A király ellenintézkedésképpen elrendelte a városban a Severn folyón átívelő négy
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híd felrobbantását. Míg három teljesen romba dőlt, a délre eső negyedik csak megrongálódott,
és Cromwell embereinek sikerült megjavítaniuk, hogy átkelhessenek rajta. A lordprotektor
megérkezése utáni napon elkezdték lőni a várost. A király az emberei derékhadát a városfalakon belül tartotta, mivel a szűk utcák természetes védelmül szolgáltak. Három skót ezredet a
nyugati oldalra küldött, hogy a Severn és a Teme folyók találkozásánál védjék a várost.
Middleton tábornok merész kísérletet téve előretört, hogy elhallgattassa ellenségeik fegyveréit. Kísérlete kudarcot vallott, és sokan elestek.
A lordprotektor azonnal megostromolhatta volna a várost, de babonás ember volt. Kivárta
szeptember harmadikát, Dunbarnál aratott győzelmének első évfordulóját, s csak ekkor indított általános támadást a város ellen. Patrick Leslie, aki Worcesterben rekedt, úgy vélte, túléli
az ostromot, mert az nem lehet, hogy ugyanazon a napon haljon meg, amelyen az apja. Vagy
Istennek van humorérzéke?
Szeptember harmadikán reggel a király felment a katedrális nagy, négyszögű tornyába.
Vérvörös arccal szemlélte Cromwell harmincezer emberét, akik csatasorban álltak Worcester
városa előtt. Letekintett a városra, a középkori ódon házak között kanyargó szűk utcákra.
Az ő hadereje csupán úgy tizenkétezer főből állt. Lemondón sóhajtott. Csakugyan csodának kellene történnie ahhoz, hogy megnyerje ezt az ütközetet, márpedig ő nem hitt a csodákban. A csatát azonban meg kellett vívni.
Ő volt Anglia és Skócia királya. Egyetlen szavára ötvenezer katonának kellett volna a
szolgálatára állnia, de nem rendelkezett ennyi emberrel. Miért nem árulta el neki senki, hogy a
saját emberei olyannyira beijedtek a polgárháború éveit követően, hogy a világ minden kincséért sem hajlandók kiállni mellette? Miért nem mondta meg neki senki, hogy mindenki egyszerűen csak békére vágyik? Amint a megfigyelőállásából letekintett, érezte, noha ésszel nem
fogta föl, hogy aznap mindkét oldalon rengeteg derék ember fog odaveszni. Tudta, hogy amikor a nap lenyugszik a Malvern-dombok mögött, már csak névleg lesz király. Valószínűleg
ismét menekülnie kell az életéért. Ha egyáltalán életben marad. Most unokatestvéréhez,
Charlie-hoz fordult. Ő volt az egyetlen, akinek engedélyezte, hogy felmásszon vele a toronyba.
– Ez lehetetlen – szólalt meg Károly.
– Igen – értett egyet vele az unokatestvére.
– Tervet kell kidolgoznunk.
– Ha itt lesz az ideje, felség, kimegyünk a kis kapun. Cromwell tábornokai nem gondolják,
hogy ön visszatér északra, így ezt a kis jelentéktelen kaput gyakorlatilag őrizetlenül hagyták,
hogy ezen áthajtsák és visszaűzzék a határon túlra az életben maradt skótokat.
– Hmm – gondolkodott el a király.
– Amikor majd szólnak, felség, indulnia kell – mondta halkan Lundy hercege. – Vitának
nincs helye.
– Amikor szólok, neked is menned kell, Charlie, és az öcsédet is magaddal kell vinned –
kuncogott II. Károly. – Nem hiszem, hogy Patrick Leslie örvendezik, hogy itt ragadt.
– Korántsem repes az örömtől – mosolygott Charlie.
Alattuk hangosan dörögtek a fegyverek.
– Le kell mennünk – szólt Károly király. – El kell hagynod a várost, amilyen gyorsan csak
lehet. Ne hagyjuk, hogy Cromwell azzal büszkélkedhessen, hogy ma két Stuartot is megölt.
– Franciaországba megyek, és Párizsban várom, hogy a szolgálatára lehessek, felség, amikor megérkezik – jelentette ki Charlie. – Remélem, még ön előtt eljutok oda. Cromwell minden katonáját beveti az ön keresésére, felség. Utánam nem fog kutatni, de sokkal jobban szeretném, ha inkább ön menne, mint én.
A két férfi lement a katedrális tornyából a térre, ahol a királyt a tábornokai várták. A két
unokatestvér összeölelkezett, és sok szerencsét kívánt egymásnak ezen a napon. Ezt követően
Charlie visszasietett A hattyúba, hogy riadóztassa a testvérét: azonnal indulniuk kell.
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– Hogy az ördögbe meneküljünk el ebből a zűrzavarból? – kérdezte bosszúsan Patrick a
bátyjától. – Nézz körül, ember! Mindenütt pánik, tűz, az életüket féltő, rémült polgárok.
– Van egy északi kapu, amelyet nem őriznek éberen – felelte Charlie nyugodt hangon. –
Azt a tanácsot kaptam, hogy arra távozzunk.
– Á, hát mégiscsak ez lett a vége! – vetette bátyja szemére szinte üvöltve. – Elhagyod a királyt, amikor a csata még el sem kezdődött és be sem fejeződött. Miért nem tudtál erre az elhatározásra jutni, mielőtt még nem estünk csapdába?
– Ma itt egyetlen Stuartnak sem szabad meghalnia – mondta nyomatékkal Charlie. – Gondolj csak bele, milyen hangulatot kelthetnének Cromwell emberei, ha elmondhatnák, hogy
megöltek egy Stuartot. Ez százszorosan megnehezítené a király számára a visszatérést. Bizonygatnia kellene, hogy ő az, akinek állítja magát, és nem valami nyavalyás szélhámos.
– Az unokatestvéred és a tanácsadói hamarabb is erre a következtetésre juthattak volna –
zsörtölődött Patrick.
– Ha most elindulunk, amíg a királyi sereg összpontosított harcot folytat, kiszökhetünk az
északi kapun, majd nyugatnak vehetjük az irányt.
– Miért nyugatnak? Én északra megyek.
– A győztes csata után Cromwell katonái is észak felé vonulnak. Azért megyünk nyugatra,
mert van ott egy barátom, aki menedéket nyújt nekünk, amíg el nem csitulnak a harcok. Azután Bristolba szándékozom menni, és felszállok a család egyik, Franciaországba induló hajójára. Velem jöhetsz, azután visszahajózhatsz Skóciába, vagy eldöntheted, milyen útvonalon
térsz haza. Az elkövetkező néhány napban azonban meg kell húznunk magunkat egy biztonságos helyen.
Már a városon kívül jártak, amikor meghallották, hogy megkezdődtek az utcai harcok. A
királyi erőd elesett. Leslie tábornoknak eszébe jutott Dunbar, s csüggedten úgy vélte, hogy
nincs remény, ezért nem is támogatta megfelelően a király embereit. A katonák közül néhányan kétségbeesetten eldobták a fegyverüket. A fegyverzetétől megfosztott király hiába próbálta meg összegyűjteni az embereit. Félelmet nem ismerve, derekasan harcolt egész napon át.
Mindenki csodálta őt, még az ellenségei is. Az utcákat immár holtak és haldoklók vére áztatta. Alkonyatkor végül a király belátta, hogy neki is menekülnie kell, s ő is ugyanazon a kis
kapun át mentette a bőrét, amelyen keresztül korábban az unokatestvére és Glenkirk hercege
távozott. Leszállt az est. A városban az öldöklés még folytatódott. Cromwell katonái összefogdosták az ellenség harcosait, és égre-földre keresték a királyt.
Charlie és Patrick, kihasználva a városban uralkodó fejetlenséget és kavarodást, délelőtt
elhagyták Worcestert. A kis kapu a korábban szerzett értesüléseiknek megfelelően valóban
őrizetlen volt. Amikor a várostól már jó néhány mérföldre eltávolodtak, Wales felé, nyugatnak vették az irányt. A városban uralkodó felfordulás messze hangzó zaját végül madárcsicsergés és állatneszek váltották fel, amint a mezőkön haladtak tovább. Charlie nyilvánvalóan
pontosan tudta, hová tart, és Patrick engedelmesen követte őt. Ahogy a nap kezdett lehanyatlani a szemközti dombok mögött, letértek az útról. Az alig kivehető, kanyargós ösvény, amelyen még több mérföldön át poroszkáltak, egy elhagyatottnak tűnő, sötét kőház előtt ért véget.
Abban a pillanatban, amint megálltak, egy lövés dördült. Patrick Leslie arca a fájdalomtól
megvonaglott, és káromkodva a vállához kapott.
– Barbara! – kiáltotta Charlie. – Én vagyok az. A fenébe is! Meglőtted az öcsémet!
A hosszú csend után végül kinyílt a ház bejárati ajtaja. Egy nő rohant ki, és Lundy hercegének karjaiba vetette magát.
– Jaj, istenem, Charlie, de nagyon sajnálom! – kiáltotta, és megcsókolta a férfit.
Charlie Stuart egy röpke pillanatig élvezte a csókot, majd lefejtette magáról a nő karjait.
– Mindig anélkül cselekedsz, hogy gondolnál a következményekre, Barbara – vetette a nő
szemére. – Segítsd be az öcsémet a házba, addig bekötöm az istállóba a lovainkat.
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Patrick arcizma megrándult a fájdalomtól, miközben nagy nehezen lecsúszott a lováról. Az
asszony átkarolta a vállát, és betámogatta az épületbe.
– Ön Charlie melyik testvére? – érdeklődött, amikor leültette a tűz mellett álló székre a
szalonban. – Megjelenése alapján arra következtetek, hogy ön a skót.
– Három skót öccse van – felelte félig nyöszörögve Patrick. – Én vagyok a legidősebb.
Patrick Leslie, Glenkirk hercege, szolgálatára, asszonyom.
– Barbara Carver asszony vagyok – mutatkozott be a hölgy. – Most maradjon nyugton,
amíg leveszem a mellényét, mylord.
– Mindig golyóval fogadja a látogatóit, asszonyom? – kérdezte Patrick fájdalomtól eltorzult arccal, amint az asszony lehúzta róla a bőrmellényt.
– A golyó a vállába fúródott, mylord. El kell onnan távolítanom – jelentette ki Barbara, és
nekilátott kioldozni a férfi ingét.
