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Előhang

ʹ Hogy a fenébe érted, hogy nem lehet több gyereke? ʹ kérdezte Dubhdara O'Malley a fivérétől.
O'Malley, a nemzetség feje, hatalmas darab ember volt, közel hét lábnyira nőtt, karjaʹlába akár
valami vastag fatörzs; pirospozsgás, napégette arcbőr, metsző pillantású kék szem és fekete
hajbozont, amelybe éppen csak kezdett belopózni egy ezüstös csík.
ʹ Ti, papok, azt hajtogatjátok, hogy a házasság célja a gyermeknemzés. Nos, én teljesítettem az
Egyház akaratát. Gyermekeket nemzettem a feleségemmel, de egyetlen élő fiúgyermekem sincs. Erre
most azt mondod, hogy abba kell hagynom az egészet? De azt nem hinném, hogy engedélyeznéd a
házasság érvénytelenítését, hogy új, jóvérű feleséggel szűrjem össze a levet. Pfuj! Rosszul vagyok,
amikor hallgatlak.
Seamus O'Malley atya szinte bátyja ikertestvérének látszott, bár a bőre kevésbé volt sötét. Őszinte
részvéttel és megértéssel volt Dubhdara iránt. Tudta jól, mit érez a bátyja, de nem volt mit tenni.
Sógornője nem viselt volna el még egy terhességet. A bábaasszony egészen biztos volt ebben. Egy
újabb gyermek Lady O'Malley életébe kerülne. Valósággal gyilkosságszámba menne.
A pap mély lélegzetet vett.
ʹ Tíz éve vagy házas, testvér ʹ mondta ʹ, s ez alatt az idő alatt Peigi tízszer volt áldott állapotban.
Háromszor elvetélt. S a legutóbbi szülés majdnem megölte.
Dubhdara összerezzent. Barázdált arcára kiült az elkeseredés.
ʹ Igen, igen ʹ bólintott. ʹ Háromszor elvetélt. Mindannyiszor fiúgyermekkel. S az egyetlen élve
született fiam sem érte meg a keresztelőjét. Isten irgalmazzon szegény kis lelkének. És mi maradt

nekem? A lányaim. Hat lány! Ötnek közülük éppolyjellegtelen a képe, mint az anyjuké. Pfuj! A fene
egye meg! És én azt hittem, hogy majd.
Haragosan járkált fölʹalá a szobában, mit sem törődve azzal, hogy goromba szavait meghallja az
asszony, aki félholtan, a keserű csalódásʹlói zokogva feküdt a szomszéd szobában. Oly buzgón
imádkozott, hogy ezúttal fia szülessék! Terhességének minden hónapjában kilenc napos ájtatosságot
tartott. Böjtölt; adakozott a szegények javára. S mi lett a jámborsága eredménye? Még egy kislány, s
a tudat, hogy soha többé nem szülhet fiút az urának.
Mindez nem hatolt Dubhdara tudatáig, csak dühödten mondta, mondta a magáét, könyörtelenül:
ʹ Miért nem tudott fiúval megajándékozni az asszony? Mondd meg, hogy miért nem, Seamus! Egész
sereg egészséges fiúʹ és lánygyermekem szaladgál szerte a környéken, de a feleségem bezzeg csak
lányokat ad nekem! Adta volna a Jóisten, hogy belehaljon ebbe a szülésbe! És hogy vele haljon az a
kölyöklány is!
ʹ Isten bocsássa meg bűnös gondolatodat, Dubhdara! ʹ kiáltott fel Seamus O'Malley, akit
mélységesen megrázott bátyja kitörése.
ʹ Legalább akkor újra kezdhetném ʹ vonta meg vállát a bátyja. ʹ De nem, Seamus, nem! Majd
meglátod! Túl fog élni engem ez a nő! De akkor is! Újból megpróbálkozom. Nekem törvényes fiú
örökös kell! Egyszerűen kell!
ʹ Ha ismét teherbe ejted Peigit, Dubh, és az asszonyod belehal a szülésbe, rád szabadítom az
Egyházat! Gyilkosság lenne az, előre megfontolt szándékkal; hiszen figyelmeztettelek, mi lesz, ha a
feleséged újra megfogan. Azt mondja a bábaasszony, hogy Peigi majdnem elvérzett. A pici lány
viszont erős és egészséges, hála a jó Istennek.
Dubh O'Malley gúnyosan felkacagott.
ʹ Milyen nevet kapjon a keresztségben a kislány, Dubh? ʹ ösztökélte bátyját a pap.
ʹ Nevezzük Skyeʹnak ʹ mondta Dubh pillanatnyi gondolkodás után. ʹ Égnek, égboltnak, mennynek.
Mert az anyja onnét tért vissza. Legidősebb nővére, Moire, lehet a keresztanyja.
ʹ Keresztapára is szükség van, testvér.
ʹ Te leszel a keresztapja, Seamus. És mivel hat lánynak hozományt adni sok, Skye O'Malleyt az
Egyháznak szánom. Az egyház csak szerény adományra számít, és úgy illik, hogy egy leendő apácának
pap legyen a keresztapja.
Seamus O'Malley elégedetten biccentett. Legfőbb ideje, hogy bátyja az Egyháznak szánja egyik
leányát. Ekkor azonban a lelkész alaposabban szemügyre vette újszülött kis unokahúgát, és azonnal
tudta, hogy ez bizony nem az a lány, akit Dubh zárdába fog küldeni. Öt idősebb unokahúga körülbelül
annyira előnyös küllemű, akár a kapanyél, mint az édesapjuk is megjegyezte. Fakóbarna haj, vizenyős
szürke szem. Megannyi kis veréb.
Ez a gyermek viszont. Szinte paradicsommadár. Bőre hamvas szeme csodálatosan kék, mint a Kerry
vize, kis fején máris sűrű, fekete haj göndörödik. Atyai örökség.

ʹ Nem ʹ mondta Seamus O'Malley, de halkan, csak amúgy magának ʹ, nem vagy te zárdatöltelék,
Skye O'Malley, egészen bizonyosan nem!
Rámosolygott a kisbabára. Ha teljesíti, amit most ígér, a szépségével jó partit csinálhat. Az Egyház
pedig beéri egy kevésbé látványos O'Malley leányzóval is, akinek a hozományát húgának, Skyeʹnak
jóʹszerencséje gyarapíthatja.
Másnap a családi kápolnában keresztvíz alá tartották Skye O'Malleyt. A szüléstől legyöngült édesanya
nem voltjelen, de ott volt az édesapa és az öt nővér. A legidősebb, a tíz esztendős Moire lett Skye
keresztanyja. És tágra nyílt szemmel bámulta a szertartást a kilencéves Peigi, a hétéves Bride, a
négyéves Eibhlin, no meg a másfél éves Sine.
Amikor Seamus O'Malley a gyermek fejére locsolta a szentelt vizet, Skye nem sírt fel, holott a szokás
ezt követelte, mert csak így távozott volna a gyermekből a sátán. Ehelyett ʹ mindenki
megdöbbenésére ʹ valami kuncogásfélét hallatott a kicsike, mire Dubhdara O'Malley első ízben
tekintett érdeklődéssel újdonsült leánygyermekére.
ʹ Úgy, úgy ʹ somolygott, és kék szeme összeszűkült tűnődésében ʹ, szóval nem félünk a víztől, mi?!
No, ez vérbeli O'Malley, annyi bizonyos. Talán mégsem adlak oda az Egyháznak, Skye O'Malley! Mi a
véleményed, Seamus testvér?
A pap visszamosolygott bátyjára.
ʹ Magam is úgy gondolom, Dubh! ʹ bólintott. ʹ Talán a többi öt lány egyike alkalmasabb, tán valódi
elhivatottságot is érez. Az idő majd eldönti a kérdést, Dubh.
Az O'Malleyʹnemzetség feje kivette az újszülöttet a fivére kezéből, és ringatta, ringatta erős karja
hajlatában. Megdöbbentően kék szemével, vállig érő fekete hajával, bozontos fekete szakállával,
Dubhdara O'Malley nagyon is olyan volt, mint valami kalóz. Ami azt illeti, tengeri kalandozásai a
kalózkodás határát súrolták. Marcona külseje azonban egy csöppet sem rémítette meg újszülött
leányát. A kicsi elégedetten turbékolt, majd behunyta szemét és elaludt.
Miközben Dubh O'Malley a fivérével együtt távozott a kápolnából, nyomukban a többi öt kislánnyal,
az apa továbbra is szorosan ölelte magához a csecsemőt. Máris megteremtődött a kapcsolat Skye és
édesapja között. S amikor Peigi O'Malleynek elapadt a teje, Dubh O'Malley maga választotta ki a
szoptatós dajkát egy egészségtől kicsattanó, csinos parasztlány személyében, akinek fattyat
megfojtotta volt a köldökzsinór.

Hat hónap múlva Dubhdara O'Malley tengeri útra kelt, amely hónapokig távol tartotta Írországtól.
Pap fivére megbotránkozására a kis Skyeʹt és a szoptatós dajkát, Megit magával vitte az útra.
ʹ Szégyent hozol a családra, Dubhdara O'Malley! Mit fognak szólni az emberek, hogy Megit magaddal
viszed? És ráadásul Skyeʹnak is megárthat az út! Nem tűröm, hogy Skyeʹnak baja essék ʹ harsogta a
rajongó nagybácsi.
A nagy O'Malley felkacagott:

ʹ Lassan a testtel, Seamus! ʹ nyugtatta. ʹ Nem sodrom én veszélybe Skyeʹt. Már korábban is
magammal vittem egyʹkét napos hajóutakra. Tetszett neki a dolog. Ami pedig Megit illeti, valóban
veszélybe sodornám Skyeʹt, ha nem vinném magammal a szoptatós dajkákat. Az ő teje jobbat tesz
Skyeʹnak a kecsketejnél.
ʹ És gondolom, tagadod, hogy Megivel hálsz.
ʹ Dehogy tagadom. Jól tudod, hogy szeretem, ha minden kényelmem megvan.
A pap kétségbeesetten emelte karját az égnek. Dubhʹnál érzékibb embert nem ismer. Nos,
egyvalamire mégis jó, hogy így alakultak a dolgok: a szegény Peiginek legalább egy időre nyugta lesz
kéjsóvár férjétől.
Az 1541ʹik év nyarán O'Malley, Innisfana ura elvitorlázott Innisfana szigeti támaszpontjáról a nyugati
tengerekre. Skyeʹnak ez volt az első igazi tengeri útja. Első totyogó lépéseit az atyai hajó ringó
fedélzetén tette meg. Apró tejfogai nyomokat hagytak a kormánykeréken. Miközben szoptatós
dajkája, Megi a vackán kuporogva küszködött a tengeri betegséggel és imádkozott, hogy vízbe ne
fulladjon, Skye O'Malley kövér kezecskéivel tapsikolva, kacagva járkált a viharban is.
A kisbabából tipegő kisgyerek lett, a kisgyerekből igazi kislány. Dubhdara O'Malley a tengerek ura volt
egész Írország körül. Sok hajója volt, és több száz embere csakis neki engedelmeskedett. Skye
nemsokára az elismert örököse lett, és a faragatlan matrózok kedvence. Valamennyien becézgették,
kényeztették. Édesanyját és nővéreit Skye alig ismerte, nem volt se ideje, se türelme, hogy
figyelemmel kísérje eseménytelen kis életüket.
Az 1551ʹik esztendő tavaszán Skye édesanyja meghalt. A kislány nagybátyja, Seamus erősködött,
hogy Skye maradjon otthon, női viselkedést és foglalatosságokat elsajátítani, hogy így készüljön fel a
házasságra. A pap azt magyarázta bátyjának, hogy Skye jövendőbelije bizonyára többre tart majd egy
olyan feleséget, aki elkormányozza az otthonát, mint egy olyan asszonyt, aki elkormányozza a hajókat
akár a sűrű ködben is. Dubh O'Malley tehát ʹ kelletlenül bár ʹ hazaküldte.
Skyeʹt Inmstanbulba, hogy tanulja meg, miképpen viselkedik egy úrihölgy.
Skye haragudott, amiért ott kellett hagynia hőn szeretett tengerét, hozzálátott tehát, hogy pokollá
tegye idősebb, férjezett nővérei életét. Rövidesen ráébredt azonban, hogy Dubhdara O'Malley
elhatározása végleges: legkisebb lányának fel kell készülnie a női hivatásra. Így aztán, az atyai
kívánságnak eleget téve, Skye nekifogott, hogy minél sikeresebb munkát végezzen. Amikor
legfiatalabb nővére, Sine, néhány hónap múlva férjhez ment, Skye már ismerte a háztartás minden
csínjátʹbínját, s a terv az volt, hogy legközelebb őt adják férjhez.
Ám jóllehet Skye megtanulta a női mesterségeket, nem lett belőle afféle jámbor, engedelmes
fehérszemély. Nem, nem ʹ Skye O'Malleynél senki sem számíthatott ilyesmire!

ELSŐ RÉSZ
ÍRORSZÁG

1. fejezet

Az 1555ʹik esztendő egyik tökéletes kora nyári napja volt. Innisfana szigetének hatalmas zöld szikláit
a mély, csillogóan kék tenger vize nyaldosta; a sziget vakítóan ragyogott az O'Malley öböl bejáratánál.
ʹ Angol időjárás ʹ mondogatták a vidék ír lakói, és körülbelül ez volt az egyetlen angol dolog, amit
helyeslően emlegettek. Enyhe szellő lengedezett; a sziget fölött terpeszkedő égbolton felʹ
felröppentek, majd lecsaptak a sirályok és a csérek, kísérteties rikoltásuk ellenpontozta a parton
megtörő hullámok robaját.
O'Malley vára ott magasodott a látóhatáron. Szürke kövekből épült, jellegzetes toronyépítmény volt.
Több emeletnyire tornyosult, s minden ablakából jó kilátás nyílt a tengerre. A széles várárok mögött ʹ
ki hinné? ʹ rózsakert pompázott; a rózsákat az elhunyt Lady O'Malley ültette egykoron. Négy
esztendeje bekövetkezett halála után az új Lady O'Malley ápolta a kertet. Most éppen teljes
virágzásban volt minden ʹ a sárga, a rózsaszín, a piros, a fehér színorgiája tökéletes háttérül szolgált a
család legfiatalabb lányivadékának esküvőjéhez.
A torony belsejében, a nagyteremben, az O'Malley család öt idősebb nősarja boldogan fecserészett
csinos mostohaanyjukkal, miközben varrták és hímezték a menyasszony kelengyéjét. Már régen nem
voltak így együtt. Mindegyiküknek megvolt a maga otthona, és csak különleges alkalmakkor
találkoztak.
Most is úgy hasonlítottak egymásra, mint gyerekkorukban. Középtermetű volt mind és gömbölyded.
Vagyis alkalmas arra, hogy hideg éjszakákon melegen tartson egy férjet. Mindegyikük világos bőrű
volt, lágy, barackrózsaszín arcbőrű. Komoly, szürke szeme volt mindnek, és hosszú, egyenes szálú,
világosbarna haja. Szép egyikük se volt, de csúnya sem.
A legidősebb, a huszonöt esztendős Moire, tizenkét éve volt férjnél. Kilenc élő gyermek anyja, köztük
hét fiúé. Édesapja nagy előszeretettel viseltetett iránta. A huszonhárom éves Peigi tíz esztendeje élt
házasságban, kilenc fia volt. Apja még Moirenál is többre becsülte. A huszonegy éves Brideʹnak, aki
nyolc éve ment férjhez, csak négy gyermeke volt, kettő közülük fiú. Dubhdara éppen csak hogy
megtűrte Brideʹot, s állandóan nagyobb termékenységre ösztökélte.
ʹ Te jobban hasonlítasz anyádra, mint a nővéreid ʹ mondogatta vészjóslóan.
A tizennyolc esztendős Eibhlin a vallásnak áldozta életét. Kisgyermekként olyan zárkózott, csöndes
teremtés volt, hogy nem is gyanították jámbor hajlandóságait, mígnem a férjjelölt fiú hirtelen
meghalt kanyaróban. Eibhlin akkor tizenkét esztendős volt. O'Malley már új vőlegényről akart
gondoskodni negyed szülött leánya számára, de Eibhlin könyörgött, hogy engedjék kolostorba
vonulni. Őszintén vágyott az apácaéletre. Mivel a beszélgetésen jelen volt Seamus nagybátyjuk, akkor
már Murrisk püspöke, Dubhdara O'Malley kénytelen volt beadni a derekát. Eibhlin tizenhárom
évesen kolostorba került, s közvetlenül Skye esküvője előtt tette le a végső apácafogadalmat.
A tizenhat esztendős Sine O'Malley Butler három éve volt férjnél, egy fiúgyermeknek volt az
édesanyja. A nyolcadik hónapban járt második gyermekével, de a világért sem mulasztotta volna el
Skye esküvőjét.

A férjezett nővérek egyszerű szabású, bő szoknyájú, bő ujjú selyemruhát viseltek. Moire ruhája
mélykék volt, Peigié bíborszínű, Brideʹé lila, Sineʹé aranysárga. A csipkés fodrok elegánsan
bukkantak ki az ingváll fölött.
A komor tónust csak Eibhlin képviselte. Mindent elfedő fekete vászonköntösén csupán a
kikeményített fehér mellrész volt viszonylag derűs, ezt díszítette egy ezüsttel megmunkált ébenfa
feszület. Az apáca dereka körül sodrott ʹ szintén fekete ʹ selyemöv, amely két fonatban csüngött le a
ruhaszegélyéig. A három csomóban végződő egyik fonat a Szentháromságot jelképezte. Az ugyanúgy
megcsomózott másik fonat a szegénység, a szüzesség és az engedelmesség erényeit szimbolizálta. A
nővérei viszont vert arany, vagy ezüstláncot tekertek a derekuk köré, a láncon rózsafüzér, tűtartó,
tükör, vagy egyszerűen egy kulcscsomó függött.
Fesztelen házi összejövetelről lévén szó, a férjezett nővérek leeresztették középen elválasztott
hajukat, amelyet Sine és Peigi csinos vászon bóbitával ékesített. Eibhlin persze, akinek a
fogadalomtételkor lenyírták a haját, kikeményített, berakott fehér szárnyas főkötőt viselt a fehér
apácafátyol fölött.
Az összejövetel vezéregyénisége Dubhdara O'Malley második felesége volt. Anne egyidős volt
Eibhlinnel és ʹ akárcsak Sjne ʹ várandós negyedik gyermekével. Csinos, kedves, jó természetű
asszony volt.
Anne, gesztenyebarna hajfürtökkel, derűs, kék szemmel. Selyemruhája borvörös volt, szabása
megegyezett mostohalányai ruhájáéval. A fodros ingváll fölött viszont krémszínű, kettős gyöngyfűzért
viselt. Az O'Malley lányok egyike se vette zokon, hogy édesapjuk nőül vette Anneʹt, mindegyikük
nagyon szerette az új asszonyt. Anneʹt nem lehetett nem szeretni.
A Skye megszületését követő kilenc esztendőn át Dubhdara O'Malley engedelmeskedett pap testvére
rendelkezéseinek: kerülte felesége ágyát. Nem akarta ő megölni Peigit, igazán nem. Megszabadulván
az évenkénti terhességtől, Peigi erőre kapott, sőt kivirágzott. Aztán, egy éjszaka, Dubhdara O'Malley
hosszú tengeri útról érkezett haza. Későre járt. Akkoriban nem volt állandó szeretője, s egyetlen
szolgálólány sem volt kéznél. A férfi előzőleg alaposan felöntött a garatra, és felesége ágyába bújt.
Kilenc hónap múlva, szeptember 29ʹén Peigi világra hozta a várvaʹvárt fiú utódot, de belehalt a
szülésbe. A gyermek a keresztségben a Michael nevet kapta. Most már majdnem hatéves volt.
O'Malley szinte illetlenül rövid idő múlva másodszor is megházasodott, nőül vett egy tizenhárom
esztendős lányt. Kilenc hónappal az esküvő napja után Anne megszülte Briant, egy esztendő múlva
Shaneʹt, újabb egy év elteltével Shamust. Ellentétben gyenge alkatú elődjével, Anne O'Malley
pompás egészségnek és jó kedélynek örvendett. De határozottan kijelentette férjének, hogy ez után
a terhessége után nem hajlandó több gyermeket világra hozni. Annyi bizonyos, hogy ez is fiú lesz,
nyugtatta meg az urát. És öt fiúgyermek, ugye, biztosítja a férj számára a hőn óhajtott
halhatatlanságot.
O'Malley felnevetett, és játékosan rávert felesége fenekére. A lányok ezt úgy értelmezték, hogy apjuk
vagy eltotyakosodott, vagy meglágyult a szíve a korral. Ha az édesanyjuk tett volna ilyen kijelentést,
mint most Anne, kékreʹzöldre verte volna a férje. De hát. Anne fiúgyermekeknek adott életet.
Moire fölnézett hímzéséről, és élvezettel járatta körül tekintetét a nagytermen. Édesanyjuk idején
sose volt ilyen szép a helyiség, mivel szegény élete nagy részét a maga szobájában töltötte.

A kőpadlót mostanában mindig tisztára söpörték, a gyékényeket pedig hetenként cserélték. A
kecskelábú tölgyasztalokat lágy aranyszínűre fényesítették, úgyhogy a felület tisztán tükrözte a nagy
ezüst gyertyatartókat, amelyekben méhviasz gyertyák fénylettek. A tuskótartó rézbakokon óriási
tölgyfahasábok, begyújtásra készen, mihelyt leszáll az est. A magas asztal mögött új, széles falikárpit:
Szent Brendan szerzetest ábrázolta égszínkék háttérrel, amint a nyugati tengereken kormányozza
hajóját. A kárpitot Anne tervezte, s házaséletének majdnem minden estéjén dolgozott rajta. Minden
szeretetét belevitte, mivelhogy a második Lady O'Malley nemcsak nyers modorú, nagydarab férjét
imádta, hanem a fiaikat meg a közös otthonukat is.
Moire szeme rózsákkal teli nagy és színes porcelánkelyheken akadt meg. Az átható, pikáns virágillat
csodálatosan egzotikus légkört varázsolt a helyiségbe. Moire élvezettel szippantotta be az illatot.
ʹ Ezek a kelyhek újak? ʹ kérdezte Anneʹtől.
ʹ Igen ʹ hangzott a válasz. ʹ Apátok hozta őket a legutóbbi útjáról. ö olyan jó hozzám, Moire.
ʹ Már miért ne lenne az? ʹ mondta Moire. ʹ Te is jó vagy hozzá.
ʹ Skye hol van? ʹ szakította félbe a beszélgetést Peigi.
ʹ Kilovagolt Dómmal. Meglep, hogy apátok mennyire szorgalmazta ezt a házasságot. Egyáltalán nem
összeillő pár.
ʹ Már a bölcsőben eljegyezték őket egymással ʹ magyarázta Moire. ʹ Apának nem volt könnyű férjet
találni mindenünk számára, mivel egyikünk sem kaphatott valami nagy hozományt. A legjobb partit
Skye csinálta közülünk, ezzel az O'Flaherty fiúval, Ballyhenessey örökösével.
ʹ Félek ettől a házasságtól ʹ csóválta a fejét Anne. ʹ A húgotok nagyon is önálló leányzó.
ʹ Ami apa hibája ʹ jegyezte meg Peigi ʹ, mivelhogy rettenetesen elkényeztette. Már két évvel ezelőtt
férjhez kellett volna mennie. Tizenhárom esztendősen, mint nekünk, többieknek. De nem, Skye
megmakacsolta magát. És apánk eltűri, hogy mindig Skyeʹé legyen az utolsó szó.
ʹ Nem így van, Peigi ʹ korholta nővérét Eibhlin. ʹ Anneʹnek igaza van, amikor azt mondja, hogy Skye
és Dom nem összeillő pár. Skye vérmérséklete eltér a miénktől. Mi az anyánkra ütöttünk, ő pedig
sokkal inkább az apánk. Dom egyszerűen nem elég erős és nem elég fogékony ahhoz, hogy jó férje
legyen Skyeʹnak.
ʹ Ugyan, ugyan, testvér! ʹ szólt rá csípősen Peigi. ʹ Meglep, hogy ilyen kis apáca mennyit tud az
emberi természetről.
ʹ Márpedig igenis tudok róla egyetʹmást ʹ válaszolt higgadtan Eibhlin ʹ mert ugyan mit gondolsz,
Peigi, kinek önti ki a szívét a környékbeli sok szegény asszony? Bizonyosan nem a papnak! Mert a pap
azt mondja nekik: keresztényi kötelességük, hogy mindent eltűrjenek a férfinéptől. Aztán még növeli
a bűntudatukat azzal, hogy penitenciát ró ki rájuk.
A nővérek rémülten meredtek rá. Anne oldotta fel a feszültséget.
ʹ Szent asszony létedre valóságos lázadó vagy, kedves mostohalányom ʹ mondta nevetve.

ʹ Igazat beszélsz, Anne ʹ sóhajtott fel Eibhlin. ʹ És sok gondot okoz nekem a dolog. De nemigen
tudok megváltozni, bármennyire is törekszem rá.
Anne O'Malley odahajolt hozzá, és szeretettel paskolta meg a kezét.
ʹ Nőnek lenni soha, soha nem könnyű ʹ jegyezte meg okosan. ʹ bármilyen szerepet választunk is
magunknak.
A két fiatal nő teljes egyetértésben mosolygott egymásra. Aztán mindenki döbbenten nézett össze,
amikor a lenti előcsarnok felől ordítozás hallatszott. S miközben a lárma egyre közeledett fölfelé a
lépcsőn, a nővérek sokatmondó pillantásokat váltottak. Felismerték Dom O͛Flaherty és húguk, Skye
O'Malley hangját.
Amikor aztán ők ketten berobbantak a nagyterembe, Anne O'Malleyʹt valósággal mellbe vágta a két
ifjú emberi lény szépsége. Sose látott testileg tökéletesebb fiatalokat, s azt gondolta, hogy a férje
talán ezért ragaszkodik úgy ehhez a házasságkötéshez. Anne megborzongott a rossz előérzettől.
Dom O'Flaherty az asztalra dobta lovaglókesztyűjét. Tizennyolc esztendős volt, középtermetű, karcsú,
karja, keze, lába szép formájú. Színeit francia nagyanyjától örökölte: gyönyörű szép, göndör ʹ
mellesleg rövidre nyírt ʹ aranyhaj, égszínkék szem. Rövid, ápolt szakállt viselt, amely a tökéletes
formájú, szoborszerű arc méltó keretéül szolgált. Dom világos arcbőre pillanatnyilag éppen nem volt
valami szép, mert csúnya, vörös foltokkal futtatta be a harag. Csinos arcát ʹ hosszú, egyenes orr,
keskeny ajkak ʹ valósággal eltorzította a düh.
ʹ Illetlenség! ʹ kiabálta Skyeʹnak. ʹ Illetlen és szemérmeden, hogy egy lány férfi módra ülje meg a
lovat! Úristen, Skye! És az a te lovad! Az esküvőnk után gondom lesz rá, hogy illendőbben ülj meg egy
másik paripát. Vajon mi lelte apádat, hogy hagyta meglovagolnod azt a ronda fekete dögöt?!
Elképesztő!
ʹ Vesztettél, Dom ʹ hangzott a bosszantóan hűvös válasz. ʹ Elvesztetted a versenyt, és most is,
akárcsak gyerekkorunkban, kifogást keresel. Mindjárt megmondom, mit csinálj azzal a te híres másik
paripáddal!
ʹ Skye! ʹ figyelmeztette éles hangon Anne legifjabb mostohalányát. Skye a mostohaanyjára
pillantott, aztán felkacagott:
ʹ No jól van, Annié ʹ nyugodott bele kedvesen. ʹ Igyekezni fogok rendesen viselkedni. De azért ide
figyelj, Dom O'Flaherty! Finn az én lovam. Csikókora óta nevelem, és imádom. Ha azt akarod, hogy
boldog legyen a házasságunk, ebbe bele kell törődnöd, mert nem vagyok hajlandó Finnt valami
hintalóra elcserélni, csak azért, hogy hízelegjek férfiúi büszkeségednek.

Miközben a vőlegénye füstölgött magában, Skye intett az egyik inasnak, hogy hozzon bort. Aztán,
mintegy elkésett gondolatként, Dómnak is rendelt italt. A fiatalember egy karosszékbe vetette magát,
és mogorván pillantott jegyesére, de azért a tekintete végigpásztázta a fiatal nő testét, és elgondolta,
milyen gyönyörű a lány ebben a sötétzöld selyem lovaglóöltözékben. Hasított szoknya, nyitott
nyakkivágás, némi rálátással a fiatal keblek völgyére. A lány mellén apró izzadságcseppek látszottak;

látványuk felizgatta a fiatalembert. Ráeszmélt, mennyire vágyik ennek a gyönyörű szép ifjú nőnek a
birtoklására.
A tizenöt esztendős Skye O'Malley a legjobb úton volt, hogy beváltsa annak a páratlan szépségnek az
ígéretét, amellyel már születésekor kecsegtetett. Hajszálra olyan magas volt, mint a jegyese. Akárcsak
Dom, ő is arányos testalkatú volt. Karcsú dereka enyhén domborodó csípővé szélesedett. Kicsiny, de
telt melle volt, szív alakú arca. Szeme kék, mint a tenger Kerry partjánál, olykor tiszta kék, olykor
sötétebb, néha pedig halványzöldbe játszó azúr. Az ébenszínű, sűrű szempillák gyengéden rózsaszín
orcákat súroltak. A vékony orr éppen csak egy csöppet volt pisze. S ha alaposan szemügyre vette az
ember, az orrnyeregnél néhány, diszkréten aranyló szeplőt látott. A piros száj döbbenetesen csábos;
az alsó ajak telt. Amikor Skye nevetett, kivillantak apró, tökéletes fogai. A tejszínű bőrt még
világosabbnak láttatta a vállra omló, kékesfekete hajfürtök kontrasztja.
Nagyon felizgatta Dómot a lány. Ám a jelek szerint társasága nemigen vonzotta Skyeʹt. Sokkal
szívesebben száguldott a környéken a hatalmas, fekete csődör hátán nyaktörő sebességgel, vagy
vitorlázott el édesapjával valami kalózkalandra. Ez pedig ugyancsak sértette jegyese büszkeségét.
Dom O'Flaherty nem szokta meg, hogy a fehérnép semmibe vegye. A nők általában bolondultak érte.
S ő igen büszke volt a sikereire. Azzal a gondolattal próbált vigasztalódni, hogy Skye hamar
megszelídül, ha lefekteti. A heves vérmérsékletű szüzek rendszerint szenvedélyes szeretők. Az élvezet
elvártában megnyalta vékony ajkát, aztán felhörpintette borát. Nem tudta, hogy közben a mátkája
undorodva szemléli. Ebből a Dom O'Flahertyből hamarosan elhízott középkorú férfi lesz, döntötte el
magában Skye.
Ismét érkezők zaja hallatszott odalentről. Anne O'Malley mosolyogva állt fel.
ʹ Apátok jött meg ʹ mondta, ʹ és a jelek szerint vendégeket hozott magával.
Két nagy farkaskutya, több hosszúszőrű vizsla és egy nagyra nőtt terrier rontott be a terembe. Az
egyik farkaskutya odaügetett Anneʹhez, és két kis bársonyzacskót ejtett a lába elé. Lady O'Malley
lehajolt, fölvette a zacskókat, kioldotta a zsineget, és behajlított tenyerébe öntötte az egyik zacskó
tartalmát. Rábámult a kezében nyugvó zafírból és gyémántból készült nyakékre.
ʹ Jóságos Szűz Máriám! ʹ suttogta levegő után kapkodva Dubhara O'Malley örvendezve nevetett az
ajtóban.
ʹ Szóval tetszik, gyönyörűségem? Fülbevaló és a hozzáillő gyűrű van a másik zacskóban.
ʹ Még hogy tetszikʹe?! Ó, Dubh, sose volt ilyen gyönyörű ékszerem! Hol.
ʹ Egy portugál vitorlást a szélvihar eltérített az útiránytól, aztán a part közelében hajótörést
szenvedett. Épp idejében érkeztünk, hogy megmentsük a kapitányt a fosztogatóktól. Úgyhogy nagyon
hálás volt.
Anne nem szólt egy szót sem. Tudott a sorok között olvasni. Nyilvánvaló, hogy férj ura és a legénység
part menti hajóroncsrablókkal csapott össze a szerencsétlenül járt vitorlás birtoklásáért. Az O'Malleyk
évszázadok óta kalózkodtak. Ez volt az életformájuk. A hajó kapitánya és a legénység túlélő tagjai
most kétségkívül a földalatti várbörtönben sínylődnek, ott töltik az elkövetkező néhány hónapot a

váltságdíjuk megérkeztéig. Anne megborzongott, de emlékeztette magát, hogy ehhez neki semmi
köze.
ʹ És hol van az én édes kislányom? ʹ érdeklődött O'Malley.
ʹ Itt vagyok, apa! ʹ Skye fölállt, és előrelépett.
O'Malley szemügyre vette Skye öltözékét, és rosszallóan ráncolta a homlokát:
ʹ Még mindig férfi módra lovagolsz, kicsim?
ʹ Ne korholj, apa ʹ hízelkedett Skye. ʹ Te tanítottál meg erre, és én egyszerűen képtelen vagyok Finn
hátán oldalülésben száguldani. Természetellenesnek találom.
A nagy O'Malley felvonta a szemöldökét.
ʹ Muszáj száguldanod? Nem volna elég a szép, nyugodt ügetés? Gondolj a kicsinyekre, akiket
Dómnak fogsz szülni, drágaságom.
Az utolsó mondatot Skye eleresztette a füle mellett.
ʹ Próbáltál már úgy ügetni, apa, hogy egyik lábad átlendíted a nyeregfőn? Amikor legutóbb
megpróbáltam, leestem, és csúnya kék folt lett a.
ʹ Skye! Vendégeink vannak!
Skye csak most vette észre az édesapja mellett álló férfit.
ʹ Kedves Lord Bürke ʹ hallotta apja hangját Skye ʹ, ez itt a legifjabb lányom, Skye, aki nemsokára
Dom O'Flaherty felesége lesz. Skye, ez itt Niall, Lord Bürke, a MacWilliam örökös.
ʹ Niall an iarain, a Vas Niall ʹ mondta Skye halkan. Híres ember.

Írország leányainak legalább a fele úgy gondol rá, mint titkos álomlovagjára.
ʹ Úgy látom, a hírnevem megelőzött, Skye kisasszony.
ʹ Nyílt titok, hogy maga a Bosszú kapitánya, és maga vezeti a merész rajtaütéseket az angolok ellen
az angol fennhatóság alatt álló Dublinban. Nyíltan persze senki sem meri vádolni ilyesmivel.
ʹ Magának azonban, hölgyem, nem kell félnie tőlem ʹ mormolta a férfi, s olyan áthatóan nézett a
lányra, hogy az elpirult.
Mély hangjából magabiztosság áradt, s mégis lágy, bársonyos volt ez a hang. Skye megborzongott.
Tekintetét a férfi szemére irányította. Ezüstösʹszürke szempár nézett vissza rá, s Skye elképzelte,
hogy amikor ez az ember haragszik, akkor a szeme hidegebb a távoli Észak tengereinél is, de amikor
szenvedély hevíti, akkor tüzes ez a szempár, akár a jó bor. A bűntudat pírja öntötte el a lány arcát e
szemérmetlen gondolatok hatására. A szürke szempár pedig bosszantóan csillant meg, mintha
tulajdonosa gondolatolvasó volna.

A férfi jó arasszal magasabb volt nálánál. Simára borotvált arcát megbarnította a szabad ég alatti élet.
A rövidre nyírt haj pedig éjfekete, akár az övé.
Lord Bürke ajkához emelte Skye kezét és megcsókolta.
A lány alig tudta megállni, hogy el ne kapja a kezét, mert a férfi ajka tűzként égette. Én jóságos Szűz
Máriám, gondolta Skye, mennyivel kifinomultabb férfi ez, mint Dom, pedig csupán tíz évvel idősebb
nálam.
ʹ Isten hozta lordságodat Innisfanában ʹ dünnyögte udvariasan. Egek ura! Valóban az övé ez a
rekedtes, fojtott hang? És vajon miért vet rá Anne olyan különös pillantást?
Az édesapja hangja hozta vissza a valóságba.
ʹ Ez itt része a kelengyédnek, drágaságom ʹ nyújtott át a férfi egy csodás gyűjteményt: aranyba
foglalt rubinékszereket. Nyaklánc, fülbevaló, karkötők, egy gyűrű meg egy fejdísz. Mindenki
meglepetten kiáltott fel, Dom O'Flaherty pedig úgy meggratulálta önmagát, mintha ő maga
választotta volna a jövendőbelijét.
Skye magához szorította az ékszereket. Megköszönte édesapjának az ajándékot, aztán távozott a
teremből.
Az ördögbe is! ʹ gondolta magában Anne O'Malley. Ez a lány vonzódik Lord Burkeʹhöz! De hát miért
is ne? Vajon miért nem ígérte oda Dubh O'Malley a legfiatalabb leányát egy olyan erős, félelmetes
férfinak, mint Lord Bürke, s miért egy olyan üresfejű fickónak, mint ez a Dom O'Flaherty?
Skye azt remélte, hogy igen méltóságteljesen léptet föl a lépcsőn a szobája felé. De igazság szerint
már az is meglepte, hogy egyáltalán lépni tud, oly szörnyen remegett a lába. Teljesen megzavarta, és
nem kis mértékben megijesztette, ahogyan Lord Bürke hatott rá. Remélhetőleg nem viselkedett úgy,
mint valami éretlen fruska, de szó, ami szó, soha még férfi nem volt rá ilyen hatással.
Még sohasem látta Niall Burkeʹöt, jóllehet legendák terjedtek Niall szerelmi és katonai kalandjairól.
Valóban a Bosszú Kapitánya néven ismerték a férfit, aki rettegést keltett az angolok és ír
szövetségeseik soraiban, valahányszor úgy érezte, hogy politikájuk nem szolgálja Írország javát.
A Bosszú Kapitánya súlyos büntetést ró azokra az angol főurakra, akik méltánytalanul bánnak ír
alattvalóikkal. Egyik kalandján jót mulatott úgyszólván egész Írország: a Bosszú Kapitánya
meghódította egy fontos angol nemesember leányát, s az atyának birtoka volt Írországban. A
szerelemtől megmámorosodott leánytól Lord Bürke mindent megtudott a nemes úr kastélyának
belsejéről; kirabolta tehát a kastély kincseskamráját, s az angol főúr vagyonából kifizette sokʹsok
elszegényedett ír család adóját. Az angolok elfogadták a pénzt, és nyugtát is adtak róla. Amikor
kiderült a turpisság, már késő volt bármit is tenni, és az angolok dúltakʹfúltak tehetetlen dühükben.
Persze gyanították, hogy a Bosszú Kapitánya azonos Lord Burkeʹkel. De hát mit tehettek? London
politikája szerint nem volt szabad kihívni Connaught hűbérurának haragját. Végeredményben
mégiscsak szövetséges ʹ mert hiszen mindenki, aki nem visel nyílt háborút Anglia ellen,
szövetségesnek tekinthető.
Valóban lenyűgöző férfi, gondolta Skye, és amikor találkozott a tekintetük, a pillanat ennek a szívből
jövő felismerésnek a pillanata volt.