– Addig egy ujjal se nyúljon hozzám, asszonyom, amíg a bátyám nincs itt. Ha lenne egy
kis whiskyje, szívesen venném. De még nem válaszolt a kérdésemre.
– Nehéz időket élünk, mylord – felelte Barbara Carver halkan. – A szürkületben nem tudtam kivenni, ki közeledik a házamhoz. Egyedül élő asszony vagyok, csak egy öreg szolgám
van – mondta, miközben odament a tálalószekrényhez, amelyben a boroskancsókat és az ivóedényeket tárolta. Töltött valamit egy ónkupicába, Patrick mellé lépett, és odanyújtotta.
Patrick felhajtotta a whiskyt. Szeme tágra nyílt a meglepetéstől. Felismerte a saját készítésű italát.
– Ez glenkirki whisky – állapította meg.
– Igen – felelte a nő rezzenéstelen hangon. – A bátyja módfelett válogatós. Ezért gondoskodott róla, hogy mindig legyen nálam glenkirki whisky arra az alkalomra, amikor meglátogat.
– És hol a férje? – érdeklődött Patrick.
– Rég meghalt. Apám módos kereskedő volt Herefordban. Gyermekkorom óta ismerem az
ön bátyját, mivel én is gyakran apámmal mentem, amikor árut szállított Queen’s Malvernbe.
Lord és Lady de Mansco nagyon kedvesek voltak hozzám. Amikor az édesapám elhunyt,
anyám férjhez ment apám rangidős segédjéhez. A nevelőapám meg akart szabadulni tőlem.
Azt tervezte, hogy szolgálólánynak ad, de engem nem cselédnek neveltek. Lady de Marisco
tudomást szerzett szorult helyzetemről. Elrendezte, hogy férjhez menjek a nálam néhány évvel idősebb, gyermektelen özvegyemberhez, Randall Carver urasághoz. A férjem rendkívül
rendes volt hozzám, csak sajnálatos módon nem született gyermekünk. Jó feleség voltam,
mylord. Kérem, engedje meg, hogy egy kis whiskyt tegyek a sebére. Csípni fog, de meg kell
előznünk, hogy elfertőződjék. – Óvatosan széttépte az inget a véres seb körül. – Nos, ez nem
vészes, egy egyszerű lőtt seb.
Patrick akaratlanul is felkacagott. Teljesen nevetséges helyzetben találta magát.
– Jaj! – Elsápadt, amint az asszony a whiskyvel átitatott kis ruhával megtörölgette a nyílt
sebet.
– Életben marad? – kérdezte Charlie a szobába lépve.
– A golyót ki kell venni, de az öcséd csak a jelenlétedben hajlandó megengedni.
– Pokolian fog fájni, kisöcsém – közölte Charlie szinte vidáman. – Adj neki jó sok whiskyt, Barbara, azután munkához látunk. A váll jó húsos, úgyhogy a váll-lövés nem életveszélyes. Néhány napig itt maradsz Barbaránál, amíg begyógyul a sebed, azután a legjobb lesz, ha
útnak indulsz hazafelé. Biztosra veszem, hogy holnap Cromwell emberei teljes erővel hozzálátnak átfésülni a vidéket, királypártiak után kutatva.
– És mi van, ha ide is bejönnek? – kérdezte Patrick ingerülten.
– Elrejtem a paplyukban, mylord – mosolygott Barbara Carver. Patricknek csak most tűnt
fel, hogy milyen csinos nő.
– A paplyukban?
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– Katolikus vagyok, mylord. Ezért élek itt, kényelmes magányomban, távol a világtól. Manapság katolikusnak lenni sokkal rosszabb, mint anglikánnak. – Barbara felnevetett. – Hozzám jobbára csak azok jönnek, akik meghívást kapnak, vagy tudják, hogy itt szívesen látott
vendégek.
– Az elkövetkező néhány napban esetleg számít valakinek a látogatására? – tudakolta
Patrick erőltetett mosollyal. Kíváncsi volt, vajon milyen viszony lehet e gyönyörű nő és a
bátyja között. Charlie csak nem csalta meg vele az ő imádott Bessét?!
– A barátaim most azzal vannak elfoglalva, hogy az önök barátait üldözzék – mosolyodott
el ismét az asszony, és immár nem egy kupica, hanem egy bögre whiskyt nyújtott oda a férfinak. – Ha ezt kiitta, hozzáfogunk a műtéthez. Amint Charlie is mondja, fájni fog, de ki kell
venni. – Charlie-hoz fordult: – Te most hová tartasz?
– Franciaországba. Cromwellék először északra és nyugatra mennek királyhívek után kutatni. Én addig lóhalálában eljutok Bristolba. Az O’Malley-Small kereskedelmi társaságnak
mindig áll bent a kikötőben egy hajója. Mire Cromwell emberei délnek és keletnek veszik az
irányt, én már Bristolban leszek a hajó fedélzetén. A király még az előtt elbocsátott magától,
hogy az ádáz csata megkezdődött volna. Patrickkel a város északi kapuján szöktünk ki. Az
öcsémnek tulajdonképpen nem kellett volna ott lennie. Ahogy Cromwellt, úgy a királyt se
támogatja. Anyánk küldte őt értem – mondta kis mosollyal. – Királyi unokatestvérem attól
tartott, ha engem megölnek, Cromwell bejelenti, hogy a Stuart-házi halott, és ezzel még jobban felkavarja a vizet a családom trónjának visszaszerzése körül. Bár igaz, hogy ez a mai nap
nem a király napja volt, de a restaurációs kísérlete idővel sikerülni fog.
– Isten, óvd meg a királyt! – helyeselt Barbara Carver, majd Patrickhez intézte a szavait: –
Igya ki, mylord. Minél hamarabb kiveszem a golyót, annál hamarabb hozzáfoghatunk a finom
vacsorához. Öreg Lucym a konyhában már készíti nekünk az ételt.
Glenkirk hercege lenyelte a whiskyt. Gyomrát égette az ital, és azon kapta magát, hogy
kezd elálmosodni. Hátradőlt a székén. A tűz kellemes meleget árasztott, és egyszeriben érezte,
hogy az elmúlt hetek gondjai tovaröppennek. Flanna. Hagyta, hogy a gondolatai gyönyörű
feleségénél kalandozzanak. Mire hazaér Glenkirkbe, gyermeküket már a karjába veheti, és
feleségét az ágyában ölelheti ismét. Csinos arca várakozással teli mosolyra derült, és abban a
pillanatban éles fájdalom hasított belé.
– Ördög és pokol! – üvöltött fel mérgelődve, és megpróbálta elrántani a karját. Zöldes
aranyszín szeme kipattant, és azt látta, hogy Barbara Carver egy borotvaéles késnek látszó
tárggyal vájkál a véres vállában.
– Igyál még egy kis whiskyt – parancsolt rá Charlie, és Patrick ekkor vette észre, hogy a
bátyja tartja őt lefogva.
– Jesszusom! Még jó, hogy nem súlyos a sérülés, asszonyom! – mondta, s azzal elalélt.
– Hála az égnek! – sóhajtott fel a ház úrnője. – Bátran tartotta magát, de ez az átkozott golyó mélyebbre fúródott, mint hittem. Most már hozzá tudok férni. – A kést még mélyebbre
bökte a sebben, majd mosolyogva lassan kiemelte a hegyén a kerek ólomgolyócskát, és két
ujja közé csippentve kivette a sörétet a férfi vállából. Egy pillanatra a golyóra meredt, majd
átnyújtotta Charlie-nak. – Emlékül – mondta. – Vidd el az édesanyádnak, és meséld el, hogy
az öcséd az életét kockáztatta érted azzal, hogy hátrahagyta kísérteties skót hazáját, és a segítségedre sietett.
– Inkább nem – kuncogott a herceg, de azért zsebre vágta a golyót.
Az asszony ellátta és bekötözte Patrick sebét.
– Életben marad, de attól tartok, még hetekig érezni fogja a sérülés nyomát.
– Hol akarod elhelyezni őt?
– A hálószobám melletti szobában. Az éjszaka folyamán be akarok kukkantani hozzá, hogy
megnézzem a sebét, nehogy elfertőződjék.
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Charlie felnyalábolta az öccsét, ami ugyancsak bravúros teljesítmény volt, és a szalonból
felvitte az emeleti szobába, ahogy Barbara parancsolta. Óvatosan lehúzta Patrick csizmáját, és
betakarta testvérét.
– Köszönöm, kisöcsém – mondta szelíden, és a szűk lépcsőn visszament a földszintre. Barbara szolgálója, az öreg Lucy épp akkor vitte be az ételt a szalonból nyíló kis ebédlőbe. Charlie barátságosan üdvözölte, s az idős asszony hasonlóképpen melegen fogadta.
– Bizonyára majd éhen halsz. Ülj le – hívta Barbara a férfit. – Mikor jöttél vissza Angliába?
– Az unokatestvéremmel jöttem – felelte Charlie, és szedett a tányérjába pisztrángot és
marhahúst is.
– A gyerekek?
– Északon vannak.
– Velük kellett volna maradnod, amíg nincs vége ennek a háborúskodásnak. A király miért
nem fogta fel, hogy az angolok nem lázadnak fel mellette tömegesen?
– Mert senki sem világosította fel erről – felelte Charlie. – Abban sem vagyok biztos, hogy
az angol királypártiak és a skót lordok egyáltalán kapcsolatba tudtak lépni egymással. A király talán célt érhetett volna, ha a tanácsadói nem ragaszkodtak volna ahhoz, hogy a csapatai
pihenőt tartsanak Worcesterben. II. Károly Londonig meg sem akart állni.
– Ez még túl korai volna – jegyezte meg Barbara Carver bölcsen. – Most mindannyian meg
vagyunk félemlítve. Egy idő után torkig leszünk ezekkel a puritánokkal, de most még elviseljük őket.
– Hogyan sikerült életben maradnod?
– A puritánok nem olyan erkölcsösek, mint amilyennek mutatják magukat. Vallásos hitemet természetesen titokban tartom. A helyi körzeti megbízott úriember fel szokott keresni.
Nem okozok bajt, nem idézem meg a helytelen viselkedés szellemét, így Randall uraság özvegyét békén hagyják az isten háta mögötti domboldali tanyáján.
– Fennáll a veszélye annak, hogy ez az ember hamarosan felkeres? – érdeklődött Charlie.
– Ő nem katona. Nem valószínű, hogy ott harcolt a worcesteri ütközetben, de az elkövetkező napokban odalátogat, hogy részt vegyen a kivégzéseken. Nem hiszem, hogy látom addig, amíg ez a helyzet nem rendeződik. Talán hetek múlva.
Ettek, ittak, ahogy régebben is oly gyakran tették. Vacsora után szó nélkül felvonultak az
emeletre.
– Először hadd nézzem meg az öcsédet – súgta Barbara Charlie-nak. Bement a szobába,
odalépett Patrickhez, és kezét a homlokára tette.
– Van egy kis láza – állapította meg. – Ez várható volt. A legjobb lesz, ha hozok neki egy
kis vizezett bort.
– Majd később – mondta Charlie. Megfogta a nőt, kihúzta a kis folyosóra, s onnan be a hálószobába. Átölelte, és nyelvét a nő ajkai közé tolva szenvedélyesen csókolta, miközben a
kezével gyors és szakavatott módon kioldozta az asszony ruháját.
Barbara felkacagott, és elhúzódott tőle.
– A csizmája, mylord! Nem szeretném, ha a finom ágyneműm sáros lenne. – Egy székre
lökte a férfit, letérdelt, és lehúzta a csizmáját meg a harisnyáját.
– Ejha! Mióta hordja ezt magán, Charlie Stuart?
– Jó régóta – felelte Lundy hercege. Felállt, felhúzta a nőt magához, és folytatta, amit az
imént elkezdett.
Barbara ruhája nemsokára egy kupacban hevert a hálószoba padlóján. Az asszony a hátán
feküdt az ágyában, és a vetkőző herceget nézte. Pajzánul széttárta a szeméremajkait a férfi
izzó, ámbraszín szeme előtt, és játszadozott magával. A nyelve hegyével hívogatón végignyalta az ajkait. Két ujját, amellyel eddig szerelmi bimbóját ingerelte, a szájába vette, miközben kék szemét egy pillanatra sem vette le a férfiról.

176

– Siess! – sürgette a férfit, szemlátomást vágyra gyúltam Charlie-nak eszébe ötlött, hogy
óvatosan kell bánnia a ruházatával, mert ezenkívül nincs más, amit felvegyen. Ám nem tudta
megállni, hogy ne nézze Barbarát, s érezte, hogy közben a hímtagja mindegyre keményedik.
Ujjaival ügyetlenül babrált, ahogy igyekezett lefejteni magáról a ruháit. Amikor végre sikerült
megszabadulnia az öltözékétől, azonnal csatlakozott a nőhöz. Ajkuk újra szenvedélyes csókban forrt össze. A tenyerébe fogta a nő csodálatosan hatalmas kebleit, erősen összeszorította a
lágy húst, és a nagy mellbimbókat az ujjai között morzsolgatta.
– Dugj meg! – duruzsolta a fülébe Barbara fátyolos hangon. – Később is játszhatunk, Charlie, de magamban akarlak érezni. Most!
A férfi engedelmeskedett, és felnyögött a hihetetlen gyönyörtől, amit a behatolás mozzanata okozott.
– Ó, istenem, Barbara! – Erőteljesen mozogni kezdett benne.
– Ó, igen! Ó, még, Charlie! – kiáltotta az asszony, és combjával átkulcsolta a férfi derekát.
– Ó, kúrj meg! Kúrj meg! Kúrj meg! – Szinte sikoltott a lélegzetelállító kéjes érzéstől, amelyet a férfi kemény szerelmi lándzsája keltett benne. Nem emlékezett rá, hogy valaha is ilyen
nagy lett volna, vagy csak elfelejtette? Nem tudott betelni a férfi vágyával, s csípőjét megemelve fogadta minden lökését.
Charlie úgy érezte, forog vele a világ. Mióta nem volt már nővel? Nem tudta az emlékezetébe idézni, és ez megdöbbentette. Az a férfi volt, aki mindig élvezte a szeretkezést. Volt egy
szerető felesége, és Barbara, aki mindig fantasztikus szerető volt. Forró, heves reakciói, a buja
húsából áradó melegség megszédítette. Úgy érezte magát, mint egy fiatal fiú élete első nőjével. Egyszerűen képtelen volt uralkodni magán.
– Ó, istenem! – nyöszörögte, és a szenvedély kitört belőle, bőségesen betöltve az asszonyt
visszafojtott vágyával.
– Ó, igen! – visszhangozta Barbara a herceg elégedettségét, amint érezte, hogy a férfi szerelmi nedvei elárasztják, és szabadjára engedte felgyülemlett vágyát.
– Mióta nem szeretkeztél nővel, Charlie drágám? – szegezte neki nyíltan a kérdést, amikor
egymás karjaiban pihentek.
– Hónapok óta – ismerte be a herceg erőtlen mosollyal.
– Keményen megostromoltál – mosolygott Barbara. – Remélem, azért maradt erőd még
egy menetre ma éjjel. Hiányoztál.
– Talán nemcsak egy menetre – kuncogott a herceg. – Nekem is hiányoztál, te pimasz nőszemély. Ugyanilyen vad vagy a puritán szeretőddel is? Vagy neki a fülébe sugdosott néhány
pajzán szó is elég a kielégüléshez? – Az asszony fölé hajolt, és megcsókolta a keblét.
– Azt a játékot szoktuk játszani, hogy én egy csintalan iskolás lány vagyok, akinek buja,
kéjvágyó gondolatai vannak, és ezt meggyónom neki – mesélte Charlie-nak őszintén. – Azután oda kell tartanom a meztelen fenekemet verésre. Tulajdonképpen csak akkor szokott
megkúrni, és utána gyorsan hazasomfordál a feleségéhez.
– A kutyafáját, ugye, nem szokott bántani, kedvesem?
– Természetesen nem – kacagott Barbara. – Annál azért jobban ismersz, Charlie. Ilyesmit
nem engednék meg. Csak arról van szó, hogy annyira bűnösnek érzi magát amiatt, hogy engem vagy, ami azt illeti, más nőket megkettyint, hogy a megszokott módon nem tud felgerjedni. Megpróbáltam vele, de kiderült, hogy szüksége van erre a kis játékra, és nagyon hálás a
segítőkészségemért.
– Szoktál vele találkozni a faluban?
– Néha, de úgy teszek, mintha nem venném észre, mert nem volna szabad közelebbről ismernünk egymást. A felesége egy szörnyű hárpia. Talán gyanakszik, hogy a férje megcsalja,
de nem tudja rábizonyítani. A férfi retteg tőle, ezért nem szokott túl gyakran felkeresni. Egyszer azonban, amikor valaki a faluban kétségbe vonta a lojalitásomat, ő megvédett engem, és
még a feleségét is rávette, hogy kiálljon mellettem, mondván, hogy a vádlómnak kéjsóvár
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gondolatai vannak velem kapcsolatban, és a kis vagyonomra áhítozik. Egy köztiszteletben
álló férfi tisztességes özvegye voltam, aki csendben éldegélt, az urát gyászolva – nevetett
Barbara. – Tulajdonképpen egészen meglepődtem, hogy a puritán barátom ilyen merészségről
tett tanúbizonyságot.
– Nyilvánvalóan kedvel a szívességedért – jegyezte meg Lundy hercege. Az ujja közé fogta a nő egy sötétszőke fürtjét, és megcsókolta. – Te mindig jóságos vagy, Barbara.
– Legjobb lesz, ha viszek egy kis hűsítőt az öcsédnek – mondta a nő az ágyból felkelve, és
magára húzta az alsóingét.
– Siess vissza – kötötte a lelkére a herceg, huncutul rákacsintva.
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16. fejezet
Patrick Leslie rettenetesen kábultnak érezte magát, amikor másnap hajnal előtt felébredt.
Odakint az ég már kezdett világosodni. Kissé megmoccant, de máris felnyögött a bal vállába
nyilalló fájdalomtól. Ezzel majdnem egy időben feltárult az ajtó, és felöltözve belépett Charlie. Megtöltött egy serleget vizezett borral, és odavitte az öccsének.
– Idd meg. Van egy kis lázad. Barbara szerint ez várható volt, de a sebed tiszta, nem fertőződött el – közölte öccsével Lundy hercege.
Patrick mohón nyelte a hűs folyadékot.
– Hallottalak benneteket tegnap este – szólalt meg, miután csillapította szomjúságát. –
Nem tudtam, hogy szeretőt tartasz. Ugye, Bessnek nem volt tudomása róla? A szíve hasadt
volna meg, hiszen nagyon szeretett téged.
– Nem tudott róla – nyugtatta meg a testvérét Charlie. – Bess soha nem is sejtette. Minden
nőnél jobban szerettem őt, de hát istenem, Stuart vagyok. Nagy étvágyunk van. Besszel már
hat éve voltunk házasok, amikor felelevenítettem Barbarával a kapcsolatot. Bess várandós
volt, míg Barbara évek óta özvegyen élt.
– Szóval háltál vele?
– Én voltam Barbara első szeretője, Patrick. Amikor Madame Skye rájött, dühös lett rám,
mivel Barbara tisztességes lány volt; ám Lundy jövendő hercege szerinte nem léphetett frigyre egy kereskedő lányával. Dédnagyanyánk először megbizonyosodott arról, hogy Barbara
nem állapotos, azután összeházasította Carver urasággal. Az első polgárháborúig nem is láttam többé. Épp Worcesterben voltam, amikor véletlenül összefutottam vele az utcán. Beszélgettünk. Megtudtam, hogy jó néhány éve megözvegyült. Egy napon eljöttem meglátogatni,
és… nos…
– Nem tudtad megállni, hogy ne zavard be a macit a málnásba? – kérdezte Patrick gúnyosan.
– Azt hiszem, így történt – vigyorgott Charlie. – Barbara a legelragadóbb ölelni való nő, de
számomra ennél fontosabb, hogy jó barátomnak is tudhatom. Határtalan nagylelkűségére vall,
hogy most itt bújtat minket. Hiszen ha kiderül, hogy menedéket nyújtott a király két hívének,
akár ki is végezhetik. Éppen ezért, kisöcsém, máris indulnom kell Bristolba. Mindjárt pirkad,
és nem akarom, hogy meglássanak. Még ha a világtól távoli is ez a hely, az ember sosem tudhatja, ki figyeli, és miért.
– Akkor nekem is mennem kell – igyekezett felkelni az ágyból Patrick, de visszahanyatlott
a párnákra. – A fenébe is, Charlie, olyan gyönge vagyok, mint a harmat!
– Barbara azt szeretné, ha még itt maradnál, amíg lábra kapsz. Azt követően pedig alaposan ki kell puhatolnod, hogyan áll a helyzet, mielőtt nekivágnál az útnak északra.