Amikor biztonságban érezte magát szobája magányában, nézte, miként készíti komornája, Molly a
fürdőjét. Molly úgy vélte, úrnője túlságosan sokat fürdik, azt azonban kénytelen volt elismerni, hogy
Lady Skyeʹnak jobb illata van, mint bárkinek, akit csak ismer. Átvette Skyeʹtól a lovaglóruhát,
lekefélte, és a szekrénybe tette. Skye levetette az alsóneműjét is, feltűzte hosszú haját, és beszállt a
fürdőkádba.
Jól esett a meleg víz. Skye lassan dörzsölgette keze között az illatos szappandarabot, aztán megmosta
az arcát. Niall Bürke. Niall Bürke. Így ismételgette magában a nevet, akár a litániát. Szép, magas
ember! Aprónak, jelentéktelennek érezte magát mellette, márpedig igazán nem az. A férfi az angol
divat szerint öltözködött, elegáns, kétszínű harisnyát viselt és hozzáillő zöld térdnadrágot. Skye
elképzelte a zöld bársony zeke alatt feszülő izmokat. Rátört a gondolat: vajon milyen érzés lehet
ahhoz a széles mellkashoz simulni? És nagy szégyenére kis melleinek bimbói hirtelen
megkeményedtek, és a fürdővíz felszínére csúcsosodtak.
Mi lehet ez? Soha azelőtt nem támadtak efféle gondolatai. Igen keveset tudott arról, hogy mi megy
végbe férfi és nő között, s Dom bizony sose mozgatta meg képzelőerejét. Szó, ami szó, Dom ʹ
akármilyen jóképű ʹ határozottan taszítja.
Molly kivette Skye kezéből a szappant, befejezte úrnője mosdatását, majd vászontörülközővel
megtörölte. Alighogy ráadta a selyemköntöst, kopogtattak. Molly kinyitotta az ajtót, kacéran bókolt, s
beengedte a szobába Dom O'Flahertyt.
Dom besétált, és sóvár pillantást vetett jövendőbelijére: a köntös jól láttatta a fiatal nő testének
körvonalait.
ʹ Néhány napra el kell, hagyjalak, Skye ʹ mondotta a fiatalember. ʹ Sir Murrough üzent, hogy
szüksége van rám. Az esküvőre természetesen idejében visszaérkezem.
Nagyot dobbant Skye szíve: Dom elmegy, Lord Bürke pedig itt lesz!
ʹ Menj Isten hírével, Dom ʹ fuvolázta.
Egy pillanatra kínos csend támadt, aztán Dom kinyújtotta karját, és magához vonta mátkáját.
ʹ Hát egy csókot sem kapok, kedvesem? Így bocsátasz útra, a szeretet legcsekélyebb jele nélkül?
ʹ Nem vagyunk még házasok, Dom. Nem vagyok köteles megcsókolni téged.
ʹ Nem vagy köteles? ʹ csattant fel a fiatalember. ʹ Jézusom, Skye, ne légy már olyan szégyenlős! Még
néhány nap, és sokkal többet kell adnod egy csóknál!
Úristen, be jó átölelni ezt a lányt! Ezt az illatos, a fürdőtől még forró testet! Dom érezte, hogy
fölgerjed benne a vágy. Megpróbálta szájon csókolni Skyeʹt, de a lány elhúzódott.
ʹ Ne! ʹ kiáltott fel.
Dom kék szeme összeszűkült haragjában; de aztán elnevette magát:
ʹ Jól van, drágám! Rövidesen úgyis könyörögni fogsz a csókomért.
Gunyorosan meghajolt, majd sarkon fordult és kiment a szobából. Skye megborzongott.

ʹ Ó! ʹ sápítozott Molly. ʹ Buja egy fiatalember. Jó lesz vele az ágyban, úrnőm, és szerencsés dolog, ha
egy férj ilyen.
ʹ Fogd be a szád, te ostoba! ʹ förmedt rá Skye. ʹ Ne fecsegj itt összevissza a vőlegényemről, inkább
hozd ide az új vörös bársonyruhámat. Azt veszem föl este. És hozzá az apától kapott rubinokat.
Molly lóhalálában teljesítette a parancsot, Skye O'Malley jobb úrnő, mint az ilyen hölgyek legtöbbje;
ritkán vetemedik kegyetlenségre; jóllehet időnként leken egyʹegy pofont. A szolgálólány befűzte
úrnőjét a szalagokkal ékesített kis halcsontʹmerevítőbe, amelytől úgy fölágaskodott Skye szép kis
keble, hogy majd kibuggyant a halvány rózsaszín ingvállból. A majdnem átlátszó ruhaujjakat aranycsík
ékesítette. Skye vigyázva húzta föl a harisnyát formás lábára. Párizsban készült, aranyszállal hímzett
rózsaszín selyemharisnyát viselt. Több alsószoknya következett, aztán maga a ruha. A lehető
legfinomabb, legpuhább bársonyból készült gyönyörű szép kreáció, csillogón rubinvörös, bő, uszályos
szoknyával. A hasított ruhaujjból kibukkant az ingváll rózsaszín és arany csíkozású ujja.
Skye vigyázva ült le drága tükre elé, hogy a ruhája ne gyűrődjék, Molly pedig addig kefélte úrnője
fekete haját, amíg szinte kékesen csillogott. Csak az esküvője után szabad majd feltűzve viselnie a
haját. Skye bosszankodott emiatt, különösen a tengeri utakon, de édesapja megmakacsolta magát.
Jó, befonhatja a haját, de csak hosszú, lecsüngő fonalakba.
ʹ O'Malley lány csak az esküvője után járhat feltűzött hajjal ʹ szögezte le az édesapja, és egyszerűen
céltalan volt vitatkozni vele.
Amikor azonban Skye megnézte magát a tükörben, meg kellett állapítania, hogy hosszú, hullámos
haja nagyon szép. Különösen most, amikor Molly apró fátyollal díszített kis aranycsipkés sipkát
helyezett a fejére. Skye nyakára kapcsolta a rubin nyakláncot, és tanulmányozta a hatást. A nagy
kövek szinte ádázul csillogtak hófehér keblén, s Skye, amikor visszafojtotta lélegzetét, meglepődve
állapította meg, hogy melle kihívó módon duzzad a ragyogó rubinok alatt. A drágaköves fejdíszt félre
kell tennie, amíg a haját föl nem tűzheti, de a fülbevalót, a karkötőt, a gyűrűt már most hordhatja.
Lábát becsúsztatta a piros bársonycipellőbe, és felállt.
ʹ Egek, úrnőm! ʹ sóhajtott fel áhítatosan Molly. ʹ Sose láttam még ilyen szépnek! Milyen kár, hogy
nincs itt Dom úrfi, hogy láthatná! Maga aztán igazán meg tudna bolondítani egy férfit.
Skye elégedetten nevetett.
ʹ Igazán ez a véleményed, Molly? ʹ kérdezte, s titokban arra gondolt, vajon meg tudnáʹe bolondítani
Lord Burkeʹöt. A szorongó és mégis oly gyönyörűséges várakozás megremegtette szívét, egész
bensőjét. Szinte kirepült az ajtón, és összeütközött csinos mostohaanyjával.
ʹ Te jó ég, Skye! ʹ kacagott fel Anne O'Malley. ʹ Ha mély benyomást akarsz kelteni a nagyteremben,
nem szabad ennyire sietned. Méltóságot sugározzon a bevonulásod. Lassan járj, mint aki szinte siklik.
Így, kedves ʹ mutatta kecsesen.

ʹ Elnézésedet kérem, Anne. Remélem, nem okoztam fájdalmat.

ʹ Nem, kedves. De állj meg egy pillanatra, hadd nézzelek meg. Egek ura, hogy te milyen szép vagy.
Még hozzá olyan virág, amely még nem is nyílt ki teljesen. Ha Dom most látna.
ʹ Nem akarok hozzámenni, Anne! ʹ mondta Skye. A szavak szinte önkéntelenül szaladtak ki a száján,
keserű fintor kíséretében.
Hirtelen komolyra fordult Anne O'Malley arckifejezése. Csupa részvét volt.
ʹ Tudom, kedves ʹ bólintott. ʹ És megértelek.
ʹ Kérlek, Anne, nagyon szépen kérlek, beszélj apával! Ö imád téged, és hallgat rád. Neked mindent,
de mindent megtenne!
ʹ Megpróbálom, Skye. De tudom, nem megyek vele sokra. Apád szavatartó ember, és a szavát adta,
hogy ez a házasság meglesz. Te vagy a legfiatalabb lánya, és azt akarja, hogy rendeződjék a helyzeted.
Az O'Flaherty fiú nagyon jó parti egy innisfanai O'Malley számára.
ʹ Gyűlölöm azt az embert! ʹ suttogta válaszképpen Skye. ʹ Mintha folyton vetkőztetne a
pillantásával.
ʹ Talán megváltoznak a dolgok az esküvő után ʹ nyugtatgatta Anne, de a szíve azt súgta, hogy nem
fognak megváltozni. ʹ Egy szűzlány gyakran fél az ismeretlentől ʹ folytatta. ʹ Pedig semmi ok a
riadalomra, édesem. Holnap bejövök hozzád, Skye, és mindent elmagyarázok.
ʹ Beszélj apával, Anne! Ígérd meg, kérlek szépen!
ʹ Beszélek vele, Skye. Megígérem.
A két nő lefelé haladt a lépcsőn a kastély nagyterme felé, és Anne az egész idő alatt tudatában volt,
hogy Niall Bürke az ő gyönyörű szép mostohalányára szögezi a tekintetét. Ott várta őket a lépcsősor
alján, kezébe vette Skye kis kezét, és egyetlen szó nélkül arrébb vonta a lányt, miközben Anne
tehetetlenül nézte a jelenetet. Senki más nem észlelt semmit Niall és Skye veszedelmes, reménytelen
vonzalmából. Igen, feltétlenül beszélnem kell Dubhdarával, gondolta Anne.
Skye lába alól mintha kiszaladt volna a padló. Valósággal lebegett. Félénken pillantott a kezét elfedő
férfikézre. Nagy kéz volt, szögletes, lebarnult. És varázslatosan forró. És Skye érezte a kézben rejtőző
erőt. Hevesen vert a szíve. Miért van rá ilyen hatással ez a férfi?
Az óriási kőoroszlánokkal szegélyezett nagy kandallóhoz léptek. Izzottak a tűztérben a tölgyfa
hasábok, időrőlʹidőre recsegtek, ropogtak. Niall és Skye megállt, és a föllobbanó lángokba pillantott.
Nem néztek egymásra, csak álltak egymás mellett.
Végül Niall szólalt meg:
ʹ Miért reszket az érintésemre? ʹ kérdezte.

ʹ Nem szoktam hozzá férfiak figyelmességéhez ʹ válaszolta elfúló lélegzettel Skye.
A férfi maga felé fordította a lányt, s letekintett az arcába.

ʹ Ezt nem értem, Skye O'Malley, hiszen maga vérlázítóan szép. Hát nem akadt még férfi, aki forró
szavakat sugdosott volna a maga kis fülébe? Még a jegyese sem?
ʹ Nem.
A lány arca enyhe rózsaszínben játszott, s a választ oly halkan suttogta, hogy a férfinak le kellett
hajolnia, csak úgy hallhatta meg.
Niall Burkeʹöt különös érzés kerítette hatalmába, s akarata ellenére is magával ragadta.
ʹ Nézzen rám, édesem ʹ parancsolt rá a lányra. ʹ Megígérem, hogy nem harapom meg, bár. Isten a
tudója, maga bizony kísértésbe ejtő egy falat.
Skye félénken emelte fel kék szemét a férfi ezüstösʹszürke szemének tekintetétől, egy pillanatra úgy
érezte, fuldoklik. És érezte, hogy a férfi is így érez! Egyikük sem volt képes elfordítani tekintetét a
másikról. Megállt velük az idő, a két lélek felszállt a két test között, s ők egyetlen tökéletes lénnyé
egyesültek.
A varázst a terem másik végéből feltörő hahota törte meg.
ʹ A Krisztusát! ʹ szitkozódott Niall. ʹ Mit művel velem, maga kis boszorka? Vegye már le rólam a
pillantását, édes Skye, mielőtt szégyenbe hozna mind a kettőnket!
Odaintett egy inast, akinek tálcájáról gyorsan leemelt két borospoharat, az egyiket Skye kezébe
nyomta, a másikat felhajtotta. Örvendezve észlelte, hogy az ital valósággal égeti a gyomrát. Legalább
volt mire összpontosítania, s ez megakadályozta, hogy azonnal elragadja a teremből ezt a lányt ʹ
örökre.
Amikor bejelentették, hogy a vacsora tálalva van, Lord Burkeʹöt, mint a legmagasabb rangú
vendéget, a menyasszonyjelölt mellé ültették. Sikerült lepleznie felkavart érzelmeit, de a vacsorát
fűrészpor ízűnek érezte. Nagyvilági ember volt, jóval tapasztaltabb az átlagnál, de ez a lány
erősebben hatott rá, mint akármelyik nő eddigi élete során. Bevallotta magának, hogy rettenetesen
szeretné ágyba vinni ezt a nőʹszemélyt, de azért más is, több is volt ez az érzés. Olyasmit érzett, mint
még soha annak előtte. S olyan hirtelen tört rá az egész, hogy felfogni se volt képes.
Niall Bürke egyetlen fia volt Rory Burkeʹnek, a Connaught MacWilliam nemzetség fejének. Annak
idején a nagy MacWilliam szinte már nem is remélte, hogy lesz fiú örököse. Mind a három felesége
belehalt a szülésbe. Az utolsó, Maerid O'Brien ajándékozta meg egyetlen gyermekével. Niall a
születése pillanatától kezdve egészséges, erős fiú volt, de a nagy MacWilliam aggódva oltalmazta.
Niall szoptatós dajkája a MacWilliam család asztalánál étkezett, hogy Gonnaught ura ellenőrizhesse a
dajka étrendjét. A gyerekszobát télen jól átfűtötték, nyirkos időben pedig szárazon tartották. Soha
még gyereket ilyen gondosan nem őriztek. Még álmában is felügyelt rá egy éjszakai dajka: előbb a
bölcsőjénél ült, később az ágya szélén, és vigyázta a kisfiú minden lélegzetét.
Mindennek ellenére a fiú egyre jobban fejlődött. Amikor a MacWilliam nemzetség feje meggyőződött
róla, hogy életképes fiú örököse van, engedett a szorításból. Az igen értelmesnek bizonyult Niallt
előbb papok nevelték, később édesapja Angliába küldte, hadd csiszolódjék egy kicsit Cambridgeʹben.

Ami a sportokat illeti, senki se ért Niall nyomába, és mivel semmilyen sportágban se szárnyalta túl
senki, elnevezték Vasembernek.
Gyorsabban futott, mint bárki egész Írországban; birkózásban tizenkét éves korától fogva verhetetlen
volt; kiválóan bánt a vívókarddal, és kitűnő solymászként tartották számon. Úgy úszott, mintha a
vízben született volna; úgy ülte meg a lovat, mintha összenőtt volna vele; és a vadászebeknél is
jobban követte a szarvas nyomot.
Tizennégy és tizennyolc éves kora között Niall buja állat volt. Nem volt az apja kastélyában
szolgálólány, s nem volt lány a környéken, akit ne üldözött volna szerelmével. De aztán fokozatosan
lehiggadt és válogatósabb lett.
Rory Bürke imádta egyetlen fiát. És mivel Niallnak jó sok fattya szaladgált a környéken, a nagy
MacWilliam úgy látta, hogy a Bürke famíliának ez az ága új életre kel.
Ám Rory szerette volna, ha Niall annak rendje és módja szerint feleségül vesz egy hozzáillő leányzót.
A fiú viszont a teljes szabadságot részesítette előnyben.
Ezen a napon azonban minden megváltozott. Niall Bürke első pillantásra beleszeretett Skye
O'Malleybe. S mivel Niall mindent megkapott addigi élete során, elvárta, hogy Skye is az övé lesz.
Niall jobbján Eibhlin O'Malley ült, s Niall az egész vacsora folyamán vele foglalkozott, amin az apáca
titokban jól mulatott. Akárcsak gyors felfogású mostohaanyja, Eibhlin is észrevette Skye és Lord
Bürke hirtelen támadt, erőteljes, mindent elsöprő vonzalmát. És szánta mindkettőjüket.
Vacsora után Dubhdara O'Malley azt javasolta, hogy Skye mutassa meg Lord Burkeʹnek az O'Malley
rózsakertet. Nem volt szokatlan a kérés, mivel Dubhdara büszke volt legifjabb leánya szépségére, jó
modorára. Mindig élvezte, hogy Skye milyen hatással van a kastély, a család vendégeire. Anne csak
abban reménykedett, hogy Lord Bürke nem téveszti szem elől: Skye néhány nap múlva férjhez megy.
Niall és Skye lassan sétáltak ki a teremből, lassan mentek le a lépcsőn, lassan lépkedtek végig a
leeresztett felvonóhídon. Egyikük sem beszélt. Az írországi koranyár alkonyatának mályvaʹ és
aranyszínű fénye bevilágította a környéket. Hűvös volt, az enyhe szellő a rózsák érzéki illatát
hordozta.
ʹ Édesanyám évekig tervezte ezt a kertet ʹ szólalt meg halkan Skye. ʹ Nagyon szerette a rózsákat. Az
egyetlen olyan öröm volt, amit apám nem tagadott meg tőlem. A világ minden tájáról hozatta neki a
bokrokat. Gyönyörű a kert, ugye?
ʹ Varázslatos ʹ válaszolta nagyon komolyan Lord Bürke.
ʹ Köszönöm.
Tovább haladtak, ismét teljes csendben. Amikor a kert végébe értek, Skye sarkon fordult, hogy
visszamenjenek a kastélyba, de Lord Bürke megérintette a vállát, mire a lány megállt, s föltekintett a
férfira. Niall átölelte erős karjával. A vad öröm lángja lobbant fel a lányban. Tudta, hogy ez fog
történni! Akarta, hogy ez történjék! Ráborult a feketehajú férfifej, Skye O'Malley ajka pedig kissé
szétnyílt, akár a nyíló rózsabimbó, és az első csókot kapta életében.

Nagy meglepetésére Niall ajka puha volt. Nem várta ezt egy férfitől. Lord Bürke egyre szorosabban
vonta magához, és szája egyre követelőzőbbé lett. Skye ösztönösen engedett a követelésnek;
kiszabadította karját, és a férfi nyaka köré fonta, úgyhogy egyre szorosabban érintkezett a két test.
Skye egy pillanatig úgy érezte, szárnyal. Aztán hirtelen megszakította a csókot. Niall szeme sötétlett a
szenvedélytől. Lepillantott a lányra, és rekedten suttogta:
ʹ Tudtam! Tudtam, hogy így lesz!
Skye rövid időre észhez tért, és egész testében megremegett. Niall hüvelykʹ és mutatóujja közé fogta
a lány arcát, úgy suttogta:
ʹ Ne, édes, ne! Ne sajnáld, ami történt, és ne félj tőlem.
ʹ Nem. nem értem az egészet ʹ suttogta vissza a lány. ʹ Nem értem, mi történik velem.
ʹ Velünk, édesem! Mert velem is az történik, Skye! Alig ismerlek, de szerelmes vagyok beléd. Soha
eddig nem voltam szerelmes, Skye, de tudom, hogy most beléd szerettem.
Skyeʹnak eleredtek a könnyei. ʹ Nem szabad ilyeneket mondania nekem, Lord Bürke. Pár nap múlva
férjhez adnak Dom O'Flahertyhez.
ʹ De hát nem szereted őt, Skye!

ʹ Ugyan, Lord Bürke! Tudja, hogy van ez. A bölcső óta a jegyese vagyok.
ʹ Azonnal beszélek az édesapáddal, drágám. Nem szabad férjhez menned O'Flahertyhez.
Meghökkenve nézett a férfira.
ʹ S maga nincs elkötelezve, Lord Bürke?
ʹ Meghalt a lány, mielőtt. Még csak nem is ismertem. Gyere, édesem, még egy csókot!
Ismét érezte Skye a követelőző férfiszájat, és halk örömkiáltást hallatott, amikor átengedte magát a
csóknak.
Kész őrület! De hát szereti ezt az embert! S ez a híres, nagy ember szereti őt! O, a mindig megfontolt,
kiegyensúlyozott Skye első látásra belészeretett! Érezte a férfi testének erejét, bár Niall mindent
megtett, hogy visszafogja vágyakozását. Skye annál jobban szerette a férfit; mert ha most
megpróbálná magáévá tenni, ő szívesʹörömest odaadná magát, s ezt Niall bizonyára tudja.
A férfi nagy nehezen eleresztette; szeme csupa melegséget és becézést sugárzott.
ʹ Skye! Drága Skye! Megrészegítesz, szerelmem! Gyere, édesem. Menjünk vissza, mielőtt még
teljesen elveszíteném a fejem.
Kézen fogta a lányt, és lassan visszavezette a kastélyba.
Anne O'Malley nézte, nézte a terembe lépő párt, és néma kétségbeesés vett erőt rajta. Skye arca
kipirult, ajkán látszanak az iménti csókok nyomai, a szeme pedig csupa ábrándos várakozás.

Beszélnem kell a férjemmel, gondolta Anne. Ám akkor hirtelen fájdalom nyilallt egész testébe, s víz
áztatta el harisnyáját, cipőjét, alsószoknyáit.
ʹ A gyerek! ʹ kiáltott fel. Összegörnyedt, úgy szorította hatalmassá nőtt hasát. Azon nyomban
körülvették az asszonyok. Dubhdara O'Malley utat tört magának a tömegben, karjába vette feleségét,
s kivitte a teremből, föl, a hálószobába.
Senki se hitte volna, hogy egy asszony, aki ilyen könnyen szült meg három gyermeket, ilyen nehezen
fogja megszülni a negyediket. Anne O'Malley két álló napig vajúdott. Eibhlin, aki képzett bába volt,
keményen dolgozott. De a gyermek nagy volt, és kedvezőtlen a fekvése.
A fiatal apáca négyszer is átfordította a megfelelő helyzetbe, de a baba mind a négyszer visszafordult.
Végső kétségbeesésében Eibhlin ötödször is átfordította, és amint kitapintotta az apró vállakat, szép
szelíden megfogta a gyermeket, és lassan áthúzta a szülőcsatornán. A többi már Anne dolga volt.
Mint megjövendölte, ez is fiú lett, méghozzá óriási. A keresztségben a Conn nevet kapja majd.

Dubhdara O'Malley ifjú felesége ágyához lépett. A kimerült asszonyt már megfürdették, tiszta,
levendula illatú ágyneműt is kapott. Vörösborral, és vérzést elállító, nyugtató hatású gyógyfüvekkel
kevert, tápláló húslevessel itatták.
A szoba kiürült, O'Malley lehajolt, és arcon csókolta az asszonyt. A férfin nyomot hagytak az elmúlt
napok: kimondhatatlanul szenvedett a gondolattól, hogy elveszítheti szerető asszonyát.
ʹ Maradjunk ennél, Annié! ʹ mondta. ʹ Elégedett vagyok én öt fiúval, meg Írország legszebb,
legderekabb feleségével! Nem akarlak elveszíteni, szerelmem.
Anne halványan rámosolygott az urára és megpaskolta a férfikezet. Aztán egyszerre csak eszébe
jutott az ígérete.
ʹ Skye. ʹ kezdte gyönge, halk hangon.
Dubh egy pillanatig zavartan nézett rá, de rövidesen kitisztult a tekintete.
ʹ Skye? Persze, persze. Holnapra tűztük ki az esküvőt. Ugye, nem akarod, hogy elhalasszuk,
szerelmem? Ne okozzon ez gondot neked. Holnap férjhez adjuk Skyeʹt, sose félj. Csak pihenj szépen
és gyűjts erőt; és ha ébren vagy, holnap beküldőm hozzád, látogatóba a menyasszonyt meg a
vőlegényt, mielőtt leszáll az est.
Anne megpróbált beszélni, megpróbálta közölni az urával, hogy az esküvőt le kell mondania, hogy
Skye és Dom összeboronálása szörnyű hiba lenne. De addigra már hatott a mákony és hatott a
kimerültség. Anne küszködve igyekezett beszélni, de képtelen volt megszólalni. Lassan lecsukódott a
szeme. Mély, kábult álomba zuhant.

2. fejezet

Dubhdara O'Malley letekintett alvó leányára. Őt is egészen megrendítette a gondolat, hogy valójában
milyen gyönyörű ez a Skye, s magában azt kívánta, bár volna olyan neve és vagyona, hogy az ifjú
O'Flahertynél méltóbb férjet szerezzen a leánynak.
Dubh nem szerette az angolokat, de tudta jól, hogy az angol királyi udvar mostanában a világ közepe,
s elképzelte magában, mennyire ragyogna ott Skye O'Malley.
De azért így sem tesz rosszat a lányával. Skye férje a Ballyhennesseyʹbe való O'Flaherty nemzetség
következő feje lesz, Skye pedig a Dómot követő nemzetségfő édesanyja. Ezt jól elrendeztem,
gondolta. Bár nagyon fog hiányozni nekem a kicsike, folytatta a gondolatsort. Ugyan miért nem
vallom be magamnak, hogy ennek a kislánynak egészen különleges helye van a szívemben? Tiszta
O'Malley ez a lány! Ő maga ez ʹ női változatban. S egyáltalán nem olyan, mint a többi gyermeke.
Néhány percig néma csodálattal bámulta a lányt, aztán gyöngéden megrázta a vállát.
ʹ Ébredj, Skye! Ébredj, lánykám!
Skye ellenállt: semmi kedve sem volt felébredni az álomból, amelyben Niallal csókolózott. Apja
azonban addig erősködött, amíg Skye végül félig kinyitotta a szemét.
ʹ Apa? Mi van?
ʹ Annié szép, egészséges fiút hozott a világra. De meglehetősen megviselte az erőfeszítés. Nem
szeretné azonban, ha elhalasztanók az esküvődet. Az ünnepség a tervek szerint fog lezajlani, és téged
egy óra múlva összeadunk Dómmal a családi kápolnában. Gyerünk, Skye, kelj fel! Az esküvőd napja
ez!
Skye erre nyomban magához tért:
ʹ Nem, apa, nem! Anne megígérte, hogy.
ʹ Jól, van, kedvesem, jól van ʹ szakította félbe lányát az apa. ʹ Anne sajnálja, hogy nem vehet részt az
ünnepségen, de tudja jól, hogy halasztás nem lehetséges, hiszen a kastély már tele van vendégekkel.
Skye felült. Fekete haja fehér vállára omlott. Óriásira nyílt szeme mélykéken világított szív alakú
arcában. Apja zavartan fordította el tekintetét a tökéletes kis mellről, amelyet látni engedett a
vékony ing.
ʹ Apa! Figyelj rám, nagyon kérlek! Nem akarok férjhez menni Dom O'Flahertyhez! Mondd, miért nem
hallgatsz meg?
Dubhdara O'Malley leült kedvenc gyermeke ágya szélére.
ʹ Nézd, drágaságom, ezt már nem egyszer megbeszéltük. Természetesen férjhez mégy Dómhoz.
Kellemes fiatalember és jó parti. Magától értetődő az ilyen menyasszonyi idegesség, de úrrá kell
lenned rajta.
De hát miért nem hajlandó megérteni az apja, hogy miről van szó?
ʹ Nem, apa, nem, nagyon kérlek! Gyűlölöm Dómot! Én nem vagyok képes. Én nem fogok hozzá
menni!

Hangja szinte sikoltásba csapott.
ʹ Skye! ʹ szólt rá az apja immár komor hangon. ʹ Ebből elég! Két álló esztendeig halogattam ezt az
esküvőt, remélve, hogy majd csak kinövöd az önfejűségedet. De most már megelégeltem a dolgot.
Semmi okod a visszalépésre; vallásos elhivatottságot nem érzel, csupán ostoba kis szűzies félelmet,
de holnap ilyen korra azon is túl leszel.
Ezzel fölállt.
ʹ Csinosítsd ki magad Dom számára, drágaságom!

És kiment a szobából.
Skye sírva fakadt. Kudarc, düh és félelem vegyült a sírásába. Hangos, elcsukló, szorongó zokogásában
forró, sós könnyeket ontott, s úgy bedagadt a szeme, hogy alig látott. Molly szörnyű állapotban
találta ifjú úrnőjét; sarkon fordult, és elrohant Eibhlinért. A fiatal apáca azonnal a helyszínen termett,
szerető karjaiba ölelte testvérhúgát, és igyekezett megvigasztalni. Amikor végre csillapodott a
zokogás, Eibhlin a párnára fektette Skyeʹt, egy pohár borban gyógyfüveket oldott fel, és megitatta
húgával. Ez majd megnyugtatja. Többször tanúja voltam már az ilyesféle menyasszonyi szorongásnak,
gondolta.
Aztán rózsavízbe áztatott puha vászonkendővel borogatta Skye lehunyt szemét.
ʹ Ez majd leapasztja a duzzadást ʹ közölte Mollyval. ʹ Most hadd pihenjen egy fél óra hosszat, aztán
felöltöztetjük az esküvőre.
És Skye O'Malley rövidesen ott állt Dom O'Flaherty mellett a kastély gyertyafényes kápolnájában,
ahol is férjhez adták. Minden vendég egyetértett abban, hogy ilyen szép menyasszonyt még nem
láttak. A menyasszonyi ruha tejfehér szaténből készült; a szögletes, mély nyakkivágást ezüstcsipkés,
széles fodrok szegélyezték. A mély kivágás jó rálátást nyitott a vőlegénynek a szépséges keblekre, és
Dom O'Flaherty az ajkát nyalogatta: nemsokára meglátja a kis rózsaszín mellbimbókat.
Miközben az idősecske pap mondta, mondta a szertartásos latin szöveget, a vőlegény kéjsóváran
gondolt rá, miként fogja éjszaka pihentetni a fejét azokon a párnás melleken. Amikor Skye a kezét
nyújtotta, hogy átvegye a jegygyűrűt, Dom észrevette, milyen pompás a mátkája ruhája. Hasított
ujjak, ezüstös csipkével ékesített betétek. A csuklót is csipke szegélyezi. A menyasszony gyönyörű
fekete haja szabadon omlik a vállára, ártatlansága jeléül, s illatos fehér virágokból font egyszerű
koszorú szolgál fejékéül.

Skye arcszíne a ruhájáénál is fehérebb volt, s ha Dom jobban odafigyel, hát feltétlenül észreveszi Skye
szemében a tehetetlenség, a csapdába esett vad kifejezését. A nővére adta mákony hatása alatt a
lány kénytelen volt végigcsinálni a komédiát. Válaszai alig voltak hallhatók, a mozgása pedig akár
valami bábué. Családja azt hitte, hogy mindez csupán a szokásos menyasszonyi idegességnek
tulajdonítható.

Kimondatott, hogy ők ketten: férj és feleség. Megfordultak, hogy szembenézzenek a két családdal, s
ebben a pillanatban szélesre tárult a kápolna ajtaja: Niall Bürke lépett be rajta; arca szorongást,
szeme fájdalmat tükrözött, amit csakis Skye érthetett meg. Jó volna most meghalni, gondolta a lány.

ʹ Megcsókolni a menyasszonyt! ʹ hangzott mindenfelől a kiáltozás. ʹ Megcsókolni a menyasszonyt!
Dom O'Flaherty szembefordult feleségével.
ʹ Mostantól fogva az enyém vagy! ʹ szólt hozzá diadalmasan.
Szája megtalálta Skyeʹét. Nyelvét felesége puha ajkai közé erőszakolta, úgy csókolta szájon.
Mindenünnen durva, biztató kiabálás hallatszott. Lágy volt a férfi nyelve, puha, de követelőző. Skye ʹ
mintegy menekülésként az iszonyat elől ʹ elalélt.
ʹ Ohó! ʹ kiáltott fel örvendezve Dubhdara O'Malley. ʹ Nagyszerű bizonyítéka a kislányom
ártatlanságának! Az első csóknál elájul! Lazítsd meg a fűzőjét, fiam. Úgy értesültem, hogy egész jól
kiismered magad a nők ruházatában.
Miközben a kápolna visszhangzott a Dubh O'Malley szellemeskedését üdvözlő általános kacajtól,
Dom O'Flaherty felkapta a menyasszonyt, és kivitte a kápolnából. Niall Bürke pedig tehetetlenül
nézte, amint az eszméletlen Skyeʹt felviszik az emeleti szobába. Kedve lett volna pofon vágni az
önelégült fiatalembert, aki tulajdonosi mivoltának szembetűnő büszkeségével cipelte karjában Skye
O'MalIeyt.
Életében először szenvedett vereséget Írország egyik leghatalmasabb nemzetségének örököse. Az
utóbbi három nap alatt Niall hiába kereste Dubhdara O'MalIeyt, a ház ura elérhetetlen volt a
vendégei számára, ifjú felesége és újszülött kisfia vette igénybe minden percét. Niall nem gondolta
volna, hogy ilyen körülmények között ilyen hamar férjhez adják Skyeʹt. Úgy vélte, lesz ideje beszélni
az O'Malley nemzetség fejével. Igaz, adódott volna némi kellemetlenség, de hát nincs abban semmi
becstelenség, ha O'Malley a Ballyhennessey örököst a mayói MacWilliam örökösre cseréli.
Niall a családtagokkal együtt benyomult a hálószobába. Dom az ágyra fektette édes terhét. Fürge
ujjakkal lazította meg a fűzőt. Egy pillanatra megfeledkezve a közönségről, megsimogatta Skye
keblének lágy, tejfehér domborulatát. Halványkék szeméből csak úgy áradt a mohóság, s Niallt majd
szétvetette a gyilkos düh.
ʹ Nono, fiacskám ʹ kuncogott O'Malley. ʹ ma éjszakáig nem kerülhet sor ilyesmire. A feleségednek
helyt kell állnia a lakomán elhangzó pohárköszöntők alatt, és biztosan nem bírná végig, ha már most
magadévá tennéd.
A körülállók röhögéseitek, gúnyolódtak, és Dom O'Flaherty elvörösödött. Kisvártatva Eibhlin tört utat
a tömegben, Skye ágya mellé térdelt, és dörzsölni kezdte a húga csuklóját.
ʹ Molly, kérem a bort ʹ szólt. ʹ És egy forró tollat is kérek. Apa! Jó lenne, ha ez a sok ember távozna a
szobából. Veled együtt, Dom testvér. Ha azt akarjuk, hogy Skye talpra álljon és végigcsinálja az
esküvői lakomát, akkor most pihennie kell.

Lassan kiürült a szoba, és Eibhlin, Molly segítségével, felültette Skyeʹt. A tollat, amelyet Eibhlin kért,
tűzön megperzselték, és ideʹoda húzogatták Skye orra alatt. Aztán az altatóval kevert bort
beerőszakolták a szájába. Skye fulladozva felköhögött, s kinyitotta a szemét.
ʹ Elájultál ʹ közölte vele tárgyilagosan az apáca.
ʹ Ó. Az az ember. A szájamba dugta a nyelvét, Eibhlin ʹ mondta Skye, szemlátomást
megbotránkozva. ʹ És azt mondta, hogy. Az övé vagyok.
ʹ De hát valóban az övé vagy.
ʹ Nem! Soha nem leszek Dom O'Flahertyé. Soha nem leszek egyetlen férfié se!
Eibhlin hátranézett.
ʹ Elmehetsz ʹ szólt a vonakodó Mollynak. S Molly távoztával az apáca halkan így szólt Skyeʹhoz:
ʹ Niall Burkeʹről van szó, igaz, Skye? Egek ura, csak nem vette el a szüzességedet?
Skye elkeseredve rázta meg a fejét:
ʹ Feleségül akart venni, Eibhlin. Beszélni akart apával.
ʹ De nem beszélt vele. Vagy ha mégis, akkor apa nemet mondott. Téged összeadtak Dom
O'Flahertyvel, Skye. Szembe kell nézned ezzel. Kötelességed, hogy jó felesége légy. Szeret téged, és
az Egyház szemében urad és parancsolod.
ʹ De hát én képtelen vagyok rá, Eibhlin! Egyszerűen képtelen vagyok rá! Gyűlölöm Dómot, és nem
bírom elviselni az érintését.
ʹ Van nő, aki nem viseli el az ilyesmit. Talán te is közéjük tartozol.
ʹ Nem, nem! Amikor Niall Bürke csókolt meg, gyönyörű volt, tökéletes! Kívántam őt. Ügy, ahogy nő
kívánja a férfit. Házasságban. Dómmal azonban nem érzem ezt.
ʹ Most aludj szépen, kicsikém ʹ nyugtatta húgát az apáca. ʹ Néhány óra múlva háziasszonynak kell
lenned az esküvői lakomán.
Skye sóhajtva hanyatlott hátra. Hatott a mákony, és Skye hirtelen elaludt. Arcán még ott csillogtak a
könnyei. Eibhlin a fejét csóválta. Mi lelhette apát, hogy ragaszkodik ehhez a házassághoz, amikor
tudja, hogy Skye ennyire viszolyog ettől a köteléktől? Legkisebbik lánya volt mindig a kedvence,
rajongott pompázó szépségéért, s örült, hogy a lány imádja a tengert. Eddig sose kényszerítette
semmire.
Eibhlin eltűnődött. Édesapjuk talán szeretné házon kívül tudni Peigi O'Malley utolsó leánygyermekét
is, mert csak úgy tud igazán örülni második feleségének és öt fiának. Akárhogy is ʹ de persze Skyeʹ
nak sose vallaná be ʹ, Eibhlin osztozott húgával a Dom O'Flaherty iránt érzett ellenszenvben. Önfejű
fickó, mérhetetlenül hiú, és kitűnő nevelése ellenére szánalmasan tudatlan. Eibhlin felsóhajtott.
Nincs mit tenni. Ez a férfiak világa, és egy tisztességes nő vagy feleség, vagy apáca. Eljön talán az idő,
gondolta sóvárogva, amikor mindez megváltozik. Visszament a kápolnába, imádkozni a húgáért.
Egyebet nem tehetett.

Amikor Skye órák múlva felébredt, ismét úrrá lett a tudatán helyzetének szörnyű valósága. Nem
nagyon ismerte a férfiakat, azt azonban ösztönösen érezte, hogy férje olyan ember, aki könyörtelenül
lecsap a gyöngékre és a tehetetlenekre. Dom imád diadalmaskodni. Úgyhogy nem szabad éreztetnie
vele, mennyire kétségbe van esve.
Lassan felkelt. Még szédült egy kicsit. Megmosta az arcát rózsavízben. Még mindig laza volt a fűzője,
úgyhogy mély lélegzetet vehetett, amitől kissé kitisztult a feje. Hirtelen hátrafordult, mivel ajtónyitás
zaját hallotta. Dühbe gurult, amiért megzavarták magányát.
ʹ Hogy merészelsz belépni a szobámba? ʹ vonta kérdőre a férjét.
ʹ Elfelejted, kicsikém ʹ húzódott vontatott mosolyra Dom szája. ʹ hogy akkor van jogom belépni a
szobádba, amikor csak kedvem tartja. A férjed vagyok.
ʹ Nem felejtettem el semmit, Dom ʹ mondta remegve, de igen határozottan. A férfi közelebb jött.
Skyeʹt most sem hagyta el a bátorsága.
ʹ Ne merj közelebb jönni! ʹ kiáltotta. Hátrált, hátrált, de a férfi nem tágított, és Skye lábszára már az
ágyhoz nyomódott. Dom tekintete megrémítette, de egyenes testtartást erőszakolt magára, és
rezzenéstelenül nézett a férfi szemébe. Szíve a torkában dobogott.
ʹ Tetszik nekem szűzi félénkséged, Skye. Egy bizonyos határig. Végigsimította felesége arcát, aztán
Skye nyakára, majd mellére csúszott a kéz, és belemarkolt a selymes húsba.
ʹ A férjed vagyok, és semmiféle engedetlenséget nem tűrök. Az apád rettenetesen elkényeztetett, de
én nem foglak kényeztetni. Úgy foglak idomítani, mint a szukáimat az ólban, és te mindenben
teljesíteni fogod a kötelességedet. Valahányszor hibázol, megbüntetlek. Érted, Skye?
ʹ Igen, Dom ʹ hangzott Skye válasza.
Lesütötte szemét, de csak azért, hogy leplezze lángoló gyűlöletét.
ʹ Akkor jó ʹ mondta Dom, kissé engedékenyebb hangon. ʹ Most pedig gyere ide, kicsim.
Az ujjai, közé vette Skye arcát, és erőszakkal fölemelte a nő fejét. Nedves ajkait a felesége szájához
illesztette, s a nyelve utat talált az összeszorított fogak között. Skye összeborzadt az utálattól. A
nedves férfiajkak most a nyakát szántották végig. Dom az ágyra döntötte Skyeʹt, ráfeküdt, s addig
húzta a ruhát, amíg ki nem látszottak a tökéletes kis mellek. A férfi már nyitotta a száját, hogy
megcsókolja az egyik rózsaszín mellbimbót, de akkor Skye fölsikoltott.
Dom megdermedt, kinyitotta szemét, és letekintett feleségére.
ʹ Kérlek, Dom ʹ szólt Skye ʹ meg kell jelennünk a vendégeink előtt. Dom felnyögött, amiért kísérlete
nem sikerült; lassan felkelt, gyilkos pillantást vetett feleségére, és kitámolygott a szobából.
Odakint az előszobában egy pillanatra megállt, hogy kifújja magát és megdörzsölje sajgó lágyékát.
Igaza van ennek a nőnek, a fene egye meg! Nem merhet közeledni hozzá az éj leszállta előtt, addig
viszont csillapítani kell ágyékának tüzét.