– Te nem tudod?
– Nem. Csak annyi ismerettel rendelkezem, amennyire szükségem van. A király csapatai
súlyos vereséget szenvedtek tegnap. Remélem, az unokatestvéremnek sikerült kereket oldania, de az már más kérdés, mennyi ideig élvezheti a szabadságot. Minden ravaszságát be kell
vetnie, hogy egérutat nyerjen az ellenségei elől. Cromwell pribékjei elszántan keresik. Minden bizonnyal hatalmas vérdíjat tűztek ki a fejére. El kell jutnom Franciaországba, hogy beszámoljak a királynénak mindarról, amit tudok, és megnyugtassam anyánkat, hogy én is és
mindannyian épségben vagyunk. Ha fogságba esnék, Cromwell fogdmegjei gondolkodás nél179

kül szertekürtölnék a háztetőkről, hogy a Stuartot elfogták. Valójában ez nem is lenne hazugság; de arról nem tennének említést, hogy ez a Stuart nem a Stuart király, és az unokatestvérem katonáin erőt venne a csüggedés. Ha később kiderülne a teljes igazság, a király akkor is
kutyaszorítóban lenne. Így tehát útra kell kelnem, Patrick. Add a kezed, öcskös. Nem tudom,
mikor találkozunk, de abban biztos vagyok, hogy még látjuk egymást. Adjam át a mamának
szeretetteljes üdvözletedet?
Patrick bólintott.
– Számolj be neki Flannáról és a gyermekről. Isten vezéreljen utadon, Charlie! Vigyázz,
nehogy megölesd magad!
– Majd igyekszem – ígérte Lundy hercege. Utoljára még egyszer kezet szorított az öccsével, majd megfordult, s távozott a szobából.
Patrick Leslie érezte az arcán végigcsorduló könnycseppeket, és idegesen letörölte őket.
Ha ez az átkozott nőszemély nem lő rá, most ő is útra készen állhatna. Ám mindene sajgott, és
az igazat megvallva, teljesen kimerült a hosszú úttól meg a Worcesterben átélt félelmektől.
Akaratlanul is lecsukódott a szeme, és ismét álomba merült. Amikor felébredt, a szoba ablakán át látta, hogy a nap már nyugaton jár, a bíborvörös hegyek fölött. A kis kandalló mellett
ülő alak felállt, és odalépett hozzá.
– Hogy érzi magát, Patrick Leslie? – érdeklődött Barbara Carver. Lehajolt, és kezét a férfi
homlokára tette. – Már nincs láza. Remek! A műtéti beavatkozásom nyilván sikerült. – Tüneményes mosolyt villantott rá, s Patrick ismét megcsodálta a nő szépségét.
– Már jobban érzem magam, mint reggel. Charlie valóban elment, vagy csak álmodtam?
– A bátyja elment. Egész nap egy lélek se járt erre. Lehet, hogy ez a helyzet nem tart sokáig, ezért szeretném, ha felkészülne arra az esetre, ha látogatóink érkeznének. Attól, hogy nem
számítok rá, még itt teremhet a puritán barátom. Számomra a legmegnyugtatóbb az lenne, ha
ön bebújna a paplyukba. Mihelyt úgy érzi, hogy fel tud kelni, megmutatom a búvóhelyet.
Jobb lenne, ha a házban maradna, nehogy kifürkésszék, hogy itt van; de lehet, hogy ez sem
egészen célszerű, ezért ki kell gondolnunk valami más tervet. Ha valaki betér hozzánk, és nem
áll módomban magát elrejteni, akkor azt mondom, hogy ön Paddy, a lovász, akit Mr. Becket,
a háznagy küldött hozzám Queen’s Malvernből. Ön jól hall, de néma. Amikor a herceg elbocsátotta a szolgáit és elhagyta Angliát, Becket megsajnálta önt, és hozzám küldte, mert tudta,
hogy szükségem van férfikézre a ház körüli munkákhoz. Némának kell tettetnie magát,
Patrick Leslie, mert az akcentusa kétségkívül elárulná, hogy ön skót, és senki sem hinné el
magának, hogy nem a király oldalán jött Angliába.
– Amint tehetem, elmegyek – jelentette ki Patrick. – Carver asszony, ön végtelenül kedves
hozzám, de nem sodorhatom bajba a bátyám jó barátját, aki jóindulatúan menedéket nyújtott
nekünk.
– Ugye, nem akar dicshimnuszokat zengeni rólam, mylord? – kacagott Barbara Carver. –
Mindazonáltal sajnálom, ami történt, mert Charlie-val gyermekkorunk óta régi barátok vagyunk. Gondatlanság lenne részemről, ha hagynám, hogy veszélyeztesse magát. Addig nem
mehet el innen, amíg a válla meg nem gyógyul, és nem szerzünk értesüléseket arról, mi a
helyzet odakint a világban. Most, ha úgy érzi, hogy fel tud kelni, lejöhetne vacsorázni velem.
Gondolom, már majd éhen hal. Mikor evett utoljára?
– Nem emlékszem rá – felelte Patrick. Némi lelkiismeret-furdalást érzett amiatt, hogy a nő
észrevette a rosszallását, pedig olyannyira jószívűen bánt vele. Felült, és kilendítette a lábát az
ágy szélére. Hirtelen megszédült, de kisvártatva kitisztult a feje. Egy ideig üldögélt, majd felállt. A válla pokolian fájt, de egyébként jól érezte magát.
– Lucy finom pecsenyét sütött. Innen érzem az illatát – mosolygott Barbara. – Jöjjön. Ha
gyöngének érzi magát, segítek.
Patrick lassan lebotorkált a lépcsőn. Az asszony bevezette kis ebédlőjébe, és az asztalfőre
mutatott, hogy foglaljon helyet. Az öreg szolgáló egy fatálon marhasültet hozott a konyhából.
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Az asztalra már ki volt készítve a kenyér, a vaj meg a sajt és egy tál sült csirke. Az öregaszszony nem kérette magát, hanem megpúpozta a herceg tányérját, és ráparancsolt, hogy egyen.
Patrick észrevette, hogy a ház asszonya magában mosolyog. Amikor a tányérjáról mindent
elpusztított az utolsó falatig, a cseléd egy tál vaníliaízű öntetet és eperdzsemet tett le elé.
Patrick ezt is mohón bekanalazta. Folyamatosan újratöltött poharából sűrűn hörpölgetve rájött, hogy ez a finom vörösbor a franciaországi archambault-i családi birtokukról származik.
Jóllakottan eltolta magát az asztaltól.
– Az öregasszony remek szakácsnő – jegyezte meg.
– Lucynek hívják – mondta Barbara. – Jó étvággyal evett, mylord, így feltételezem, hogy
jó úton halad a gyógyulás felé. Még egyszer elnézését kérem, amiért tegnap este meglőttem.
Nem számítottam látogatókra, Charlie-ra pedig egyáltalán nem. Remélem, meg tud nekem
bocsátani.
Patrick a bortól oldott, derűs hangulatba került. Ugyan kicsoda ő, hogy ítélkezzen a bátyja
és Barbara Carver felett? Ahogy Charlie rámutatott, ő Stuart, márpedig köztudott tény, legalábbis Skóciában, hogy a Stuartok nagykanállal habzsolják az életet.
– Nem várhatta meg, amíg odakiáltanak magának?
– Ha nem vártam volna meg, akkor lehet, hogy maga már halott volna – felelte a nő. – A
szívére céloztam, Patrick Leslie.
– Nem valami jó lövő – mondta a férfi kis vigyorral. – Az isten segítsen meg minket, ha
egy nő fegyvert vesz a kezébe. Ha a feleségem lett volna, akkor már alulról szagolnám az
ibolyát, mivel Flanna kiválóan lő íjjal. Megbocsátok önnek, Barbara Carver. Gondosan ápolt
engem, és még nagyobb gonddal igyekezett jól tartani.
– Ön nagyon különbözik Charlie-tól – jegyezte meg az asszony.
– Igen. Ő tősgyökeres angol, én pedig tősgyökeres skót vagyok. Ennek ellenére a testvérem, és nagyon szeretjük egymást. Anyánk öt fiúnak adott életet, két angolnak és három skótnak. Van két angol nővérem és egy skót húgom, de mindannyian egy család vagyunk, és rendíthetetlenül kitartunk egymás mellett.
– Ön minden bizonnyal hű a családjához, hiszen képes volt eljönni Skóciából, hogy megpróbálja rábeszélni Charlie-t, hagyja ott a királyt.
– Valaki közeleg! – csörtetett be Lucy az ebédlőbe. – Úrnőm, jó lesz elbújtatni a vendégünket.
– Jöjjön velem, Patrick Leslie – pattant fel ültéből Barbara. Patrick követte a kis szalonba,
és álmélkodva nézte a nőt, ahogy odamegy a kandallóhoz, benyúl, megérinti a szemközti falat, s az egyszeriben feltárul. Patricket nem kellett nógatni. Óvatosan kikerülve a lángnyelveket, átlépett a tűzön, és betuszkolta magát a kandalló fala mögötti fülkébe. – Majd kiengedem,
ha a látogatónk elment. Lehet, hogy nemsokára, attól függ, ki az illető.
Az idős Lucy gyorsan a férfi kezébe nyomott egy flaskát, azután rácsukták a kandalló hátsó falát. Patrick körültekintett. A hely szűk volt, de azért el lehetett férni. Ha akart, fel is állhatott, és volt egy háromlábú szék is, amelyre leülhetett. Meglepődve észlelte, hogy a zárt
helyiségben egyáltalán nem fojtogató a levegő. Kivette a dugót az üvegből, és beleszagolt.
Bor volt benne. Mivel az imént fejezte be a finom vacsorát, most nem volt rá szüksége. A
széket az egyik sarokba helyezte, leült, és lehunyta a szemét.
Barbara Carver a muskétáját a kezében tartva köszöntötte az érkező látogatót, és alig hallhatóan elkáromkodta magát. Puritán pártfogója jött látogatóba. Az asszony letámasztotta a
fegyverét az ajtó mellé, és magára öltötte legderűsebb mosolyát. Hirtelen eszébe jutott a pompás csődör az istállóban.
– Menj, és vidd el onnan Lord Leslie átkozott lovát, nehogy ez az ember meglássa, és kérdezősködni kezdjen – sziszegte oda Lucynek.
Lucy épp akkor bicegett ki a házból, amikor Sir Peter odaért és lecsusszant a lováról.
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– Adja ide a gyeplőt nagyságod. Majd én gondoskodom a lováról – szólt az öregasszony.
Megragadta a kantárt, és ahogy a lába bírta, elsietett.
– Kedvesem! – kiáltotta Barbara gyengéden, és kitárta a karját.
– Kicsikém, azonnal menj be, nehogy meglásson valaki – korholta a férfi.
– Ó, Péter, hiszen már este van – vetette ellen Barbara kedvesen, de azért engedelmeskedett barátja szavának.
A férfi belépett a házba, és röpke csókkal üdvözölte az asszonyt.
– Nem időzhetek sokáig, de el akartam jönni, hogy elmeséljem a történteket.
– Ó – csücsörítette az ajkát az asszony –, pedig nagyon pajzán voltam, uram. Igazán verést
érdemlek – mondta, és felsóhajtott.
– Elsbeth tudja, hogy itt vagyok. Ő unszolt, hogy jöjjek el, és figyelmeztesselek, hogy a
környéken gonosztevők járnak. A biztonság kedvéért meghív hozzánk. Mondtam neki, hogy
nem leszel hajlandó itt hagyni az otthonodat, de ennek ellenére hajthatatlan volt, és ragaszkodott hozzá, hogy idejöjjek meggyőződni arról, hogy az a szegény özvegyasszony épségben és
biztonságban van.
Barbara ismét a férfi felé csücsörítette a száját. Keblei szembeötlőn kidomborodtak a ruha
felső részén keresztül, s az úriember alig tudta levenni róluk a szemét.
– Szóval szüksége van egy kis fenyítésre, asszonyom?
A nő csábos mosollyal a szájába vette az egyik ujját, és szopogatni kezdte. Ahogy lesütötte
a szemét, hajszínénél sötétebb árnyalatú szempillái szinte az arcát súrolták. Kinyújtotta a kezét a férfi felé.
– Menjünk föl az emeletre.
– Nem mehetek, de itt a szalonodban ugyanolyan jó lesz, kedvesem. Először megbüntetlek
a rosszaságodért, azután beszámolok a történtekről, mielőtt hazamegyek a feleségemhez. Gyere, te némber!
Barbara Carver érezte, hogy orcáját elönti a pír, amint belegondolt, mi minden hallatszik
be a szalonból a kandalló mögötti rejtekhelyre, de nem volt mit tenni. Hagyta, hogy a férfi
beterelje a szobába. Peter helyet foglalt egy széken, Barbara pedig kötelességtudón ráhasalt a
térdére. A puritán gyóntató sóváran fellibbentette szeretője szoknyáit, és fehér kesztyűs kezével hozzálátott elnáspángolni a nő bársonyos fehér hátsó felét. Az asszony, szokás szerint,
visított és vonaglott, mígnem a férfi elkiáltotta magát: – Elég! – Ezután átterelte Barbarát a
szobán, és felhúzott szoknyákkal az asztal tetejére döntötte. Jóformán azonnal belehatolt, zihálva, rövid ideig pumpálta, mielőtt beléárasztotta nedvét. Hátralépett, leengedte a nő szoknyáit, és felsegítette az asztalról.
– Ah, kedvesem, te mindig kimondhatatlan vigasz vagy nekem – mondta, amikor helyet
foglaltak a magas támlájú padon.
– Örülök – motyogta Barbara. Dehogyis örült! Ez a fickó azt sem tudta, mi fán terem a szeretkezés. – Tudom, mily nehéz idők ezek, Sir Peter. De meséld el, mert már égek a vágytól,
hogy megtudjam, mi történt. Egy házaló járt erre a múlt héten, és azt a hírt hozta, hogy a király serege Worcesterben van. Ez igaz?
– Igaz volt – felelte Sir Peter. – A király méltó vereséget szenvedett. Még szabadlábon van,
de nyugodj meg, drágám, Isten hamarosan a kezünkre adja őt, hogy végezhessünk vele.
– Tehát tudod, hogy hol van? – faggatta az asszony.
– Nos, nem, de már a nyomában vagyunk, és biztosan elkapjuk-felelte Sir Peter elbizakodottan. – Az áruló katolikusokon kívül ki bújtatná őt Angliában? Ha a híveinek tartott emberek angolok lennének, vajon nem lázadnának föl mellette tömegesen? Csakhogy ilyen lázadásra nem került sor. Az az ember, aki Anglia királyának nevezi magát, egy maroknyi gyülevész skót haddal lépte át a határt. Hamarosan Skócia is az uralmunk alá kerül. Akkor nem lesz
hol meglapulnia ennek a Stuart Károlynak. Az őt támogató bűnösök azonban lehet, hogy a
környéken kószálnak, ezért ébernek kell lenned, drágám. Nem valószínű, hogy délnyugatra
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jöttek, de ezek a skótok nem valami okosak. Alighanem a vezérükkel együtt északra menekültek, de mi üldözőbe vesszük őket. Igen rövid időn belül nyakon csípjük ezt a fickót. Már
megkezdtük a worcesteri árulók kivégzését. Büntetésül leromboltuk a városfalakat, és ahány
anglikánt meg katolikust csak találtunk, mind összefogdostuk. Bűnük természetétől függően
bebörtönzés, deportálás vagy kivégzés vár rájuk. – Felállt. – Most már haza kell indulnom,
kedvesem. Szerintem nem esik bántódásod, de azért légy résen. Nem valószínű, hogy bárki
idetéved. – Azzal búcsút vett Barbara Carvertól.
Az asszony a ház bejáratából figyelte, amint a férfi távolodik, és amikor eltűnt a hegyeken
túl, visszasietett a szalonba, hogy kinyissa a paplyukat. Patrick a hátát a falnak támasztva békésen szunyókált. Barbara megkönnyebbült, hogy a herceg nem volt fültanúja az iménti kínos
helyzetnek. Felébresztette, és elmesélte a Sir Petertől szerzett bizalmas értesüléseit.
– Charlie jól tette, hogy még pirkadat előtt útnak indult Bristolba – bólogatott Patrick. –
Most a kérdés az, hogy én mikor indulhatok el északra.
– Azt hiszem, ki kell várnunk, amíg az őrület alábbhagy. Amint a király fogságba esik,
vagy sikeresen eljut Franciaországba, ön is biztonsággal felkerekedhet. Rendelkezem úti okmányokkal, amelyeket csak ki kell tölteni a nevére. Sir Petertől kaptam hónapokkal ezelőtt
arra az esetre, ha bármilyen célból utazni szeretnék. Ám még várnia kell, Patrick Leslie. Többé nem tudnék Charlie szemébe nézni, ha önt megölnék vagy börtönbe vetnék miattam. Ígérje
meg, hogy nem követ el semmilyen ostobaságot. Tudom, mennyire vágyik rá, hogy visszatérjen szeretett Glenkirkjébe a feleségéhez és újszülött gyermekéhez, de türelmesnek kell lennie,
legalább az ő érdekükben, ha már a sajátját nem tartja szem előtt.
– Legalábbis egy ideig türelmes leszek. További értesüléseket kell szereznem, mielőtt veszem a bátorságot, hogy hazamerészkedjek.
A király csakugyan elszökött Worcesterből, ugyanazon a kapun át, amelyen keresztül korábban az unokatestvére hagyta el a várost. Hamilton hercege aznap elesett a harcban, azonban a királlyal tartott a skót Lord Lauderdale, Derby grófja és Buckingham hercege. Az uralkodó a katolikusok közül csak az anyját szolgáló francia papokkal és az apja udvarát alkalmanként benépesítő írekkel állt kapcsolatban. Derby grófja tanácsára most az angliai római
katolikusok kezébe tette le az életét, akik nemcsak az egyházukhoz maradtak hűek, de királyuk és hazájuk legállhatatosabb hívei is voltak.
Napszámosnak öltözve először Penderelléknél, egy szabad kisbirtokos család tanyáján, a
shropshire-i Whiteladiesben talált menedéket. Az erdőben bújtatták, és megkísérelték átcsempészni Walesbe, csakhogy mindenki nagy elkeseredésére a Wye folyó összes hídját a helyi
milícia tartotta ellenőrzése alatt. Ekkor Boscobelba vitték a királyt, ahol először a házban,
majd a kertekben rejtegették, végül kénytelen volt egy tölgyfa koronáján meghúzni magát,
miközben Cromwell pribékjei odalent mindent tűvé tettek érte. Szeptember hetedikén, mindössze négy nappal a veresége után Moseley Hallba ért. Szeptember tizedikén urasági földbérlő
fiának álcázva magát, egyik hívének a lányát, Jane Lane úrhölgyet kísérte baráti látogatásra a
Bristol melletti Abbot’s Leighbe.
Rövid ideig az Abbot’s Leigh-i birtokon maradt, ahol a család főkomornyikján kívül senki
sem ismerte fel. A főkomornyik örült, hogy a király szolgálatára lehet, s azt tanácsolta Károlynak, hogy Lane úrhölggyel együtt lóháton vágjon át Somerseten. A férfi tanácsát megfogadva, szeptember tizenhatodikán Trent Hallba ért. Immár öreg barátja, Francis Wyndham és
híveinek egy csoportja védelmét élvezte.
Doverben nem sikerült hajót találniuk. A partvonal e szakaszán a kikötők hemzsegtek
Cromwell katonáitól, akik Jerseybe készülődtek, hogy védelmük alá vegyék a szigetet a többi
Csatorna-szigettel együtt. A királyhívek ekkor nekiláttak a hampshire-i, illetve a sussexi partokon keresgélni. Végül sikerült találniuk egy megfelelő, robusztus hajót, amelyre gyorsan
feltették a királyt. Október tizennegyedikén Károly elhajózott Shorehamből, és két nap múlva
a normandiai Fécampnál partra szállt. Október huszadikán már egész Anglia tudta, hogy Stu-
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art Károlynak sikerült kicsúsznia Cromwell karmai közül, s Anglia nem maradt király nélkül,
annak ellenére, hogy uralkodója távol volt a hazájától.
Amikor Barbara Carver a közeli faluban vásárlás közben meghallotta a hírt, azonnal rohant
haza tudtul adni Patrick Leslie-nek, hogy most már biztonsággal hazatérhet. Barbara élvezte a
férfi társaságát, de eljött az ideje, hogy útra keljen. Patrick október huszonkettedikén napkelte
előtt felszedte a sátorfáját. Az öreg Lucy sütött neki egy nagy adag zabpogácsát, és a flaskáit
megtöltötte borral és vízzel. Patrick megköszönte, és búcsút vett tőle. Carver asszonynak már
előző este istenhozzádot és köszönetet mondott a gondoskodásáért, mivel az asszony előre
jelezte, hogy ő még aludni fog, amikor a férfi másnap reggel elmegy. A vállán a seb begyógyult, már csak a heg őrizte a sérülés nyomát.