Dom O'Flaherty kék szeme összeszűkült pillanatnyi töprengésében, s megnyerő mosoly világította
meg vonásait. Molly állt meg vele szemben, végignézett rajta, és rögtön látta, mire van szüksége a
férfinak. Szó nélkül kézen fogta Dómot, s az előszoba sarkán túl, az ablaktalan benyílóba vezette.
Meglazította Doni gatyakorcát, és a lélegzete is elakadt lelkesedésében.
ʹ Ó, uram! Ez már döfi! Több mint elég!
Karját a férfi nyaka köré fonta, és izgatottan suttogta:
ʹ Egy csókot, szerelmem!
Dom ráborult, megtalálta ajkával a lány száját, és közben az alsóʹszoknyák fölemelésén
mesterkedett. A kőfalnak támasztotta Mollyt, a lány pedig átkulcsolta lábaival a férfi derekát. Dom
marokra fogta Molly húsos, telt fenekét, s mélyen behatolt a lány készségesen forró ölébe. Aztán
mozgott előreʹhátra, előreʹhátra, és vajmi keveset törődött azzal, hogy a lány feje odaʹodacsapódik
a falhoz. Molly nyöszörgött, részben a gyönyörtől, részben a fájdalomtól. A férfi hamar kielégült,
Mollyt talpra állította, ő maga pedig rendbe hozta ruházatát. O'Flaherty úgy hagyta ott Mollyt, hogy
egyetlen szóra vagy pillantásra sem méltatta. Molly pedig vinnyogva csúszott le a padlóra.
Skye, aki általában csak a templomban imádkozott, most a naptár minden szentjének hálát adott,
amiért haladékot kapott. De éjszaka már nem lesz kegyelem! Kénytelen lesz elviselni mindazt, amit a
férfiak művelni szoktak a nőkkel. Skyeʹnak csak sejtései voltak erről; a nővérei nőse beszéltek a nemi
életükről, Anneʹnek pedig nem jutott ideje arra, hogy felvilágosítsa legfiatalabb mostohalányát.
Úgyhogy bizony ki leszek szolgáltatva Dómnak, állapította meg magában Skye.
Elővette a hajkefét, és rendbe hozta frizuráját. Aztán elsimította a ráncokat menyasszonyi ruháján, és
elhagyta szobáját. Dom felbukkant valahonnan a sötétből, s kart karba öltve mentek le a
nagyterembe, üdvözölni a vendégeket.
Az ünnepség nélkülük is megkezdődött, s most üdvrivalgás fogadta a megérkezésüket. A már félig
részeg Dubhdara O'Malley odatántorgott hozzájuk, s a megrakott asztalhoz kísérte leányát és az
újdonsült férjet. Skye megrémült, amikor látta, hogy jobbján a férje, balján pedig Lord Bürke áll.
ʹ Jó estét, O'Flaherty asszony ʹ szólt szertartásosan a lord. ʹ Fogadja legjobb kívánságaimat. Sok
boldogságot.
ʹ Köszönöm lordságodnak ʹ hangzott Skye válasza. Nem, mert Niallra nézni; félt, hogy ismét elsírja
magát. Reszketett a keze, amikor a poharáért nyúlt. Niall szíve összeszorult a látvány hatására.
Innisfana ura, Dubhdara O'Malley igazán nem fukarkodott. Több hatalmas osztrigástál, fehérborban,
fűszerekkel együtt forralt garnélaʹrák és tengeri rák pompázott az asztalon. A roston sült tengeri
pisztrángot lazaccal és kisebb ʹ édesvízi ʹ pisztrángokkal tömték ki, meg apró kagylókkal; egymás
után hozták az asztalra a különböző fogásokat. A vőlegény falta a nyers osztrigát, s harsányan
emlékeztette a jelenlevőket, hogy az osztriga növeli a férfierőt.
A következő fogás egy teljes hattyú volt; a körítés citromʹ és gyömbérmártásba áztatott kappan,
szalonnás kacsa, kövér, rostonsült galamb, fiatal báránykák egészben, félig főtt marhahús, melyről
csöpögött a zsír és a véres nedű, főtt nyúl, húspástétom darabkák, aztán külön tálakon friss fejes
saláta, zöldhagymadarabkák ecetben. Ezüst kenyérszeletelők is rendelkezésre álltak, meg táblákban a

vaj. Nem is szomjazott senki: ezüst korsókban fehérʹ és vörös bor, agyag kancsókban sör állt minden
asztalon, és a szolgák folytonʹfolyvást hozták az utánpótlást.
Utolsó fogásként gyümölcskocsonyát szolgáltak fel pudinggal, gyümölcsös pitével, csípős ízű sajttal,
Franciaországból hozatott cseresznyével és spanyolhoni naranccsal. Az alkalomra szerződtetett
főszakács igencsak kitett magáért egy nagyszerű marcipántortával. A tetején ékeskedő dísz
mátkapárt ábrázolt; a vőlegény nadrágja elöl feltűnően domborodott, a menyasszony pedig
szemérmetes mosollyal szemlélte a dudort.
Sorra hangzottak el a pohárköszöntők. Trágárak és elmélkedők vegyesen. Végül Dom O'Flaherty a
menyasszonyhoz fordult:
ʹ Menj és készítsd fel magad a fogadásomra, kedves ʹ szólt. ʹ Hála apád bőkezűségének, itt már jól
belakmároztam. Most a te édes húsodat akarom megízlelni.
Skye elpirult. Egész testében reszketett.
ʹ Meg kell fürödnöm ʹ mondotta. ʹ Reggel nem volt rá időm.
ʹ Meddig tart?
ʹ Egy óra hosszat.

ʹ Fél óra hosszat, Skye. Többet nem tudok várni.
Skye felállt; s abban a pillanatban nagy ordítás hallatszott. Skye összekapta magán a szoknyáit,
átrohant a termen, mögötte futottak a nővérei, akiket röhögő fiatalemberek csapata követett. Ha
sikerül megfogniuk a menyasszonyt, vagy koszorúslányainak egyikét, csókot kaphatnak, mintegy
bánatpénzként. Az O'Malley nővérek hihetetlenül gyorsan értek fel Skye szobájába ʹ ahol a fiatal pár
tölti majd az éjszakát, ʹ s becsapták az ajtót, sikerrel kirekesztve a fiatalembereket.
A kandalló előtt egy dézsa víz gőzölgött.
Skye hálásan tekintett szolgálójára.
ʹ Az Isten áldjon meg, Molly. Kitaláltad a gondolatomat.
ʹ Tudtam, hogy nem volt ideje megfürödni ʹ válaszolt a lány, és segített Skyeʹnak a vetkőzésben. Az
O'Malley nővérek sürgölődtek: elrakták Skye gyönyörű ruháját, rendbe hozták a szobát. Sine fogta az
ágymelegítő serpenyőt, és az ágynemű alá csúsztatta.
ʹ A hideg lepedő lehűti a férfiúi lángolást ʹ jegyezte meg.
Skye csak a fürdőjére gondolt. Ha eszébe jut, ami azután következik, talán bele is bolondul.
Körülnézett hálószobájában. Semmi sem változott, kivéve, hogy most virágzó faágakat helyeztek el
benne, az ősi pogány termékenységi szertartás szerint. Az azúrkék bársonykárpittal ékes, nagy, fekete
tölgyfa ágy frissen megvetve, levendulaillatú, finom fehér ágyneművel. A színben hozzáillő nagy
szekrény persze üres, mivel a ruhákat már becsomagolták, hogy elszállítsák az új otthonba. Skye
gyorsan megmosakodott, aztán kilépett a dézsából, egyenesen az előmelegített fürdőlepedőbe.

Gyönyörű szép teste rózsaszínben pompázott a fürdővíz melegétől. Molly gyorsan megtörölgette,
majd behintette illatos púderrel. A nővérek tüsszögtek a portól.
ʹ Nyisd ki egy kicsit az ablakot ʹ utasította a szolgálót Moire. ʹ És hozd ide a selyemköntöst, Molly.
Skye elpirult.
ʹ Jaj, ne, Moire! Irgalom atyja, csak azt ne!
ʹ Skye! ʹ szólt rá erélyesen Moire. ʹ Családi szokás ez nálunk, és mi mindannyian követtük. Úristen,
kishúgom, te vagy a legszebb közülünk! Nincs semmi szégyellnivalód, te lány!
ʹ De hogy az a sok vigyorgó férfi meztelenül lásson! ..
ʹ Mi, az O'Malley lányok, büszkék vagyunk arra, hogy szűzen mentünk férjhez. Te is tartani fogod
magad a régi szokáshoz.
A selyemköntös lazán takarta Skye testét.
ʹ Nyisd ki az ajtót, Peigi ʹ szólt Moire. ʹ Hallom már a férfiakat. Alig lépett hátra Peigi az ajtóból,
máris betódultak a kis szobába a röhögő vendégek. Dom O'Flahertyt már részben levetkőztették a
barátai. Dubhdara O'Malley a legifjabb leányához lépett. Nagyon részeg volt már, de azért még el
tudta játszani a szerepét. Kezével csendet parancsolt. Mindenki elhallgatott.
ʹ Az utolsó lányomat adom most férjhez. Akárcsak a többi lányom esetében, büszke vagyok, hogy
szűzen, szeplőtelenül lesz a férjéé.
Fejével intett Moireʹnek és Peiginek, ők pedig lehúzták Skyeʹról a köntöst, s a padlóra hullatták a
ruhadarabot. Skye ott állt anyaszült meztelenül. Amikor megfordult, a nővérei felemelték hosszú,
fekete haját, hogy megmutassák a vendégeknek: nincs itt elrejtve semmi. Skye szép teste úgy
ragyogott a gyertyafényben, akár a gyöngyház.
Jól hallható sóhajtás suhant végig a szobán, mert az egybegyűlt férfiak és nők csodálták ʹ és irigyelték
ʹ az ifjú szűz tökéletességét. Az újdonsült férj szemlátomást meghatódott. Skye csodálatos volt
rózsaszín bimbójú kis mellével, szépen ívelt, karcsú, hosszú lábszárával.
Hirtelen megdöbbenés lett úrrá a vendégeken: előrelépett ugyanis Niall Bürke, leplezetlenül járatta
végig ezüstös tekintetét a menyasszony testén, majd kijelentette:
ʹ O'Malley! Mint legfőbb hűbérura, követelem, hogy gyakorolhassam az első
éjszaka jogát, ezt a hölgyet illetően.
Innisfana ura nagyot nyelt.
ʹ Rossz tréfa ez lordságod részéről ʹ mondta, immár teljesen kijózanodva. Nagyon remélte, hogy
Bürke részeg, de közben tudta, hogy nem az. ʹ Az én leányom nem holmi parasztlány ʹ jelentette ki
igen határozottan.
Lord Bürke kihúzta magát, s imponáló magasságban tornyosult mindannyiuk fölött. Büszkén tekintett
szét a szobában.

ʹ A legfőbb hűbérura vagyok, Dubhdara O'Malley! Engedelmességet fogadott nekem a tizedik
születésnapomon. Az én nagylelkűségemnek köszönheti Innisfana bárói birtokát. Törvényeink
értelmében teljesítenie kell a kérésemet.
ʹ Nem! ʹ kiáltott fel Dom. ʹ Ez a lány az enyém! Az enyém! És én nem vagyok az ön hűbérese.
Lord Bürke megvetően mérte végig a nála jóval fiatalabb férfit.
ʹ Hadd, emlékeztessem, O'Flaherty, hogy a családja engedelmeskedni tartozik atyámnak, akit én
képviselek. Követelem a felesége első éjszakáját. Vajon a két úr bármelyike veszélybe sodorná a
családját, és sértésre vetemedne ellenem egy lány szüzessége miatt? Mellesleg szólva, O'Flaherty, ha
majd a felesége megtanul tőlem egyetʹmást, sokkal jobban meg fog felelni a maga ízlésének is.
Értesüléseim szerint maga nemigen tud bánni a szűzlányokkal.
A szobában jól hallhatóan mindenki mély lélegzetet vett. Dubhdara Malley zavartan toporgott. Akkor
aztán hirtelen eszébe ötlött, hogy a végső döntést újdonsült vejének kell meghoznia.
ʹ Engedelmeskedem lordságodnak ʹ mondta nagy sietve, és szinte megkönnyebbülten sóhajtott fel.
A szoba felforrósodott csendjét végül Dom hangja törte meg:
ʹ Hajlandó vagyok váltságdíjat fizetni lordságodnak ʹ mondta. ʹ Isak jelölje meg az összeget, kérem.
Niall Bürke kihívó pillantást vetett Dómra.
ʹ Vagy a maga életét követelem, vagy a lány szüzességét ʹ jelentette ki.
A szobában mindenki levegő után kapkodott. Ez aztán a dráma! Beszélni fognak róla sok elkövetkező
év során ʹ Írország kastélyaiban és kunyhóiban egyaránt. Vajon miért akarja Lord Bürke ennyire
megkapni a menyasszonyt? Persze, persze, gyönyörű teremtés, de nagy ritkaság volt akkoriban, hogy
a hűbérúr magának követelje egy hűbérese menyasszonyának első éjszakáját.
Dom O'Flaherty előbb elsápadt, aztán elvörösödött ʹ rémületében és tehetetlen dühében. Skyeʹra
pillantott, aztán ismét Lord Burkeʹre. Kiképzetté, amint ölelkeznek. A fene egye meg ezt a rohadt
frátert! Gondolta. Alaposan beleestem a csapdájába.
ʹ Megadom magam! ʹ mondta aztán ádázul. ʹ Maga pedig kerüljön pokolra, Lord Bürke!
Sarkon fordult, és kicsörtetett a szobából. Dubh O'Malley és a vendégek gyorsan követték.
Niall Bürke lassan a szoba ajtajához lépett, becsukta, majd rátolta a reteszt. Aztán visszafordult és
Skyeʹra pillantott. A lány némán figyelte az iménti szóváltást, lapult, akár nyuszi a fűben.
ʹ Igazán akarlak ʹ mondta halkan Niall.
A lány tágra nyílt szemmel nézett rá; kékeszölden ragyogott a szeme a fehér arc keretében.
ʹ Tudom ʹ válaszolta csendesen. ʹ De meg kell mondanod, mit csináljak. Sose mondta meg nekem
senki, mi a teendő ilyenkor, és nagyon tudatlan vagyok. Anneʹnek nem volt ideje, hogy
megmagyarázza ʹ lette hozzá félszegen.

Kedves mosoly világította be a férfi arcát. Hirtelen ismét az ő Niallja állt előtte.
ʹ Azt hiszem, édesem ʹ mondta nyájasan ʹ, hogy először is be kell bújnod az ágyba. Mintha fáznál.
Niall felnyalábolta Skyeʹt, és gyengéden a takaró alá tuszkolta.
ʹ Csókolj meg, Niall ʹ hangzott az egyszerű kérés. Most először szólította Skye a keresztnevén a férfit.

ʹ Éppen ez a szándékom, Skye. Csak adj egy percet, hogy levetkőzzem.
ʹ Gyorsan, kérlek!
Ha más lányról lett volna szó, hát Niall valami trágár tréfát enged meg magának. De Skye oly lelkes,
oly sürgető! Úgyhogy a lord nem tréfálkozott, hanem ráborult Skyeʹra, és megcsókolta a lány
felkínált ajkait. Jóízű csók volt, s alig akarták abbahagyni. Végül a lány elhúzódott.
ʹ Meg akartam bizonyosodni, hogy éppoly jó lesz csókolózni veled, mint amilyen legutóbb volt.
Amikor Dom megcsókolt ma, majd' meghaltam, úgy undorodtam tőle.
ʹ És most is olyan jólesett, mint a kertben, édesem? Az ezüstös tekintet forrón simogatta végig a
lányt.
ʹ Igen, Niall. Most is ʹ mondta Skye.
A férfi gondosan, sietség nélkül vetette le a ruháit és az ágyhoz lépett.
ʹ Láttál már meztelen férfit, Skye? ʹ kérdezte.
A szoba sarkában lévő kis kandalló tüze egy pillanatra megvilágította Niall csupasz testét.
ʹ Nem. Csak deréktól fölfelé ʹ felelte a lány. ʹ Nagy melegben a matrózok gyakran levetették az
ingüket. Meg láttam a meztelen lábukat, sőt a lábszárukat is.
A lány szeme lassan pásztázta végig a férfitestet; tekintete egy pillanatra elidőzött a nemi szervnél,
majd restelkedve vándorolt följebb.
ʹ Remélem, tetszik, amit látsz, kedvesem ʹ ingerkedett a férfi, és bebújt Skye mellé az ágyba.
Karjaiba vette a lányt, s maga alá húzta.
ʹ Ó, Skye! Édes, drága Skye! Sokat kockáztattam érted, kedves!
Szája újra megtalálta a nőét, de ezúttal más volt az egész. Ingerkedtek a férfiajkak, könnyedén,
játékosan becézgették Skye száját, az arcát, verdeső szempillákat, a homlokot, az orcákat, még az orr
hegyét is.
Az édes ostrom okozta meglepetés, elállította a lány lélegzetét, s nem készült fel a forró férfikéz
érintésére. Niall szelíden fogta behajlított tenyerébe a lány mellét.
ʹ Ó! ʹ sóhajtott fel Skye. ʹ Ó, Niall, sajnálom, hogy olyan kicsi vagyok ʹ mentegetőzött Skye, és
képtelen volt szembenézni a férfi forró tekintetével.

ʹ Ugyan, Skye, tökéletes vagy! Látod, milyen édesen simul a kezembe a melled? Akár egy kis fehér
gerlice.
A fekete hajú fej a lány keblére hajolt: Niall megcsókolta a rózsaszín mellbimbót, amely az ajkak
érintésére szinte azonnal megkeményedett.
Szelíden hátratolta a lányt a párnák közé, s gyengéden terpeszülésbe segítette. Forró ajka összeʹ
vissza csókolta a remegő kebleket, s élvezte a lány gyorsan fokozódó gerjedelmét. Skye gyönyörű
hajzuhataga sötéten csillogva hullámzott a fehér vászon párnák között. Hátravetette a fejét, teljes
pompájában ívelt a karcsú nyak, s a forró férfiajkak lángoló csókokkal borították a remegő testet.
A férfi a lány törzse alá csúsztatta jókora kezét; élvezte a lány selymes bőrét. Skye hirtelen lángra
lobbant, tehetetlenül és rémülten sóhajtozott. Mintha cseppfolyóssá vált volna a teste. Pilledtséget
érzett, de egyszersmind nagy erőt is. Niall gyengéd és nyugtató szerelmes szavakat sugdosott a
fülébe.
Skye halkan felnyögött, amikor meglepődve tapasztalta, hogy a férfiujjak gyengéden végigkutatják a
testét és kiűzik belőle a feszültséget. S újabb érintésnek ébredt tudatára: Niall férfiassága keményen
feszült a puha női lábnak. A férfi térde szelíden feszítette szét a combokat. A lüktető vessző
megérintette Skye nőiességének csúcsát, s a lány a félelem és a vágy jóleső ködében hallotta a férfi
szavait:
ʹ Csak egy pillanatig fog fájni, Skye. Aztán már nem lesz több fájdalom, szerelmem.
ʹ Igen! Igen! Kérlek! ʹ zihált Skye; nem tudta pontosan, hogy mire vágyik, de teljes szívéből akarta. A
mélységes, égető fájdalom hamar elmúlt, és csodálatos, lüktető forróság öntötte el egész valóját. Az
ezüstszürke szemek találkoztak a kék szemekkel, s a szenvedély szenvedélyt tükrözött. Egy pillanatra
megállt velük az idő, aztán Skye felkiáltott élvezetében, amikor megtört a keménység, és őt eltöltötte
a selymes nedű. Pár percnyi kifulladt zihálás után Niall arrébb gördült, s karjaiban ringatta Skyeʹt,
simogatta puha sűrű haját. Amikor ismét megszólalt, a bársonyos hang alig hallhatóan megremegett:
ʹ Köszönöm, Skye, én szerelmem, kicsikém! Köszönöm a legértékesebb ajándékot, amelyet egy szűz
adhat egy férfinak.
Skye elmozdult, hogy lássa Niall arcát, és frissen szerzett asszonyisága merészséget oltott belé.
ʹ Egész életemben rád vártam, Niall Bürke. Ne hagyj el, mert inkább vagyok a te szeretőd, mint Dom
O'Flaherty felesége. Mindenhová követlek.
ʹ Nem hagylak én el, Skye ʹ sóhajtott fel Bürke. ʹ Érvényteleníttetjük a házasságodat, mégpedig a
velem elkövetett házasságtörésed alapján. Nincs szándékomban visszaszolgáltatni téged
O'Flahertynek. Reggel elviszlek apám kastélyába. Hiú páva az a te férjed. Busás anyagi kárpótlás, meg
egy előkelő, új feleség majd csak lelohasztja azt a dagadozó büszkeségét.

ʹ Tehát nem hagysz el? ʹ Skye szeme ragyogott a boldogságtól. ʹ Ó, Niall! Mennyire szeretlek! Úgy,
de úgy szeretlek!

ʹ Istenemre, drágaságom, imádlak! ʹ csókolta szenvedélyesen a férfi. ʹ Én is szeretlek,
gyönyörűségem. Szeretlek!
Ismét eggyé lett a testük. A fiatal nőt elárasztották a lenyűgöző új, viharos érzések. Teste a férfi
minden egyes érintésére válaszolt, sóváran keresve az újabb és újabb gyönyöröket.
Niall a hátára feküdt, s magára emelte szerelmesét. Gyönyörűségét találta a nő pirulásában. Skye
nagy félénken a férfi vállához rejtette az arcát.
ʹ No, szerelmem ʹ mosolygott Niall, ʹ most te kezdeményezel, rajtad a sor.
ʹ De nem tudom, hogy kell ʹ szabadkozott Skye.
ʹ Érints meg, Skye. Ez a legjobb kezdés.
Skye felült, lábai kétoldalt a férfi törzsén. Nem, mert egyenesen Niall szemébe nézni. Jólesően sima
volt a férfi sűrű fekete bozontja, sima és forró a bőre. Skye keze Niall vállát simogatta, majd izmos
jobb karjára csúszott. Aztán hirtelen, merész mozdulattal előredőlt Skye, úgyhogy melle a férfi arcát
érte. Niall visszafojtott lélegzettel várta a következő mozdulatot. Skye lassan simogatta a férfi arcát,
aztán egyik kemény kis mellbimbója Niall ajkához ért. Zihált, amikor a férfi a szájába vette az egyre
merevedő kis csúcsot. Becézgette a nyelvével, s mintha fölʹföllobbanó lángok égették volna Skye
egész testét. Megvonaglott. Behunyta szemét.
A férfi átölelte, s a lány ismét a hátán feküdt. Niall megragadta a kezét és a férfitaghoz húzta. Kérni se
kellett Skyeʹt, hogy simogassa ʹ és a hatás óriási volt. Niall kéjes sóhajtásokat hallatva cirógatta Skye
éjfekete, összekuszált haját. Megőrjítette a tiszta szappan virágillata, a forró női test szaga. És a
jókora kard ismét behatolt készséges hüvelyébe.
ʹ Kulcsolj át a lábaddal, kedvesem ʹ kérte Niall a szenvedélytől eltorzult, rekedt hangon. ʹ Nem
tudok betelni veled!
Skye engedelmeskedett, s halkan felkiáltott, amikor érezte, hogy a férfi egyre mélyebben hatol a
testébe. Az egymást követő gyönyörök örvényében forgott körülötte a világ. Tökéletesebb már nem
lehet ʹ de mégis egyre tökéletesebb, minden egyes gyengéd döféssel.
ʹ Niall! Ó, Niall! Meghalok! ʹ zokogott a nő, mint aki már nem bírja elviselni a gyönyört. A férfi elég
tapasztalt volt, hogy ne fokozza a végletekig a mámort, de most már képtelen volt megállni.
ʹ Még egy kicsit, Skye! Istenem, milyen édes vagy! Nem akarom abbahagyni! ʹ suttogta.

ʹ Ne! Ne! Ne is hagyd abba! ʹ kérlelte szenvedélyesen a nő. Sehogyʹsem akarózott otthagyni ezt a
csodálatos világot! Mélyebben! Gyorsabban! Még gyorsabban!
Egészen belevesztek egymásba. És amikor együtt értek a csúcsra, Skye feljajdult gyönyörében ʹ de
szomorúságában is, hogy. Vége. Niall szorosan ölelte magához, és mély hangon búgta a fülébe:
ʹ Ó, Skye! Édes, édes Skye! Tökéletes vagy, én drága szerelmem. Maga a tökéletesség! Úgy, de úgy
szeretlek, kedvesem!

Skye kékeszöld szeme kimerültséget tükrözött, de végtelen szerelmet is:
ʹ Fiút akarok tőled, Niall! ʹ suttogta szenvedélyesen. Niall gyöngéden megsimogatta szerelmese
arcát.
ʹ Annak is eljön az ideje, kedves. Most aludj, szerelmem. Reggel pedig azzal a megdöbbentő hírrel
állunk a világ elé, hogy együtt maradunk. Ki kell pihennünk magunkat, hogy szembeszállhassunk a
felháborodással. Mert az bizony lesz.
ʹ Komolyan gondoltad, amikor azt mondtad, hogy nem hagysz el? ʹ kérdezte Skye remegő hangon.
ʹ Hát persze, gyönyörűségem! Csak maga az ördög választhat szét bennünket, Skye.
ʹ Veled akár a pokolba is elmennék, Niall ʹ jelentette ki szenvedélyesen Skye.
Egymás karjaiban aludtak el, bízva szerelmük erejében.

3. fejezet

Niall Bürke és Skye szenderegtek a pirkadat halvány fényében. Hevesen vert a reggeli szolgálatát
végző inasgyerek szíve, amikor bemászott a nyitott redőnyű ablakon, s egy röpke pillanatig
rácsodálkozott az ágyon heverő emberpárra. Tátva maradt a szája. Meztelen volt a nő is, a férfi is. A
férfi a hasán feküdt, arcát a párnába temette, egyik karjával átölelte a nőt. A nő pedig a férfi
oldalához simult. A gyerek csak ritkán szabadult el a konyhából, s most úgy vélte, soha életében nem
látott még olyan szépet, mint ez a két ember. Elszomorította a feladata. A nő mozdult egyet álmában,
a fiú pedig ʹ bűntudattal felidézve magában, hogy mire kötelezték ʹ lábujjhegyen keresztülosont a
szobán, majd zajtalanul megtolva a reteszt, kinyitotta az ajtót.
Dubhdara O'Malley és három fegyverese csendben lépett be a szobába. O'Malley intett a fejével
csatlósainak. Ők pedig gyors mozdulatokkal kihúzták Niall Burkeʹöt az ágyból, s egy rongydarabot
tömtek A szájába. Aztán félig kivonszolták, félig kivitték a helyiségből, s halkan, de igen határozottan
becsukták mögötte az ajtót. Niall ádázul küzdött foglyul ejtői ellen, ők azonban betuszkolták a kastély
földszinti nagytermébe. Lord Bürke nem félt, mert tudta, hogyha az életét akarnák kioltani, akkor már
halott volna.
ʹ Nem fog kiabálni lordságod, ugye? ʹ szólt O'Malley, amikor az egyik földszinti helyiségbe léptek.
Niall tagadólag rázta a fejét. Karjait kiszabadították, a rongyot kivették a szájából. Átvette a feléje
nyújtott söröskupát. Kiitta a tartalmát s öltözködni kezdett. (Az inasgyerek nagy gondosan utána
hozta a ruházatát.) Niall Bürke dühös volt, de így vitatkozni O'Malleyvel, anyaszült meztelenül, bizony
hátrányos helyzet. Elsőnek ellenfele szólalt meg:
ʹ Mindjárt úton lesz lordságod ʹ mondotta. ʹ Az ifjú O'Flaherty nagyon boldogtalan volt az éjszaka.
Egyre csak ivott, és a kedvét töltötte Skye szolgálóleányán. Ha most meglátja lordságodat, félő, hogy
valami meggondolatlanságra ragadtatja magát. És azt se szeretném, ha a MacWilliam nemzetség feje
felelősségre vonna engem, ha az örökösének valami baja esne.

Niall közben felhúzta a csizmáját.
ʹ Érvényteleníttetni akarom Skye házasságát, O'Malley! ʹ jelentette ki. ʹ Három álló napon át hiába
kerestem; beszélni szerettem volna magával, hogy megkérjem, álljon el az esküvőtől. Szeretem a
lányát, s ő is szeret engem. Feleségemül szeretném. Gondom lesz rá, hogy O'Flaherty szép, új
feleséggel és szép summa pénzzel vigasztalódjék. Mit gondol, miért tettem, amit az elmúlt éjszaka
cselekedtem? Puszta szórakozásból? Ugyan! Én szeretem a lányát, O'Malley, és remélem, a
cselekedetem arra fogja kényszeríteni O'Flahertyt, hogy feléje se nézzen többé.
Dubhdara O'Malley döbbenten nézett rá.
ʹ Ejnye, fiatal barátom! Ha egyebem nem volna ezen a kerek világon, hát a nevemre és a szavamra
adnak az emberek! Senki soha nem kételkedett Dubhdara O'Malley adott szavában, mert az én
szavam aranyat ér! Soha egyetlen ígéretemet se szegtem meg! És most se fogom megszegni. Skyeʹt
már kicsi korában eljegyeztük Dómmal. Még ha elhalasztom is az esküvőt, lordságodnak akkor sem
engedi meg az édesapja, hogy egy innisfanai O'Malley lányt vegyen nőül. Lordságodhoz O'Neill,
O'Donnell vagy O'Brien lány való. Arisztokrata lány. Előkelő, főnemesi leányzó. Nem pedig az én
kislányom.
Megvillant Niall ezüstszürke szeme:
ʹ A lánya királynőnek is beillik, O'Malley! ʹ kiáltott fel.
ʹ Hát ezt nem cáfolom, fiatalember. De hát a lányom O'Flaherty felesége, amíg csak a halál el nem
választja őket. Lordságod gyakorolta hűbérúri jogát. Több keresnivalója itt nincs. Menjen haza
szépen. Én majd megjavítom a törött kerítést, ápolom a leányom összetört szívét.
ʹ Egy tapodtat, se mozdulok innét Skye nélkül, O'Malley! A lánya velem jön.
A kastély ura alig láthatóan biccentett embereinek. Egyikük fejbe verte Niallt; mire Lord Bürke ájultan
esett össze.
ʹ Vigyétek a hajóhoz ʹ adta ki Dubh az utasítást, ʹ és mondjátok meg MacGuire kapitánynak, hogy
vigye haza a lordot. És azt is, hogy MacGuire személyesen adja át ezt a levelet MacWilliamnak, s várja
meg a választ.
O'Malley egy kis ideig nézte, miként lendíti a vállára az egyik embere a legnagyobb becsben tartott
vendége testét, s miként hurcolja ki a teremből. Aztán anélkül, hogy akár egyetlen pillantást vetett
volna hátra, O'Malley visszament a leánya hálószobájába. Gyöngéden fölrázta álmából Skyeʹt:
ʹ Skye! Kislányom! Ébredj! ʹ szólongatta.
Skye lassan fölnyitotta a szemét. Aztán a nagy kék szemek még tágabbra nyíltak a meglepetéstől. ʹ
Apa? ʹ Gyorsan körülpillantott a szobán, s rémülten suttogó hangon kérdezte:
ʹ És Niall?
ʹ Elment, Skye. Niall Bürke hazament.
ʹ Az nem lehet! Megígérte, hogy sose hagyjuk el egymást. Megígérte!

ʹ A szenvedély hevében gyakran ígérnek a férfiak olyasmit, amit aztán eszük ágában sincs megtartani
ʹ jelentette ki O'Malley kíméletlenül. ʹ Kelj fel és öltözz föl, lányom. Elmégy Eibhlinnel az Innishturk
zárdájába. Megvárjuk, amíg Dom haragja lecsillapodik, és megbizonyosodunk, hogy nem hordozol
egy Bürke fattyút a szíved alatt. Ideküldök valakit, hogy segítsen az öltözködésben.
ʹ Hazudsz, apa! Mit tettél Niallal?
ʹ Nem hazudok, Skye. Bürke hazament.
ʹ Molly hol van?
ʹ Rosszul érzi magát ma ʹ válaszolta O'Malley, és távozott.
Skye bénultan ült. Niall megígérte, hogy sose hagyják el egymást! És komolyan gondolta! Hol lehet
most? Lehet, hogy meggyilkolták? Nem, nem! Úristen! Egész testében reszketett. Nem! Persze, hogy
nem ölték meg. Az ő édesapja nem ölhette meg a legfőbb hűbérura örökösét!
De talán, sugallta egy gonosz kis hang az agyában, talán igazat beszél az édesapja. Utóvégre nincs
valami nagy tapasztalatod a férfiakkal, Skye. Meglehet, a nagyúr örököse csak szórakozott veled egy
jót, aztán visszament az övéihez. Vadul kezdett zakatolni a szíve, s egy pillanatra azt hitte, elájul. De
aztán előhívta a belső tartalékait, amelyeket az évek során halmozott fel ott legbelül. Ha a kétségeire
hallgat, hát beleőrül. Meg kell bíznia az ösztöneiben. Skye O'Malleyt nem foghatja el vakrémület!
Kikecmergett az ágyból, meztelenül keresztülment a szobán, és a bőrbevonatú utazóládából elővette
a ruháit. Öltözködni kezdett. Először az alsóneműt vette fel, majd valami szoknyafélét. Ezt a
ruhadarabot Skye maga tervezte. O'Malley ellenezte, hogy leánya férfiruhát viseljen, de Skye úgy
érezte, hogy a hajón nagy akadály a hosszú szoknya, így hát a szoknyáit széles pantallókká alakította
át. A pantalló alatt harisnyát viselt. Csizmája a térdéig ért. Alsó ingeit a deréknál elvágta, beszegte, és
a selyeming alatt viselte.
Megmosdott és felöltözött, hosszú, fekete haját befonta és feltornyozta, majd sötét, hosszú köpenyt
öltött, és kilépett a szobából. Odakint egy fegyveres várta, akit utasított, hogy hozza ki a szobájából a
kis utazóládát és helyezze biztonságba a partnál várakozó hajón.
Királynői testtartásban léptetett le a lépcsőn. Odalent, a kastély nagytermében, már várta édesapja,
továbbá Eibhlin és Dom. O'Flaherty szeme vérben forgott és egészen bedagadt; arcán karmolások és
ütésnyomok éktelenkedtek. Skye akaratát megacélozva készült fel a találkozásra.
ʹ Jó reggelt, Dom ʹ üdvözölte a fiatalembert.
O'Flaherty haragos pillantást vetett rá, biccentett, de nem szólt egy szót se. Skye vállat vont, aztán
édesapjához fordult:
ʹ Útra készen állok, apa, előbb azonban meg akarom tudni az igazat. Niall csak akkor hagyhatott el
engem, ha kényszerítették rá.
Dom O'Flaherty világoskék szeme előbb tágra nyílt, majd egészen összeszűkült. Apósához fordult:

ʹ Micsoda cselszövés ez, O'Malley? Nem elég, hogy Bürke a hűbérúri jogával élt? Az én
feleségemmel, méghozzá az egész környék közönsége előtt! Erre most kiderül, hogy a feleségem
összejátszott a fickóval!
Rátámadt Skyeʹra:
ʹ Te szajha! Mióta folyik ez a kisded játék? Mióta vagy Bürke kurvája? Kékreʹzöldre kéne vernem
téged!
Skye hűvösen mérte végig a férjét.
ʹ Niallal néhány napja találkoztam először, Dom ʹ mondta halk, nyugodt hangon. ʹ Egymásba
szerettünk. Nem tudom, hogyan történt, de megtörtént. Nem nagyon kedvellek téged, Dom, de
szándékosan sose okoztam volna fájdalmat neked, és sose hoztalak volna kínos helyzetbe. Niall Bürke
feleségül akar venni engem. Járulj hozzá a házasság érvénytelenítéséhez, kérlek. Úgysem szeretsz
engem, Dom. Niallnak gondja lesz rá, hogy nemesi származású új feleséget kapj, és busás
kárpótlásban is részesülj a büszkeségeden esett sérelem orvoslásaként. Dom csak nézett, nézett rá.
Ez a nő tisztára megbolondult.
ʹ Mondja csak ʹ fordult O'Malleyhez, ʹ maga egy féleszű lányt adott hozzám feleségül?
Aztán kiabálni kezdett Skyeʹjal:
ʹ Idehallgass, te eszelős! Niall Bürke egy rohadt kéjenc. Csak meg akart kefélni téged, és nem kétlem,
hogy egész jól csinálta, ha igazak a róla szállongó hírek. De ezzel vége! Most elmégy Eibhlinnel
Innishturkbe, én pedig megvárom, amíg biztosan tudom, hogy nem fogantálʹe meg Burkeʹtől. És
amikor aztán visszajössz hozzám, Skye, annak rendje és módja szerint a feleségem leszel, akár
szeretsz, akár nem, és nem fogsz többé kurválkodni. Most pedig tűnj el a szemem elől, te utolsó
nőszemély!
ʹ Apa! ʹ kiáltott fel Skye.
ʹ Hallgass a férjedre, Skye. Urad ő és parancsolod.
ʹ Soha!
Dom O'Flaherty odaugrott a feleségéhez, megragadta a karját, és vadul ütlegelni kezdte. Skye
megdöbbent. Apja sose verte őt. És most a férje. Megpróbált védekezni.
ʹ Te szajha! ʹ üvöltötte Dom. ʹ Figyelmeztettelek, mi fog történni, ha nem engedelmeskedel!
Keményen megrázta Skyeʹt. Az asszony pedig haragosan is, félve is, erélyesen elrántotta a karját és
hátralépett.
ʹ Aljas gazember! ʹ sziszegte. ʹ Ha még egyszer meg merészelsz ütni, hát kést döfök abba a sötét
szívedbe!
ʹ Elég legyen! ʹ ordított fel O'Malley kettejük közé lépve. ʹ Ebből elég, Dom! ʹ mondta éles hangon.
ʹ Eibhlin, kísérd a húgodat a hajóra, aztán menjetek mind a ketten Isten hírével.
Skye szeme szinte elfeketült a haragtól.

ʹ Ezt soha nem bocsátom meg neked, apa ʹ mondta halkan. Tekintete gyűlöletet sugárzott. Aztán a
nővérével együtt távozott a kastélyból.
Odakint hűvös, borús idő várta. A szél nagy erővel fújta Eibhlin és Skye köpenyét, miközben a két nő
átsietett a felvonóhídon, majd a rózsakerten. Skye egy pillanatra megtorpant. Szelídebbé vált a
tekintete, szeme könnyben úszott. Leszakított egy piros rózsát, beszívta a virág illatát, felsóhajtott,
aztán folytatta útját, óvatosan lépkedve lefelé a sziklaoromról a nyirkos tengerpartra vezető
ösvényen. Vitorlás hajó és Dubh O'Malley két embere várta a két fiatal nőt. Skye látta, hogy az
utazóládája már ott van a kis hajón. Az egyik férfi a vízijárműre segítette Eibhlint, Skye viszont nem
kért a segítségből, maga mászott föl a hajóra, s letelepedett a tatban. Erős kézzel fogta a
kormányrudat. S miközben az egyik férfi ellökte a hajót a vizes homokról, a másik fölvonta a vitorlát.
Connor matróz vigyorgott, biccentett és kényelmesen hátradőlt, amikor Skye megragadta a
kormányt. Egyʹkettőre ott lesznek Innishturk szigetén, gondolta Connor, mivel Skye kisasszonynál
jobban senki se kormányozza a vitorlást. A másik matróz, aki csak nemrég lépett O'Malley
szolgálatába, hallgatagon üldögélt.
Skye ügyesen fordította meg a hajót a kastély jól védett tengeröblében, majd nekivágott a nyílt
tengernek. Megjavult az idő, és kedvező szél kerekedett. A kis hajó szelte, szelte a mélykék
hullámokat. Innishturk alig volt néhány mérföldnyire, már jól látszottak a körvonalai. Skye nagy
gondosan úgy állította be a menetirányt, hogy a hajó a partnak Eibhlin zárdájához legközelebb eső
részén kössön ki.
Eibhlin mindenáron szeretett volna szót váltani a húgával. De Skye ʹ aki hirtelen idősebbnek látszott
a koránál ʹ most igen elutasító, zárkózott volt. A fiatal apáca elszomorodott. Mit is mondhatna, ami
fölvidítaná a húgát? Mit mondhat az ember lánya egy olyan nőnek, akit erőszakkal férjhez adnak
valakihez, amikor mást szeret halálosan? Eibhlin megint érezte, milyen súlyos teher nőnek lenni egy
férfivilágban. S megint föltette magában a kérdést: vajon miért van ez így?
Aztán azt látta Eibhlin, hogy csúnya duzzanat fejlődik ki Skye bal arccsontjánál. Az apáca nem szólt,
csak a jéghideg tengervízbe mártotta a zsebkendőjét, majd kicsavarta és szó nélkül átnyújtotta a
húgának. Kurta kis mosoly volt a köszönet, amikor Skye átvette a nedves vászondarabot, és sérült
arcához szorította.
Innishturk már közelről látszott, egyre közelebbről, és a kis hajó rövidesen odasiklott a parthoz. A két
matróz kiemelte Eibhlint. Most már elemében volt az apáca, és utasításokat adott:
ʹ Hozza utánunk Skye kisasszony utazóládáját, Connor. Maga, Padraic pedig itt marad a hajónál.
ʹ Igen, nővér!
ʹ Igenis, nővér!
Skye átlendült a hajókorláton, és könnyedén leugrott a part homokjára. Jól ismerte az utat, gyakran
járt erre édesapjával, Eibhlint meglátogatni. Csendben ballagott fel a partról a dombtetőre. Az
oromra érve kinyitott egy kis rácsos ajtót, és kitárta nővére és az erőfeszítéstől lihegő Lonnor előtt.
Aztán bezárult mögöttük az ajtó, és máris a zárda területén jártak.