Északnak vette az irányt, majd az elkövetkező napokban északnak és keletnek tartott, mindig az elhagyatott, kevésbé kitaposott utakon járva. Sosem állt meg olyan helyen, ahol esetleg
szóba kellett volna elegyednie bárkivel is, nehogy felismerjék, hogy skót, és a nyakára hozzák
a helyi hatóságokat. Magányosan rótta az utat a hidegben, ahogy az ősz lassan kezdett télbe
fordulni. Otterburntől északra lépte át a határt, keresztülvágva a Cheviot-hegységen. A Firth
of Forth tengeröblön révvel átkelve, majd a Fife-síkságon lóháton vágtatva s a Firth of Tayon
ismét kompra szállva kerülte el Edinburghot. Majd sorra átkelt először a South Esk, majd a
North Esk folyón, azután a Dee és a Don folyókon. Ezen a vidéken körös-körül hegyek magasodtak. Patrick megállt, hogy elővegye a nyerge mögül és magára terítse gyapjúköpenyét a
hideg ellen. Itt már nem állt fenn annak a veszélye, hogy letartóztatják, ha valaki meglátja a
skót öltözetét vagy meghallja a skót kiejtését. Szíve hevesebben kezdett verni, amikor hirtelen
tudatára ébredt, hogy ismerős tájékozódási pontokat lát. A hatalmas almásderes csődört vágtára fogta. A hideg levegőben felismerni vélte az otthon illatát. Ahogy kibukkant az erdőből, a
szeme elé tárult a glenkirki kastély. Több mint egy hónapja úton volt. Kimerültnek érezte magát. Ma éjjel végre a saját ágyában alszik, szeretett hitvesével.
Flanna, mint minden délután, most is a glenkirki kastély csipkés oromzatának tetején állt.
Déli irányba függesztve tekintetét, szemével férje után kutatott, s magában azon imádkozott,
hogy egyszer hazatérjen. A keblei tejtől duzzadtak, s olyannyira telve voltak, hogy átnedvesítették a ruháját. Lemondó sóhajtással épp hátra akart fordulni, amikor észrevette a közeledő
lovast. Még távol járt, de Flanna a lelke mélyén tudta, hogy Patrick az. Vadul kalapáló szívvel
leóvakodott a létrán a tetőről az alsó folyosóra, majd lerohant a lépcsőkön.
– Hazajött! Hazajött! – harsogta a terembe berontva.
Máris száguldott tovább, kiviharzott a kastély ajtaján, át az udvaron és a tölgyfa felvonóhídon, s egyfolytában ujjongva kiáltozott. Ruhája felső részét teljesen átütötte a kebleiből szivárgó tej, s olyan szagot árasztott, mint egy tejelő tehén, de mit sem törődve ezzel, lobogó
vörös hajjal sietett egyenesen a férje elé. Patrick még mielőtt megállította volna a lovát, leugrott róla, a karjába kapta feleségét, és körbeforgatta. Mindketten kacagtak, mint akik az eszüket vesztették. Amilyen hirtelen felharsant a nevetésük, ugyanolyan váratlanul el is halt, amikor Patrick Leslie minden eddiginél forróbb csókkal üdvözölte asszonyát, s Flanna ugyanolyan hevesen viszonozta azt.
– Tudtam, hogy életben vagy – szólalt meg végül az asszonyka, amikor visszaballagtak a
kastélyhoz.
– Ki költötte halálhíremet? – hökkent meg Patrick.
– Nem tértél haza, és azt hallottuk, a király vereséget szenvedett, s Franciaországba szökött. Még soha ennyi vándorkereskedőt nem láttam, mint az idei őszön. Mindegyikük tele volt
hírrel, és alig várták, hogy megoszthassák velünk, bár nem tudom, mennyire volt igaz, amit
elmeséltek. Miért kellett ilyen sokáig Angliában maradnod?
– Isten hozta itthon, mylord! – ragyogott fel Angus Gordon arca, amikor Patrick a terembe
lépett, és a herceg kezébe nyomott egy serleg bort.
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– Ó! Csakhogy itt van épségben és egészségben, már agyonaggódtuk magunkat önért –
szólalt meg Mary More-Leslie, és elsírta magát.
– Ugyan, Mary, csak leugrottam Angliába a bátyámért – s Patrick vigasztalón magához
ölelte a házvezetőnőjét.
– És hol van az a haszontalan? – kérdezte az asszony a hercegtől.
– Franciaországban, már jó néhány hete. – Patrick felnevetett. – És hol van Henry?
– Angliában, már jó néhány hete – utánozta Flanna papagáj módjára. – Azt hitted, várok a
szüléssel, amíg hazajössz? Miután világra hoztam a babákat, egy hét múlva hazaküldtem
Henryt. Még jó, hogy ezt tettem. Nem akarod megnézni a fiaidat, mylord? – Kézen fogta a
férjét, és átvezette a nagytermen a kandalló mellett álló két bölcsőhöz, amely fölött ott függött
Patrick ősének, Glenkirk első grófjának arcképe.
Patrick Leslie ámultán pillantott le a bölcsőkre. Két csöppség! Két fiút nemzett!
– Már meg is kereszteltük őket, úgyhogy meg kell elégedned azzal a névvel, amit kaptak –
közölte Flanna. – Nem várhattuk meg, amíg végre hazafelé veszed az utad, Patrick Leslie.
– Mi a nevük? – kérdezte a férfi, de még mindig nem tudta felfogni, hogy kettő fia született.
– A következő herceget Jamesnek hívják, Brae grófját pedig Angusnak. Augusztus tizenkilencedikén születtek.
Az ikrek közömbösen néztek az apjukra. Úgy hasonlítottak egymásra, mint két tojás.
Mindkettőnek fekete fürtjei voltak. A szemük egyformán kék, de Patricknek eszébe jutott,
hogy mindegyik kisbaba szeme kék színű, amikor megszületik. Pufókok és nagyon élénkek
voltak.
– Nos? – nézett rá kérdőn Flanna.
– Csodálatosak! – kiáltott fel Patrick.
– Csak ennyi mondanivalód van? A családom azt se tudta, hová legyen örömében, amikor
megtudta, hogy ikerfiúkat hoztam a világra. Te meg csak annyit tudsz mondani, hogy csodálatosak? – Flanna elnevette magát. Férje arckifejezése még mindig azt a döbbenetet tükrözte,
amely akkor ült ki az arcára, amikor megtudta, hogy fiai születtek. Flannának hirtelen eszébe
jutott az átnedvesedett ruha felsőrésze.
– Meg kell etetnem a kicsiket.
Rögtön ott termett Aggie, kioldotta Flanna ruháját, amelynek láttán kétségbeesetten kiáltott
fel, nem is szólva az alsóing állapotáról. A fiatalasszony helyet foglalt a kandalló mellet, és
széthúzta az alsóingét. Aggie a kezébe adta először az egyik, majd a másik fiúcskát. A gyerekek tüstént rátapadtak anyjuk mellére, és hangosan cuppogva, mohón szopni kezdtek, a tej
bugyogott apró szájuk körül.
Patrick megigézve bámulta felesége halványkék eres fehér melleit. A fiainak szemlátomást
farkasétvágyuk volt. Odahúzott egy széket, és leült a felesége mellé.
– Hogyan tudod megkülönböztetni őket?
– Jamie-nek van egy apró anyajegye baloldalt, a felső ajka fölött, ami Angusnak nincs. A
portrén látható, hogy az édesanyádnak is van ilyen szépségfoltja. Azt hittem, csak egy kis
porszem a képen, de meggyőződtem róla, hogy nem az.
– Ez családi jellegzetesség.
– Most már nem kételkedsz? – nézett a férje szemébe Flanna.
– Ezt a témát már hónapokkal ezelőtt lezártuk. Nem?
– De igen, csak szerettem volna biztos lenni benne.
– Jézusom, asszony! Mindkettő rám ütött!
– Gondoltad volna? – mormolta Flanna, adva az ártatlant.
– Az anyaság nem lágyította meg a szíved – felelte Patrick, de szeme pajkosan csillogott.
– A gyerekek hamarosan jóllaknak. Te nem vagy éhes?
– De még mennyire! – nézett a herceg sokatmondón a felesége szemébe.
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– Gondoskodom róla, hogy a szakács finom vacsorát készítsen számodra. Biztos vagyok
benne, hogy a saját ágyadban akarsz aludni.
– A te ágyadban szeretnék aludni – jelentette ki Patrick, és nevetett hitvese égő orcája láttán. – Még mindig tudsz pirulni, mint egy szűz lány, pedig kétgyermekes szégyentelen boszorkány vagy.
Flanna nem reagált. Amikor befejezte a szoptatást, felállt, és így szólt:
– Megyek, és elkészítem a fürdőjét, mylord, mert az én ágyamba ilyen büdösen be nem
fekszik. Angus, gondoskodj róla, hogy őlordsága kapjon enni a hosszú út után.
Patrick leült a tűz mellé, és figyelte, ahogy a csecsemők elalszanak, miközben a szolgák
feltálalták az ételt a főasztalra. Végül Angus unszolására felállt, majd leült enni.
– A feleségem Brae ifjú örökösét önről nevezte el – jegyezte meg Patrick a nagydarab férfinak.
– Azt hiszem, Brae első grófja után kapta a nevét, akit Angusnak hívtak – jött a válasz.
– Az első grófot nem ismerem, csak önt – mondta Patrick. – Szívesebben hiszem azt, hogy
a fiam azért viseli ezt a nevet, mert a nagybácsiját is így hívják.
– Köszönöm, mylord. – Angus érezte, hogy a szemhéját felgyülemlő könnycseppek bizsergetik.
– Üljön le hozzám, Angus, és mesélje el, hogy ment a szülés, és Henry miért hagyta itt
Flannát.
– A felesége könnyen világra hozta a fiait. A sógornője, Una Brodie eljött, hogy mellette
legyen, és egészen föl volt háborodva, hogy Flannának ilyen simán ment a szülés – kuncogott
Angus. – Nem volt szükség rá, hogy az ön bátyja itt maradjon, miután világra jöttek a csecsemők. Flanna tudta, hogy a sógora már tűkön ül, hogy hazamehessen a családjához
Cadbyba, ezért elküldte. Egy csapat glenkirki elkísérte egészen a határig, mivel Cromwell
emberei ezen a nyáron nagy keresést csaptak, mindent fölforgattak ezen a vidéken.
– De Una itt maradt? – kérdezte a herceg aggódva.
– Igen. Nem lehetett megszabadulni tőle, mivel beleszeretett az ön fiaiba. Nagy segítséget
jelentett Flannának. Egy hónappal ezelőtt végre hazaküldtük, amikor Aulay idejött siránkozni
a felesége után – nevetett Angus.
Barátságosan beszélgettek, miközben Patrick étkezett, majd bejött Aggie, és jelentette,
hogy a herceg fürdője elkészült. Patrick ekkor felment az emeletre, a lakosztályukba. A kádat
a nappaliban, a tűz előtt helyezték el, s meglepetésére Flanna már ott várta őt. Aggie egyszeriben eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Glenkirk hercege elégedetten elvigyorodott. Sebtében lekapta magáról az öltözékét, és a bűzlő ruhadarabokat egy kupacba hajította a földre.
– Ezeket el kell égetni, és azt a csizmát se húzhatod fel többé – jelentette ki tömören
Flanna, és határozottan végigmérte a férjét. – Lefogytál.
– A zabpogácsa nem ér fel egy kiadós étkezéssel – mondta Patrick, és bemászott a kádba a
feleségével.
– Csak óvatosan! – figyelmeztette az asszony. – Nem akarom, hogy a víz elöntse a szobát.
– Akkor jöjjön ide, asszonyom, hogy rendesen megcsókolhassam.
– Először mosakodj meg – vágta rá Flanna, majd sikítani kezdett, amikor férje magához
rántotta és a víz kilöttyent a magas falú fakádból. – Patrick!
– Már elszoktál attól, hogy engedelmeskedj uradnak és parancsolódnak. Látom, meg kell
zabolázzalak – mondta a férfi, és kísérletet tett egy csókra.
Flanna meglegyintette a mosdóruhával.
– Uram és parancsolóm, sőt férjuram! – méltatlankodott félig üvöltve, de közben mosolygott. – Jézusom! De koszos a hajad! Ez a tetvek melegágya! – A kezével gyorsan kimert egy
marék szappant a köcsögből, és a herceg sötét hajára csapta. Két kézzel nekilátott habosra
dörzsölni a férje fején. Patrick abban a pillanatban a karjaiba vonta, és olyan alaposan megcsókolta, hogy Flanna kipirulva levegő után kapkodott.

186

– Az utóbbi pár hétben Charlie szeretőjénél húztam meg magam – mesélte Patrick. – Igen
vendégszerető volt.
– Charlie-nak szeretője van? – ámult el Flanna, amint eszébe jutott, sógora mennyire imádta a feleségét. Azért mégsem volt annyira meglepve, ismervén Charlie családjának hírnevét. –
És mennyire halmozott el téged a vendégszeretetével ez a nő? – Előrerántotta és lenyomta a
férfi fejét a víz alá, hogy leöblítse a hajáról a szappant.
Patrick prüszkölve és nevetve emelte ki fejét a vízből. Megállapította magában, hogy
Flanna féltékeny. Valóban szereti őt!
– Charlie-t módfelett elhalmozta, hozzám csupán kedves volt, tekintettel arra, hogy sikerült
eltalálnia – felelte hitvese kérdésére.
– Meglőtt? Mi az ördögnek lőtt rád, Patrick? – Most vette észre férje vállán a forradást, és
ujjaival azonnal megérintette.
– Már szürkület volt, amikor a házához értünk, amely egészen elhagyatott vidéken áll.
Mielőtt Charlie tudathatta volna vele, hogy kik vagyunk, egy lövés dördült, ami engem talált
el. Attól tartok, Barbara nagyon gyenge lövő – kuncogott Patrick.
– Az a ringyó kiolthatta volna az életedet! – tört ki dühösen Flanna.
– Á, dehogy – ölelte át hitvesét a herceg, hogy megnyugtassa. – Lám, hazajöttem, itt vagyok épségben a karjaidban, kislány – csókolta meg asszonya szemöldökét.
– Honnan tudjam, hogy nem szellem vagy?
Patrick megfogta felesége kezét, és a víz alá vonta duzzadó férfiasságához. Flanna ujjai
összezárultak körülötte, s érintésétől a hímvessző tovább növekedett. – Lehet egy kísértetnek
ilyen félelmetes és kemény fegyvere, kislány?
Flanna a gyönyörtől félig behunyt szemmel folytatta a simogatást, majd ujjbegyét végigfuttatta kedvese szerelmi lándzsáján, hogy megcirógassa két ékkövét.
– Nekem több bizonyítékra van szükségem – suttogta férje fülébe, s fogával belecsippentett a férfi húsos fülcimpájába.
Patrick kitapogatta hitvese tomporát, a tenyerébe fogta, és ráemelte férfiasságára. Kéjesen
felnyögött, amint érezte, hogy belécsusszan. Flanna vizes keze közé fogta férje arcát, és szenvedélyesen, de gyöngéden csókolta, miközben a férfi lassan ki-be kezdett járni benne.
– Ó, kislány! – nyögött fel Patrick. – Majdnem olyan szűk vagy, mint a nászéjszakánkon. –
Azt hitte, menten belehal a mámoros boldogságba.
Flanna nem árulta el, hogy amíg a fiai megszületését várta, s azután, hogy világra hozta
őket, férje távollétében felfedezőutakat tett a kastélyban, melyek során rábukkant egy kis
könyvre. Ez a könyvecske bájitalok, balzsamok és szerelmi praktikák leírását tartalmazta,
útmutatást nyújtva ahhoz, hogyan lehet a férjeket boldoggá tenni. Fogalma sem volt, ki jegyezte le e fortélyokat, de férje öröme láttán elégedetten tapasztalta, hogy jól beváltak. Lehunyta a szemét, a gyönyörtől felsóhajtott, amint szenvedélyes vágyuk beteljesülése egyszerre
röpítette őket a mennyekbe.
– Ó – szólalt meg Flanna –, most már biztos, hogy nem szellem vagy, Patrick Leslie, mert
egyetlen kísértet sem nyújthatna ilyen élvezetet. – Azzal felkapta a kefét, és hozzálátott lesikálni férjéről az út porát.
Miután mindketten megfürödtek és megszárítkoztak, elfeküdtek az ágyon. A tűz aranyszínű fényei mezítelen testükön játszadoztak. Patrick szenvedélyesen megcsókolta hitvesét, s
nyelvük bújócskázni kezdett. Azon vette észre magát, hogy képtelen egykönnyen kielégíteni
csillapíthatatlan vágyát. Ajkaival szerelmesen becézgetni kezdte hitvese kebleit, mellbimbóit
nyaldosta, s amikor előgyöngyözött belőlük a tej, addig szopogatta, míg hitvese vágytól telve
felkiáltott:
– Ó, te gonosz!– mondta döbbenettel vegyes izgalommal.
– Te pedig egy gyönyörűséges, ölelni való lány vagy, drágám – suttogta Patrick, miközben
belehatolt. Hogy olthatatlan vágyát csillapítsa, ezúttal lassan mozgott, lángra lobbantotta
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Flanna testét, majdnem a gyönyör csúcsára juttatta, majd hirtelen visszahúzódott. Mulattatta a
nő átkozódása. Élvezte, ahogy éles körmével kétségbeesetten karmolássza a hátát. Mélyre
hatoló, kemény lökésekkel ostromolta az ágyékát, mígnem hitvese visítozott a gyönyörtől.
Flanna hirtelen a férfi derekára kulcsolta a lábát, oly szorosan, hogy majdnem kinyomta belőle a szuszt. Patrick most még mélyebbre siklott benne, olyan mélyre, mint még soha. Flanna
megtorlásul magába szorította, tudván, hogy a férfi mindjárt elélvez, s amikor forrón a fülébe
súgta: – Most! – férje szenvedélyes vágya hevesen kirobbant, elárasztotta titkos kertjét, s élettel telítette meg méhét.
Vágyuk beteljesedése után együtt pihentek az ágyban, Flanna vörösarany színű haja beborította a férfi széles mellkasát, ahogy a fejét rajta nyugtatta.
– Újabb gyermeket csináltunk, Patrick Leslie.
– Ez biztos? – incselkedett a férfi szelíden, és csókot lehelt felesége tűzvörös hajára, miközben arra gondolt, mily kimondhatatlanul szereti őt.
– Igen.
– Még egy fiút Glenkirknek. Nem bánnám, ha így lenne.
– Nem fiút, mylord, hanem lányt. Ezúttal egy kislányt csináltunk. Ebben teljesen biztos
vagyok.
– És mi lesz a neve? – mosolygott Patrick.
– Még nem tudom, de a születése napján tudni fogom.
– Addig nem?
Flanna felemelte tündöklő hajkoronáját férje mellkasáról, és komolyan csillogó ezüstszínű
szemével lepillantott rá.
– Addig nem – felelte, és megcsókolta. Patrick Leslie úgy vélte, nem számít, mi lesz a kislány neve, csak az a fontos, hogy a felesége szereti őt. Majd időben tudni fogják, és ez így van
rendjén. Valami véletlen csoda folytán rálelt az egyetlen lányra, akire mindig is vágyott.
Megnyugvással töltötte el a gondolat, hogy bármi történjék is holnapután, a sors istennői vezérlik útjaikat. A kezébe fogta Flanna szépséges hajkoronájának egyik tincsét, magához vonta
az asszony fejét, s a szívében lakozó teljes szeretetével megcsókolta őt. Amikor Flanna
ugyanilyen odaadó szeretettel viszonozta a csókját, Patrick Leslie tudta, hogy bármi történjék
is körülöttük a világban, az ő élete mindig tökéletes lesz annak az őszi délutánnak köszönhetően, amikor a brae-i birtokra tévedt, s találkozott annak örökösnőjével.

188

Epilógus
– A lányotokat akarom – jelentette ki kereken Glenkirk özvegy hercegnéje, Jasmine, egyenesen fiára, Patrickre és annak feleségére, Flannára szegezve a tekintetét.
– De mama! – kiáltott fel Patrick megrökönyödve. Kíváncsi volt, mi az ördögöt forgat a fejében az anyja, s miért most közli az óhaját, amikor már hat hete tartózkodnak itt, Queen’s
Malvernben.