Előttük a Szirti Szent Bride kolostor épülete tornyosult. Négy sarkán egyʹegy torony tört az ég felé. A
főépület szürke köveit alaposan elkoptatta a szél és a tenger. Az istállók, a pékség, a mosoda külön
melléképületekben voltak. A főbejárat ʹ rézveretes, kettős tölgyfa kapu ʹ előtt megálltak.
ʹ Connornak idekint kell várakoznia ʹ szólt Eibhlin. ʹ Küldök valakit az utazóládáért.
ʹ Itt várakozom vele én is ʹ mondta halkan Skye. ʹ Úgyis idezárnak egy hónapra, legalább pár perccel
később kezdem a rabságomat.
Eibhlin nem vitatkozott a húgával. Meghúzta a csengőzsinórt. Amikor a kapusnővér beengedte, sietve
belépett.
Amikor Skyeʹjal kettesben maradtak, Connor megszólalt:
ʹ Nem valami nászútra alkalmas helyszín, ha kíváncsi a véleményemre.
ʹ Nem vagyok kíváncsi rá ʹ fortyant fel Skye. ʹ Különben pedig: éppolyan alkalmas helyszín, mint
akármelyik más, ha az ember lányát nem a megfelelő úrhoz adják férjhez. És ha ezt elismétli
valakinek, vén fecsegő, hát engem vernek meg érte.
ʹ O'Malley úr sose nyúlt magához egy ujjal se, úrnőm.
ʹ Valóban nem. De az a kis rohadék, akihez, férjhez adott, annál inkább. Ez a daganat a képemen az ő
érzelmeinek a jele.
Connor abban nem talált semmi kivetni valót, ha a férj időnként elagyabugyálja a feleségét, hogy
kordában tartsa; az viszont mélységesen megbotránkoztatta, hogy az ifjú férj egynapos nejét verte
meg. Mert Skye úrnő korántsem mindennapi teremtés, hanem egészen különleges valaki. Különben
is: Connor rokonságban volt Mollyval, aki éppen csak, hogy túlélte az O'Flahertyvel töltött éjszakát. Jó
lesz tehát figyelmeztetni az ifjú úrnőt.
ʹ Hadd, mondjam ki, ami a lelkemet nyomja, fiatalasszony ʹ szólt Connor. ʹ így legalább résen lesz.
O'Flaherty az éjjel az ágyába hurcolta Mollyt. És majdnem megölte. Olyan dolgokat követelt tőle,
amilyeneket rendes ember nem követel egy nőtől. Aztán félholtra verte és kirúgta. Úgyhogy nagyon
vigyázzon, amikor visszakerül hozzá.
Skye rezzenéstelen arccal érdeklődött:
ʹ S felépülhet Molly?
ʹ Be fognak gyógyulni a zúzódásai.
ʹ Mondja meg neki, ha nem akar tovább a komornám lenni, én megértem. Ha úgy dönt, hogy a
kastélyban marad, a mostohaanyám szolgálója lehet. És mondja meg Anne úrasszonynak, hogy
nekem egy kevéssé feltűnő külsejű, középkorú, vaskos szolgálóra van szükségem. Ha
visszakényszerítenek a kastélyba, hát nem teszek ki egy fiatal lányt O'Flaherty szeszélyeinek.
A klastromkapu nyikordult egyet és ismét kinyílt. Eibhlin lépett ki rajta, két testes apáca kíséretében.
Skye elbúcsúzott Connortól, aztán ʹ nővére nyomában ʹ belépett a kapun. Az apácák utána vitték az
utazóládáját.

A két nővér szótlanul haladt végig a hosszú folyosón. Súlyos tölgyfa ajtóhoz értek. Eibhlin
kopogtatott.
ʹ Szabad! ʹ hangzott odabentről, s a két nő belépett a helyiségbe.
Skye kevés olyan szép nőt látott, mint aki odabent fogadta őket. A kikeményített, redőzött fehér
szárnyakkal ellátott fehér fejfátyol alól derűs, tojásdad arc tekintett rájuk. A fekete öltözet szigorát
enyhítette a merevre kikeményített, fehér mellrész, amelyen ezüst liliommal ékesített ezüst szegélyű,
ébenfa feszület függött. Eibhlin letérdelt, magához vonta a főnöknő arisztokratikus kezét, és
megcsókolta a tisztséghez járó ezüst és ónix gyűrűt.
ʹ Állj fel, leányom ʹ szólalt meg egy hűvös, iskolázott hang.
ʹ Engedje meg, tisztelendő anyám, hogy bemutassam az én Skye húgomat. Skye, ez itt Ethna
tisztelendő anya.
ʹ Köszönöm, Eibhlin nővér. Visszatérhet a munkájához. Monahan asszony, falunk egyik lakója,
vajúdni kezdett ma reggel, és ezennel engedélyezem, hogy mellette legyen.
Eibhlin meghajolva kihátrált a szobából, Ethna tisztelendő anya pedig hellyel kínálta Skyeʹt.
ʹ Isten hozta klastromunkban, Lady O'Flaherty. Édesapja már tájékoztatott bennünket az ön
látogatásának okáról. Igyekezni fogunk, hogy itt tartózkodása a lehető legkellemesebb legyen.
ʹ Köszönöm ʹ válaszolt kifejezéstelen hangon Skye.
Nyugodt barna szempár méregette Skyeʹt; a jelek szerint az apáca egy kicsit tétovázott. Végül így
szólt:
ʹ Ethna O'Neillnak hívtak, mielőtt beléptem a rendbe. Az unokahúgom Lord Bürke jegyese volt. Ö
nem ismerte a lordot, én azonban igen. Nagyon megnyerő egyéniség.
Halvány mosoly játszadozott a főnöknő ajka körül. Skye kissé felengedett.
ʹ Csak nemrégen találkoztunk Lord Burkeʹkel ʹ mondta. ʹ Nem tudom, mi történt velünk, de annyi
bizonyos, hogy szerelmesek vagyunk egymásba. Apám azonban hallani se akar a dologról. Niall
viszont szeretné érvényteleníttetni a házasságomat, hogy hozzá mehessek. Az apáca a fejét csóválta.
ʹ Talán el tudja intézni, vagy legalább megindíthatja az eljárást, miközben ön nálunk tartózkodik ʹ
mondotta.
ʹ Ön az első, aki nem azzal állt elő, hogy MacWilliam nem fogja megengedni, hogy örököse egy
innisfanai O'Malley lányt vegyen feleségül.
ʹ Ó; ezek az urak és a gőgjük! ʹ mosolygott a tisztelendő anya. ʹ Fel a fejjel, lányom! A MacWilliam
nemzetség feje kemény ember, de imádja a fiát. De mondja csak, gyermekem, semmi érzelem nem
köti az újdonsült férjéhez?
ʹ Nem szeretem Dómot és sose akartam hozzámenni. Még mielőtt megismertem Niall Burkeʹöt,
könyörögtem apámnak, ne kényszerítsen Dom O'Flahertyhez. Nem hiszek abban, hogy egy nőnek
olyasvalakivel kell eltöltenie az életét, akitől viszolyog.

ʹ Szóval, Lady O'Flaherty ʹ mosolygott az apáca, ʹ ön is forradalmár, akárcsak a nővére.
ʹ Nem. És nagyon kérem, tisztelendő anyám, ne szólítson Lady O'FIahertynek. Sose fogom Dom nevét
a magaménak vallani. Én Skye O'Malley vagyok!
ʹ Jól van hát, Skye O'Malley! Igyekszünk az ittlétedet a lehető legkellemesebbé tenni. ʹ Kezébe vette
az asztali csengőt, és erőteljesen megrázta. Azon nyomban megjelent egy kis novícia. ʹ Feldelm
nővér, ez itt Skye O'Malley, Eibhlin nővér testvérhúga. Néhány hétig nálunk fog lakni. Előkészítettük
számára a nyugati toronybéli vendéglakosztályt. Ugye, lesz szíves átkísérni őt?
ʹ Igen, tisztelendő anyám ʹ hajtott fejet a novícia. ʹ Legyen szíves velem jönni, O'Malley kisasszony.
ʹ Bárhová mehetsz a zárda területén, Skye, s a kápolnát meg a zárda közös helyiségeit bármikor
igénybe veheted. Nem kell mindig a szobáidban tartózkodnod.
ʹ Köszönöm ʹ mondta Skye, és sarkon fordult, hogy kövesse Feldelm nővért.
ʹ És ha kapok valami tájékoztatást, feltétlenül továbbítom neked, leányom.
Skye egy kis mosolyt villantott a főnöknőre, aztán ment a novícia után.
Milyen szomorú ez, gondolta a tisztelendő anya. Ismét egy boldogtalan házasságba kényszerített
fiatal nő. Vajon hogyan fog cselekedni a nagy MacWilliam? Az bizonyos, hogy mit nem fog megtenni.
Nem fogja engedni, hogy Niall elvegye Skyeʹt, mivel előkelőbb feleséget akar az örököse számára.
Vigye el az ördög őt és a magafajta bolondokat! Hát nem tanulták meg, hogy a túlságosan kifinomult
hölgyek nem a legjobb szülőanyák? A kevésbé előkelő származású, életerős menyecskék bizony jobb
feleségek!
Ethna tisztelendő anya tudta jól, hogy Skye O'Malley a merész dacosság felszíne alatt rémült,
kétségbeesett teremtés. Ha csalódnia kell a fiatal nőnek, hát jobb, ha most tud meg mindent, mivel
apácák társaságában könnyebb lesz elviselnie a bánatát. Mialatt itt tartózkodik, Isten kegyelmével elő
tudják segíteni, hogy megbékéljen önmagával.
Amikor Skye egyedül maradt a lakrészében, alaposan körülnézett. Két helyiség állt a rendelkezésére:
a nappali és a kis hálószoba. Mindkettőben kandalló. A hálószobában ezen kívül csak egy nagy tölgyfa
ágy volt, bordó bársonyfüggönyökkel. Több bútor el se fért volna a szobában. Az ágy a szoba egyetlen
ablakával nézett szembe, s jó kilátás nyílt róla a tengerre.
A nappali derűs, kellemes szoba volt, kétoldalt ablakokkal. Az egyik ablak északra nézett; nagyon
messziről odalátszott az Innisfana szigeti otthon; a másik ablak nyugatra nyílt, a nyílt tengerre és ʹ a
megfelelő időszakban persze ʹ a naplementére. A szoba keleti falánál kőkandalló, egyʹegy faragott
angyallal kétoldalt. A kandallótól északra a bejáratul szolgáló vastag tölgyfaajtó.
A kandallóval szemben a padlótól a mennyezetig érő, a falba beépített kis könyvespolc állott;
ugyanolyan színű, mint a könyvszekrény, mely a déli fal egy részét foglalta el (a többit a hálószobába
vezető, faʹburkolatú ajtó). Az ólomkeretes nyugati ablaktáblák előtt tölgyből készült, fényesre
csiszolt ebédlőasztal, a két végében egyʹegy karosszék. A kandalló egyik oldalán magas támlájú pad,
a másikon kényelmes szék. Volt még a szobában egy nagy, faragott láda, a két ablak között pedig egy
kis imazsámoly, rajta hímzett párna. Skye utazóládáját a hálószobában rakták le, az ablak alá.

Valamennyi ablakot súlyos, bordó függöny ékesítette; a nagyobbik szoba padlójára terített hatalmas
kékʹpiros perzsaszőnyeghez jól illett a hálószobában látható, azonos színű, de kisebb szőnyeg. Skye
később úgy értesült, hogy az O'Neill család akkor bútoroztatta be a nyugati torony
vendéglakosztályát, amikor az ő Ethnájuk lett a zárda főnöknője.
Hamarosan kialakult Skye kényelmes napirendje. Korán kelt, aztán misét hallgatott a zárda
kápolnájában. Nem volt különösen vallásos, most azonban imádkozott, mégpedig azért, hogy Niall
mielőbb jöjjön el érte. A konyháról kapta a reggelijét, majd egyedül sétálgatott a zárda körül.
Rendelkezésére bocsátották a rend tulajdonában lévő kis vitorlás hajót, és Skye órákat töltött a
vitorlázással és halászással. Az ifjú vendéghölgy jóvoltából a zárda személyzete rövidesen gyakori
tengeri halvacsorákat élvezhetett.

A fő étkezést déli kettőkor szolgálták fel, Skye egyedül fogyasztotta el a nappalijában. Az estebédet a
vecsernye után tálalták, ezt Skye olykor Eibhlin társaságában költötte el; ha nem, akkor ismét csak
egyedül.
A zárdának meglepően kitűnő könyvtára volt, s Skye nappalijában is bőséges kínálatot nyújtott a
könyvespolc. Esős napokon Skye sokat olvasott. Művelt hölgynek számított a maga korában.
Anyanyelvén, a kelta gaelen kívül beszélt angolul, franciául és latinul. Írni jól tudott, tűrhetően varrt
és szépen kötögetett.
Értett a háztartásvezetéshez, az élelmiszertároláshoz, a befőzéshez, a szappanʹ és
illatszerkészítéshez. Tisztában volt a serfőzés és a házi gyógyítás alapelemeivel. Könyvelni is meg
tanult, Dubhdara O'Malleyʹnek ugyanis szilárd meggyőződése volt, csak úgy lehet elkerülni, hogy az
embert becsapja a tiszttartója, ha maga vezeti a háztartás könyvelését. S mintha mindez a képesség
nem lett volna elegendő: Skye ráadásul egyike volt a legjobb kormányosoknak, akikkel apja valaha is
hajózott. Dubh O'Malley gyakran mondogatta, hogy leánya valósággal kiszagolja, jó irányba haladʹe a
hajó.
Jóllehet Skye találkozott az apácákkal, miközben napjai eseménytelenül kergették egymást, az idő
nagy részében egyedül volt. A Szent Brideʹrend nem volt kifejezetten kolostori rend, s nem volt
kolduló rend sem. Az apácák dolgoztak; életüket elsősorban Istennek szentelték, másodsorban a
szegényeknek. Némelyik apáca tanított, némelyik részt vett a környék lakóinak orvosi ellátásában,
gyógyításában. A többi a zárda gazdaságában dolgozott, esetleg főzött, varrt, kötött vagy egyéb
háztartási teendőket végzett.
Skye gyorsan alkalmazkodott a zárda szelleméhez, és halászattal, nyúlvadászattal igyekezett
hozzájárulni az apácák jólétéhez. Egy szép napon sikerült elejtenie egy fiatal őzbakot. A vadhús ritka
csemege volt a zárdában.
Skyeʹnak szüksége volt az állandó tevékenységre. Ha nem dolgozik olyan keményen, bizony nem
tudott volna aludni. Vajon miért nem keresi vele Niall az érintkezést? Hiszen bizonyára tudja,
mennyire aggódik a szíve hölgye! Mert abban biztos volt Skye, hogy Niall nem szerelmeskedik vele
olyan szenvedélyes gyöngédséggel, ha örökre el akarta volna hagyni.
Talán megkönnyebbült volna Skye, ha tudja, hogy Niall Bürke ez alatt nem szenved kevésbé, mint ő.

A fiatal férfi előbb tapogatózva botladozott a koromsötétben, aztán ráébredt, hogy úgy meg van
kötözve, akár a karácsonyi vacsorára szánt liba; mégpedig a tengeren hánykolódó lélekvesztő
fenekén. A kis hajó kapitánya gonoszkodó, bár egyszersmind részvétteli vigyorral köszöntötte:
ʹ Méltóztatott fölébredni lordságodnak?
ʹ Hol a fenében vagyok? ʹ förmedt rá Niall. ʹ Azonnal oldja ki a kötelékeimet!
A kapitány sajnálkozó arcot vágott.
ʹ Jaj, méltóságos uram, nem tehetem meg. Ha kioldom a kötelékeit, ön erőszakoskodásra ragadtatja
magát, ebben bizonyos vagyok; és akkor én szörnyű bajba kerülök. O'Malley úr megparancsolta, hogy
szállítsam önt haza MacWilliam úrhoz. És én teljesíteni fogom a parancsot.
ʹ Legalább ültessen fel, ember, és adjon innom. Fáj minden tagom, és olyan a fejem, mintha aranyat
bányászó törpék mászkálnának benne, és nem vagyok biztos, hogy nem leszek azonnal tengeri beteg.
ʹ Jól van, fiatalúr ʹ vigyorgott MacGuire kapitány. ʹ Igazán nem kér túl sokat, én pedig nem vagyok
bolond, hogy még kényelmetlenebb helyzetbe hozzam, mint amilyenbe már úgyis van.
Lehajolt; ülő helyzetbe lendítette Niallt, a hátát az árbochoz támasztotta. Ajkához flaskát illesztett.
Niall hálásan hörpintett a füstölt ízű, tőzegillatú pálinkából; a kortyok úgy zuhogtak a gyomrába, mint
megannyi izzó kődarab, de a folyadék jótékony melege nyomban elárasztotta görcsbe merevedett,
átázott testét.
ʹ Szóval O'Malley úr hazaküldött engem, mi?! ʹ kérdezte eltűnődve.
ʹ Igenis, Lord Bürke, és ön majdnem az egész úton olyan békésen aludt, mint valami csecsemő. No,
mindjárt ott is vagyunk.
Niall nyújtogatta a nyakát, és nézett, nézett a part felé, de nem volt hajósember, és nem tudta
megkülönböztetni a távoli tájat akármelyik másiktól.
ʹ Meddig tart még? ʹ érdeklődött.
ʹ Még egy darabig eltart ʹ hangzott a dühítőén kitérő válasz. ʹ Látja azt a kis pontot? Ha
megkerültük, már meg is érkeztünk. Ott érünk partot, onnan aztán gyalogszerrel kísérem haza.
Üzenetet kell átadnom MacWilliam úrnak.
ʹ Gyalogszerrel?! ʹ fortyant fel Niall. ʹ Megnyergeljük az első utunkba kerülő lovakat, ember! A
MacWilliam erőd jó messzire van a tengerparttól! Tud lovagolni?

ʹ Körülbelül úgy értek hozzá, mint ön a hajózáshoz, fiatalúr!
ʹ Akkor hát fohászkodjék az Úristenhez, MacGuire! Rövidesen olyan kényelmetlenül fogja érezni
magát, mint én most.

Amikor végül partot értek, a kapitány megszabadította utasát kötelékeitől, és kisegítette a
szárazföldre. Niall Bürke dörzsölgette a csuklóját ott, ahol felsértette a kötél. Már nagyon szeretett
volna otthon lenni, hogy beszélhessen édesapjával. Bandukolt, ballagott fölfelé a domboldalon.
Nem is figyelte, hogy MacGuire kísériʹe. Gyorsan haladt az alig látható ösvényen. Mintegy fél óra
múlva zsúpfedelű tanyaházhoz értek. A ház mellett konyhakert, benne fűszernövények, sárgarépa,
gumós növények, zsálya, és néhány élénk színű virág. A szomszédosból karbantartott mező árpától és
rozstól tarkállott. A kert mögött legelő terült el; tucatnyi fényes szőrű ló legelészett rajta békésen.
Emberi életnek semmi jele, bár MacGuire esküdözött, hogy füstöt látott felszállni a kéményből.
ʹ Hé! Ti, odabenn! Niall Bürke jött meg, meg egy jó barát.
Némi várakozás után nyílt a ház ajtaja, s egy nagydarab ember lépett ki rajta. Visszaszólt a házba:
ʹ Semmi baj, Maeve. őlordsága van itt.
Ezzel előrelépett, s mosolyogva szorította medvemancsába Niall kezét.
ʹ Isten hozta lordságodat. Miben lehetek szolgalatjára?
ʹ Két lóra van szükségem, Brian. Ez a rosszképű fickó itt MacGuire, O'Malley úr embere, ö juttatja
majd vissza a lovakat.
ʹ Máris nyergelem őket, méltóságos uram. Ha nem nagyon siet. Az asszony épp most veszi ki a
kenyeret a kemencéből.
Niall Bürke elmosolyodott.
ʹ Ó, Maeve kenyere! ʹ kiáltott fel. ʹ A saját termésű mézzel! Ide hallgasson, MacGuire! Maga ugyan
rosszul bánt velem, én azonban most jótéttel viszonzom a rosszat.
Ezzel berontott az ajtón ʹ nyomában a kapitánnyal ʹ és egy madárcsontú asszonykát kapott a
karjába. Feltartotta a magasba, aztán maga elé engedte, és cuppanós csókokat nyomott a kipirult
orcákra. Az asszony kacagva szidalmazta, és kérte, eresztené el.
ʹ Az erényedet akarom elrabolni, Maeve, én szerelmem, meg azt a pompás kenyeredet persze ʹ
évődött Lord Bürke, és végül a padlóra állította az asszonyt.
Maeve barátságosan hátbaütötte Niallt.
ʹ Elég a rosszalkodásból, Niall úrfi. Ideje felnőttként viselkednie.

Kerüljenek beljebb. Maga meg a barátja is. Üljenek le. Itt a friss kenyér. Egyenesen a kemencéből.
Engedelmesen foglaltak helyet.
ʹ Maeve a dajkám volt ʹ magyarázta Niall MacGuireʹnak. ʹ Ö nevelt hétéves koromig. Aztán hűtlenül
elhagyott, hogy feleségül menjen Brianhez. Kölyökkoromban gyakran jártam ide, mert Maeve süti a
legjobb kenyeret az egész környéken. És tudj Isten, miért, az ő méhei olyan mézet termelnek,
amilyenhez foghatót maga még sose ízlelt, MacGuire.

ʹ A levegő sótartalma teszi ʹ jelentette ki Maeve. ʹ Valami kis csípős zamatot ad a méznek.
MacGuire csakhamar megállapíthatta, hogy Niall igazat beszélt.
ʹ Ha volna egy lánya, aki csak fele ilyen jó kenyeret süt, asszonyom, habozás nélkül feleségül venném
ʹ jelentette ki a hajóskapitány.
Maeve örömében elpirult.
ʹ Ha egyszer megint erre jár, kapitány úr, legyen szerencsénk ebédre.
ʹ Köszönöm, asszonyom. Nem fogom elmulasztani.
ʹ Felnyergeltem a lovakat ʹ szólt be Brian az ajtóból.
Niall Bürke felállt. Úgy nyalta le az ujjairól a mézet, akár valami kisfiú.
ʹ Gyerünk, MacGuire. Nagyon szeretnék már otthon lenni.
A hajóskapitány meglepődött: két nemes fajtájú hátasló várta őket a ház előtt. Felültek rájuk, búcsút
intettek a háziaknak, és ellovagoltak.
ʹ Jól mehet a parasztjainak, ha lovat tarthatnak ʹ vélekedett MacGuire. ʹ Hát még ilyen szépeket!
ʹ Ezek a mi lovaink ʹ mondta Lord Bürke. ʹ Kiadjuk őket válogatott családoknak, éppen ilyen célokra.
Így aztán sose jövünk zavarba. ʹ Ügetésre sarkantyúzta a lovát. ʹ Gyerünk, ember! ʹ szólította fel
MacGuiret, aki hánykolódott a maga paripáján, és boldogtalan képet vágott hozzá. ʹ Haza, haza!
Niall Bürke később megbánta a nagy sietséget. Alig jelent meg apja színe előtt, a MacWilliam
nemzetség feje máris átvette Dubh O'Malley levelét. MacGuiret elküldték, hogy egyék egy falatot,
Niall pedig türelmetlenül álldogált, miközben MacWilliam átfutotta az irományt. Markáns arca egyre
jobban elkomorult. Végül felhorkant, dühösen tekintett a fiára, és ráordított:
ʹ Te szemtelen kölyök! Remélem, meg tudod magyarázni a viselkedésedet! Dubhdara O'Malley
flottája létfontosságú a körzetünk védelme szempontjából. A ballyhennesseyʹi O'Flahertyk jóindulata
úgyszintén.

Niall természetesen nem olvasta a levelet. Váratlanul érte tehát a támadás.
ʹ Szeretem őt, apám! ʹ bökte ki naivul, akár egy iskolásfiú. ʹ Imádom Skye O'MalIeyt! Megpróbáltam
beszélni O'Malley úrral, hogy rábírjam, mondja le az esküvőt. De még mielőtt beszélni tudtam volna
vele, szülési fájdalmak törtek rá a feleségére. Nehéz szülése volt. Úgyhogy O'MalIeyt sehogy se
tudtam elérni, a lányt pedig férjhez adták. Soron kívül úgyszólván. Titokban.
ʹ O'Malley semmiképpen se vette volna vissza a szavát, te háborodott! Már hosszú évekkel ezelőtt
megállapodtak. O'MalIeyt kötelezte az adott szó. És kitűnően adta férjhez a legkisebbik lányát. Hogy
merészeltél beavatkozni?
ʹ Szeretem őt, apám, és ő is szeret engem. Gyűlöli azt a rohadt O'Flaherty

fickót, akihez, férjhez adták. Mindig is utálta. Mielőtt még velem találkozott volna.
ʹ És te úgy gondoltad, hogy ez elég a hűbéri jogok gyakorlásához? A menyasszony első éjszakájának a
megszerzéséhez? A Krisztusát, ember! Ha másról volna szó, nem a fiamról, hát megölnélek!
Szerencséd, hogy O'Malleynek van humorérzéke. A lányát elküldte a nővére zárdájába, hogy
megbizonyosodjanak: a vele töltött éjszakádnak csupán a zűrzavar a következménye, egyéb semmi.
ʹ Imádom Skyeʹt! ʹ kiabálta Niall. ʹ Azt akarom, hogy érvénytelenítsék a házasságát. Talán akad egy
püspök a családunkban!
ʹ Csak a holttestemen át! ʹ ordított vissza nagy MacWilliam. ʹ O'Malley hajói értékesek a számomra.
Az a perszóna viszont egy csöppet sem értékes. Az én unokáimat nem holmi nősténykalóz fogja
megszülni! Elintéztem, hogy Darragh O'Neillt veszed feleségül, az elhunyt jegyesed testvérhúgát.
Tizenhárom esztendős, megérett a házasságra. Három hét múlva összeadunk titeket.
ʹ Nem!
ʹ De igen! Ide figyelj, te háborodott! Legyen az az O'Malley lány az állandó szeretőd, ha éppen
óhajtod, de feleségül nem veheted. Már van férje. És ha helyesek az értesüléseim, mihelyt a férje
lefekteti, akkor te csupán egy szép emlék leszel annak a nőnek a szemében.
ʹ Eridj a pokolba! ʹ kiáltott fel Niall Bürke, és kiviharzott apja szobájából. Leitta magát a sárga földig.
Másnap, amikor úgy érezte, hogy duplájára dagadt a feje, apja hívatta.
ʹ Ezt a levelet hozták neked ma reggel ʹ mondta a MacWilliam uraság. ʹ Vettem a bátorságot, hogy
elolvastam, és csak azt mondhatom, hogy az az O'Malley lány okosabb, mint te vagy. Nyilvánvaló,
hogy több józanész szorult a fejébe, mint a tiedbe. Nesze!
Niall kitépte apja kezéből a pergament, és döbbenten olvasta az írást:
Kedves Lord Bürke!
Visszavonultam nővérem társaságában az Ő zárdájába, Innishturk szigetére, ahol is könyörögni fogok
Miasszonyunknak, hogy a szégyenteljes éjszaka, amelyet együtt töltöttünk, ne hozzon
megszenteletlen gyümölcsöt. Amit cselekedtünk, helytelen volt, és csak remélni tudom ʹ és
imádkozni érte ʹ, hogy férjem meg fog bocsátani nékem. Kérem, felejtsen el, és lelke üdvéért lépjen
mielőbb keresztényi házasságra egy derék nővel. Isten legyen önnel mindörökké.
Skye, Lady O'Flaherty
Niall sehogy se akart hinni a szemének. Sose látta Skye írását. Hamisítvány vajon a levél? De hát. A
betűk nőiesen, szelíden gömbölyödnek, a viaszpecsét mintája pedig megegyezik a gyűrűével, amelyet
Skye ujján látott. Meglehet, kényszerítették a levél megírására. Viszont. Skye nagyon is állhatatos
teremtés. Ha nem akarja, hát akkor se írja meg ezt a levelet, ha tüzes vassal égetik a talpát. Átkozott
nőszemély! Hát csak ennyit jelentettem neki? Még hogy szégyenteljes éjszaka! Legyen átkozott az
ilyen ingatag cafka! Niall még soha nem érzett ilyen keserűséget. Alig tudta visszafojtani a könnyeit.
ʹ Elveszem Darragh O'Neillt ʹ jelentette ki rekedt hangon.

A padlóra dobta a levelet és kiviharzott a szobából. Vissza se nézett. A MacWilliam nemzetség feje
várt egy darabig, amíg meg nem bizonyosodott, hogy fia eltávozott.
ʹ Előjöhet, MacGuire kapitány ʹ szólt aztán. ʹ Menjen Isten hírével, és mondja meg Dubhdara
O'Malleynek, hogy bevált a haditerve. A fiam három hét múlva megnősül, és O'Malleynek többé nem
fog bajt okozni.
MacGuire meghajolt, szótlanul bólintott és távozott.
Amikor MacWilliam egyedül maradt, belényilallt a lelkifurdalás. Nagyon szerette a fiát, nem szívesen
tagadott meg tőle bármit is. De hát. Ha választani kell, gondolta a nagy MacWilliam, hogy egy O'Neill
vagy egy O'Malley lány legyen a menyem, akkor feltétlenül az O'Neill lány mellett kell döntenem.
Igen, igen. Niall egészen jól fogja magát érezni Darragh O'Neill férjeként. Egy év múlva meg lesz a
fiúunokám.

4. fejezet

Egy igenʹigen kellemes mozzanat is akadt Skye életében, amíg a Szirti Szent Brideʹkolostorban
időzött. Egy szép napon, a tengerparton sétálgatva, megpillantott egy fiatal, még nem egészen
kifejlett, sérült farkaskutyát. Rettentő éhes lehetett szegény, kilátszottak a bordái. Olyan koszos és
sólepte volt a szőre, hogy nehéz volt megállapítani a voltaképpeni színét. A lába beszorult egy
hasadékba a sziklák között. Skye meghallotta a gyenge kis ugatást, s odasietett a kutyához, amely
reménykedve nézett föl rá, és barátságosan csóválta hosszú farkát.
ʹ Ó, te szegény pára ʹ dünnyögte résztvevőn Skye, és hozzálátott, hogy kiszabadítsa az ebet szorult
helyzetéből. Nagy óvatosan eltávolította a kutya lábát körülvevő kis köveket. Aztán olyan szelíden,
ahogyan csak tudta, kihúzta a kutya lábát a fogságából. A kutya vinnyogott ugyan, de morogni nem
morgott. Skye megveregette az állat hátát.
ʹ Gyere, kedveském ʹ mondta, ʹ keresünk neked valami harapnivalót.
A kutya nagy nehezen föltápászkodott, és kissé botladozva bicegett Skye nyomában.
Az apácák éppoly részvétteljesen viselkedtek, mint Skye maga, s beengedték a kutyát a zárdába. Az
állat eredete és tulajdonosának kiléte kiderítetlen maradt. A szigetlakó parasztok sehogy se merték
maguknak igényelni a királyi ebet. Ők csak munkára fogható kutyákat tartottak ʹ terriert, szelindeket,
kuvaszt. Az ír farkaskutya, a farkasok és egyéb ragadozók e könyörtelen gyilkosa az uralkodó osztály
jussa volt, akárcsak az ír vizsla.
Skye Inisnek nevezte el a kutyát, Partholannak, az egyik legkorábbi írországi telepesnek kedvenc
kutyája után. Inis rendkívüli odaadással ragaszkodott úrnőjéhez. Elkísérte reggeli sétájára, hajókázott
vele a zárda kis vitorlásán, s szobájában aludt, szikár testének teljes hosszában elnyújtózva az ágy
előtt.
Néhány hét alatt elérte normális, kifejlett testsúlyát, a százhatvan fontot, s majdnem három láb
magasra nőtt. A fürdetés után bundája ezüstösen csillogó szürkére változott, s élénken emlékeztette

Skyeʹt Niall szemének színére. Inis fülén és lábain fekete volt a szőr. Skyeʹnak valósággal rabszolgája
lett a kutya; felragyogott a szeme örömében, valahányszor úrnőjére nézett.
Skyeʹnak szüksége volt az eb szeretetére, mivel Niall Bürke a jelek szerint teljesen megfeledkezett
róla. Elérkezett a nap, amikor megjött a havi vérzése. Skye jól kisírta magát a kutya puha nyakán. Úgy
érezte, összetört a szíve.
Ethna tisztelendő anya megüzente a fiatal O'Flahertynek, hogy a felesége nem esett teherbe. Egy hét
múlva Dom eljött, hogy magával vigye asszonyát. A tisztelendő anya személyesen kalauzolta el Skye
lakosztályába.
ʹ Korábban is jöhettem volna ʹ közölte önelégülten a fiatalember, ʹ de jelen kellett lennem Niall
Bürke és Darragh O'Neill esküvőjén.
Skye elájult. Amikor magához tért, a magas támlájú padon feküdt. Halottá, amint Dom aggódva
mondja az apácának:
ʹ Nem gondoltam volna, hogy Lord Bürke esküvőjének a híre ennyire megrendíti a feleségemet.
ʹ Valóban nem, méltóságos uram? ʹ szólt ridegen Ethna O'Neill. O'Flaherty elmosolyodott.
Eleresztette a füle mellett az apáca gúnyos megjegyzését, és így folytatta:
ʹ Tudom jól, hogy szokatlan, ha egy férfi zárdában tölti az éjszakát, de hát úgy vélem, nem tanácsos
útra kelni a feleségemmel, amíg túl nem jut a megrázkódtatáson.
Ethna tisztelendő anyának nem volt rokonszenves Dom O'Flaherty; abban viszont egyetértett vele,
hogy Skye most még ne távozzék a zárdából. Kénytelen volt tehát megnyugtatni a fiatalembert: igaz,
szokatlan, de nem tilos a zárdában töltenie az éjszakát. Dom udvarias köszönetet mondott, aztán
megtudakolta, magához vehetiʹe a felesége kutyáját, hogy gondoskodjék az etetéséről és
átköltöztesse az istállóba az embereihez és a lovaihoz. Inisnek Dom már az első pillanattól fogva
ellenszenves volt, s most viszolyogva viselte el a helyváltoztatást.
A házaspár magára maradt. Dom O'Flaherty a padhoz lépett, és hűvösen
jelentette ki:
ʹ Tudom, hogy magadhoz tértél az ájulásból, Skye. Kelj fel hát, és köszöntsd illendően uradat és
parancsolódat.
Skye lassan felállt, és futó csókot nyomott Dom ajkára. A férje felröhögött és villámsebesen magához
vonta feleségét. Skye teste megfeszült, Dom pedig nevetett:
ʹ Igen, igen, tudom én, hogy nem szeretsz, ugye, én szép feleségem. De ez a te bajod, mert
nemsokára szélesre tárod magad az én örömömre, és csakis az enyémre. És amikor már jó mélyen
beléd hatoltam, arra se fogsz emlékezni, hogy egyáltalán ismerted Niall Burkeʹöt.
Hevesen harapdálta a fiatalasszony száját, Skye pedig ököllel verte a férje mellét. Egyszerre csak
kopogtattak az ajtón, úgyhogy az asszony egy időre kimenekülhetett szorult helyzetéből. Dom
elfojtott egy káromkodást.

ʹ Szabad! ʹ szólt aztán jó hangosan.
Két apáca sietett be, mindegyikük kezében alaposan megrakott tálca. Szemlesütve rakták le terhüket
az asztalra, aztán éppoly sietve távoztak, mint ahogyan jöttek.
Skye kibontakozott a férji szorításból.
ʹ Milyen kedvesek! ʹ kiáltott fel derűsen. ʹ Vacsorát küldenek nekünk!
ʹ Enni még nincs kedvem ʹ jegyezte meg mogorván a férfi. Skye leemelte az egyik tál fedelét.
ʹ Idenézz! Főtt garnélarák! És egy pompás kappan! Meg egy kis ürüpecsenye! Kihűl, ha nem esszük
meg azonnal.
ʹ Hadd, hűljön ki! ʹ mondta Dom. Gyorsan az asszony mögé lopakodott, meglazította a fűzőt,
becsúsztatta két kezét, és megmarkolta a melleket. ʹ Most csak erre van étvágyam, Skye! ʹ Egyre
erősödött a szorítása. ʹ Az étel megvár. A fűzőt már meglazítottam. Eridj a hálószobába, vetkőzz le,
és várj rám az ágyban.
Skye behunyta a szemét, hogy visszafojtsa a könnyeit.
ʹ O, Dom! ʹ könyörgött. ʹ Ne itt! Megteszek mindent, amit csak kívánsz, de ne itt, ebben a szent
házban! Ne itt!
ʹ Érdekes, erre eddig nem is gondoltam ʹ szólt elgondolkozva a férfi, ʹ de most, hogy mondod, az
ötletet, hogy egy zárdában prütyköljelek meg, határozottan vonzónak találom. Képzeljük el, hogy én,
a viking hadfi, erőszakot követek el rajtad, az ifjú apácán.
Skye egészen elfehéredett a szentségtörő szavak hallatán.
ʹ Gyorsan, Skye! ʹ förmedt rá Dom. ʹ Begerjedtem! Több mint egy hónapja már, hogy nem
gyakorolhattam férji jogaimat.
Szavait egy könnyed pofonnal nyomatékosította.
Skye szeretett volna ellenállást tanúsítani, de Niall házasságkötésének híre annyira letörte, hogy
képtelen volt kellőképpen összeszedni magát. Beszaladt a hálószobába, és reszkető kezekkel hámozta
le magáról a ruhát, majd bemászott a hatalmas ágyba. Pár pillanat múlva belépett Dom, bort
hörpintgetve egy talpas pohárból. A poharat az éjjeliszekrényre állította, gyorsan levetkőzött,
ruhadarabjait ott hagyta, ahova éppen estek. Amikor az ágy felé fordult, Skye alig bírt elfojtani egy
rémült kiáltást. Niall férfiassága sem volt éppen kicsi, de Dómé természetellenesen nagy volt. Dom
észrevette Skye ijedelmét, és röhögve jegyezte meg:
ʹ Párizsban a lányok Le Taureauʹnak hívnak. Tudod, mit jelent? Skye megfélemlítve bólintott.
ʹ Igen. Bikát ʹ válaszolta suttogva.
ʹ Úgy bizony. A bika ʹ jelentette ki büszkén Dom. ʹ És az is vagyok, én szép feleségem! Most pedig
tedd jól szét a lábad. Kapsz tőlem valamit.

Lerántotta a takarót, megragadta az asszony két mellét. A meztelen női test látványa felkorbácsolta
vágyát, s az asszonyra vetette magát.
ʹ De Dom! Még nem vagyok kész erre! ʹ sikerült lihegve tiltakoznia az asszonynak.
Dom felkönyökölt, és lepillantott a feleségére.
ʹ Nem vagy kész rá? ʹ hitetlenkedett. Ha nem lepődik meg ennyire, hát arcul üti
Skyeʹt. ʹ Nem is kell készen lenned ʹ folytatta. ʹ Elég, ha én állok készenlétben.
Skye úgy érezte, hogy a szörnyeteg hímvessző széthasítja. De még mielőtt felkiálthatott volna, a
férfikéz betapasztotta a száját. Behatolás közben Dom folyvást motyogott:
ʹ Rettentő szűk a bejáratod, te nő! Annak a Burkenek kukacnyi lehet a farka, ha csak ennyire tudott
kitágítani!
Élvezkedve röfögött, az alatta fekvő asszony szeme viszont fájdalmat és ijedelmet tükrözött. Skye
megpróbált mozdulatlan maradni, hátha úgy enyhül a kín. De nem sikerült. Mindenképpen ki akart
menekülni a szorításból, úgyhogy teste megvonaglott az erőfeszítéstől. Dom félreértette a
mozdulatot.
ʹ Tudtam én! ʹ röhögött. ʹ Az úrinői modor mögött te is csak kurva vagy! Szerencsés ember vagyok!
Még mélyebben, még erősebben hatolt a feleségébe.
ʹ Sose félj, drágaságom! ʹ lihegett. ʹ Megtanítalak én egy és másra, mindkettőnk örömére!
Amikor elélvezett, hörgött egy nagyot és elernyedt.
Rövid ideig összetapadva feküdtek, aztán O'Flaherty fölkelt, visszament a nappaliba, bort töltött a
poharába. Skye érezte, hogy könnyek csorognak le az arcán, de nem mozdult, mert félt, hogy a
legkisebb zörej is feldühítené a férjét. Hallotta, hogy odakint Dom egymás után emeli föl a tálak
fedőjét, és válogat az ételek között. Eszébe se jutott, hogy a feleségét bármivel is megkínálja.
Dom visszament a hálószobába, egy csirkecombbal a kezében. Leült az ágy szélére. Megpaskolta Skye
fenekét. Az asszony úgy tett, mintha aludna: remélte, hogy így békén hagyja a férje. Hallotta a
szabályos ütemű, lassú csámcsogás zaját, és hallotta azt is, hogy Dom a padlóra hajítja a
csirkecsontot.
ʹ Tedd szét a lábad! ʹ szólt ekkor a férfi.
Hiábavaló itt minden ellenállás. Utóvégre a felesége. Vagyis a tulajdona. Úgyhogy Skye
engedelmeskedett. Újabb kín és megaláztatás. Amikor Dom végzett, lehengeredett az asszonyról, a
hátára feküdt és elaludt. Elégedetten horkolt. Skye megvárta, amíg megbizonyosodott, hogy férje
mélyen alszik, majd kimászott az ágyból. Járni is alig tudott, de akár térden csúszva is ki kell jutnia
ebből a szobából.
A nappaliba érvén reszkető kézzel egy kis bort töltött magának. A folyadék fele az asztalra ömlött.
Némi fát tett a tűzre, aztán lerogyott a nagy karosszékbe.

Ó, Niall! Azok a gyengéd kezek, azok a becéző ajkak! Niall arra törekedett, hogy a párjának minél jobb
legyen, és közben tanítgatta, hogyan szerezzen minél nagyobb élvezetet a férfinak. Legyen átkozott!
Csúnyán elárulta őt! Úgy látszik, a nagyúr gazdag örököse puszta szórakozásból csinálta az egészet, és
az ártatlan lány iránt érzett vágya semmivel sem jobb Dom kéjsóvárságánál. Hirtelen egy kéz
érintését érezte a vállán. Összerezzent, és félve pillantott fel.
ʹ Felébredtem és nem találtalak ʹ panaszolta Dom. ʹ Mi az? Te sírsz? Még mindig azon bánkódol,
hogy nem Niall vagyok? ʹ Skye bűntudattal törölgette a könnyeit, sietve megrázta a fejét, mire Dom
kissé megenyhült.
ʹ Valószínűleg fájdalmat okoztam neked ʹ mondta egykedvűen. ʹ De sose félj, Skye. A megszokással
majd könnyebben megy az egész, és nemsokára kívánni fogod a bunkómat. Gyere, kúrjunk tovább,
mert ha nem tudsz aludni, akkor nyilván nem használtalak még eléggé. Mellesleg ʹ röhögött kéjesen
ʹ, sokkal ízletesebb darab vagy, mint gondoltam!
Miközben Skye az egész éjszakán át nagy nehezen elviselte a férji öleléseket, növekvő haraggal
gyűlölte Niall Burkeʹöt, s azon gondolkozott, miként fog rajta bosszút állni egy szép napon. Igen,
megfizet még annak az embernek a meg nem valósult álmokért!
Ezenközben, jó néhány mérföldre a zárdától, a MacWilliam várkastélyban, hasonló színjáték ment
végbe.
Darragh O'Neill Burkeʹöt születése óta az Egyháznak szánták. Legidősebb nővérét egy O'Connell
ivadékkal jegyezték el, és férjhez is adták hozzá. Középső nővére Niall Bürke jegyese volt, de hát Ceit
az elmúlt télen váratlanul meghalt, és Darraghʹt, aki ötesztendős kora óta a hőn szeretett Máriaʹ
zárdában lakott, hazavitték, hogy elfoglalja elhunyt nővére helyét a hitvesi ágyban.
Tragikus döntés volt, mivel Darragh O'Neill valódi vallásos elhivatottságot érzett. Amikor
elhatározták, hogy nővére pótlására kell vállalkoznia, csupán két nap volt hátra a végső
fogadalomtételig. Darragh édesapja és emberei nagy lármával és ordítozással érkeztek a zárdába,
mégpedig éppen idejében: sikerült megakadályozniok, hogy az apácák lenyírják Darragh szőke haját.
O'Neill nem követelte vissza a rendtől a leányával járó adományt, mert tudta, hogy így könnyebben
ráveheti. A főnökasszonyt az eredeti terv megváltoztatására. Voltaképpen nem vesztett semmit, a
pénzt ugyanis már nyolc éve kifizette, mint ahogy Geit hozományát is az eljegyzéskor folyósította a
nagy MacWilliam kezéhez.
Az apácarend főnökasszonya tudatta a változást a rémült leányzóval, sima szóval elmagyarázgatva,
hogy Istennek és Miasszonyunknak nyilván más szándékai vannak vele, Darragh O'Neillʹlel
kapcsolatban. Fogadja jó szívvel Isten akaratát. Hagyja el a zárdát Íziben, és menjen férjhez Lord
Burkeʹhöz. Darragh keservesen sírt, de engedelmeskedett.
Így aztán Niall Burkeʹöt esküvője napján egy halottsápadt leányzó köszöntötte, akinek gyulladt
szeme sokʹsok sírásról árulkodott. Niallt nem tájékoztatták a lány vallásos elkötelezettségéről,
úgyhogy bosszankodott, amiért Darragh oly kevés lelkesedéssel néz a házasságkötés elébe.
Amikor később, az est folyamán, férj és feleség ágyba bújt, Darragh a meztelen férfi láttán elájult.
Niall ʹ igen szelíden ʹ magyarázatot kért a feleségétől. Aztán Darragh szavaitól meghatódva,
gyengéden megsimogatta a lány halvány szőke haját.

ʹ Azt hiszem ʹ mondotta higgadtan. ʹ hogy az adott körülmények között nem kell sietnünk a
házasság beteljesítésével. Hagyjunk időt, amíg jobban megismerjük egymást.
Igazság szerint Niallnak nem volt ínyére, hogy erőszakot kövessen el egy vonakodó szűzlányon.
Átkozta a két apát a rövidlátásukért, a butaságukért. A lány mélységesen vallásos és kétséges, hogy
valaha is túl tudja tenni magát ezen az érzésen. Lord Bürke keserűen felnevetett. Elszakították a
szeretett nőtől, attól, aki szívesen ajándékozta volna meg fiúgyermekekkel. S csak azért szakították el,
mert a nagy MacWilliam, az ő édesapja úgy gondolta, hogy Skye nem elég előkelő származású. És
Skye helyébe, íme, olyan valakit kap, aki az apácai hivatás megszállottja! Komikus a dolog! És Niall jót
nevetett volna az egészen, ha nem észleli, hogy újdonsült felesége még mindig gyötrődik valamin.
ʹ Mit szólnak majd az emberek, ha holnap nem látnak véres foltot a lepedőn? ʹ töprengett
fennhangon Darragh.
Niall felkacagott.
ʹ Ó, Darragh Bürke, te aztán tényleg ártatlan vagy! Sok olyan lány akad, aki már a házassága előtt
eljátszadozott férfiakkal, s mégis képes vérfoltos lepedőt felmutatni az esküvő másnapján. Menj csak
arrébb, kislány, megmutatom én, hogy kell ezt csinálni.

Darragh tágra nyílt szemekkel nézte, miként veszi kézbe Niall a gyümölcsös kést a tálból, s miként
szúr bele a saját combjába. Néhány vércsepp piszkította be máris a lepedőt. Nos, ekként
bizonyosodott be Darragh erényes volta, ekként mentődött meg Niall férfiúi becsülete és igazolódott
a teljesítőképessége.
Két hét telt el a nászéjszakájuk óta. Darragh már azt gondolta, hogy örök időkre megőrizheti
szüzességét. Valamikor réges régen Istennek ajánlotta volt ezt a kincset, s nem állt szándékában,
hogy Niallnak adományozza. Jó, rendben, vezetni fogja a háztartást, de ez minden. Niallnak a
nászéjszakán tanúsított szelídséget, gyöngédségét Darragh gyengeségnek vélte, amelyet
szándékában állt továbbra is kihaszálni.
Niall, mint az esküvő óta eltelt minden éjszakán, ezúttal is megpróbált szerelmeskedni a feleségével.
Darragh a maga tapasztalatlanságában nem ismerte fel, hogy milyen kedves és türelmes a férje.
Eltökélte, hogy a férji igyekezet nem fog sikerrel járni, de Niall éppúgy eltökélte az ellenkezőjét. Ha
már feleségül kellett vennie ezt a nőt, akkor gyermekek anyjává teszi! Darragh most viszont közölte
vele, hogy csak névleg lesz a felesége. Mert az ő szüzessége ʹ Istené!
ʹ Nem kényszeríthetsz a dologra, mint ahogy Skye O'Malleyt kényszerítetted. Szegény lány! El tudom
képzelni, milyen szerencsétlennek érezte magát szégyenében! ʹ mondta Darragh roppant erényesen.
Skye nevének említésére Niallnak fejébe szállt a vér, és viszolyogva mered a hidegszívű, jámbor,
érzéketlen teremtésre, akit nőül adtak hozzá. Tejfehér bőrű, lapos mellű, apró kis nő, vizenyős
szemekkel, fehéres szőke hajjal, folyton csücsörítő ajakkal ʹ ez az ő felesége! A gardénia bőrű, dús,
kékesfekete hajú, kékeszöld szemű Skyeʹjal szinte nevetséges egy napon említeni. Skye! Azok az
édes, gömbölyű kis mellek, a rózsabimbóʹajkak, az az ártatlanul mohó szenvedély! Skye, aki most
Dom O'Flaherty odaadó felesége. Aki neki, Niallnak a tökéletes boldogság éjszakáját adta, hogy aztán
szinte azonnal szétrombolja a boldogság érzését azzal a rideg levéllel. Niall felnyögött. Skye

nemsokára fiúgyermekkel fogja megajándékozni Dom O'Flahertyt. Úgyhogyʹ határozta el növekvő
haraggal ʹ Darragh O'Neill Bürke is gyermeket fog szülni a férjének.
Férje eltökéltséget sugárzó, ezüstszürke szeme láttára Darragh térdre hullt, rózsafüzérét
morzsolgatta, s imádkozott magában. Niall dühösen tépte ki felesége kezéből a rózsafüzért. Talpra
állította Darraghʹt, s letépte róla a fehér hálóinget. Karjaiba vette, jó erősen megcsókolta,
szétfeszítve a keskeny ajkakat. A lány ellenállt, meglepően éles körmökkel kapott Niall arcába, vadul
csapkodott, vonaglott. Darragh komolyan hitte, hogy Isten villámcsapással fogja sújtani Niallt
vakmerőségéért, és imádkozott, hogy bár belehalna férje a büntetésbe. Amikor az ágyra zuhantak, és
Darragh érezte, hogy a nagy férfitag átszakítja szűzhártyáját, kérve kérte a naptár minden szentjét,
hogy bosszulják meg a rajta esett sérelmet. De csakhamar sóhajtozva kérlelte férjét, hogy csak
folytassa, amit elkezdett; átkulcsolta Niall derekát a lábával, a soványka csípő pedig megtalálta a
ritmust, és együtt mozgott a férfival.
Az aktus után Niall undorodott önmagától és a feleségétől is. Soha életében nem erőszakolt meg
senkit, de ez a nő belehajszolta a dologba azzal, hogy megtagadta magát tőle, meg azzal is, hogy
említette a hőn szeretett, csalfa Skyeʹt.
A nők! Mind egyforma. Mást mondanak, mint amit gondolnak. Mondanak valamit, de aztán kiderül,
hogy szavaik egészen másképpen értendők.
Mellette Darragh nyöszörgött, siránkozott.
ʹ Fájt! Fájdalmat okoztál nekem!
ʹ Első ízben mindig fáj, Darragh. Legközelebb jobban esik majd.
ʹ Soha többé nem teszel velem ilyesmit! Soha!
ʹ Márpedig ebben a családban nem lesz szeplőtlen fogantatás, kedves feleségem: mellesleg szólva
pedig nagyon élvezted a dolgot. Érzem én, drágaságom, hogy mikor esik jól a nőnek. És akárhogy is:
kötelességed, hogy fiakat szülj nekem. A végén majd be is vallhatod, hogy tetszik neked ez a dolog.
Nincs abban semmi rossz, ha egy asszony élvezi a férjét.
ʹ Soha! ʹ kiáltott fel az asszony, és amikor a férje ismét a karjaiba vette, az arcába köpött. Niall
nyugtatólag simogatta a nő megfeszült testét. ʹ Eltűröm ʹ mondta Darragh ʹ, mivel Isten akarta, de
utálni fogom, valahányszor belém szúrod azt az iszonyatos micsodát.
ʹ Ahogy gondolod, kedvesem ʹ mondta fásultan a férfi. ʹ De emlékezz vissza, hogy én sem vágytam
erre a házasságra jobban, mint te. Azt kívántam, bár maradnál a zárdában.
Ismét behatolt a feleségébe, úgyhogy a nő felkiáltott.
ʹ Szülj nekem két fiút, Darragh ʹ mondta Niall ʹ, s akkor békén hagylak mindörökre.
A távolban, Innishturk szigetén, Dom O'Flaherty ráborult szép feleségére, és zavartalanul szivattyúzta.
Skye túlságosan érzéki volt ahhoz, hogy megtagadja testétől a kielégülést. Hagyta, hogy
beleringatódjék az édes érzések gyönyörű világába, aztán hallotta, hogy a férje kiált egy nagyot. Dom
rárogyott, ő maga, Skye, ugyan még nem ért a csúcsra, de ezzel Dom nem törődött. Bezzeg Niallnak

ez is fontos volt. Skye elfordította a tekintetét, s egy könnycsepp gördült le akadálytalanul az arcán.
Az Isten verje meg a Niallt. Hát most már egész életében kísérteni fogja?

5. fejezet

A MacWilliam nemzetség feje elrendelte, hogy hűbéresei vele töltsék a karácsonyi ünnepek tizenkét
napját. Jöttek is a hűbéresek Connaught minden tájáról, köztük Dom O'Flaherty és Skye asszony, aki
immár hat hónapja volt a felesége.
Bőkezű volt a vendéglátás. Kevésbé hatalmas szomszédaival ellentétben, a nagy MacWilliam
toronyházához az évek során további három, egymással összefüggő torony épült. Úgyhogy a nagyúr
egy pompás várkastély tulajdonosa volt. Macskakővel burkolt négyszög köré építették, normann
módra. A vendégek kényelmes körülmények között laktak. Jóllehet Skye édesapjának toronyháza
igen tágas volt és a berendezés se hagyott kívánni valót, MacWilliamék hatalmas kastélya fényűzőbb
volt az O'Malleyʹrezidenciánál.
Az O'Flahertyek közül négyen élvezték legfőbb hűbéruruk vendégszeretetét. Dom édesapja,
Gilladubh, valamint Dom testvérhúga, Claire jött el Dom és Skye társaságában. Skye őszintén remélte,
hogy férjet találnak Claire számára, jóllehet láthatólag sem Glaire apja, sem bátyja nem vette
tudomásul, hogy Glaire, tizennégy esztendősen, immár vénlánynak számít.
Különben elég csinos lány volt, világosszőke haja sűrű fonatokban pompázott. Szeme halványkék,
akár a bátyjáé, arcbőre rózsás. De volt benne valami alattomos, valami, ami Skyeʹnak nem tetszett.
Egyʹkét alkalommal, amikor Skye figyelmeztette sógornőjét néhány kisebb hibájára, Claire panaszra
ment apjához is, bátyjához is, akik Skye lelkére kötötték, hogy hagyja békén a leányzót. Claire pedig
az őt majomszeretettel imádó férfiak háta mögött önelégülten megmosolyogta sógorasszonyát. De
Skyeʹnak némi elégtételben volt része, amikor rajtakapta Haireʹt, hogy lopja az ékszereit.
Lekent neki ʹ különben nagy élvezetʹlei ʹ egy jókora pofont, és megfenyegette: ha még egyszer
lopáson éri, hát lenyíratja a haját.
ʹ És ha panaszkodni merészelsz akár Dómnak, akár az apádnak, én kedves nővérkém ʹ mondta Skye
mézesʹmázosán ʹ, egy álló esztendeig kopaszon járkálhatsz!
Claire O'Flaherty értett a szóból. Skye ádáz pillantása meggyőzte: sógorasszonya nem lágyszívű és
nem is ostoba, amilyennek kezdetben hitte. Attól a perctől kezdve a két nő háborús feszültséggel
terhes fegyverszünetet tartott. Skye pedig elhatározta, hogy mielőbb férjhez adja Haireʹt, hadd
kerüljön el a háztól.
Skye tudta, hogy Niall ott lesz a karácsonyi összejövetelen. Csakhamar megtudta azt is, hogy ő lesz a
háziúr, mivel édesapját köszvény gyötri. Nos, ha Niall azt hiszi, hogy egy összetört szívű Skyeʹjal fog
találkozni, hát hamar kijózanodhat. Hat hónap alatt, vagyis amióta Dom magával vitte őt a
kolostorból, Skye valamiképpen megbékélt önmagával. Nem szerette a férjét, nem hitte, hogy valaha
is szeretni fogja, de megjátszotta az engedelmes feleséget.

Anyósa régen meghalt, úgyhogy az O'Flaherty háztartás vezetése teljességgel rá hárult. Glaire a jelek
szerint nem törődött a háztartással, vagy nem voltak meg hozzá a megfelelő ismeretei. Skye igen jól
végezte a dolgát, s ezzel megnyerte apósa tetszését. Gilladubh O'Flaherty úgyszólván Dom régebbi
kiadása volt, nagyhangú kéjenc, aki különösen kedvelte a jó bort és a finom pálinkát. Skye hamar
megtanulta, hogyan kerülje az após villámgyorsan nyúlkáló mancsait; egy ízben még egy
gyertyatartót is majdnem hozzá vágott, úgy fenyegette meg, hogy leleplezi botrányos viselkedését,
ha.
Skye a MacWilliamék pompás vendégágyán üldögélt, alsószoknyában, szalagokkal felcicomázott
fűzőben, és heves, szinte haragos mozdulatokkal kefélte a haját. Skye O'Malley olyan gyönyörű lesz
ma este, amilyen csak lehet! Büszkén fog a pimasz Burkeʹök és a fennhéjázó O'Neillek szemébe
nézni. Nagy szerencse, hogy ruhatára változatosabb, mint a legtöbb asszonyé, mivel Dubh O'Malley
mindig szeretett hencegni legfiatalabb lánya szépségével.
Skye komornája, Mag, odahozta a ruháját és nagy vigyázva az ágy támlájára tette. Kerek kis tükröt
tartott úrnője elé, és Skye ügyesen kirajzolta szempilláit a megfelelő festékkel, és éppen csak egy kis
pirosítóval élénkítette az arcszínét, úgyhogy szép bőre halvány, de egészséges rózsaszínben
ragyogott. Fénylő fekete haját középen választotta el, finomszálú, aranyszínű hajhálóba rendezte
frizuráját, és két oldalt megtűzte. A keblei közötti mély völgyet, csuklóit, nyakát, tarkóját külön az ő
számára készült pézsmaʹ és rózsaillatú, különleges illatszerrel fecskendezte be. Hadd szagolja Niall a
teste rózsaillatát! Hadd emlékezzék! És hadd lássa, hogy ő, Skye fütyül rá!
Felállt, és Mag odasietett, hogy rásegítse úrnőjére a ruhát. A komorna gyorsan befűzte, amit be kellet
fűznie, aztán hátralépett, hogy szemügyre vegye úrasszonyát. Viharvert arcát szinte kettéhasította
fogatlan szájának mosolya:
ʹ Össze fogja törni annak a hűtlen embernek a szívét! Elég egy pillantás asszonyomra ebben a
pompás ruhában, és máris a falba veri a fejét az a fiatalúr, hogy miért nem szállt szembe az apjával,
azzal a vén sátánnal!

ʹ Lady Bürke talán nem szemrevaló teremtés, Mag? ʹ kérdezte Skye tettetett közönnyel.
Mag kotkodácsolva nevetett.
ʹ Eléggé szemrevaló a lady, de asszonyomnak a nyomába se ér!
ʹ Add ide az ékszeres ládikámat, te vén banya! ʹ parancsolta sok szeretettel Skye, és amikor az
asszony elsietett, hogy teljesítse a parancsot, felragadta a tükröt. Messze eltartotta magától, és
hosszan vizsgálgatta u tükörképét. Ez a mélykék bársonyruha valóban szép; a négyszögű, mély
kivágás jól érvényesíti a hófehér kebleket. A ruhaderék bő szoknyába szélesedett, közepén a
hasítékból ezüstszálú, aranyhímzésű kékes alsószoknya villant ki. A cipő a ruhához illett, a tiszta
selyemből készült harisnya viszont az alsószoknyához, s egészen a hímzésig ért. Skye pörgött egyet,
és elégedetten állapította meg, hogy a harisnya feltárja majd lába szépségét tánc közben.
Mag kinyitotta az ékszeres ládikát. Skye kiemelt egy zafírnyakláncot, a nagy, szögletes kövek között
aranyérmék csillogtak. Tizenkettő volt belőlük, az Állatöv jegyeinek megfelelően. A nyakláncon nagy,

rózsaszín, könnycseppalakú gyöngyszem függött és kihívóan csillant meg a mellek közötti völgyben.
Zafír fülbevalót viselt Skye, és három drágaköves gyűrűt.
Dom csörtetett be a szobába.
ʹ Niall Bürke kedvéért csípted ki magad, Skye? ʹ féltékenykedett.
ʹ Nem. Lordságod kedvéért! ʹ replikázott könnyedén Skye. ʹ De ha nem tetszik a ruhám, másikat
veszek fel.
Dom alaposan szemügyre vette a feleségét. Tudta jól: senki sem vetekedhet vele a mai estélyen: ő
lesz a legszebb nő az egész társaságban. És ez az asszony az övé, Dom O'Flahertyé! Minden férfi
irigyelni fogja írté. Erélyes mozdulattal magához rántotta Skyeʹt, és arcát a forrón illatozó keblek
közti völgybe temette.
ʹ Hagyjál! ʹ tiltakozott éles hangon az asszony. A megszokás immár eloszlatta félelmét, a helyébe
azonban jól leplezett megvetés lépett. ʹ Engedj el, Dom! Összegyűröd a ruhámat. ʹ Hátralépett. ʹ
Csinos vagy mondta gyorsan. ʹ Ez az égszínkék bársonyʹöltözék jól illik az én mélykék ruhámhoz.
ʹ A nappal és az éjfél ʹ bólintott a férfi, és a karját nyújtotta.
ʹ Nocsak ʹ nevetett Skye ʹ, ez már szinte költői! Lordságod párizsi neveltetése nem volt hiábavaló!
A MacWilliam kastély díszterme jókora helyiség volt. A mennyezetet súlyos gerendák szelték át; a
négy kandallóban meleget árasztva lobogtak az óriási fahasábok lángjai. A magas, keskeny ablakokból
kilátás nyílt a hófedte tájra, a csupasz dombokra és mezőkre, amelyeknek egyhangúságát csak ittʹott
törte meg egyʹegy kopaszon, lombtalanul feketéllő fa. Nyugaton a dombokat naracsvörösre színezte
a naplemente. A teremben csak úgy nyüzsgött a sok pompásan öltözött vendég. A társalgás
szakadatlan, halk zümmögése közepette ideʹoda cikáztak a szolgák a borospoharakkal megrakott
tálcákkal.
Amint a fiatal O'Flahertyék beléptek a terembe, a főudvarmester bejelentette megérkezésüket, és
Skye érezte, hogy minden tekintet rájuk szegeződik. Nászéjének történetét ismerték szerte a
környéken, s most egész Connaught arisztokráciája kíváncsian várta O'Flahertyék és Burkeʹék első
találkozását. Már tudniillik az elsőt ama végzetes májusi éjszaka óta. Annyit a pletykálkodók is
kénytelenek voltak elismerni, hogy Skye és Dom: vérforralóan szép pár.
Ők ketten pedig méltóságteljes, lassú léptekkel haladtak végig a termen, hogy köszöntsék
vendéglátóikat, Niallt és Darraghʹt. Skye fölszegte fejét, arca kifejezéstelen volt, tekintete egy Niall
feje fölötti pontra irányult. A másodperc egy tört részére azonban engedett kíváncsiságának, és Niall
arcára pillantott. Az ezüstszürke szempár fagyos pillantására Skye testén borzongató hidegség futott
végig, amely egészen a szívéig hatolt.
Nem tudta mire vélni a dolgot. Önelégült mosolyra volt felkészülve, nem pedig erre a megvető
tekintetre. Megzavarta ez a viselkedés, de amikor rápillantott a Niall oldalán álldogáló alacsony,
vékonyka kis nőre, visszatért az önbizalma. Örömmel töltötte el a tudat, hogy hiába Darragh Bürke
előkelő származása, szépségnek bizony korántsem mondható.

Közben a díszemelvényhez értek. Skye elnézett Niall és felesége mellett, s pillantása a nagy
MacWilliamra esett, aki úgy ült a székén, hogy fájós lábát egy párnázott zsámolyra polcolták fel. Skye
ragyogó mosolyt villantott Niall édesapjára, fehér fogsora szinte vakítóan villogott. Az öregúr
végigjáratta tekintetét a fiatalasszonyon, és az utóbbi nagy örömmel észlelte MacWilliam nézésében
a sajnálkozást. Most már mindketten tudják, hogy hibát követtek el. Skye kecsesen bókolt.
ʹ Üdvözlöm lordságodat.
MacWilliam jót mulatott magában: lám, milyen villámgyorsan olvas a gondolataimban ez a nő! Bár
volnék húsz évvel fiatalabb, magam is igyekeznék lefektetni.
ʹ Gill O'Flaherty barátom közölte velem ʹ dörmögte ʹ, hogy milyen kitűnő felesége van a fiának.
ʹ Az vagyok ʹ hangzott a hűvös válasz.
ʹ Én pedig azt hittem, hogy akkor a legboldogabb, ha kalózkodhat.

ʹ Valóban szívesen kalózkodom, ha tehetem, méltóságos uram.
ʹ És abban is olyan kitűnő, Lady O'Flaherty?
ʹ Én minden olyasmiben kitűnő vagyok, amire némi erőfeszítést szánok, méltóságos uram.
MacWilliam felnevetett.
ʹ Köszöntöm mindkettőjüket ʹ mondta, majd huncutul hunyorított egyet: ʹ Nem kétlem, hogy
mindketten emlékeznek a fiamra, Niallra.
Skye érezte, hogy Dom feszeng mellette, és nyugtatólag szorította meg férje kezét. Ezt a sértést
egyszerűen nem veszik tudomásul! Dom jólesően érzékelte, hogy felesége a pártját fogja, támogatja;
ennek hatására felülkerekedett benne a jó modor. Úgyhogy az urak kurta meghajlással üdvözölték
egymást.
Röviddel utóbb Niall kegyetlenül fürkésző tekintettel mérte végig Skyeʹt:
ʹ Látom, Lady O'Flahertyʹ mondotta jó hangosan. ʹ hogy máris áldott állapotban van.
ʹ Valóban, kedves lordom. Hét hónapja, hogy férjhez mentem, s hat hónapja vagyok állapotos. Az én
családomban termékenységükről híresek az asszonyok.
Éppoly hangosan beszélt, mint Lord Bürke. Aztán Darragh felé fordult és kihívóan vette szemügyre:
ʹ Látom ʹ jegyezte meg, Niallhoz intézve szavait. ʹ hogy lordságod felesége félesztendős házasság
után nem olyan szerencsés, mint jómagam. Vagy tévednék, asszonyom? ʹ fordult ismét Lady Burkeʹ
höz.
Darragh elpirult. Nemleges válaszát mindenki hallhatta. Skye édesdeden mosolygott, ismét bókolt,
aztán belekarolt férjébe, és elvonultak. Hallotta, hogy mögötte MacWilliam megint felnevet.

Skye engedte, hogy Dom hellyel kínálja a tűz közelében. Belemeredt a lobogó lángokba, miközben
Dom forralt bor után nézett. Skye szinte remegett visszafojtott dühében. Hogy viselkedhetett Niall
ilyen fáradatlanul?! Annak idején az egész megye előtt megszégyenítette a nászéjen, majd fellengzős
ígéretek kíséretében ʹ amelyeket nyilván eleve nem szándékozott megtartani ʹ faképnél hagyta,
most pedig úgy lesz, mintha ő, a férfi volna a sértett fél! A gazember!
Dom borospoharat nyomott felesége kezébe, s az asszony jót kortyolt az italból, hogy megnyugodjék
egy kicsit.
ʹ Nagyszerűen viselkedtél! ʹ jelentette ki a férje. ʹ Jól megmondtad Niall Burkeʹnek, mégpedig egész
Connaught füle hallatára. Nem mintha azt hinném, hogy valami könnyű feladat teherbe ejteni azt az
ösztövér, túlfinomult O'Neill nőcskét. Nem irigylem Niall Burkeʹöt ʹ röhögött.

ʹ Fogd be a szád, te felfújt hólyag! ʹ sziszegett rá Skye összeszorított fogakkal. Úristen, miért hülye
minden férfi? ʹ Egy fikarcnyit se törődöm én Niall Burkeʹkel, de nem akarom megsérteni
MacWilliamet, a házigazdánkat. Úgyhogy ne olyan átlátszóan azzal a kárörömmel, kedves férjuram!
Dom furcsán nézett rá, de mielőtt bármit mondhatott volna, Anne O'Malley lépett oda, hogy
üdvözölje őket. Megkérte Dómot, hagyja magukra kettejüket, majd kényelmesen elhelyezkedett, és a
mostohalányára pillantott:
ʹ Okos dolog volt megsértened Niall Burkeʹöt és a feleségét? ʹ vonta kérdőre Skyeʹt.
ʹ Okos dolog voltʹe Nialltól megsérteni engem? ʹ vágta rá Skye.
ʹ Még mindig szereted.
ʹ Gyűlölöm! Isten szerelmére, Anne, beszéljünk másról. Az állapotom hajlamossá tesz a sírásra, és
nem szeretném, ha félreértenének!
ʹ Nahát, milyen ingerültté tesz téged a baba! ʹ kacagott Anne.
ʹ Nem baba. Fiúgyerek! Dom és az apja meg van győződve, hogy fiú lesz. Alább nem adják.
ʹ Értem. És különben hogy vagy?
ʹ Pompásan, Anne! Apa nagy jót tett velem, hogy Dómhoz adott férjhez. Nemcsak egy kéjsóvár férjre
tettem szert, hanem egy kéjenc apósra is. Az uram testvérhúga alávaló nőszemély, aki akkor lop meg,
amikor csak tud, és panaszra szalad a papájához meg a bátyjához, ha rajtakapom. Bájos egy famíliába
csöppentem. Úgyhogy igenʹigen hálás vagyok apának, mondhatom.
ʹ Különben pedig ʹ folytatta ʹ, az új otthonom szörnyen rozzant állapotban van, és hiába adott velem
apa bőséges hozományt, O'Flahertyék azt mondják, a javításokra nincs pénz. Legalább a fele a
holminak, amit magammal vittem az O'Flahertyʹházba, titokzatos módon eltűnt, kivált, ami az ezüst
tálakat és gyertyatartókat illeti. Röviden: olyan szemétdomb úrnője vagyok, amelyet egy hiú,
üresfejű, kéjvágyó vén kakas, egy hiú, üresfejű, kéjsóvár fiatal kakas, meg egy léha tyúk népesít be.
ʹ Akarsz hazajönni, Skye, és ott megszülni a gyereket? ʹ kérdezte megrendülve Anne.

Jézus Mária! Nem hagyhatja, hogy Skye abban az ásatag, rozoga kastélyban szülje meg a gyerekét!
ʹ Istenem, hát persze, hogy szívesen mennék haza! De nem engednének el, mivel az O'Flaherty
sarjaknak a saját otthonukban kell megszületniük. De nagyon jó lenne, Anne, ha el tudnád intézni,
hogy közvetlenül gyertyaszentelő után Eibhlin odajöjjön az O'Flaherty házba.

A gyerek ugyan csak tavasszal esedékes, de ha netán alkalmatlan időpontban tör ki egy télvégi
hóvihar, Eibhlin esetleg a zárdájában reked, én pedig félnék, hogy nem ér oda hozzám idejekorán.
Mellesleg pedig ʹ mosolygott Skye fanyarul. ʹ társaságra van szükségem. Claire nem társaság. Azon
kívül sem ő, sem Mag, sem az öreg szakácsnőnk nem tudja, hogyan kell világra segíteni egy gyereket.
Anne nagyon elszomorodott.
ʹ Hát a többi nő a háztartásodban? ʹ érdeklődött. ʹ A szobalányok? A mosónők? És nincs
bábaasszony a faluban?
ʹ Az a néhány nő, akit O'Flahertyék alkalmaznak, a szomszéd faluból jön át reggelenként, és este
visszamegy. Nagyon gyerekszerető népek laknak arrafelé, és egyik család se engedi hozzánk a lányait
Dom és az apja miatt. Dolgoznak az O'Flaherty földeken, fizetik az adót az O'Flaherty famíliának,
harcolnak is az OTlahertyekért, de már túl sok leánygyermeküket becstelenítették meg az O'Flaherty
férfiak. Dom és Gilly így is elég sok szerencsétlen teremtést teper le. Lóra ülnek, ideʹoda száguldanak,
aztán lecsapnak a földeken dolgozó lányokra! Olyan hírhedt az O'Flaherty család, hogy Claire nem
képes komornát kapni.
ʹ Tudtam, hogy elhibázott a házasságod ʹ jelentette ki Anne. ʹ Kezdettől fogva tudtam.
ʹ De hát akkor miért nem beszéltél apával, ahogy megígérted nekem, Anne? Sőt: felbiztattad, hogy
adjon férjhez Conn megszületésének délelőttjén!
ʹ Nem, Skye, nem így volt! Egyáltalán nem így volt! Megpróbáltam megmondani apádnak az igazat,
nyomban Conn megszületése után, de gyógynövényeket kevertek a boromba altatónak, s apád
félreértett. S amikor két nap múlva felébredtem, te már férjes asszony voltál, és elküldtek a Szent
Brideʹkolostorba.
ʹ Akkor hát nem a te műved volt, hogy elküldtek hazulról? Nem te árultál el?
ʹ Te buta liba! Hogy juthatott eszedbe ilyesmi? Mihelyt téged annak rendje és módja szerint férjhez
adtak, én már nem tehettem semmit. Bár várt volna az apád még egy kis ideig! Igaz, már régen
elhatározta, hogy O'Flahertyhez ad férjhez, de én talán meg tudtam volna akadályozni, ami
következett.
ʹ Nem ʹ mondta halkan Skye. ʹ Legalább Niall Burkeʹtől megtanultam, hogy milyen édes lehet a
szerelem. Ha álságos is, de édes! Ha nincs Niall, hát egész életemben azt hihettem volna, hogy
minden férfi állat. Vadállat.
ʹ A férfiak nem egyformák ʹ vélekedett Anne.
ʹ Dom egyszerűen disznó ʹ jelentette ki határozottan Skye.

ʹ Miért gyűlölöd Niallt, amikor hálás lehetsz neki? Skye szeme lángolt; s kemény hangon válaszolt:
ʹ Azért gyűlölöm, mert becsapott! Mert esküdözött, hogy szeret! Mert megígérte, hogy
érvénytelenítteti a házasságomat, hogy aztán feleségül vegyen. Ehelyett még hajnal előtt kilopózott
az ágyamból, egyetlen búcsúcsók nélkül, aztán vígan hazalovagolt, és nőül vette azt a nagyméltóságú
O'Neill kisasszonyt! Ezt soha nem fogom megbocsátani neki, Anne! Soha!
A kitörést követő csöndben Anne O'Malley rettenetes küzdelmet vívott lelkiismeretével. Merthogy ő
tudta a teljes igazságot. Végül úgy döntött, hogy a legjobb politika: a hallgatás. Ha most elmondja
Skyeʹnak az igazat, csak fájdalmat okoz neki és tovább szítja a haragját. Most már úgyse lehet
változtatni a dolgokon. Skye férjes asszony, és a férje gyermekét hordja a szíve alatt. Niall Bürke
pedig nős ember. Ha bármelyikük megtudja, hogy milyen csalfa játékot űztek velük, csak még
boldogtalanabbak lesznek. Ki tudja, mire képes ez a két erős akaratú, szenvedélyes emberi lény, ha
megtudja az igazat?!
Anne megmenekült a további beszélgetéstől; jelentették ugyanis, hogy a vacsora tálalva van. A
díszteremben messzire került mostohalányától, mivel a MacWilliam nemzetség feje oly nagyra
értékelte az O'Malley nemzetség fejéhez fűződő kapcsolatot, hogy Dubhdara O'Malleyt és feleségét
sokkal közelebb ültették az asztalhoz, mint Skyeʹt és Dómot. Dom ezzel mit sem törődött, mivel ʹ
hála felesége szépségének és szellemességének ʹ középpontja lett egy fiatalokból álló vidám
társaságnak, melynek tagjai közt nem egy jóképű, merész tekintetű fehérnép is akadt. Úgyhogy Dom
előre örült a rá váró ʹ valószínűleg kellemes ʹ tizenkét napos karácsonyi ünnepnek.
Skye pedig sziporkázott, mert meg akarta mutatni Niallnak, hogy mennyire közömbös iránta. Az
előkelőbb helyeket elfoglaló vendégek úgy látták, hogy az asztalfőtől messze ülők sokkal
kedélyesebben töltik az időt, mint ők. Tagadhatatlan volt, hogy az ifjú Lady O'Flaherty bájos,
varázslatos szépség.
Skye mértékletesen evett; az első fogásból csupán egy vékony szeletnyi friss lazacot vett, a
másodikból egy citrommal ízesített kappanszárnyat. Elfogyasztott még két kis darab frissen sült barna
kenyeret, bőségesen kenve rá a vajat a hüvelykujjával. Körülötte a többi vendég egyik fogást falta be
a másik után, Skyeʹt viszont inkább ingerelte a túlságosan gazdag lakoma. Amikor az édességre került
sor, Skye evett az őszibarackʹlepényből, s úgy nyalogatta a szája széléhez ragadt krémet, mint valami
kisgyerek. Niall nézte, nézte az asztalfő magasából, és egyformán vágyott arra, hogy szájon csókolja a
fiatalasszonyt, és arra, hogy megfojtsa az álnokságáért.
Ahogy közeledett a vacsora vége, az asztalfő környékén ülők közül egyre többen szállingóztak az
asztal másik vége felé, hogy Skye köré tömörüljenek. Időnként nagy nevetés hangzott fel a
csoportból. Amikor elkezdődött a tánc, Skye csak a kevéssé megerőltető táncokra fogadott el
felkérést, de így sem szenvedett hiányt táncosokban. Büszke testtartással, kecsesen mozgott, s a
ruhája jól érvényesült. Kék szeme csillogott, és megʹmegvillant a mosolya.
A magasított asztalnál Niall Bürke elterpeszkedett a székén, mogorván nézelődött, s hatalmas kezével
úgy szorította ékkövekkel díszített borospoharát, hogy nem lett volna csoda, ha elgörbül a kehely
talpa. Ezüstszürke szemét félig behunyta, és párduc módra követte pillantásával Skyeʹt, akárhol tűnt
is fel a fiatalasszony. Időnként kortyolt egy nagyot a sötétvörös borból, újra és újra töltve poharát.
Gyönyörű ez a nő, az ördög vinné el, és még mostani állapotában is vérforralóan kívánatos!