– Melyiket? – kérdezte a mindig is gyakorlatias gondolkodású Flanna.
– Természetesen Dianát – jött a válasz.
– Diana a legidősebb leányunk. Ugyan minek kell ő neked, mama?
– Meg akarom óvni attól, hogy még vadabb teremtés váljék belőle – felelte Jasmine nyugodt hangon. – Mivel ő a legidősebb lányod, és nyilvánvalóan ő áll legközelebb a szívedhez,
messze nagyobb szabadságot engedélyeztél neki, mint amennyit egy fiatal lánynak szabad lett
volna. Jó modorra kell nevelni, ha jól akarjuk férjhez adni. Bármennyire is szeretlek téged és
Flannát, de egyikőtök sem tudja úgy szolgálni a javát, mint én. Már fontolóra vettétek, hogy
kihez akarjátok adni?
– Még csak tizenegy éves lesz! – méltatlankodott Patrick.
– Hogy hasonlítasz az apámra, Patrick! Sejtettem, hogy ez a helyzet. Olyannyira rajongsz a
lányodért, hogy közben eszedbe se jut, hogy elröppen az idő. Egyszer csak valami hegyoldalon, a harasztosban fog hemperegni egy korántsem hozzá illő fiatalemberrel, mert nem ismer
különb férfit, mivel nem vetted a fáradságot, hogy rendes vőlegényt keress számára. Nem
engedhetem, hogy ez megtörténjen, s azt se nézhetem, hogy ez a páratlan szépségű, hamvas
leány majd valamelyik faragatlan skót oldalán hervadjon el.
– Ugye, nem értesz vele egyet? – fordult kétségbeesetten a feleségéhez Patrick.
– De egyetértek – hangzott Flanna válasza. – Diana Leslie lány. Én pedig az összes előkelő
címem ellenére mindig is Brodie szülött maradok. Amikor anyám meghalt, annyi idős voltam,
mint most Diana, és akkor vadultam el. Szerencsétlen Unának nem sikerült megszelídítenie.
Ha neked nem kellett volna Brae, soha nem találtunk volna egymásra. Én nem tudom megtanítani Dianának azokat az ismereteket, amelyeknek birtokában kell lennie ahhoz, hogy egy
Glenkirk herceg legidősebb lányához méltó házasságot kössön. Ám a mamád pallérozni tudja
őt, és hálás vagyok neki, amiért hajlandó vállalni ezt a feladatot. Nem emlékszel, Sabrina
mennyire féktelenné vált mellettünk? És lám, most mégis milyen előkelő hölgy. Nézd meg,
milyen remek házasságot kötött Lynmouth grófjával, és mily gyönyörű gyermeket hozott a
világra. Ilyen életet kívánok Dianának és egy napon Mairnek is. Ők mindketten igazi Leslie-k.
Ami Sorchát illeti, ő Brodie. Már most látom rajta, pedig még egyéves sincs. Ő majd otthon
marad a skót Felföldön, és egy jóravaló férfi hitvese lesz. Vagy az is megeshet, hogy egyszer
majd az öccseivel az Újvilágba távozik. Meglesz benne a vállalkozó szellem. – Flanna ezüstszürke szemével most anyósa gyönyörű türkizkék szemébe nézett. – Öné lehet Diana, és örülök, hogy hajlandó a védőszárnyai alá venni.
Jasmine megfogta Flanna kezét, de közben le nem vette róla a tekintetét.
– Lehet, leányom, hogy a modorod nem úri, de megvan benned az a tulajdonság, amellyel
számos jól nevelt ember nem rendelkezik. Nemes lelkű vagy, s úgy vélem, ez egy nő számára
felfoghatatlan értékű kincs. Idén nyáron találkoztunk először, kedvesem, de látom, hogy remek hitvese vagy a fiamnak. És itt vannak a gyermekek, akikkel megajándékoztad őt. Öt fiú
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és három lány. Képzelem, hogy visszhangozhatnak megint Glenkirk falai a kicsik kacagásától, és ez mennyit jelent az édesapjuk számára. Ha én kerestem volna feleséget Patricknek,
nem sikerült volna ilyen jól választanom, mint ahogy neki sikerült merő véletlenül. Még akkor is, ha az elején helytelen okból választott.
– Mikor akarod magadhoz venni Dianát? – szegezte anyjának a kérdést Glenkirk hercege.
– Most, azonnal. Már nem kell visszautaznia veletek Skóciába. Ezentúl Queen’s Malvern
lesz az otthona egészen addig, amíg egy napon férjhez nem megy.
– Charlie a beleegyezését adta? – tudakolózott Patrick. Édesanyja időnként kissé önkényes
tudott lenni. Életének hetvenhárom éve alatt mindig is a nagymogul lányaként viselkedett.
– Charlie örül a döntésemnek, és Barbara is – nyugtatta meg fiát Jasmine. – Szívesen látnak egy fiatal rokont a háznál, minthogy Freddie Oxfordban van, Willy pedig apródként szolgálja a királyt az udvarban. Különben is Diana remek társaság lesz Cynarának. Korban közel
állnak egymáshoz, és ránézésre látni, hogy unokatestvérek. Charlie felesége igen finom aszszony. Diana sokat tanulhat tőle.
– Charlie-tól tudom, hogy egyszer kijelentetted: egy Lundy hercegnek nem illő egy
herefordi kereskedő lányával frigyre lépnie – incselkedett anyjával Patrick.
– Ami az első házasságot illeti, nem is – válaszolt Jasmine. – Bess már rég elhunyt, és a
gyermekei is felnőttek. Charlie szereti annyira Barbarát, hogy a formaságoknak eleget téve
törvényesítse közös lányukat. Már egyikük sem ifjú. A saját érdekükben és kétségkívül
Cynara érdekében teljes mértékben helyeseltem a házasságot, melyet júniusban kötöttek.
Csakúgy, mint Dianának, Cynarának is el kell foglalnia a megfelelő helyét a társasági életben.
– Tehát most már mindenkit révbe juttattál. Nem, mama? Autumn Gabriellel és az ikrekkel
él. Az ikerszülés a Leslie-ágról öröklődik. Leslie nagyanyámnak nem ikrei voltak? De, igen,
már emlékszem. Henry a családjával együtt átvészelte a Cromwell-uralmat, ahogy mi többiek
is, immár életünk derekán, elégedetten élünk. Már nincs több kalandozás, ugye, mama? –
kuncogott Glenkirk hercege. – Kíváncsi lennék, mit szólt volna Madame Skye, ha látta volna
itt, Queen’s Malvernben a múlt hónapban először egybegyűlt utódait, amint a pázsitot taposva
ismerkednek, párokat boronálnak össze, s rácsodálkoznak, hogy sokan mennyire egyformák
vagyunk. Mit gondolsz, örült volna?
– Azt hiszem, igen – válaszolta Jasmine. – Családszerető asszony volt. Nézd, Patrick, nem
szeretném, hogy aggódj Diana miatt. Itt tökéletesen boldog lesz, gondoskodom róla. A sok
fiókád mellett észre sem fogod venni, hogy kirepült a fészekből.
– De észreveszem – jegyezte meg a férfi ellágyuló hangon, ám tudta, anyja helyesen döntött, hogy kézbe akarja venni a legidősebb lány nevelését. Lady Diana Leslie elbűvölő gyermek volt, aki egyszer gyönyörű szép nővé serdül. A kísérteties skót Felföld nem megfelelő
hely számára. Ő a királyi udvarba való, ahol gazdag és befolyásos férjre tehet szert. Vagy
vonzerejével a királyt is elbűvölheti. – Ugye, mama, megtanítod rá, hogy vissza kell utasítania még a legnagyobb hatalommal rendelkező úriember illetlen közeledését is? – kérdezte
aggodalmasan.
Flanna felkacagott.
– Ő nem lesz olyan naiv liba, mint a mamája – paskolgatta meg férje kezét. – Az édesanyád útmutatása mellett biztosan nem – nyugtatta meg párját Glenkirk hercegnéje.
Jasmine is nevetett, mivel nemrég elmesélték neki Flanna és az ifjú Károly király tizenkét
évvel ezelőtti perthi találkozásának igaz történetét. Flanna azóta sem látta a királyt, s valószínűleg nem is találkoznak többé; ám a király visszaadta Brae grófi rangját a glenkirki Leslieknek, Angus Gordon Leslie-nek, Flanna ikerfiai közül a másodszülöttnek. Angus szerette azzal bosszantani valamelyest idősebb testvérét, hogy neki már saját nemesi címe van, míg testvére csak Lord Leslie, annak ellenére, hogy majd egyszer ő lesz Glenkirk hercege. Az efféle
gúnyolódás nem tetszett a leendő hercegnek.
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Másnap, augusztus kilencedikén Jasmine és unokája, Diana közösen megünnepelték a születésnapjukat. Néhány nap múlva a glenkirki Leslie-k a fiaikkal – Jamesszel, Angusszal,
Malcolmmel, Iannal és Colinnal – és velük tartó két lányukkal, Mairghreaddel és Sorchával
útnak indultak Queen’s Malvernből Skóciába. A fiúk nemigen szomorkodtak amiatt, hogy
Dianát ott kell hagyniuk, de a csaknem ötéves Mair elsírta magát.
Diana a nagyanyja mellett állt a házhoz vezető kavicsos úton, és nézte, ahogy családja a
távolba vész. A cipő szorította a lábát, de nagyanyja Lady Barbarával együtt azzal biztatta,
hogy egy úri hölgy a nyilvánosság előtt topánkát visel. Tudta, hogy először is az apja, azután
Mair fog hiányozni nagyon, de a nagymamája megígérte, hogy idővel majd Mair is csatlakozik hozzájuk Queen’s Malvernben. Unokatestvére, Cynara Stuart viszont máris érdekes társaságnak bizonyult.
– Akkor most hozzáfogunk a tanuláshoz – szólalt meg Jasmine, amikor a glenkirki csapat
nyomában keletkezett porfelhő végre eloszlott. Szép szeme felcsillant, ahogy unokáira nézett.
– Alig várom már, hogy találkozzam a királlyal – mondta fényes mosollyal Diana a nagyanyjának.
– Én is – visszhangozta Cynara.
Jasmine kacagásban tört ki. „Aligha fogok unatkozni e mellett a két akaratos boszorka mellett” – gondolta magában.
– Csak mindent a maga idejében, hölgyeim – mondta, majd kézen fogta a két kislányt, és
visszasétált velük a házba.
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