ʹ Nagyon népszerű ez a Lady O'Flaherty ʹ kockáztatta meg a megjegyzést Darragh.
ʹ Az! ʹ dörmögte Niall, majd hirtelen felállt, nagy léptekkel otthagyta feleségét, és a táncolókhoz
csatlakozott. A fiatalember, aki Skyeʹjal táncolt, egyszerre csak kemény kéz szorítását érezte a vállán.
A fenyegető pillantású, fekete szemöldökű fiatal házigazda láttán gyorsan eloldalgott. Niall egyik
karjával átfogta Skye derekát, s a kezébe vette a fiatalasszony egyik kezét. Skye arcáról lehervadt a
mosoly, de lépést azért nem hibázott.
ʹ Tanácsos táncolnod? ʹ érdeklődött Niall.
ʹ Csak gyermeket várok, kedves lord, s nem valami halálos kór emészt.
ʹ Megváltoztál, Skye!
ʹ Nem, kedves lord, csak megtanultam, hogy ágyban elhangzott szavaknak nem szabad hinni.
Tánc közben szétváltak, aztán újra találkoztak a terem másik oldalán.
ʹ Nehéz megérteni egy hűtlen nő agyműködését ʹ mondta Niall. ʹ Úgy viselkedsz, mintha én
hagytalak volna ott, nem pedig fordítva.
ʹ Te árultál el engem. Búcsú nélkül hagytál ott, aztán hazasiettél megházasodni és lefektetni az
állítólag halott menyasszonyodat. Úgyhogy nem volt módomban otthagyni téged, most azonban
megteszem.
ʹ Csak az esküvőd után jegyeztem el Darragh O'Neillt, Skye. Elhunyt nővére, Ceit volt korábban a
jegyesem.

A táncfigura ismét szétválasztotta őket.
ʹ Sose vettem volna nőül Darraghʹt, ha nem kapom tőled azt a levelet ʹ mondta Niall, amikor ismét
összetalálkoztak.
Skye megtorpant.
ʹ Micsoda levelet? ʹ kérdezte döbbenten.
Elég volt egy pillantás Skye arcára, és Niall Bürke máris tudta, hogy valami nagy baj történt, de a
helyiség tele volt emberekkel, akik közül nem egy tűnődő kíváncsisággal nézte a párt.
ʹ Az állapota nyilván nagyon kimerítette, Lady O'Flaherty. Engedje meg, hogy a helyére kísérjem, és
hozzak kegyednek egy pohár hűtött bort ʹ mondta jó hangosan Lord Bürke, s elvezette Skyeʹt a
táncparkettről. Egy ablakfülkében talált helyet. A terem egész közönsége láthatta őket, de
beszélgetésüket nem hallhatta senki. Niall két borral telt poharat emelt le az arra járó szolga
tálcájáról, s az egyiket Skye kezébe adta.
Skye felfogta, hogy szükség van a vendégsereg megtévesztésére, hátrahanyatlott tehát ülésén, s félig
lehunyta szemét, mint aki nagyon fáradt. Hevesen vert a szíve, nem a kimerültségtől persze, hanem
attól a hirtelen felismeréstől, hogy valószínűleg cselszövés áldozatai mind a ketten.

ʹ Micsoda levelet? ʹ ismételte meg a kérdést.
ʹ Nem önként hagytalak el, Skye. Az apád egy kisinast küldött föl az ablakod alatti kúszónövényeken,
a fiú aztán kinyitotta a hálókamrád ajtaját Dubh O'Malley és emberei számára. Megkötöztek,
betömték a számat, kivonszoltak a szobából. Próbáltam elmondani apádnak, milyen nehéz
helyzetben vagyunk, de nem is akart meghallgatni. Ehelyett eszméletlenre veretett az embereivel,
aztán egy MacGuire nevű hajóskapitánnyal hazaszállíttatott a birtokunkra. Másnap odaadtak nekem
egy levelet, amelyben megtagadtad a kapcsolatunkat. Istenemre, Skye, a levél női kézírással íródott,
a pecsétben pedig felismertem a te gyűrűd pecsétjét.
ʹ De hát az O'Malley nővérek gyűrűi egyformák, Niall. Még Eíbhlinnek is van ilyen gyűrűje.
ʹ Ezt nem tudtam ʹ sóhajtott fel Lord Bürke. ʹ A jelek szerint, szerelmem, az a két öreg pók, mármint
az apáink, piszkos eszközökkel érték el, amit akartak. Legyenek átkozottak mind a ketten!
ʹ Szereted a feleségedet, Niall?
ʹ Nem. Apácának készült, és a szívében ma is az. Több időt tölt a térdeplőn, mint a hitvesi ágyban.
ʹ Ennek örülök! ʹ jelentette ki ádázul Skye, s Niall tökéletesen megértette.

ʹ És a te gyereked. ?
ʹ Dómé. E felől semmi kétség, Niall. Esküszöm. Gondolod, hogy itt volnék, ha a te gyereked volna?
ʹ Hát megszeretted a férjed?
ʹ Nem. Sose fogom szeretni, de hát a felesége vagyok. Mint ahogy te Darragh férje vagy ʹ hangzott a
nyugodt, higgadt válasz. ʹ Most pedig, lordom, búcsúzzunk, hisz' lassanként az egész terem minket
bámul, és látom közeledni a férjemet.
ʹ Találok majd alkalmat, hogy beszéljünk egymással ʹ mondta Niall. Nem ment el azonnal, hanem
megvárta, míg Dom odaér. ʹ A feleségét kifárasztotta a tánc, O'Flaherty ʹ állapította meg. ʹ
Vigyázzon rá nagyon, hisz' a maga örökösét hordja a szíve alatt. Maga nagyon szerencsés ember.
Dómot készületlenül érte Niall magatartása, úgyhogy elállt a szava. Niall Skye kezére hajolt, s
gyengéd csókot lehellt rá.
ʹ Jó éjt, Lady O'Flaherty ʹ mondta.
Aztán eltávozott, és a táncolókhoz csatlakozott.
ʹ Visszakísérnél a szobánkba, Dom? Nagyon fáradt vagyok. Nagy erőfeszítésébe került, hogy
egykedvűen beszéljen. Dómnak semmit sem szabad tudnia. Még csak gyanakodnia sem szabad.
ʹ Természetesen, szívem ʹ válaszolta nyájasan Dom. Fölsegítette az asszonyt, és lassú léptekkel
kikísérte a teremből. Amikor a szobájukba értek, Skye kérte, hogy hívja be a komornát.

ʹ Nem, nem, szívecském, most én leszek a komornád! Szinte simogatott a hangja. Ez valami közelgő
veszély jele.
ʹ Nem volt vetélytársad ma este ʹ folytatta halkan a férj. ʹ Mindenki irigyelt engem a gyönyörű
feleségemért. Minden egyes férfi azt képzelte, milyen jó lenne megdugnia téged, de ehhez csakis
nekem van jogom, Skye. Vagy nem?
Meglazította már az ingvállat, s levette. Aztán fürge ujjakkal kihámozta az asszonyt a ruhájából, majd
az alsószoknyákat is lerántotta róla. Az ing következett, és Skye ruhátlanul állt előtte, borzongva,
fázósan, mivel csupán a hímzett harisnya volt rajta, az arany szalagokkal, meg a rózsadíszes selyem
harisnyatartókkal. Dom lassan járatta végig tekintetét felesége telt keblein, édesen dagadozó hasán.
Cirógatta az eleven gömbölydedséget, és Skye, lélegzetét visszafojtva, azon imádkozott magában,
hogy bár elégedne meg a férje tulajdonosi mivoltának ezzel a kimutatásával.
ʹ Térdelj az ágy szélére, Skye!
ʹ Kérlek, Dom, ne! ʹ borzadt el az asszony. ʹ Nem tenne jót a gyereknek.

ʹ Térdelj csak oda, te szajha! Vagy azt akarod, hogy higgyek a szememnek? Mert amikor éppen
odanéztem a terem másik végéből, hát látom, hogy az a szépséges Lord Bürke buzgón hajolgat előre,
hogy laposakat pillanthasson a feleségem didijére. Te pedig? Valósággal biztattad rá!
ʹ Nem igaz!
Megfeszült Skye minden izma. Sóhajtott egy nagyot, aztán az ágy szélére térdelt. Ökölbe szorította
két kezét. Nem érdemes küzdeni. Az ellenállás csak további bosszút szülne.
Dom lepillantott a feleségére. Milyen szelíd, milyen engedelmes most! Dühös volt rá, és hátulról
akarta megközelíteni, mivel tudta, hogy az asszony utálja ezt a különösen megalázónak vélt helyzetet.
De azért aggódott is Dom a gyerek miatt. Végre is az ő fia lesz, és az asszonyt visszavonhatatlanul,
megmásíthatatlanul hozzá köti. Ha nem volna ez a gyerek, hát Skye megszökne Niall Burkeʹhöz, a
szeretőjévé lenne, s akkor az O'Flaherty família nevetség tárgya volna egész Connaught megyében.
Éppen csak meglazította gatyakorcát, és a duzzadt hímvessző máris robbant. Látta Dom, hogy a
felesége ismét megborzong, s az asszony rémülete még jobban felizgatta. Könnyen utat talált,
miközben két kezét Skye melléhez illesztette és játszadozott az érzékeny csöcsökkel. Hosszú, sima
lökésekkel lendült előreʹhátra.
ʹ Az a te kan kutyád így csinálja a szukáimmal az ólban, sokszor láttam ʹ dünnyögte Dom, és
harapdálta a felesége nyakát.
Skye nem szólt semmit. Nagy megkönnyebbülésére, Dom hamar végzett.
ʹ Megyek vissza a díszterembe ʹ mondta a férfi. ʹ Pihenj le egy kicsit, Skye.
Rendbe hozta ruházatát, és távozott.

Az asszony néhány pillanatig mozdulatlanul feküdt. Hangtalanul sírt, orcáit könnyek áztatták. Majd
felkelt, levetette harisnyáját, beburkolózott gyapjúköntösébe, és ismét lefeküdt. Ha most
leforrázhatta volna a testét, hát megteszi. De még ez sem szabadította volna meg a férji érintés
emlékétől, szagától.
Megállíthatatlanul folytak Skye könnyei. A tudat, hogy édesapja összeesküdött MacWilliammal csak
azért, hogy távol tartsa tőle Niallt ʹ ismét összetörte a szívét. Könnyebb volt a sorsa, amikor
egyszerűen csak gyűlölhette Niallt.
Aztán elaludt kimerültségében.
Az ajtó reteszének hirtelen zöreje ébresztette fel, és ismét megfeszült az egész teste. Ez Dom.
Valószínűleg részegen. Skye mozdulatlanul feküdt, remélve, hogy a férje azt hiszi, alszik.
ʹ Skye ʹ suttogta valaki.
ʹ Niall! ʹ ült fel gyorsan Skye. ʹ Megőrültél? Az Isten szerelmére, menj innen, de sürgősen, mielőtt
még Dom visszajön! Nagyon kérlek!
A férfi halkan becsukta az ajtót, és rákattintotta a reteszt.
ʹ Dom a díszteremben fekszik részeg bódulatban a kedves barátaival együtt. Az apródom figyeli. Ha
Dom föléled, a legényke iderohan és figyelmeztet, jóval mielőtt az urad ideérhetne.
Egek, milyen gyönyörű ez a Skye! Fekete haja a vállát verdesi, az óriásira nyílt szempár egészen
elsötétül a szorongástól. Niall leült az ágy szélére, és karjaiba vette imádottját.
ʹ Sírtál ʹ állapította meg.
ʹ Könnyebb volt, amikor azt hittem, elárultál ʹ mondta halkan Skye, remélve, hogy a férfi megérti.
ʹ Számomra is, kedves ʹ bólintott Niall, a szeretett nő haját simogatva.
ʹ A feleséged.ʹ érdeklődött Skye.
ʹ A kápolnában van. Egyikén a végeérhetetlen vigíliáinak. Azért a virrasztás, hogy kerüljön engem. De
hát bánom is én. Olyan vele az ágyban, mintha egy élettelen tárggyal feküdnék le.
ʹ Ó, Niall. ʹ Elcsuklott Skye hangja; fejét a férfi vállára hajtotta.
ʹ Skye! Édes szerelmem, ne sírj! A fenébe is, Skye, a végén még megszakad a szívem!
Ajka szelíden tapadt az asszonyéra. Skye felsóhajtott, karját a férfi nyaka köré fonta, s teljességgel
átadta magát neki. A férfikéz megtalálta a keble halmát, s oly természetes, oly tisztességes volt az
egész. Éppen csak annyi időre vonta el Skye az ajkát, hogy elsuttoghassa:
ʹ Kérlek, kérlek, Niall, szeress engem!
Aztán vad csókban forrt ismét össze az ajkuk, és az asszony beleveszett a szárnyaló szenvedély
viharába, amely szinte elsodorta testét, úgyhogy majdnem eszméletét vesztette.
A férfi gyöngéden cirógatta az érlelődő halmot.

ʹ Istenem, bár az enyém, lenne a gyerek ʹ dünnyögte az érzelemtől elfojtott hangon. ʹ Egek ura!
Olyan szép vagy ezzel a benned növekvő gyerekkel, akár egy ősi kelta termékenység istennő.
ʹ Pedig milyen buzgón imádkoztam! ʹ suttogta Skye. ʹ A zárdában könyörögtem Istenhez, hogy bár
ejtettél volna teherbe. Nagyon sírtam, amikor megtudtam, hogy nem. Eibhlin azt mondja, már attól
féltek, hogy beleőrülök. Aztán jött Dom, és.
Elfulladt Skye hangja.
ʹ Megölöm azt az embert ʹ jelentette ki csendesen Niall.
ʹ És mi lesz a szegény feleségeddel? Öt is megölnéd talán? Ugyan mi rosszat tett az a szerencsétlen
teremtés bármelyikünkkel? Azt mondod, apácának készült, és abból, amit mondtál, kitűnik, hogy
valódi hivatástudatot érzett. ʹ Skye elhúzódott a férfitól, s átható pillantást vetett rá. ʹ Niall! Ó, Niall,
én szerelmem! Mindketten mással vagyunk összeházasodva, megmásíthatatlanul. Semmi
reményünk. Szeretlek, Niall. De az után, hogy visszatérek Ballyhennesseybe, soha többé nem akarlak
látni. Nem lennék képes eltitkolni a szerelmemet a világ elől. Dom már gyanút fogott. Nem
szeretném, ha összecsapnátok ti ketten, mivel Dom szeszélyes és aljasságra hajlamos. Arra nem
kérlek, hogy felejts el. Egyikünk sem fog felejteni semmit, de el kell válnunk egymástól.
ʹ Nem viselném el az újbóli elvesztésedet ʹ mondta Lord Bürke fojtott hangon, és ismét magához
ölelte Skyeʹt.
ʹ Jaj, drágám, hiszen voltaképpen sose birtokoltál ʹ mondta Skye.
Pár percig szorosan ölelték egymást; egyikük sem akarta, hogy vége szakadjon a keserédes
közjátéknak. Aztán Niall gyengéden megcsókolta az asszonyt, és visszafektette a párnára.
ʹ Időt fogok szakítani az ittʹtartózkodásom alatt ʹ mondotta. ʹ s akkor majd beszélgetünk. Hanem
egyet ígérj meg, Skye. ígérd meg, hogy ha bármikor a segítségemre van szükséged, hozzám fordulsz.
Nem lesz egy nyugodt percem se, Skye, ha nem ígéred meg. Ha nem esküszöl meg rá. Nem tűröm,
hogy O'Flaherty bántalmazzon téged.
ʹ Ettől nem tartok, Niall. Amíg a nyilvánosság előtt megjátszom a szép és engedelmes feleséget,
addig a hiúsága ki van elégítve.
Nem mondta meg Lord Burkeʹnek a teljes igazságot. Azt például, hogy a férje mennyire megalázóan
képes viselkedni vele az ágyban. Ez csak feldühítené Niallt, és úgysem tudná elhárítani az ilyesmit.
ʹ Maradj még egy kicsit ʹ kérlelte a férfit. Niall mosolyogva fogta meg a kezét. Skye behunyta szemét,
és csakhamar elaludt. Niall gyengéden betakarta, elhúzta a reteszt, és kilopózott a szobából.
A díszterembe visszatérvén, Niall elbocsátotta apródját éjszakára. Amikor már azon volt, hogy
megtérjen a lakosztályába, majdnem összeütközött egy fiatal földesúrral.
ʹ Bocsásson meg lordságod, de MacWilliam nagyúr látni óhajtja ʹ szólt.
Niall biccentett, és az öregúr szobájába sietett.

Apja az ágyában ült. Oroszlánfején hálósipka. Köszvényes lábán friss kötés. Kezében talpas pohár.
Niall lehajolt és beleszagolt a pohárba.
ʹ Azt hittem, hogy az édes madeirái bor nem tesz jót a lábadnak ʹ jegyezte meg.
ʹ Az az én kuruzsló doktorom, az a sarlatán, azt állítja, hogy minden, de minden a világon rosszat tesz
a lábamnak. Ha még tudnék kettyinteni, arra is azt mondaná, hogy árt a lábamnak ʹ vágott vissza
élesen az öregúr. ʹ Egyébiránt pedig úgy vélem, hogy az a gyönyörű Lady O'Flaherty nem a lábadnak
árt, Niall ʹ jegyezte meg némi szünet után ʹ, hanem. Nagy általánosságban.
Áthatóan meredtek egymás szemébe, majd az apa felsóhajtott:
ʹ Hibáztam, amikor házasságra kényszerítettelek az O'Neill leányzóval ʹ ismerte be. ʹ Most már
belátom, hogy az O'Malley lány jobb feleséged lett volna. Uramisten! Csak hét hónapja férjezett, és
máris állapotos! És milyen derekasan hordja a gyerekét! Micsoda kanca! Egész sereg fiúval fogja
megajándékozni Dom O'Flahertyt, és még mindig olyan karcsú lesz, hogy egy férfi átfoghatja a
derekát a két kezével. És milyen gyönyörű! A haja! Meg az a tengerkék szeme! És azok a csodás cicik!
A fene egye meg, hogy olyan öreg vagyok!
Niall nevetett. De édesapja elkomolyodott:
ʹ Tartsd távol magad tőle, Niall ʹ mondta. ʹ O'Flaherty nem szívesen viselne szarvakat. Megöl téged,
ha rajtakap a feleségével. Tudom, hogy Skye O'Malley hálókamrájában voltál ma este, Niall,
miközben a férje részegen fetrengett a díszteremben. Légy óvatos, fiacskám! Az egyetlen fiam vagy,
az örökösöm, és nagyon szeretlek. Csak akkor leszünk biztonságban, ha törvényes fiad születik.
ʹ Légy nyugodt, apa. Skye meg én csak beszélgettünk. Ha a nyilvánosság előtt váltunk szót, hát tápot
adunk a fecsegőknek.
ʹ Beszélgettetek?! Uramisten! Ha húsz évvel fiatalabb volnék, és négyszemközt lehetnék azzal a
gyönyörűséggel, hát nem beszélgetnék vele, hanem egészen mást csinálnék!
ʹ Ugyan, apa ʹ nevetett Niall ismét ʹ, Skye a hatodik hónapban van.
ʹ Akkor is megvan annak a módja, fiam.
ʹ Tudom, apám, és ha a gyerek az enyém volna, akkor talán. De hát nem az enyém. Mellesleg szólva
ʹ nézett áthatóan apja szemébe lord Bürke. ʹ Skye most roppant sebezhető, mert tudomására jutott,
hogy te meg O'Malley milyen fortélyt alkalmaztatok, hogy elválasszatok kettőnket. Úgyhogy nem
akarok neki még nagyobb fájdalmat okozni. Szeretem őt.
ʹ Ha elveszti a gyereket, megszabadulhatna O'Flahertytől ʹ jegyezte meg furfangosan az öregúr. ʹ Jó,
jó, még mindig az ő felesége lenne, de szabadon mozoghatna, elʹelmehetne hozzád, és bizony
megtenné. És a fattyakat, akiket szülne neked, elismerném örököseimnek, mivel kötve hiszem, hogy
ez az O'Neill leányzó valaha is megfogan.
ʹ Ne vigyél engem a kísértésbe, apám. Ha úgy gondolod, Skye méltó rá, hogy a mi örököseink anyja
legyen, akkor méltó a nevünkre is! Te csak tenyészkancát látsz benne, amely gondoskodna a
halhatatlanságunkról, én azonban szeretem. Sose akartam mást feleségemül, csakis őt. ʹ Mélyen,

szaggatottan felsóhajtott. ʹ De hát O'Flaherty erős és egészséges ʹ mondta. ʹ Valószínűleg örökké
fog élni. Úgyhogy nem reménykedhetünk, Skye meg én.
ʹ Gondoskodni lehetne Dom elhalálozásáról. De te túlságosan nemes lelkű vagy, Niall! Puhányt
faragott belőled a szerelem. Ha nem akarod, hogy a nő egészen a tiéd, legyen, akkor jobb, ha távol
tartod magad tőle, mert a férje még megöl féltékenységében ʹ dörmögte az öregúr.
ʹ Vagy én ölöm meg őt ʹ mondta Lord Bürke halkan, eltűnődve.

6. fejezet

Kora tavasszal megszületett Skye kisfia, Ewan. Eibhlin segítette a világra legújabb unokaöccsét. Már
röviddel Vízkereszt után megjelent az O'Flaherty kastélyban, s megdöbbentette a várépület
nyomorúságos állapota. Anne persze elismételte neki, amit Skyeʹtól hallott erről, de az apáca azt
hitte, Skye ʹ a házassága okozta keserű csalódás miatt ʹ túloz. Most azonban látta, hogy amit Anne
elmondott, kétségbeejtően igaz.
Az épület falazata rossz állapotban volt ʹ tehát mindenütt huzatos. A padlót csupán agyonkoptatott,
piszkos gyékény födte. Az elnyűtt falikárpit sem meleget, sem kényelmet nem adott. Hiányos volt a
bútorzat. Eibhlin nem tudta mire vélni a dolgot. Tudomással bírt róla, hogy édesapja és mostohaanyja
jó néhány szép holmit küldött át Skyeʹnak, de amikor kérdezősködött a húgától, mindig csak
valamilyen zavartan motyogó választ kapott Gilly és Dom áttekinthetetlenül sok adósságáról.
Eibhlin ottléte megédesítette a telet Skye számára. Ewannal könnyű szülése volt, s Eibhlin már négy
hét múlva el is távozhatott. Néhány hónap múlva azonban visszatért, mivel Skye második fia,
Murrough már tíz hónap múlva követte bátyját.
Murrough egy ádáz hóvihar napján született. Ez is könnyű szülés volt ʹ nagy szerencsére, mert
Eibhlinnek a bábaasszonyi teendők mellett sok minden egyéb szakadt a nyakába, sok nehézséggel
kellett megbirkóznia. A szélvihar úgy dühöngött, hogy az O'Flaherty ház padlóját nem egy helyen
kétujjnyi hóréteg borította. A repedezett falakon, a báránybőrrel védett ablakokon keresztül befújt a
szél. Többször is kialudt a tűz, és Eibhlinnek nagy erőfeszítésébe került, hogy húga és az újszülött
megfelelő hőmérsékletű helyiségben tartózkodjék. Eibhlin nagyon haragudott. Szégyellte, hogy
testvérhúga ilyen körülmények között kénytelen lakni. Skye hozománya az O'Flaherty urak
kártyaadósságainak kifizetésére ment el meg italra, sőt arra is, hogy Dom és tisztelt atyja ura
ajándékokat vásárolhasson a nőknek, akikkel elszórakoztak. Eibhlin megfogadta, hogy Skyeʹnak addig
nem lesz több gyereke ʹ különösen nem ilyen rövid időközökben. ʹ amíg Dom igazán felnőtté,
felelősségét teljes komolysággal vállaló férfiúvá nem válik.
ʹ Tíz hónap két gyerek közt: nagyon kevés ʹ zsémbelt Eibhlin. ʹ Most legalább egyʹkét évi szünetet
kell tartanod a legközelebbi fogantatásig.
ʹ Ezt meséld el Dómnak ʹ kesergett gyenge kis hangon Skye. ʹ Hiába van a

sok kurvája, állandóan gyötör a kéjvágyával. Mellesleg szólva, azt hittem, hogy amíg szoptatom
Ewant, nem eshetem teherbe.

ʹ Ezek a vénasszonyi mendemondák már elképzelhetetlenül sok kárt okoztak! ʹjelentette ki Eibhlin. ʹ
Különben pedig magam fogok beszélni Dómmal. Aztán adok neked egy receptet: olyan orvosságot,
amely meggátolja, hogy teherbe ess.
ʹ De Eibhlin! ʹ Skyeʹt mulattatta, de ugyanakkor meg is botránkoztatta a dolog. ʹ Te, az apáca! Hogy
az ördögbe tudhatsz te ilyesmikről?
ʹ Tudok ezekről, a dolgokról annyit, mint bármelyik doktor ʹ jelenlétté ki Eibhlin. ʹ Sőt talán többet
is, mert bábáskodást és gyógyfüvekkel gyógyítást is tanultam az öregektől. Az orvosok lenézik az
ilyesmit, de nincs igazuk. Több módot is tudok, amellyel elkerülheted a fogamzást.
ʹ De hát nem tiltja az Egyház az ilyen bűnös praktikákat, nővérkém?
ʹ Az Egyház nem látja, miként halnak meg ártatlan csecsemők, csak azért, mert túl sok az éhes száj a
családban ʹ hangzott az apáca erélyes válasza. ʹ Nem látja, hogyan fagynak halálra apró gyerekek és
betegeskedő édesanyák, megkékülve a hidegtől, mert nincs elég takaró és ruha a háznak nevezett
viskókban. De még elegendő élelmiszer vagy tűzifa sincs! Mit tudnak a jól táplált plébánosok és
püspökök, akik a havas éjszakákon kényelmesen meghúzódnak kőházaikban ʹ mit tudnak ők azokról
a szerencsétlenekről és végtelen gyötrelmeikről?! Ahol tudok, segítek, Skye ʹ folytatta Eibhlin. ʹ
ͣOrvosságot" ajánlok azoknak az ártatlan, babonás szegényeknek, hogy a sok szülés sok kínja után
erőre kapjanak. Nem tudják, hogy mit kapnak tőlem. Ha tudnák, nem fogadnák el, mivel komolyan
hiszik, hogy akkor az Egyház örök kárhozattál sújtaná őket. De te, húgom, te nem vagy olyan ostoba,
mint az a sok szerencsétlen.
ʹ Hát nem, Eibhlin, valóban nem. És nem akarok több gyereket Dómtól. Nem akarok idő előtt
megöregedni, és mivel most már tudom, amit tudok, ezt a kisfiámat nem fogom szoptatni. Dom egyik
nője alig egy hónapja szült. Akkora csöcsei vannak, mint a tehén tőgye, és én majd jót mulatok, hogy
nemcsak Dom fattyat szoptatja, hanem a törvényes fiát is. Itt lakhat a gyerekszobában a két kicsivel,
Ewan dajkájának társaságában.
ʹ Kemény ember lett belőled, Skye.
ʹ Ha nem volnék az, Eibhlin, belehalnék abba, ami ebben a házban végbemegy. Eleget tartózkodtál itt
ahhoz, hogy tudd, milyenek az O'Flahertyek.
Az apáca bólintott.
ʹ Sikerült férjet találnod Claire számára? ʹ kérdezte kisvártatva.
ʹ Nem. És nem valószínű, hogy találnék, hacsak rá nem tudnám beszélni apát, hogy adjon neki
hozományt. Gilly és Dom elkártyázták Claire anyai örökségét. Nincs már belőle semmi, de semmi. És
ha nem ismerném Claireʹt olyan jól, megesküdnék rá, hogy féleszű, mert nem törődik az egésszel. A
néhány fiatalembert, aki tisztelgett nálunk, közömbösen fogadta. Ez túl kövér, amaz túl sovány,
mondogatta, ez az ostoba pojáca, amaz mintha nyársat nyelt volna; az egyik túlságosan hevesen

udvarol, a másiknak megalszik a szájában a tej. És így tovább. Nem értem ezt a nőt! Vallásos
elhivatottságot nem érez, de nincs olyan férfi sem, aki tetszene neki. És láthatólag nem is akarja
irányítani a maga életét, mint ahogy én akartam. Közömbös ennek minden.
ʹ Talán elég neki, hogy az apja és a bátyja mellett maradhat. Vannak ilyen nők.
ʹ Valóban azt gondolod, Eibhlin, hogy Claire O'Flaherty ilyen nő?
ʹ kérdezte Skye, egyenesen a nővére szemébe nézve.
ʹ Nem ʹ hangzott a gyors válasz. ʹ Az angyali külső alattomos és zárkózott jellemet leplez. Van
valami. ʹ Eibhlin elharapta a szót. Tétovázott, mint aki nem szívesen bírál, de őszintén aggasztja
valami.
ʹ Az az érzésem, hogy valami nincs rendben Claire körül ʹ fejezte be.
ʹ Skye egyetértett vele. De úgy érezte, nem tehet semmit. Kivéve, hogy továbbra is férjet keres a
sógornőjének. A legtöbb gondot az okozta neki, hogy Claire magában mintha mindig mulatna rajta;
mintha valami olyan titkot tartogatna, takargatna, amit nem hajlandó mással megosztani. Vele, Skyeʹ
jal pedig a legkevésbé.

Kibhlin csakhamar visszament a zárdájába, előbb azonban még beszélt Dom fejével.
ʹ Mivelhogy a nővéred szerint ʹ mondta később az ifjú O'Flaherty ʹ ártana az egészségednek, ha
további gyermekeket nemzenék veled, ugye nem panaszkodnál, ha másnál keresnék vigaszt.
ʹ Miért, eddig talán panaszkodtam? ʹ kérdezte évődve Skye, és alig ludta leplezni örömét, hogy a
férje ezen túl megkíméli.
ʹ Nem, nem, nagyon derék asszony vagy, és két szépfiúval ajándékoztál meg.
Skye nyájasan mosolygott, de kis híján elnevette magát. Dom csak a maga dicsőségének a tükrét látja
benne. Azt hiszi, hogy azzá lettem, amivé tenni akart: jó gazdaasszony és jó tenyészkanca". Most már
hajlandó nagyvonalú lenni, és egy időre békén hagyni a feleségét.
Skye élete egyhangúságba süppedt; megkapta a békességet, amelyre vágyott. Úgy gazdálkodott a
birtokon, hogy nemcsak a család megélhetéséről gondoskodott, hanem futotta a nagy
MacWilliamnek, mint legfőbb hűbérúrnak lerovandó járandóságra is. Se Dom, se az apja nem
törődött vele, hogy Skye mit csinál, mit nem; őket csak az érdekelte, hogy legyen elég idejük és
pénzük a szórakozásaikra.
Keményen megdolgoztatta Skye a parasztjait, de azért méltányosan fizetett. Az O'Flahertyk ʹ
nemtörődömségükben ʹ túlságosan szabadjára engedték őket. A parasztok kezdetben rossz néven
vették a fiatal úrnő erélyességét, de amikor megjött a tél, és az emberek évek óta első ízben
tapasztalták, hogy nem fáznak, nem ázik be a fejük fölött a tető, és táplálékban sem szenvednek
hiányt, nem győzték áldani ifjú asszonyukat. Mert ez az asszony csodát tett: felkészítette őket a télre.

Kwan már kétéves elmúlt, Murrough pedig tizenhat hónapos volt, Minikor Skye egy szép napon
ráeszmélt, hogy Dom ez alatt a tizenhat hónap alatt nem közeledett hozzá, mint férj a feleségéhez.
Magában áldotta a nőt vagy nőket, aki, vagy akik elszórakoztatják a férjét. S akkor rádöbbent, hogy
hónapok óta nem hallott pletykát, amely ezzel vagy azzal a nővel kapcsolta volna össze Dómot.
Nyugtalanító gondolat volt.
Június volt megint, és Skye betöltötte tizennyolcadik életévét. Írországi viszonyokhoz képest
szokatlanul napos és meleg volt az idő. Skye, egészséges teste ismét kezdett vágyakozni a szerelemre.
Még Niall szerelmére is.
Jóllehet további két alkalommal is meghívták őket, hogy töltsék a Vízkereszt ünnepét
MacWilliaméknél, Skye inkább Ballyhennesseyʹlirn maradt. Előbb az állapotát hozta fel mentségül,
aztán betegséget színlelt.

Nem, mert újra találkozni Niallal, bár testeʹlelke oly kétségbeesetten vágyakozott rá, hogy a szíve
szakadt belé. Hála az Eibhlintől tanultaknak, Niall szeretőjévé lehetett volna úgy, hogy senki se tudjon
meg semmit. Nagy volt a kísértés, de még nagyobb volt Skye büszkesége: ha nem lehet Lord Bürke
nagy becsben tartott, hites felesége, hát akkor a kedvese sem lesz.
Dom és édesapja részt vettek a vízkereszti mulatozásban. Skye erősködött: menjenek csak el a
MacWilliam várba, és hagyják őt magára a kisfiáival. Jóllehet lelkére kötötte a két férfinak, hogy
keressenek férjet Glaire számára, az O'Flaherty urak mindkét alkalommal, azzal tértek haza, hogy
nem akadt megfelelő fiatalember. Skye egyszerűen nem értette a dolgot. Hála Dubhdara
O'Malleynek, Claire most tekintélyes hozománnyal rendelkezik, amit se apja, se fivére nem
tulajdoníthat el. Vagy túlságosan válogatós a leány, vagy van valaki az életében, akihez nem mehet
feleségül, de azért ostoba módon ragaszkodik hozzá. Skye eltökélte, hogy kideríti, mi folyik itt, hisz'
Claire immár tizenhét esztendős, és Skye nem akarta, hogy holtuk napjáig a nyakukon maradjon.
Gondosan megválasztotta az időpontot. Este volt, vacsora után. Gilly és Dom már eltűnt valahová.
Skye látta Claireʹt szobái felé távozni, a toronyház legfelső emeletére. Skye még sose járt ott. Nem
hívta oda senki, és eddig nem látta okát, hogy betolakodjék Claire magánéletébe.
Amikor elcsendesült a ház, Skye lassan baktatott fölfelé a lépcsőn, a sógornő lakosztálya felé.
Belépett a nappaliba, és döbbenten pillantotta meg a saját kelengyéjének nem egy régesʹrég eltűnt
darabját. Az ablakokon azok a francia bársonyfüggönyök lógtak, amelyeket ő maga szeretett volna
használni a szobáiban. A fényezett tölgyfa pohárszék, amelyet Dubhdara és Anne az ő, Skye számára
csináltatott, Claire lakosztályának egyik falánál állott. Rajta az ő kis ezüst tálcája, a velencei üvegből
készült talpas poharaival és borospalackjaival. ʹ Az Isten verje meg! ʹ káromkodott magában Skye. ʹ
Elevenen megnyúzom azt a rohadt nőstényt! Úristen! Itt vannak az ezüst tálaim, meg a
gyertyatartóim is! ʹ Skye először elképedt, aztán éktelen haragra gerjedt. Már éppen készült
elrohanni, hogy előkerítse Dómot, és magyarázatot kérjen tőle, amikor a helyiség fölötti
hálókamrából kacagást és duruzsolást hallott. Az egyik hang: kétségtelenül férfié.
Úgy! Szóval Claire kisasszonynak szeretője van! Jó! Akárki az illető, rövidesen az oltár előtt találja
magát, ha csak ʹ ne adj' isten! ʹ már van felesége. Akár jobbágy, akár főúr az ipse, úgy el fogja venni
Claireʹt, mint annak a rendje! Skye halkan léptetett fölfelé; a kis lépcsőpihenőhöz ért, aztán

közeledett a hálókamra félig nyitott ajtajához. Minél közelebb ért, annál határozottabban hallotta az
élénk szerelmi tevékenység zaját. Az ajtóhoz érvén bekukkantott.
A látvány igazolta gyanúját. A meztelen Claire egy ugyancsak meztelen férfiúval fonódott össze. Skye
elvörösödött, amikor megpillantotta Claire hosszú, fehér lábszárait, amelyek szorosan kulcsolták át a
szeretője testét. A férfi vadul hatolt be a megvonagló, megfeszülő női testbe. Claire pedig nagy
nyöszörgésbe, sóhajtozásba fogott.
ʹ Keményebben, Dom, keményebben! Ez az, drága jó testvérem! Még! Még!
Skyeʹt hányinger fogta el, miközben az ajtóba kapaszkodott. Dom! Claire szeretője tehát Dom! A
tulajdon bátyja! Skye lassan térdre ereszkedett; még mindig az ajtóba kapaszkodott, szinte
eszméletlenül a látványtól.
ʹ Te szajha! ʹ horkant fel Dom. ʹ Micsoda nagy kurva vagy, drágalátos kis húgom! Mondd csak, addig
lovagoljalak, amíg már nem tudsz lábra állni? Már előfordult, ugye? Ma este úgy tartja úri kedvem,
hogy addig kúrjalak, amíg kegyelemért nem könyörögsz, azután pedig százféle más módon teszel a
kedvemre. Mert én nagyon találékony fiú vagyok ám!
ʹ Igen! Igen! ʹ zihált Claire. ʹ Amit csak akarsz, drágám! Mindent megteszek, amit kívánsz. Ó, Dom,
hiszen eddig is így volt!
Skye még mindig térdelt. Ereiben megfagyott a vér, az iszonyattól is, u rémülettől is.
ʹ Négykézlábra, te szuka! ʹ hangzott most Dom parancsszava.
Claire a kívánt helyzetbe kúszott, fivére pedig kíméletlen gyorsasággal hágta meg. Skye az epe
keserűségét érezte összeszorult torkában, miközben Claire fújtatott, zihált:
ʹ Csináld úgy, hogy fájjon, Dom! Igen, hogy fájjon!
Dom nem vitte végig az aktust, hanem hanyatt fektette húgát, terpeszülésben elhelyezkedett rajta,
és hímvesszejét Claire mohón tátongó szájába dugta. Skye behunyta a szemét, hogy ne lássa a
jelenetet, de a fülét nem tudta bedugaszolni, s kénytelen volt hallani Claire nyeldeklésének hangját
és Dom élveteg hörgését. Most már képtelen volt uralkodni magán, és hangos zokogásban tört ki.
ʹ Úristen! ʹ sikoltott fel Claire. ʹ Valaki van itt! Valaki meglesett minket!
Dom leugrott az ágyról, egy rántással kitárta az ajtót, és megpillantotta félájult feleségét.
Nocsak, nocsak! ʹ dörmögte gonoszul. ʹ Vajon ki van itt? Az én becses, kedves feleségem!
Összeszűkültek Claire szemei.

ʹ Te ribanc! ʹ sipította. ʹ Hogy merészelsz kémkedni utánam?
ʹ Nem kémkedni jöttem ʹ tiltakozott reszketeg hangon Skye. ʹ Hanem azért, hogy be. Beszéljek veled
a fé... a férjhezmeneteledről.

Dom harsány kacajban tört ki, de húga pillantására elcsendesedett.
ʹ Hogy én férjhez menjek? ʹ vonított Glaire fülsértőn. ʹ Mi a fenének akarnék én férjhez menni, te
ostoba nőszemély?! Soha nem szerettem én mást, csak Dómot, és eszem ágában sincs elhagyni őt. Ő
az enyém! Téged csak a pénzed miatt vett feleségül, meg azért, hogy utódokra tegyen szert. Most
már pénze is van, gyerekei is vannak, úgyhogy semmi szükségünk rád. Csak azért tartunk, hogy
gazdálkodj a birtokunkon. Úgyhogy most, eridj innét, és soha többé eszedbe ne jusson szimatolni
vagy kémkedni utánunk!
Skye sarkon fordult, hogy meneküljön, de Dom nagy mancsa megragadta a vállát. A férfi másik
kezével átfogta az asszony felsőtestét, és a mellét nyomogatta. A mellbimbó megmerevedett, Dom
pedig halkan felnevetett.
ʹ Milyen régen csináltam ezt, Skye! Skye megpróbált elhúzódni.
ʹ Hagyd a fenébe bátyám! Nincs szükséged rá. Itt vagyok neked én.
ʹ Csend legyen, te ringyó! Nagyon élveztem vele is a kefélést annak idején, és most egyszerre fogom
a kedvemet tölteni mindkettőtökkel.
ʹ Nem! ʹ sikoltott fel Skye, és küszködve próbálta elérni az ajtót, de Dom lefogta. Claire halványkék
szeme gonoszul megvillant. Felugrott, és lerántotta sógornőjéről a ruhát. Amikor közelebbről látta
Skye alakját, megenyhült a pillantása, szinte álmataggá vált a tekintete. Simogatni kezdte Skye testét.
A sógornője rettegve hátrált, rosszullét környékezte az iszonyattól.
ʹ Engedd, hogy először én használjam a cafkát, Dom! ʹ röhögött kárörvendőn Claire. Hadd készítsem
elő a számodra! Kérlek! Nézheted, hogyan szeretkezem vele. Emlékszel, ugye, hogy milyen jólesett
nézned, amikor azzal a kis szolgálómmal csináltam.
ʹ Ne, Dom! Az Istenért, ne! ʹ kiáltott fel Skye.
Dom szeretettel mosolygott a húgára; tekintete felderült az emlékezéstől.
ʹ Jól van ʹ bólintott ʹ, szívesen nézem, de mihelyt kellőképpen felgerjedek, át kell engedned a
terepet, Claire. ígérd meg! Ne kínozz, ne feszítsd túl a húrt, mint annak idején a kis Sorchával.
ʹ Jól van, drágám ʹ duruzsolta Claire, és Dom segítségével az ágylábakhoz kötözte a hiába kapálózó
Skye két karját.
Claire lovagló ülésbe helyezkedett áldozatán, aztán kezébe vette Skye arcát, s lassan, nyálasan
csókolgatni kezdte. Vihogva és ráérősen tapogatta, az elerőtlenedett Skye gyötrelemtől remegő
testét. A megaláztatás, amelyben sógornőjét részesítette, fokozta Claire élvezetét. Hüvelykʹ és
mutatóujja közé fogta Skye csöcseit, s gyengéden csavargatta őket, majd előrehajolva, váltakozva
szopogatta a kettőt. Skye még így is, megkötözve is küszködött, ám tehetetlen erőfeszítése csak még
jobban felizgatta ellenségét.
Claire buja teste lassan felkúszott a Skyeʹéra, és végül érintkezett kettejük keble és hasa. Claire
riszálta a csípőjét, ideʹoda mozgatta a fenekét, s a szeméremdombját Skyeʹéhoz dörzsölgetve,
nyomogatva, gonoszul suttogta:

ʹ Ne akard bemesélni nekem, hogy azzal a sok nővéreddel nem műveltetek egy kis lányok közti
kamatyolást annak idején. És vésd eszedbe, hogy miközben mi ketten élvezzük egymást, Dom néz
minket, és felkészül, hogy mindkettőnket kezelésbe vegyen, mert iszonyatosan nagy kan. És ne küzdj
ellenem, kistestvér, mert most, hogy tudsz a magam és Dom kapcsolatáról, semmi oka, hogy ne
osztozzunk, rajta és ne élvezzük egymást folytonʹfolyvást!
Skye elfordította a fejét. Rettenetesen szégyellte, ami történik vele, ugyanakkor megzavarta, hogy
megpezsdült benne a vágy. Claire fokozódó hévvel, sóhajtozva, nyögdécselve lökődte sógorasszonya
tehetetlenül vergődő testét, de Dom egyszerre csak elrántotta, s ő maga hágta meg a feleségét.
Skye felsikoltott, de ezzel csak feltüzelte a férjét. Az asszony látta, hogy Claire ott térdel a
közelükben, s kéjtől nyáladzva nézi, miként használja fivére a feleségét. Amikor Dom kielégült,
lemászott Skyeʹról és meglazította az asszony kötelékeit. Őt odébb lökte, s a húgát vonszolta a
helyére. Most Claireʹt hágta meg. Skye mintegy önvédelemből egészen összehúzódott,
összegömbölyödött ʹ és keservesen zokogott. Soha életében még nem érezte magát ennyire
bemocskolva. Tudta: ha valaki csak hozzáér, hát megöli azt a.
A tudat erőt adott neki. Összeszedte bátorságát, és lemászott az ágyról. Átbotorkált a szobán,
tántorogva ért az ajtóhoz. Dom és a húga addigra befejezték a szeretkezést, és Claire megpillantotta
sógornőjét.
ʹ Szökik! ʹ kiáltott fel. ʹ Meg akar szökni! Kapd el, Dom! Hozd vissza! Kell nekem!
Dom lekúszott az ágyról és a felesége után kapott. Skye már felrántotta az ajtót. Amikor Dom érte
nyúlt, az asszony oldalra lépett. Dom a kitárt ajtón át előrebukott, elvesztette egyensúlyát, és nagy
ordítással zuhant fejjel előre a húga nappalijába vezető kőlépcsősoron.

Bénult csend támadt. Dom mozdulatlanul hevert, groteszkül, kicsavart helyzetben. Claire leugrott az
ágyról és meredten nézett lefelé. Aztán fenyegetőleg fordult Skyeʹhoz.
ʹ Megölted! ʹ üvöltötte. ʹ Megölted Dómot!
ͣBocsáss meg nékem, Szűzanyám", gondolta Skye, ͣbár valóban megöltem volna!" A
megkönnyebbülés nyomán valami sodró erő árasztotta el egész valóját, nekitámadt Claireʹnek és
arcul ütötte. Keze nyoma ott maradt a sógornője képén.
ʹ Fogd be a pofádat, te rohadt kis szajha! ʹ kiáltotta. ʹ Fogd be a szád!
ʹ Segítségért kell kiabálnunk ʹ vinnyogott Claire.
ʹ Még nem.
ʹ Szóval azt akarod, hogy Dom meghaljon ʹ hangzott el a rémült vád.
ʹ Nem tagadom ʹ válaszolt tompa hangon Skye, mire Claire elhúzódott tőle. ʹ Föl kell öltöznünk,
mielőtt segítséget kérünk. Mit szólna a cselédség, ha meglátna mindhármunkat anyaszült
meztelenül? Nem akarom, hogy a fiaim kárát lássák ennek a botránynak. Gyerünk, öltözz fel! Aztán,
eridj, és hozzál nekem valami ruhát a szobámból. Siess!

Mintha örökké tartott volna az öltözködés. De végül is elkészült a két nő. Aztán ʹ ketten együtt ʹ
nagy nehezen ráhúzták a ruhát Dómra. Skye nagy bánatára, Dom lélegzett.
ʹ Most riaszthatod a házat ʹ szólt Skye.
ʹ Mit mondjak az embereknek? ʹ kérdezte remegő hangon Claire.
ʹ Azt, hogy Dómot baleset érte. A többit majd elintézem. Bízd rám. Na, eridj!
Claire elrohant, visítozva, úgyhogy összeszaladt az egész ház. Hamar megtelt a szoba az összeʹvissza
hadaró szolganéppel. Skye higgadtan utasította a szolgákat, hogy vigyék sérült férjét a szobájába.
Elküldött a seborvosért, aki kora hajnalban meg is érkezett. Dom életben maradt, de neki is jobb lett
volna, ha meghal. A gerince két helyen eltört. Deréktól lefelé megbénult. Soha többé nem fog lábra
állni. És a férfiasságának is befellegzett.
Skye megköszönte a seborvosnak a látogatást, kifizette a honoráriumot, majd útjára bocsátotta.
Aztán kerített sort az O'Flaherty család két tagjára.
De Gilly volt az, aki kezdeményezett:
ʹ Azt mondja Claire, hogy te vagy az oka a fiam állapotának ʹ támadt a menyére.
ʹ A fiad maga az oka az állapotának ʹ vágott vissza ridegen Skye. ʹ Tegnap este, vacsora után, amikor
végeztem a háztartási teendőkkel, fölmentem a lányod szobájába, hogy beszélgessek vele a
férjhezmeneteléről. És mit látok? Hát azt, hogy Claire, meg a te drágalátos fiacskád vidáman kefélnek
egymással! És kiderült, hogy nem először követik el ezt a vérfertőzést! Amikor menekülni próbáltam
tőlük, letépték rólam a ruhát, és aljas módon erőszakot követtek el rajtam! Mind a ketten! Aztán
ismét megpróbáltam elmenekülni, mire Dom rám vetette magát. Elléptem oldalra, úgyhogy átesett a
nyitott ajtón és lezuhant a lépcsőn. Csak azt sajnálom, hogy nem törte ki azt a rohadt nyakát!
Megtakarította volna nekem a pátyolgatást. Ha még mindig azt mondod, Gilly, hogy én vagyok az oka
a fiad szerencsétlenségének, hát terjesszük az egész ügyet a MacWilliam nemzetség feje elé.
ʹ Igen, igen! ʹ zokogott Claire. ʹ Ez egyszer állj a sarkadra, apa! Dom félemberként fogja leélni az
élete hátralévő részét e miatt a nőszemély miatt! Aki megérdemli, hogy megbüntessék!
Skye buszként kihúzta magát, és letekintett bosszúvágyó sógornőjére:
ʹ Jól van, Claire ʹ szólt bársonyos hangon. ʹ Terjeszd csak a dolgot a nagy MacWilliam elé. Tedd meg!
És készülj fel, hogy vagy be kell bizonyítanod a bábaasszonyok testületének, hogy szűz vagy, vagy
pedig meg kell nevezned a szeretődet. Vajon kit fogsz megnevezni, Claire? A jobbágyok egyikét? Nem
hiszem. Túl gőgös vagy, semhogy elismerd, hogy valamelyik jobbágy dugott meg. De hát akkor
kicsoda? Más nincs! Nem látogat meg téged senki. Talán azt állíthatnád, hogy a sátán a szeretőd.
Bizonyos értelemben igazat is beszélnél.
Skye apósa hirtelen nagyon öregnek és nagyon levertnek látszott. Claire tehetetlenül zokogott. Skye
pedig ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette:
ʹ Hazamegyek Innisfanába. A két kisfiámat magammal viszem. Ide nem jövök vissza többé. Mivel
Claire oly buzgón imádja a fivérét, itt marad, hogy élete hátralévő részében gondoskodjék róla.
Gondom lesz rá, hogy apám visszakapja a Claireʹnek juttatott hozományt. Kelengye, hozomány

nélkül nem számíthat tisztes házasságra, és mivel tudom, amit tudok, nem tűrném, hogy férjhez
menjen valami szerencsétlen, gyanútlan fiatalemberhez. Claire az én költségemre táplálkozhat és
ruházkodhat, vagy pedig meg kell elégednie azzal, amije van. Választhat.
ʹ Ami a birtokot illeti ʹ folytatta Skye ʹ, Frang, a tiszttartó fog gazdálkodni az én nevemben, és csakis
nekem tartozik elszámolással. Végeredményben egy szép napon Ewan fogja örökölni az egészet, és
azt akarom, hogy jó állapotban kapja meg.
ʹ Rólad is gondoskodni fogok, Gilly ʹ mondta tovább a magáét a fiatalasszony. ʹ de apám prókátorai
nemsokára aláíratnak veled egy okmányt, amely megakadályozza, hogy a birtoknak akár egy
talpalatnyi részét is elkártyázd vagy szerencsejátékokon, elveszítsd. Vésd jól az eszedbe, Gilly, hogy
egy huncut fillért se vagyok hajlandó áldozni a nőidre vagy a kártyaadósságaidra!
ʹ Apa! Te mindezt eltűröd ettől a nőtől? ʹ kiáltott fel Claire.
Gilly meredten nézett maga elé, Skye pedig diadalmasan mosolygott.
ʹ Igen, Claire, el fogja tűrni! Mert tudja, mi a másik lehetőség. Nem más, mint hogy én terjesztem az
én ügyemet MacWilliam nagyúr elé, sőt: az egyház elé is! Ha megteszem, akkor nemcsak
vérfertőzéssel foglak vádolni, hanem boszorkánysággal is. Megérdemelnéd, hogy máglyára küldjenek
azért, amit tettél!
ʹ Imádom őt! ʹ sikoltotta Claire.
ʹ De a testvére vagy!
ʹ Imádtam őt ʹ ismételgette Claire. ʹ Attól a pillanattól fogva, hogy először összefeküdtünk. Tizenegy
éves voltam akkor. Az egyetlen nő voltam, aki igazán képes volt kielégíteni Dómot.
Skye szánakozva nézte Claireʹt.
ʹ Dom hátralévő évei alatt meg fogjuk látni, hogy mennyire szereted valóban ʹ mondotta.
A délelőtt folyamán Skye ridegen elbúcsúzott férjétől.
ʹ Remélem, élvezted, amit a húgoddal csináltatok éjszaka. Mert a hátralévő idődben már csak az
emlékekből élhetsz.
ʹ Te riherongy! ʹ zihált Dom. ʹ Micsoda asszony vagy te, hogy itt hagysz faképnél?!
ʹ Jobb asszony vagyok én, mint ahogy valaha is gondoltad vagy elismerted volna, Dom. A viselt
dolgaid felmentenek engem minden, de minden házastársi kötelezettségem alól. Isten veled.
Dom erőlködve próbált felemelkedni.
ʹ Te cafat! ʹ kiáltotta. ʹ Gyere vissza! Parancsolom, Skye! Azonnal gyere vissza!
Skye vissza se fordult. Dom hangja ʹ váltakozva káromkodott, fenyegetett és könyörgött ʹ sokáig
elkísérte, míg végül érthetetlenné váltak a szavak és elhalt a hang is.

Skye lóháton indult el régi otthona felé. A kis Ewan előtte ült a nyeregben; mögötte haladtak a
szekerek a kisebbik fiával, a két dajkával és a háztartásához tartozó holmival.
Ám amikor Skye néhány nap múlva Innisfanába érkezett, bizony nem várta nyugodt menedék.
Dubhdara O'Malley haldoklott: nemrégen viharban kormányozta a hajóját, s egy lezuhanó árboc
súlyosan megsebesítette. Makacs ember volt, semmiképpen sem akart meghalni, amíg haza nem ér
és nem találkozik legfiatalabb leányával. Futárt küldött Skyeʹért, és emberének sikerült találkoznia a
fiatalasszonnyal, mielőtt Skye hajóra szállt, hogy Innisfana szigetére utazzék.
Szinte az utolsó pillanatban ért haza: éppen hogy végső búcsút vehetett édesapjától. Könnyezve
csókolta meg Dubh hideg, verítékező homlokát.
ʹ Végleg visszajöttem, apa ʹ mondotta.
O'Malley bólintott. Magyarázatot kérni most teljességgel fölösleges.
ʹ Az öcséid még fiatalok a hajózáshoz ʹ jelentette ki Dubh alig hallhatóan, levegő után kapkodva. ʹ
Neked kell átvenned a helyemet.
Skye meg sem gondolta, micsoda nagy felelősséget hárít rá az apja.
ʹ Átveszem ʹ mondta kurtán.
ʹ Te vagy a legderekabb gyerekem, kislányom. A fiúkat is beleértve.
ʹ Ó, apa ʹ suttogta Skye. ʹ Nagyon szeretlek, édes, jó apám.
ʹ Ezúttal a szívedre hallgass, Skye!
Ezek voltak Dubhdara O'Malley utolsó szavai legkedvesebb gyermekéhez.
Néhány perc múlva, Skye kezét a kezében tartva, meghalt.
Könnyben úszott Skye gyönyörű kék szeme. Szótlanul tekintett nagybátyjára, Samusra.
ʹ Hallottam, mit mondott apád ʹ szólt Samus. ʹ Megerősítelek a jogaidban, Skye. Mostantól te vagy
az O'Malley nemzetség feje. Isten legyen veled. Mert bizony minden segítségre nagy szükséged lesz.
Skye a mostohaanyjára pillantott.
ʹ Én is hallottam, amit Dubh mondott ʹ szólt Anne. ʹ Bízom benned. Mindannyian elfogadunk.
Mellesleg a sorban Michael öcséd következik, nem az én fiaim.
ʹ Ebben a családban ʹ válaszolta Skye ʹ, nem szükségképpen a legidősebb következik, hanem az, aki
a legjobban ért a dolgokhoz. És a te két fiad, Anne, többet ígér, mint Michael, aki a legjobban hasonlít
áldott emlékű anyámra. Gondolom, inkább Jézus Krisztus híve lesz, semmint a tengeré. Nincs igazam,
bácsikám?
ʹ De igen ʹ bólintott Samus. ʹ Meg is kért engem Michael, hogy beszélnék Dubhdarával. Be akar
lépni a Szent Patrikʹkolostorba. Papnak készül.
ʹ No, látod ʹ fordult Skye Anneʹhez. ʹ Tehát a jövő emberei Brian és Shane.

Összehívták az O'Malley família tagjait, és eldöntötték a halottvirrasztás időtartamát, valamint a
temetés dátumát. A Seamus O'Malley és Anne támogatta Skyeʹt sógorai és igencsak megdöbbent
nővérei viszolyogva ismerték el új nemzetségfőnek. A kántagok és a hűbéresek hamar és szinte
örvendezve jelentek meg, hogy hódolatukat fejezzék ki az O'Malleyk újdonsült ͣnagyurának".
Következő lépésként Skye a MacWilliam erődbe utazott, hűbérʹesküt tenni a vár urának. Anneʹen,
Eibhlinen és Samuson kívül senki sem tudta, hogy voltaképpen miért hagyta el Skye a férjét.
Mindhármukat elborzasztotta a dolog, és esküvel fogadtak titoktartást. Seamus még növelte is az
unokahúgát, körüllengő titokzatosságot: azt állította, hogy Skye egy álom miatt tért haza. Álmában
édesapja jelent meg a tenger hullámainak hátán, úgy hívta őt vissza a szülői házba. A tengerészek
pedig, akik Skye kislánykorában hajóztak az édesapjával és vele, fölelevenítették, és széltébenʹ
hosszában terjesztették a Skye bátorságáról és ügyességéről szóló történeteket. A MacWilliam
nemzetség feje ezek után nehezen tagadhatta volna meg Skyeʹtól Dubh O'Malley utódlásának jogát.
Skye a kapitányai kíséretében lovagolt át a MacWilliam erődbe. Niall Bürke a kastély egyik tornyából
figyelte az érkezését, és eltűnődött, hogy vajon miként alakul a kettejük kapcsolata. Skye most is férfi
módra lovagolt, mint régen, mégpedig a Finn nevű fekete csődör hátán. Világoszöld harisnyanadrágot
viselt, magas szárú barna szattyánbőr csizmát, ezüstgombos, combközépig érő, testhezálló őzbőr
zekét. Alatta krémszínű selyeminget kis gyöngyház gombokkal. Gyönyörű szép, kékesfekete haját
középen választotta el, és sima kontyba fogta a tarkóján. Gardéniaszínű arcbőre kissé kipirult. Kékes
fényben villogott a bal kezén valami, s Niall tudta, mi az: egy nagy zafírgyűrű, néhai édesapjának a
tisztével járó pecsétgyűrűje.
Niall gyorsan lement a lakosztályába a toronyból. Némi meglepetésére Darragh várt rá. Három
esztendeje tartó házasságuk afféle rossz tréfa volt: Niall csak ritkán látta a feleségét s még ritkábban
élt vele házaséletet. Nyilvánvaló volt: Darragh sose fog gyereket szülni neki. Önként sose közeledett
hozzá az asszony, és valahányszor Niallnak sikerült magáévá tennie, csak nagy küzdelem árán vette rá
feleségét, hogy engedjen a test követelményeinek. Az aktus után Darragh mindannyiszor bűnbánatot
tartott. Az asszony durvaszövésű köntösöket varratott, amelyek hasonlítottak egykori
apácarendjének öltözékéhez. Fürdeni ritkán fürdött; meggyőződése szerint a mosdás, a tisztálkodás:
engedmény a testiségnek. Több mint egy esztendeje állandó imádkozással töltötte a nappalokat és az
éjszakákat. Niall ekkor már nem is közeledett hozzá. Az asszony szokásai undort keltettek benne, ami
pedig a házastársi jogok követelését illeti, úgy érezte, ha netán sikerül legyőznie felesége ellenállását,
hát. Mintha egy apácán követne el erőszakot. Márpedig az ilyesmi nem volt Niall úr ínyére.
Udvariasan köszöntötte feleségét, mire az asszony azt mondta:
ʹ Lady O'Flaherty van itt, apádat meglátogatni. Vajon miért jött?
ʹ Meghalt az édesapja, Darragh ʹ hangzott a válasz. ʹ Az volt az utolsó kívánsága, hogy Skye vegye át
az örökét, amíg az öccsei fel nem nőnek. Úgyhogy most Skye az O'Malley nemzetség feje, és eljött,
hogy hűbéresküt tegyen, hűséget fogadjon legfőbb hűbérurának.
ʹ És mi van a férjével? Úgy hallom, előbb megpróbálta megölni az asszony, aztán otthagyta, s
magával vitte a fiait. Bénultan fekszik Dom O'Flaherty, s csak hűséges testvérhúga viseli a gondját.
ʹ Ki tájékoztatott így, Darragh?

Niall igyekezett nyugodtan, higgadtan beszélni.
ʹ Az a szerencsétlen Lady Claire O'Flaherty írt nekem. Arra kér a levelében, járjak közben MacWilliam
nagyúrnál szegény bátyja érdekében.
ʹ Nem hiszem el ezt a mesét, Darragh. Skyeʹt mindig nagylelkű és kötelességtudó hölgynek
ismertem.
ʹ Dubhdara O'Malley nem ilyen tulajdonságok miatt bízta rá a maga kis birodalmát ʹ jegyezte meg
élesen Darragh. Hozzá képest szokatlanul okos észrevétel volt.
ʹ Skye sose ártana senkinek. Egyszerűen nem hiszem el, ami abban a levélben áll.
ʹ Hát persze, hogy nem hiszed el. Sóvárogsz Skye után. De nem szabad, hogy áldozatul essél a
mesterkedésének, Niall. A halhatatlan lelked üdvére kérlek, nagyon kérlek.
ʹ Akkor ugyan kicsoda mesterkedésének essem áldozatul, te asszony? ʹ nevetett fel keserűen Niall. ʹ
Talán a te mesterkedésednek? Hadd mondjak neked valamit Skye O'Malleyról. Amikor legutóbb
találkoztunk, azt mondta, soha többé nem akar látni engem, mivel a sors szörnyű kacskaringói
következtében mind a ketten mással léptünk házasságra. Akkor azt mondtam neki, hogy megölöm a
férjét. Erre alaposan megszidott, mondván, hogy akkor mit csinálok a feleségemmel, talán őt is
megölöm? Azt mondta, hogy veled ugyanúgy igazságtalanság történt, mint a történet többi
szereplőjével, és hogy kinekʹkinek a lehető legjobban, legméltányosabban kell megoldania a maga
helyzetét. S nem akar kísértésbe vinni egy újabb találkozással sem engem, sem saját magát.
ʹ A! A leggonoszabb emberi lények mindig a legokosabbak is, Niall! Ez a Skye nagyon ügyesen
félrevezetett, hogy erényes nőnek hidd. Óvakodj tőle, Niall! Óvakodj!

Különös pillantást vetett rá vizenyős kék szemével, aztán sarkon fordult, és otthagyta férjét.
Niall indult átöltözni. Édesapja ugyanis a lelkére kötötte, hogy legyen ott, amikor az O'Malley
nemzetség feje leteszi a hűségesküt, mivel nemcsak a MacWilliam nemzetség fejének kell hűbéresküt
fogadnia, hanem a MacWilliam örökösnek is. Niall töprengett, hogy vajon ünnepélyes vagy inkább
egyszerű ruházatot öltsön. Végül a fekete bársony mellett döntött, amely ünnepélyes is, egyszerű is.
A kastély dísztermébe lépve, Niall meglepődve észlelte, hogy Skye nem öltözött át: lovaglóruháját
viselte. Kapitányai mögötte álltak, ő maga térdepelt. Kezét a nagy MacWilliam öreg és bütykös, majd
Niall Bürke forró és erélyes kezébe helyezte, úgy esküdött kétszer is hűséget a Burkeʹöknek, majd
kecsesen felállt, a két férfi békecsókját fogadni. Lord Bürke látta, mily büszkén, mily nagy szeretetei
tekintenek úrnőjükre a durva külsejű O'Malley kapitányok. Nyilvánvalóan imádják; jó tudni, hogy
Skye ilyen odaadó, hűséges emberekkel van körülvéve.
Hirtelen, mindnyájuk megütközésére és megdöbbenésére, Darragh jelent meg a társaságban, s csak
úgy örvénylett körülötte az apácaruha.
ʹ MacWilliam nagyúr! ʹ kiáltotta. ʹ a Balleyhenesseybe való O'Flahertyek nevében, ítéletet kérek ez
ellen a bűnös asszony ellen! Ó, te Babilon szajhája, meg vannak számlálva a te gonoszságodnak
napjai! Az Úristen tűzzel és karddal fog lesújtani rád!

Skye gyors pillantást vetett Niallra. Szeméből szánalom sugárzott.
ʹ Mindenki távozzék, a fenébe is! ʹ ordította el magát roppant dühösen MacWilliam nagyúr. Amikor
csak négyen maradtak a teremben, az öregúr Darraghʹhoz fordult:
ʹ Remélem, asszonyom, megfelelő magyarázatát tudja adni tolakodó magatartásának és korántsem
kívánatos vádaskodásának!
ʹ Ne nevezzen többé ͣasszonyom"ʹnak. Én a Bűnbánó Mary nővér vagyok. Mert így hívtak, mielőtt
ön elraboltatott a zárdámból, és arra kényszerített, hogy testi kapcsolatra lépjek a fiával. De
rövidesen visszakapom a nevemet, mert nem vagyok hajlandó itt maradni. Visszamegyek a Máriaʹ
zárdába. Mielőtt azonban így cselekszem, segítek megtorolni azt a súlyos bűncselekményt, amelyet
ez a gonosz asszony elkövetett. Először szándékosan nyomorékká tette a férjét. Aztán önkényesen
elhagyta, ellopva tőle a fiait és a pénzét. Meg kell büntetni! Isten akarata ez!
ʹ Micsoda pokoli ostobaság ez? ʹ ordította a nagyúr.
ʹ Azt állítja, levelet kapott Claire O'Flahertytől ʹ közölte csöndesen Niall az apjával.

ʹ A hazug, aljas nőszemély! ʹ dühöngött Skye, s MacWilliam meg a fia mosolyogva néztek össze.
ʹ Rendben van, O'Malley ʹ szólt Skyeʹhoz MacWilliam ʹ, halljuk a magyarázatát.
Skye megvető tekintettel mérte végig Darraghʹt:
ʹ Vajon elég erősʹe ez a hölgy, hogy elviselje az igazságot? Mert nem valami szép, amit mondandó
vagyok.
ʹ Beszéljen, O'Malley ʹ utasította MacWilliam.
ʹ Glaire O'Flaherty hazudik, nagyuram, őt és a bátyját, vagyis az én férjemet vérfertőzésen kaptam
rajta. ʹ Skye elmondta a történteket, és ezzel fejezte be elbeszélését:
ʹ Amikor félreugrottam a férjem elől, lezuhant a lépcsőn. Darragh Bürke, aki a ͣvérfertőzés" szó
hallatán halottsápadt lett, most rémülten feljajdult, és ájultan rogyott össze. Az idős MacWilliam és a
fia éppen csak rápillantottak, aztán ismét Skye felé fordult a figyelmük.
ʹ A seborvos szerint ʹ folytatta Skye ʹ Dom soha többé nem tud lábra állni. Az adott körülmények
között úgy érzem, nincs több kötelezettségem iránta. Amikor feleségül mentem hozzá, a birtok
szörnyű állapotban volt. Akkor már három esztendeje nem fizettek adót lordságodnak az
OTlahertyek, de hála az én tevékenységemnek, most már nem tartoznak egy fityinggel sem. Sőt, az
én gazdálkodásomnak köszönhetően, az O'Flaherty birtok felvirágzott. Annak ellenére, hogy Dom
elkártyázta, és a kurváira költötte a hozományomat! Claire O'Flaherty pedig az adósom: tartozik
nekem minden csepp vízért, amit megiszik, minden ruhadarabért, amit a testén hord. Tisztes
házasságot köthetett volna, ha nem él bűnös életet. Ám ő úgy határozott, hogy inkább
Ballyhennesseyben marad és vérfertőző viszonyt folytat a bátyjával, mintsem hogy annak rendje és
módja szerint házasságra lépjen egy hozzáillő férfival. Amikor Dom nyomorék lett, azt mondtam

Claire O'Flahertynek, dönthet: ott maradhat ápolni a bátyját, vagy akár el is mehet. Cselekedjék
tetszése szerint.
Skye egyenesen a nagyúr szemébe nézett:
ʹ Ha lordságod úgy gondolja, hogy Claire O'Flaherty vádjai igazak, hát alávetem magam az ön
döntésének.
Az öregúr a kezét nyújtotta, és gyengéden megcirógatta a fiatalasszony gyönyörű szép haját.
ʹ Alaptalanok a vádak, O'Malley ʹjelentette ki nyersen. ʹ Ha az O'Flaherty lány nem veti magát alá a
döntésemnek, akkor az Egyház kezére adom. És az Anyaszentegyház bizony sokkal gorombábban
bánna el vele, mint akár maga, akár én. Most pedig, lányom ʹ mosolygott Skyʹra a nagyúr ʹ,
elfogadnáʹe néhány napra a vendégszeretetemet? Nehéz időket élt át, és nagy felelősséggel járó
teendők elébe néz.
Skye visszamosolygott a nagyúrra, aki ismét elmerengett: milyen varázslatosan szép ez a nő! Egy
röpke pillanatra sajnálta, hogy már nem fiatal és hogy sok nyavalya gyötri. Irigyelte a fiát ezért a
csodálatos teremtésért, aki kétségkívül rövidesen Niall kedvese lesz.
ʹ Elfogadom lordságod szíves meghívását, de csupán egyetlen napra. Helyesen mondta: nagy
felelősséggel járó teendők várnak rám. Édesapám hajóhada várja rendelkezéseimet, s amíg át nem
néztem a nyilvántartásokat, tétlenségre vannak kárhoztatva a hajók és a tengerészek. Legidősebb
öcsém az Egyházat jobban kedveli a tengernél, és jóllehet az édesapám szándékai szerint szeretném
nevelni, s bár a fiúk közismerten állhatatlanok s hajlamosak a nézetváltoztatásra, bizony kétlem, hogy
Michael hajlandó lenne megváltozni. Így hát valószínűleg Brian nevű féltestvérem lesz az O'Malley
nemzetség következő feje. Ö azonban mindössze hat esztendős, és legalább tíz évbe telik, amíg
átveheti a helyemet. És akkor még itt az én két kisfiam, akiket fel kell nevelnem.
ʹ Hagyja abba, lányom! ʹ intett MacWilliam. ʹ Máris egészen kifárasztott. Túl sok ez egy nőnek, és
csodálkozom az édesapján! Isten bocsássa meg a vétkeit.
Skye büszkén nézett az öreg MacWilliam szemébe:
ʹ Apám tudta jól, hogy nem okozok neki csalódást. Választhatta volna valamelyik nővérem férjét, sőt
még Seamus nagybátyámat is, de ő mellettem döntött, engem választott az O'Malley nemzetség első
emberének!
Megenyhült a pillantása, és az elsötétült szempár ismét zöldeskékké tisztult.
ʹ Ma este azonban ʹ mondta ʹ egyszerűen csak Skye O'Malley leszek, az ön igen hálás vendége.
Ezzel minden további nélkül sarkon fordult, és elhagyta a helyiséget. MacWilliam elbődült: egy
szolgát hívott, aki gyorsan eltávolította a teremből a még mindig eszméletlen Darraghʹt.
ʹ Ha magadnak akarod ezt az O'Malley lányt ʹ fordult aztán Niallʹhoz az édesapja ʹ, azt ajánlom,
szelídítsd meg mihamarabb, fiam. Ez nem amolyan teddideʹteddoda fehérnép, hanem nagyon is
húsʹvér asszony. Amint hatalomra tesz szert, nehéz lesz megzaboláznod. Meglátom, tehetekʹe
valamit a házasságod érvénytelenítéséért. Azt hiszem, igen, mivel ez az O'Neill lány mostantól fogva
ismét a zárdáé, az Anyaszentegyházé. Ami pedig az O'Flaherty fiút illeti, egy ilyen nyomorék

egészsége a legjobb esetben is. Törékeny. Remélem, nem vagy túlzottan nemes lelkű, és nem fogod
ellenezni, ha segítünk. Jobblétre szenderülnie. Minden feltűnés nélkül, persze. Niall habozás nélkül
rázta meg a fejét.
ʹ Beszélhetek akkor Skyeʹjal házasságról? ʹ érdeklődött.
ʹ Ha ez megkönnyíti, vagy elősegíti az udvarlásodat ʹ vigyorgott huncutul MacWilliam. ʹ hát csak
rajta. És azt hiszem, minden segítségre szükséged van, mert Skye O'Malley igen erélyes egy perszóna.
Niall visszamosolygott apjára, miközben kicsörtetett a teremből, és Skye szobája felé vette az útját.
Szinte dalolt a szíve. Skye az övé! Végre összekerülnek, csodálatosan fogják szeretni egymást, Skye
erős fiakat és szép leányokat szül majd neki, és boldogok lesznek. Niall berobbant a szobába ʹ Mag és
a félig felöltözött Skye megdöbbenésére.
ʹ Apám megindítja az érvénytelenítési eljárást ʹ ujjongott Niall. ʹ Nemsokára meglesz az esküvőnk,
én édes szerelmem!
Át akarta ölelni Skyeʹt, de az asszony elhúzódott.
ʹ Most menj ki, Mag ʹ fordult a szolgálóhoz. ʹ Majd szólítalak.
ʹ Ne nyúlj hozzám, Niall ʹ szólt azután Lord Burkeʹhöz. ʹ Nem viselném el az érintésedet.
Elmondtam, ugye, hogy mit műveltek velem. Nem akarom, hogy valaha is hozzám nyúljon valaki.
Örülök, hogy megszabadulsz Darragh O'Neilltől, de keress magadnak más feleséget. A férjem él, és ha
nem élne, akkor se mennék újra férjhez. Soha többé nem szolgáltatom ki magamat egy férfi kényéreʹ
kedvére.
Összerázkódott.
Niallnak elakadt a lélegzete. Ez nem az a nő, akit ismert!
ʹ Skye, drága szerelmem! ʹ kezdte szelíden. ʹ Tudom, hogy fájdalmat okoztak neked. De én. Én sose
okoztam neked fájdalmat. Emlékezz vissza, milyen jó volt! Minden képzeletet felülmúlóan gyönyörű
volt. Jöjj, drágámʹ és Niall a kezét nyújtotta Skye feléʹ, jöjj, hadd szeresselek, és töröld ki az
emlékezetedből azokat a nyomasztó élményeket.
Skye szemébe könnyek gyűltek.
ʹ Érts meg engem, Niall! ʹ kérlelte. ʹ Még Mag érintését se vagyok képes elviselni! Azét a kedves, jó
Magét. Három álló esztendeig voltam kénytelen eltűrni Dom állatias tobzódását. És közben még
akkor is arra gondoltam, hogy milyen más volt a mi kettőnk szerelme, Niall, és imádkoztam
magamban, hogy egy szép napon megint egymáséi lehessünk. Még Dom rám erőszakolt
ocsmányságai sem tudták elrontani a te szerelmed emlékét. Soha! Egészen addig, ameddig. Akkor,
azon az éjszakán. Ő meg az a gyalázatos testvérhúga.
Képtelen volt folytatni.

Niall folytatta ʹ és fejezte be ʹ helyette:

ʹ Addig az éjszakáig, amikor erőszakot követtek el rajtad mind a ketten ʹ mondta halkan.
ʹ így van ʹ mondotta Skye, és ismét elhallgatott.
ʹ Nagyon is megértem mindezt ʹ szólalt meg Niall, gyöngéden meleg, mély hangon. Igyekezett
megnyugtatni és megvigasztalni Skyeʹt. ʹ Még túlságosan frissek a sebek, én pedig, nagy
boldogságomban, őrült módon azt hittem, meg fogod velem osztani annak a reménységnek az
örömét, hogy újra egymáséi lehetünk. Bocsáss meg nekem, szerelmem. Téged két súlyos
megrázkódtatás is ért, most pedig félelmetes felelősség terhe nehezedik rád. Időre van szükséged az
alkalmazkodáshoz, kedves, és én megadom neked ezt az időt.
Skye fekete szempillái ʹ akár két selyemfolt a fehér arcon. Niall egész valóját mélységes szánalom
árasztotta el, amikor látta, hogy az asszony zárt szemhéja alól két kristály könnycsepp gördül le az
orcájára. Szerette volna a kezét nyújtani, a karjába venni az asszonyt, vigasztalni, feledtetni azoknak a
szörnyű lelki sérüléseknek az emlékét. De mozdulatlan maradt, kezét ökölbe szorította. Uralkodnia
kell magán, keményen! És mindenáron. Különben még megrémíti Skyeʹt, és akkor örökre
elveszítheti.
ʹ Szeretlek, Niall ʹ szólalt meg Skye nagy sokára. ʹ Sose szerettem mást, csak téged.
ʹ Tudom, Skye ʹ válaszolta csöndesen a férfi. ʹ És ezért fogok várni.
ʹ Hogyan? ʹ nyitotta tágra Skye drágakőhöz hasonló, két könnyes szemét.
ʹ Várni fogok, én drága szerelmem. Idővel megfakul az iszonyat emléke, és amikor ez bekövetkezik,
ott leszek. Akár egy hónap múlva, akár egy év múlva. Vagy akár tíz esztendő múlva.
ʹ Dehát neked örökösre van szükséged, Niall. Az apád is oly nagyon akarja.
ʹ Egy szép napon te ajándékozol meg utóddal, Skye.
ʹ Te megbolondultál ʹ mondta Skye. De azért valami mosolyféle villant meg a szája szélén.
ʹ Nem vagyok én bolond, kedves, csak szerelmes vagyok egy édes, komisz kis vadócba, aki végül
úgyis hozzám jön.
Skye hirtelen mozdulattal a kezét nyújtotta; Niall megragadta, s érezte, hogy az asszony egész
testében reszket, de azért nincs szándékában elhúzódni tőle.
ʹ Igen, adj nekem időt, Niall. Vissza fogok térni hozzád. Egészen biztosan tudom. Csak adj nekem időt.
Csodálatosan kedves mosoly ragyogott fel Niall arcán.

Szája mosolyra húzódott, ezüstszürke szeme huncutul összeszűkült.
ʹ Annyi időt adok, asszonyom, amennyire csak szüksége van, mivel értékesebb, drágább holmira,
mint amilyen kegyed, úgyse várhatnék, bizton tudom.

Meghajolt; hűvös ajka csókot lehelt az asszony kezére, és Skye a bőrén érzett szelíd érintéstől kissé
megborzongott. Vajon az iszonyattól Vagy a vágyakozástól?
Niall gyorsan fölegyenesedett, sarkon fordult és kiment a szobából.
Skye mozdulatlanul nézett utána. Niall szereti! Mindannak ellenére, ami történt ʹ szereti! És hajlandó
várni rá! Most, hogy ismét keringeni érezte ereiben a vért, most hogy ismét melege lett a szíve körül
ʹ az óta a szörnyű éjszaka óta nem érzett ilyesmit! ʹ, tudta, hogy rendbe fog |jönni minden. Még
túlságosan frissek az iszonyat emlékei; de végül is meg fog gyógyulni. És ha meggyógyul ʹ ott fog
várni rá Niall!
Másnap Skye O'Malley megköszönte hűbérurának a vendéglátást, majd a tengerparthoz vezető rövid
lovaglás után hajóra szállt és elvitorlázott Innisfana szigetére. Egy hónap sem telt el, s MacWilliam
hűbérúr máris üzenetet kapott, hogy az átmenet simán lezajlott, a régi nemzetségfőt
zökkenőmentesen váltotta fel O'Malleyék új nemzetségfője, s a hajóhad ismét teljes létszámban szeli
a tengereket.
Niall Burkc pedig várt. Skye gyógyulási folyamata megkezdődött. ͻS lm befejeződik, akkor ők ketten
ismét együtt lesznek. Örökre.
Addig nem is keresi fel az asszonyt. Időm van, nem is kevés, gonilulla.

7. fejezet

Egy esztendő múlva meghalt Dom. Hirtelen halál volt, de nem váratlan. Amióta Dom megbénult,
elvesztette az életkedvét. Röviddel egy unokafivér látogatása után Claire O'Flaherty eltűnt a
kastélyból. Csak Gilly maradt Ballyhennesseyben ʹ szomorú árnyéka régi önmagának; beérte azzal,
hogy részeg kábulatban töltse a nappalokat, éjszakákat. A birtokot jól igazgatta Frang, a tiszttartó.
Az O'Malley nemzetség kis kalmárbirodalma Skye ügyes tevékenysége nyomán még jobban
felvirágzott, és MacWilliam nagyúr kénytelen volt elismerni, hogy Dubhdara O'Malley tudta, mit
cselekszik, Mikor legifjabb leányára bízta a vezetést. Hogy vajon háborús időkben miként állja meg a
helyét a hölgy ʹ az más kérdés. Adott esetben meglátom, gondolta a MacWilliam nemzetség feje.
Michael O'Malley már kilencesztendősen inkább pap volt, sem mint gyermek. Olyan nyilvánvaló volt
a hivatástudata, hogy Skye a Szent Brendanʹkolostor iskolájába íratta be, s a felkészítés évei után,
tizenhat esztendős korában belép majd a rendbe. A végső papi fogadalmat csak húszesztendős
korában teszi le; addigra legidősebb két féltestvére bizonyára megnősül és gyermekek atyja lesz.
Brian és Shane hét és fél, illetve hat és fél éves korukban már kezdtek megtanulni egyetʹmást a
tengerről, a hajókról, a hajózásról, továbbá elhunyt édesapjuk félig törvényes, félig illegális üzleti
módszereiről. Briant a Nyugati szél, Shaneʹt az Észak csillaga nevű hajóra küldte nővérük. A két hajó
egyidejűleg sose volt a tengeren, s az is előfordult, hogy a két fiú egyszerre volt odahaza, úgyhogy
Skyeʹnak alkalma volt látni, hogyan működik együtt két féltestvére, s módjában állt felmérni mindkét

fiú tudását. Mind a két gyerek igazi O'Malley volt, úgy tekintették a tengert, mint valami öreg és
nagyon tisztelt barátjukat. Bár látná őket az édesapjuk, gondolta Skye, büszke volna rájuk.
O'Malley püspök és egy nagylelkű adomány segítségével ʹ az Egyház egy jól menő uradalmat kapott
ajándékba ʹ Niall Bürke végül elérte Darragh O'Neillʹlel kötött házasságának érvénytelenítését.
Darragh boldogan tért vissza a zárdába, ahol lóhalálában letette a végső fogadalmat. A MacWilliam
nemzetség feje a fia nevében követet küldött Seamus O'Malleyhez és annak rendje és módja szerint
megkérte a püspök unokahúgának kezét Niall számára. Ha Skye beleegyezik, azonnal
megkezdődhetnek az előkészületek.
ʹ Még nem tudom ʹ mondta huncutul mosolyogva Skye.
ʹ De a Krisztusát! ʹ ordított fel a püspök, s abban a pillanatban úgy hasonlított boldogult bátyjára,
hogy az unokahúga elnevette magát. ʹ Mit jelentsen az, hogy még nem tudod? ʹ kérdezte
gondterhelten a püspök. ʹ Attól a perctől fogva, hogy Niall Bürke a szemedbe nézett, te mindenáron
magadnak akartad! Most meg, hogy megnyílt az út előtted, azt mondod, hogy még nem tudod. Az
Isten szerelmére, te asszony! Határozd el magad végre!
Seamus O'Malley pufók ábrázata céklavörös lett, kék szeme pedig szinte megfeketedett a haragtól.
Skyeʹnak torkán akadt a nevetés. Térdre hullt, és fejét a magas rangú egyházi férfiú térdének
támasztotta.
ʹ Nem mintha nem szeretném Niallt, bácsikám ʹ mondta. ʹ Számomra ő az egyetlen férfi, s mindig az
is marad. De nem vagyok már az a fajta nő, akit csakis a férje és a kettejük kölykei érdekelnek. Talán
sose voltam az a fajta.
ʹ Légy körültekintő, kislányom! ʹ intette a nagybátyja. ʹ MacWilliam nagyúrral és az örökösével van
dolgunk. Nem szabad kukoricázni a hűbérurainkkal.
ʹ Legyenek körültekintőek ők is! ʹ vágta rá Skye. ʹ Én az O'Malley nemzetség feje vagyok!
Seamus O'Malley igyekezett uralkodni magán.
ʹ Mit akarsz ezzel mondani, kedves húgom? ʹ érdeklődött.
ʹ Házasságkötésemnek nem szabad befolyásolnia nemzetségfői státusomat. Se a férjemnek, se az
apósomnak nem lehet beleszólása az ügyeimbe. A klánért én vagyok felelős, amíg elérkezettnek
látom az időt, hogy valamelyik öcsémre ruházzam át a vezetést. Apám is így akarta. Nem tűrném,
hogy a Burkeʹök beletúrjanak az O'Malley kincsesládákba! Hercegnőhöz méltó hozományt viszek
magammal a házasságba, de ennél többet nem kapnak Burkeʹék. Nem akarom, hogy beavatkozzanak
az O'Malley ügyekbe.
ʹ Okos teremtés vagy, kishúgom ʹ biccentett a püspök. ʹ De nem tudom, hajlandóʹe MacWilliam
nagyúr lenyelni egy ekkora békát. Ravasz fickó ám az öreg!
ʹ Ugyan, bácsikám, te igazán kitűnő tárgyaló vagy! Nem intéztedʹe el római barátaid közvetítésével
Niall házasságának érvénytelenítését? Mind a ketten tudjuk, hogy MacWilliam nagyúr nem a szép kék
szememért vagy a hófehér keblemért akar megkérni engem a fia számára. A hajóinkon jár az esze, de
a hajók átadásáról nem rendelkezhetem, mivel nem az enyéim. A féltestvéreim a tulajdonosaik, és

nem fogom kisemmizni az apám fiait, még a magam boldogságának elnyeréséért sem. Annak a
komisz öregnek nagyobb hozományt kínálok fel, mint amennyit bármelyik előkelőbb származású
fehérszemély ajánlhatna. És a pénznél még többet is kínálhatok, mivel bebizonyosodott, hogy fiú
utódokat szoktam a világra hozni. Ezzel igyekszem belátásra bírni az öreget! Mert bármilyen agyafúrt,
csak egyetlen örököse van. Én pedig szülök neki még vagy fél tucatot.
ʹ Pajzán egy menyecske vagy, kishúgom! ʹ nevette el magát a püspök. ʹ Botrányos a házasság
szentsége iránt tanúsított magatartásod. Kedvem volna szigorú vezeklést mérni rád.
ʹ Örömmel fogadnám, bácsikám, ha Niall Bürke igazán szeret engem. ʹ Skye komolyra fordította a
szót: ʹ Ezt kell mindenképpen megtudnom! Legutóbb túlságosan könnyen vetette alá magát az apja
akaratának: nem harcolt értem. Most fel kell vennie a küzdelmet MacWilliam nagyúrral, hogy
bebizonyítsa: igazán szeret.
ʹ És ha MacWilliam uraság elutasítja a feltételeidet?
ʹ Nem fogja elutasítani a feltételeimet. Ám ha mégis, akkor Niall az apja akarata ellenére is nőül vesz,
ha igazán szeret.

ʹ Rendben van, Skye. Úgy fogok eljárni, ahogy kívánod.
ʹ Köszönöm, bácsikám ʹ mondta halkan, szemlesütve az asszony. Nagybátyja elnevette magát, és
kedvtelve paskolta meg unokahúga fenekét.
MacWilliam uraság üvöltözve fejezte ki felháborodását, de Seamus O'Malley nem tágított. Ha Skye
férjhez is megy Lord Burkeʹhöz, akkor is az O'Malley nemzetség feje marad, s teljhatalmú intézője az
O'Malley család ügyeinek.
ʹ O'Brienéknak van egy házasságra érett, nagyon szép leányuk ʹ jegyezte meg nagy ravaszul
MacWilliam uraság.
ʹ Az ördög vigye el! ʹ kiabált Niall, s a püspök csak nagy nehezen tudta leplezni mosolyát. ʹ Én Skyeʹt
akarom, és Skye lesz a feleségem, még akkor is, apám, ha el kell metszenem érte azt az ösztövér
nyakadat!
A nagy MacWilliam szemrehányó pillantást vetett a fiára.
ʹ Ha annyira oda vagy érte, hát vedd el. Remélem, hamar megajándékozol fiúunokákkal. Rohan az
idő, és nem leszek fiatalabb.
Seamus O'Malley boldogan tért vissza unokahúgához; közölte vele, hogy teljesítik a feltételeit, s hogy
Niall Bürke eltökélten harcol érte. Az O'Malley családban nagy volt az izgalom, hiszen a família egyik
tagja Lord Bürke házastársa lesz. Skye azonban megőrizte nyugalmát.
ʹ Mondd csak, neked jég van a szíved helyén? ʹ kérdezte tőle Peigi nővére. ʹ Hiszen régtől fogva őt
akartad! S Isten a tudója, hogy a nőkkel kapcsolatos hírneve hallatán más nő elalélna! Mi több, neked
már volt részed a szerelmében, úgyhogy örülnöd kéne, hogy férjhez mégy hozzá.

ʹ Örülni örülök, Peigi, de még mindig félek, hogy korai az öröm, és egyszer csak ráeszmélek, hogy
csupán álom volt az egész. Ha csendben maradok, ha nem keltek feltűnést, akkor nem vonom
magamra azoknak a rossz szellemeknek a figyelmét, amelyek talán megirigylik a szerencsémet.
ʹ A Jóisten bocsássa meg neked, kistestvérem, hogy ilyen ostoba, keresztényieden gondolatok járnak
az eszedben! És hála legyen az Úrnak, hogy a család üzleti ügyeit okosabban irányítod!
Skye erre csak a fejét csóválta, de szólni nem szólt semmit. Tudta, hogy még itt is, a jámborul
keresztény Írország szívében, ételtʹitalt helyeznek esténként a házak küszöbére, a ͣkisembereknek"
szánt ajándékul. Tudta, hogy némelyik szeplőtlen hírnevű leányzót szentnek nyilvánítják, és
szüzessége megőrzését egy ősi kelta démonra bízzák, aki szükség esetén megjelenik, hogy az
erőszakot elkövetni szándékozó férfiút lesújtsa. Skye és tengerészei a Mannanan MacLir nevezetű ősi
ír tengeristennek fogadtak hűséget minden egyes tengeri útjuk előtt.
Már majdnem másfél éve nem látta Niallt és gondolkodóba is esett, mert ez alatt az idő alatt senki
sem próbált udvarolni neki. Már nem viszolygott annyira a másik érintésétől, s megengedte Magnek,
hogy mosdassa és öltöztesse.
Mintha csak messziről megérezte volna Skye aggodalmaskodását, egy szép napon Niall Bürke
bejelentés nélkül érkezett Innisfana szigetére. Skyeʹt az édesanyja rózsakertjében pillantotta meg:
éppen a kései virágokat nyesegette. Niall néhány percig észrevétlenül álldogált egy fa árnyékában,
onnan nézte szerelmesét. Eszébe jutott, hogy még soha nem látta őt hétköznapi pillanatokban. Skye
jellegzetesen ír öltözéket viselt: puha, könnyű gyapjúból készült piros szoknyát. Feltűzte a szoknyáját,
és Niall látta, hogy mezítláb van, és a lábszára is csupasz. Hófehér ingválla finom vászonból készült.
Rövidujjú ruhadarab volt, s a mély kivágás láthatóvá tette a kebleket valahányszor Skye lehajolt, hogy
beszívja a virágok édes illatát. Kékesfekete haja szabadon lengedezett válla körül az enyhe szellőben.
Virágokkal félig megtelt kosarat vitt a kezében. Hatalmas kutyája, Inis, lassan léptetett mellette.
Még szebb volt most Skye, mint amilyen az emlékeiben, s Niall szíve hevesebben vert, amikor arra
gondolt, hogy ez a gyönyörűség beleegyezett a házasságukba. A tizenöt esztendős, ártatlan leányzó
már a régmúlté. Rá Niall jóformán már nem is emlékezett, most ez a varázslatosan szép teremtés
hozta lázba. Legeltette rajta a szemét. Az a rózsás arcbőr, meg azok a koromfekete szempillák! És
milyen kecsesen mozog ez a karcsú nő! Már maga a látvány is micsoda élvezet!
Kisvártatva Niall előjött a fa mögül. Az óriás eb szimatolni kezdett, felborzolódott a nyakszőre.
Figyelmeztető morgást hallatott.
ʹ Örülök, Skye, hogy ilyen jól őriznek ʹ szólalt meg a férfi.
ʹ Nyújtsd ki a kezed, Niall, hogy Inis megszagolhassa. ʹ Skye megveregette a kutya hátát. ʹ Niall jó
barát, Inis ʹ mondta.
Lord Bürke tűrte, hogy az eb alaposan körülszaglássza. Megpaskolta az állatot, nyugtató hangon
szólongatta. Előbb fürkésző tekintettlel néztek rá az aranyossárga kutyaszemek, majd egy nedves és
hűvös kutyaorr tolult a tenyerébe.
ʹ Kedvel téged a kutyám!
ʹ És ha nem kedvelne?

ʹ Akkor bizony némi nehézséged támadna, kedves lord, amikor házastársi jogaidat óhajtanád
érvényesíteni.
Skye hirtelen kijózanodott. Niall is. Kitárta karját, és Skye hozzásimult. Niall átölelte, Skye pedig szép
csöndesen állt és hallgatta a férfi gyors szívverését.
ʹ Szeretlek, aranylány ʹ mondta halkan Niall.
ʹ Én is szeretlek, Lord Bürke. És hadd pecsételjem meg a szerelmünket egy csókkal ʹ mondta szintén
halkan Skye, és felvetette a fejét. A férfi ajka szelíden érintette a száját. Az első érintésre Skye
megriadt, de aztán az erős férfikéz cirógatni kezdte a haját, a mély férfihang pedig így szólt:
ʹ Ne félj, Skye, én Niall vagyok. És szeretlek téged.
Skye sóhajtva adta meg magát, s amikor Niall nagy sokára elengedte, a kék szempár ragyogott az
örömtől.
ʹ Most már minden rendben van, ugye, szerelmem? ʹ kérdezte Niall, de persze előre tudta a választ.
ʹ Igen, kedves lord. Egy pillanatra ugyan. De aztán gyorsan elmúlt az a rossz érzés.
ʹ Én mindig gyengéd leszek hozzád, Skye.
ʹ Tudom ʹ mosolygott boldogan az asszony. ʹ Mondd, mióta néztél engem?
ʹ Néhány percig figyeltelek. Bájos vagy így mezítláb. Meg rózsákat nyesegetve.
ʹ De nem valami méltóságteli ʹ pirult el Skye. ʹ Az O'Malley nemzetség fejeként eléd kellett volna
hajóznom, tisztelt vőlegényem.
ʹ Azt az O'Malley vezért hagyd csak kinn a tengeren, édesem! Jobban kedvelem a mezítlábas
hölgyeket, különösen pedig azt, akit jelenleg a karjaimban tartok. Különben is: nem tudhattad, hogy
jövök. És holnap megérkezik az apám; már alig várja, hogy holnapután a nagybátyád lebonyolítsa az
eljegyzési szertartást, és hogy aláírjuk az okmányokat. Jó lesz így, kedves?
ʹ Ó, Niall! Persze! Persze!
ʹ Három hét múlva pedig törvényesen férj és feleség leszünk. Addig megtörténik a kihirdetés.
ʹ Igen! ʹ De hirtelen elborult Skye arca. ʹ Három hét múlva. Nem lehet. Algírba kell mennem. Egy hét
múlva indulunk.
ʹ Algírba? Ugyan miért?
ʹ Azt ajánlották, hogy létesítsünk kereskedőállomást Algírban, de ebbe csak akkor egyezhetem bele,
ha magam vizsgálom meg az ottani helyzetet. Nem szabad kockára tennem sem az O'Malley család
pénzét, sem az erőforrásait.
ʹ De miért kell már a jövő héten elindulnod? Nem lehet máskor odautaznod?
Niall hangjából kihallotta az ingerültséget.

ʹ Ó, Niall, igazán sajnálom, de nem lehet. Ahhoz, hogy kereskedelmi jogosítványt kapjunk Algírban,
előbb a konstantinápolyi Fényes Porta ottani helytartójától kell engedélyt kérnünk. Az ő engedélye
nélkül nem kereskedhetünk biztonságosan a Földköziʹtengeren.
ʹ Nem lehetne egyszerűen megvesztegetni?
ʹ Ezt fogjuk csinálni végül is ʹ nevetett Skye. ʹ de a törököknél másképpen megy a dolog, mint
nálunk. Mi többnyire nyíltan megmondjuk, miről van szó, a törökök viszont még az effajta üzletek
esetében is megkövetelik az előkelő modort, az eleganciát. Amikor a helytartó értesült, hogy az
O'Malley társaság főnöke asszony, kérte, hogy találkozhassak velem. A képviselőim nem merték
elutasítani a kérését. Így hát oda kell mennem. Ha nem megyek, a helytartó esetleg sértésnek fogja
fel a dolgot. Márpedig ha őt sértem meg, akkor magát a szultánt sértettem meg. S ebben az esetben
nem kapjuk meg a kereskedési engedélyt. De ami még rosszabb: hajóinkat a berber kalózok, akik a
helytartó fennhatósága alatt hajóznak ki Algír kikötőjéből, szabad prédának tekinthetnék. Ez
tönkretenne bennünket. Úgyhogy feltétlenül oda kell mennem. Rögzítettük már a találkozó
időpontját.
ʹ És mennyi időt vesz igénybe az egész?
ʹ Legalább három hónapot.
ʹ Három hónapot? A fenébe is, Skye! Három hónapot eltölteni nélküled?
Skye szeme felragyogott.
ʹ Gyere velem, Niall! Hajózzunk együtt Algírba! Tudom, el kell tűrnünk, hogy a család nagy pompával
és sok hűhóval adjon össze bennünket. De ha hivatalosan is jegyesek vagyunk és elígérkeztünk
egymásnak, senkinek se fog eszébe jutni, hogy zokon vegye, ha elkísérsz. A templomi esküvő ráér a
hazaérkezésünkig. Gyere velem, szerelmem! Nagyonʹnagyon kérlek, hogy jöjj velem Algírba!
Vad, ésszerűtlen ötlet volt, amire Niall majdnem nemet mondott. De akkor a rá váró hosszú
nappalokra és még hosszabb éjszakákra gondolt. Mély lélegzetet vett, és kijelentette:
ʹ Jól van, Skye, én drága tündérem! Elhajózom veled, bár tudom, hogy őrültség.
Skye örömkiáltással vetette magát a férfi karjaiba.
Néhány nap múlva, ugyanabban a kápolnában, amelyben Skyeʹt megkeresztelték s ahol később Dom
O'Flahertyvel megkötötte balvégzetű házasságát, megtartották a kézfogót, Skye O'Malley és Niall
Bürke eljegyzési ceremóniáját. Skye igenʹigen fájlalta, hogy édesapja immár nem lehet jelen, de a
MacWilliam uraság leplezetlen öröme valamelyest enyhítette fájdalmát.

Alig fejeződött be a szertartás, Skye máris a nővéreire bízta jövendőbelijét és a vendégeket, s ment
felügyelni az előkészületekre.

Kilenc hajóból álló flotta készülődött az útra. Skye parancsnoki hajója: a Faoileag, vagyis a sirály.
Követi majd őt édesapja hajója, a Righ a'Mhara, a tenger királya, és a Banʹrigh a'Ceo, a köd királynője
ʹ ez utóbbi Anneʹé volt, nászajándékba kapta férjétől. A többi hat hajó Skye és a nővérei tulajdona
volt. A ͣHat Leány" néven voltak ismeretesek: Inghean a 'Sian, a vihar leánya; Inghean a 'Ceo, a köd
leánya; Inghean a 'Mhara, a tenger leánya; Inghean a 'Ear, a Kelet leánya; Inghean a 'Iar, a Nyugat
leánya; végül Inghean a 'Ay, a sziget leánya.
Mindegyik hajót gondosan előkészítették, és kellő élelmiszermennyiséget raktároztak el bennük. A
legénységet maga Skye válogatta. Jó benyomást akart kelteni a szultán helytartójában. Az Algírral
folytatott kereskedelem mérhetetlen gazdagságot jelent. Így történt, hogy egy héttel az eljegyzési
ceremónia után Niall Bürke az O'Malleyʹöbölből az Atlantiʹóceán hullámzó kékségébe távozó hajó
hátsó fedélzetén találta magát. Nem volt tengerészalkat, és nem kedvelte különösebben a tengert. Az
időjárás azonban tűrhető volt, és Lord Bürke könnyen hozzászokott a hajósélethez. Annál
nehezebben szokott hozzá viszont ahhoz, hogy Skye O'Malley hajóskapitány merőben más volt, mint
az az asszony, akit ismert és szeretett.
Skye megdöbbentően nagy szakértőnek és igen jártasnak bizonyult olyan dolgokban, amelyekhez ő,
Niall egyáltalán nem vagy csak édeskeveset értett. A körülötte nyüzsgő férfiak habozás vagy
ellenvetés nélkül teljesítették az asszony parancsait, és egy csöppet sem titkolt tisztelettel hallgattak
rá. Ha Skye a kabin meghitt magányában nem lett volna az ő édes mátkája, hát bizony alaposan
megrémül Niall a kis flottát vezénylő amazontól. Szerencsére Niall Burkeʹnek volt humorérzéke, és
hamar ráeszmélt, hogy ʹ nagy szüksége lesz rá.
Jóllehet Niall megosztotta Skyeʹjal a kapitányi lakosztályt, a férfi egyedül aludt az egyik oldalsó kabin
keskeny fekhelyén, az ágy lábánál az Inis nevű farkaskutyával. A hatalmas eb különös áhítattal
ragaszkodott Niallhoz, aminek Skye nagyonʹnagyon örült, mivel Inis annak idején nagyon utálta
Dómot. Lord Bürke elszórakozott a kutya idomíʹtásával. Niall sok időt töltött MacGuire kapitány
társaságában is, aki évekkel azelőtt visszaszállította őt a MacWilliam nemzetség fejéhez.
MacGuire tanítgatni kezdte Lord Burkeʹöt a tengerészet alapelemeire, mert, mint röviden
összefoglalta a helyzetet:
ʹ Minden O'Malley félig hal, és aki egy O'Malleyt akar feleségül venni, hát jobb, ha megtudja, miért
szereti a tengert, akkor is, ha ő maga nem szereti.

Niall Bürke figyelt, tanult, és növekvő csodálattal gondolt azokra az emberekre, akiknek élete
összeforrt a tengerrel.
Az estéket Skyeʹjal töltötte, jóllehet az asszony nem volt hajlandó megosztani vele az ágyát.
ʹ Nem utasként hajózom ʹ közölte Niallal. ʹ Képzeld el, hogy éjszaka szükség van rám odafönt, mi
pedig itt éppen.
Kacsintott egyet a kék szemével, Niall pedig ʹ csalódása ellenére ʹ elnevette magát. A férfi
türelmének jutalmaként Skye a nyakába ugrott és szenvedélyesen csókolgatta, miközben keblei
kihívóan simultak Niall dobogó szívéhez, nyelve pedig ingerkedve csiklandozta jegyese ajkait. Niall

hátralökte az asszonyt, s mivel Skye lába alól kicsúszott a talaj, mind a ketten a széles ágyra zuhantak.
Skye érezte, hogy ingválla gombjai mintegy varázsütésre kinyílnak. A férfi ajka valósággal égette a
mellét, a hirtelen megkeményedett mellbimbókat pedig úgy csókolgatta Niall, hogy az asszony már
alig bírta elviselni a vágy lüktetését.
Aztán Niall fölvetette a fejét, s ezüstszürke szeme elnéző mosollyal nézett le az asszonyra:
ʹ Te ennek a hajónak a kapitánya vagy, Skye, de remélem, nem veszed zokon, ha azt mondom: a
hálószobánkban viszont én vagyok a kapitány. Ha még egyszer így felajzol és megkínzol, hát
egykettőre hanyatt döntelek, úgyhogy azt se tudod kimondani, hogy ͣfel a vitorlákkal!" Érted,
kedvesem?
ʹ Igenis, kapitány ʹ hangzott a válasz, s Niallt jó érzéssel töltötte el az asszony szeméből áradó
csodálat.
Csodálatosan szép volt az idő akkor is, amikor a Sirály és testvérhajói tovább haladtak délnek,
elkerülve a veszélyes, alattomos Biscayai öblöt, mégpedig azzal az egyszerű manőverrel, hogy a
lehetőség szerint igen távol hajóztak a parttól. Később azonban a part felé tartott a kis flotta;
megkerülték a Szent Vinceʹfokot, s előbb a Cádiziʹöböl vizét szelve, majd a Gibraltáriʹszoroson
áthaladva bejutottak a Földközitengerre.
Alig néhány napos hajóútra Algírtól az O'Malleyʹflotta borzalmas viharba került, amely a szélrózsa
minden irányába szórta szét a hajókat. Tombolt az orkán, óriási hullámok tornyosultak körülöttük. A
szakadó eső lezúdult a fedélzetre, és a víz elárasztotta a fedélzet alatti részeket is. Amikor pedig
alábbhagyott a vihar, és a hajók márʹmár biztonságban érezték magukat, ágyúdörgés hallatszott, és
az ír tengerészek berber kalózokkal találták szemben magukat.
A jelzőzászló, amelyet azért kaptak a szultán helytartójától, hogy biztonságban hajózhassanak,
elveszett a viharban, s egyszerre két kalózhajó támadt rájuk teljes erővel. Nem volt választás: harcolni
kellett.

Skye emberei el voltak ragadtatva. Nevetve forgatták fegyverüket, és lelkesen rontottak neki az
ellenségnek. Röpködtek a csáklyák ʹ s a Sirály egyszerre csak összekapcsolódott az egyik kalózhajóval.
A fedélzet alatt Skye lövészei eszeveszetten buzgólkodtak, hogy elsüllyesszék az egyre közelebbről
támadó másik kalózhajót, miközben a fedélzeten Skye karddal a kézben harcolt a legénység élén
hajója védelmében.
Lord Bürke Skye életéért rettegve csodálta az asszony bátorságát, és maga is kardot ragadott, de
MacGuire lehűtötte:
ʹ Skye egymaga is megállja helyét, fiatalúr! ʹ mondotta. ʹ Maga csak maradjon mellettem. Ha
meglátja magát ott az első sorban, jobban fogja érdekelni a maga biztonsága, mint a hajójáé. Nincs
szüksége magára. Ha netán úgy látjuk, hogy mégis, hát odamegyünk mind a ketten, de most hadd
védjük meg ezt a mi területünket az ocsmány hiʹtetlenektől.
Ezzel MacGuire agyagpipáját még mindig a fogai között tartva, előreugrott, hogy szembeszálljon egy
nagydarab, szakállas, turbános kalózzal, aki mindenáron fel akart kapaszkodni a hátsó fedélzetre.

Niall pedig, igazat adva MacGuireʹnak, maga is beavatkozott a hátsó fedélzet birtoklásáért folyó
csatába.
A Sirály lövészeinek sikerült elsüllyeszteniük a másik ellenséges hajót, s az O'Malley legénység
diadalordításban tört ki. Újult erővel igyekeztek visszaverni fedélzetükről és hajójukról a támadókat.
A csáklyákat eltávolították, és lassanʹlassan szélesedett a vízsáv a két hajó között. A kalózok
menekültek, vissza a hajójukra.
Az eseményeket átélő tengerészek sem látták át világosan, hogy a következő percekben pontosan mi
történt. A múlófélben lévő vihar maradványaképpen egy óriási hullám csapódott az O'Malley hajó
oldalának, s Niall Bürke a tengerbe zuhant. Hallotta, hogy Skye a nevét kiáltja, aztán Inis, a kutya
vetette magát utána és melléje úszott. A férfi látta, hogy villámgyorsan mentőcsónakot eresztenek le
a hajóról, és tudta, hogy percek kérdése csupán, s ő meg a kutya ismét biztonságban lesznek a Sirály
fedélzetén.
Odafent Skye valósággal őrjöngött; olyan állapotban volt, amilyenben a legénység soha azelőtt nem
látta őt.
ʹ Jézusom! Siessetek már, ti hülyék! Eresszétek már le azt a csónakot, mielőtt Niall vízbe fúl! Ha ő
vagy a kutya odavész, mindnyájatokat hajókötélen vontatlak vissza Írországba!
A csónak vizet ért, s rögtön a vizet taposó Lord Bürke és Inis felé irányították. Skye kihajolt a hátsó
fedélzetről, s tombolva vezényelte a mentési műveletet. Niall koromfekete haja fölʹfölbukkant a
habok között Inis ezüstösʹfekete szőrzete mellett. A kalózkapitány és legénysége döbbenten
bámulták a jelenetet, s akkor a kapitány fejbólintással jelzett valamit az egyik emberének.
A kalózt villámgyorsan a két hajó közé hajították. Az ember pedig derékon ragadta Skyeʹt, leemelte a
Sirály fedélzetéről, s máris a kalózhajón voltak mind a ketten.
Skye dühös sikollyal vetette rá magát elrablójára, ütötte, karmolta, ahol érte, a kalóz azonban csak
nevetett, fehér fogsora kivillant a barna arcbőr és a fekete szakáll hátteréből. Skye elszántan
küszködött; közben hallotta ordítozni legénysége tagjait, a kalózok viszont karabélyaikból lőttek a
víztükörre, hogy megakadályozzák Lord Bürke megmentését. A mentőcsónak végre odaért Niallhoz, s
őt meg a kutyát beemelték.
ʹ Hála Istennek! ʹ zokogott Skye. Hallotta, hogy a férfi a nevét kiáltja^ elrablója pillanatnyi
figyelmetlenségét kihasználva Skye kiszabadította magát a szorításból, és kiáltozni kezdett:
ʹ Niall! Niall!
Lord Bürke felállt a csónakban, és kétségbeesve kiabálta:
ʹ Jövünk, drágám! Máris jövünk érted!
Puskaropogás hallatszott, és Lord Bürke melléből kiszakadt a skarlátpiros vér. Skye elborzadva
meredt rá, aztán véget nem érő sikolyban tört ki, amikor látta a szeretett férfit lerogyni a kis
csónakban.
ʹ Megöltem őt! Jézusom! Megöltem!

És kétségbeesett sóhajjal zuhant a jótékony sötétségbe, amely megszabadította fájdalmától.
MÁSODIK RÉSZ
ALGÍR

8. fejezet

Khalid bég kertjét a tökéletes béke menedékének tervezték. A négyszögű kert közvetlenül a bég
villája mögött terült el. A villa pedig szinte márványépület volt, Algír városa fölött.
Nagyszerű kilátás nyílt a kertből is, a villából is az alant fekvő városra, valamint újonnan épült ʹ
Kasbának nevezett ʹ török erődjére meg az erőd lábánál hullámzó Földköziʹtengerre.
Narancsʹ és citromfák voltak a kertben, szép magas fenyők meg rózsák ʹ rózsák, minden
elképzelhető színben. Tʹalakú medence húzódott a kert egész hosszában, a medence hosszanti
oldalán szökőkutakkal. Az ösvényeken gondosan gereblyézett kavics, s alacsony márványpadok.
Három jól megkülönböztethető hang hallatszott Khalid bég kertjében: a kutak, a források csobogása;
a madárcsicsergés; és a szellő susogása a fenyők között. Időnként beʹbetolakodott egyʹegy méh
zümmögése.
A kert egyetlen emberi lakója e pillanatban egy szép fiatal nő volt; egy hordszékben szendergett.
Egyszerű, halványkék köntöst viselt; karcsú lábán pedig aranyszínű bőrszandált. Arcbőre halovány
rózsaszínben játszott, szemhéját kék szemfesték árnyékolta be. Sűrű, kékesʹfekete haja kusza
fürtökben omlott a vállára.
Khalid bég, aki a villájából jött le a kertbe, csendben állt és nézte a fiatal nőt. A magas férfi túl volt
első ifjúságán; fekete haja a halántéknál ezüstszürkébe játszott. Sárgás arcán jól érvényesült rövid,
fekete szakálla. Az aranybarna szempárt hosszú, sűrű, sötét szempillák árnyékolták, ami férfiaknál
szokatlan, de igen vonzó. Khalid bég nem volt se kövér, se sovány; jókötésű, izmos testét rendszeres
testgyakorlással edzette. Tojásdad arcában egymástól távol ülő szemek; hosszú, arisztokratikus orr;
vékony, de érzéki ajkak.
Most, amikor csöndben nézegette a kertjében szendergő gyönyörű nőt, megszilárdult a
meggyőződése, hogy jól működtek az ösztönei. Valóban nagyon szép ez a nő ʹ jóllehet amikor két
hónapja idehurcolták, ezt még nem lehetett tudni. Sovány volt akkor, a haja pedig fakó és csapzott.
De a piszokréteg bizonyára drágakövet rejt, gondolta akkor Khalíd, és Jázmin kifogásai ellenére
megvásárolta a nőt Örömök Háza nevű intézménye számára.
Lassan felgyógyult a fiatal nő. Az első héten maga Khalid etette: kanállal húslevest erőszakolt a
repedezett ajkak közé. A nő megérezte a férfiból áradó kedvességet, és ő volt az első ember, akihez
beszélt.
ʹ Ki maga? ʹ kérdezte.
ʹ Khalid bégnek hívnak.

ʹ Hol vagyok?
ʹ Az én házamban, Algír városában.
A nő elhallgatott, de néhány perc múlva ismét megszólalt:
ʹ Hogy kerültem ide?
ʹ Rais el Abdul kapitány hozott ide. De most te áruld el a nevedet, szépségem!
ʹ Az én nevem Skye.
ʹ És hová valósi vagy? Honnan jöttél?
Zavarodottságot tükröztek az óriási, zafírkék szemek. Aztán megteltek könnyel.
ʹ Nem tudom ʹ zokogott az ifjú nő. ʹ Nem tudom, hogy honnan kerültem ide. Az a Rais al Abdul
kapitány biztosan tudja.
ʹ Nem tudja ʹ rázta meg a fejét Khalid bég. ʹ Téged egy másik hajóról szállítottak át az övére. Az az
első hajó éppen kifelé indult a tengerre, amikor jelzést adott a hazafelé tartó Rais el Abdulnak.
Skye rémült tekintetét látván Khalid nyugtatgatni kezdte:
ʹ Ne félj, gyönyörűséges Skye! Biztos vagyok benne, hogy hamar visszanyered az
emlékezőképességedet. Tudjuk, hogy európai vagy, mivel beszélsz franciául, bár a kiejtésedből
megállapítható, hogy nem vagy francia születésű. Most pihenj szépen. Később majd beszélgetünk.
De az az emlékezőképesség csak nem akart visszatérni. Khalid mór orvosa alaposan megvizsgálta
Skyeʹt. Életkora: tizennyolc és húsz között. Nem szűz. Ami azt illeti, szült már gyereket, nem is egyet.
Betegségben nem szenved, megvan minden foga. Fejsérülést nem talált az orvos, arra a
következtetésre jutott tehát, hogy az emlékezetvesztés valamilyen szörnyű érzelmi megrázkódtatás
következménye.
A gyönyörű szemek, amelyeknek a színe a hangulatváltozással zafírkékről kékeszöldre váltott, ismét
kinyíltak, és a férfi szemébe néztek.
ʹ Khalid uram ʹ szólalt meg Skye.
ʹ Hogy érzed magad, szépségem? ʹ mosolygott rá a férfi. Leült mellé, és megsimogatta a fekete
haját.
ʹ Sokkal jobban vagyok, uram.

ʹ Beszélnünk kell, Skye.
ʹ Miről, uram?

ʹ Azt már tudod, ugye, hogy Khalid bég a nevem. De van egy másik nevem is, Skye. Algír
Bordélyfejedelmének hívnak. Sok házam van, tele szép nőkkel, akiknek az a rendeltetése, hogy
kedvére tegyenek az őket meglátogató férfiaknak. A nők a tulajdonomban vannak. Miként te is.
ʹ Valóban? ʹ hitetlenkedett Skye. ʹ Én a maga tulajdona vagyok?
ʹ Igen. Rais el Abdul kapitány megvásárolt attól az első hajóskapitánytól, aztán eladott nekem.
ʹ És maga miért vett meg? A férfi elmosolyodott.
ʹ Azért vásároltalak meg, Skye, mert olyan remek kurtizánná akarlak kiképezni, amilyen még nem
volt egész Algírban. A legjobb házamban foglak elhelyezni. Az Örömök Házának mondják.
ʹ És mit kell csinálnom, uram?
ʹ Egyáltalán nem emlékszel a szeretkezésre? Skye a fejét rázta. Khalid felsóhajtott.
ʹ Hát akkor meg kell mondanom Jázminnak, hogy tanítson meg bizonyos dolgokra. Aztán majd
magam is tanítgatlak. Már holnap elkezdjük, mivel az orvos megnyugtatott, hogy az egészségi
állapotod kielégítő.
ʹ Jázmin nem szeret engem, Khalid uram.
ʹ Jázmin rabszolga, akárcsak te, Skye. Azt fogja tenni, amit megparancsolok. Ha bármiféleképpen
kellemetlenkedik neked, csak szólj.
ʹ Igenis, Khalid uram. És köszönök mindent ʹ tette hozzá halkan Skye. ʹ Igyekszem jól tanulni, hogy
meg legyen velem elégedve.
Khalid bég később eltűnődött ezen a válaszon. Ha ʹ mint gyanította Skye előkelő származású európai
nő, akkor feltétlenül keresztény. Az emlékezetvesztés, a jelek szerint, a vallás és a vallás erkölcs
elvesztésével is járt. Ha megismerteti vele a szeretkezés csínjátʹbínját, olyan hírneves kéjnővé teszi,
amilyen nem volt Aspasia óta. Nagyszerű feladat, gondolta a férfi.
Amikor Khalid bég aznap este végzett a vacsorával, elbocsátotta rabszolgáit, utasítást adott
főudvarmesterének az éjszakai ágytársra vonatkozólag, és fogadta azt az asszonyt, aki leghíresebb
bordélyházát vezette. Amikor Jázmin leült vele szemben, Khalid újra elcsodálkozott az asszony
szépségén. Tudta, hogy Jázmin közel jár a negyvenhez. De hál cserkeszföldi nő és azok, mint
köztudomású, a legszebb rabszolganők a világon. Khalid több mint húsz esztendeje vásárolta meg egy
rabszolga kereskedőtől. Az első volt az ő különleges női közül. Neki köszönheti, hogy felülkerekedett
versenytársain.
Az algíri bordélyházak legtöbbje a tengerparton állt, és sokʹsok ország tengerészeinek szükségleteit
elégítette ki. A város gazdag lakói saját háremmel rendelkeztek, nem volt szükségük tehát az efféle
szolgáltatásra. Egy fontos piacot figyelmen kívül hagytak azonban a város leánykereskedői. Algír,
Afrika északi partvidékének ez a legnagyobb városa sok jómódú látogatót fogadott. Ezek az emberek
nő nélkül érkeztek. Khalid bég elsőnek ismerte fel a szükségletet, és ezzel megalapozta hírnevét.
Az Örömök Házának hölgyei egész Algír legszebb, legügyesebb, legszórakoztatóbb örömlányai voltak.
Nem akadt köztük két egyforma, mivel Khalid bég különösen büszke volt az áruválasztékára.

Próbálták ugyan utánozni, de a versenytársak csúfos kudarcot vallottak, és Khalid megérdemelten
vívta ki a Bordély fejedelem címét és rangját. Nemcsak az Örömök Házának tulajdonosa volt; a város
szinte minden bordélyházában érdekeltséggel bírt.
A többi üzletember csodálta és tisztelte, mivel ravasz fickó volt ugyan, de talpig becsületes. Kevesen
ismerték igazán: származását homály fedte. Sokan mórnak vélték, valójában azonban spanyol volt.
Eredetileg Diego Indio Goya del Fuentesnek hívták, Granada közelében született, régi nemesi család
második fiúgyermekeként. Jó nevelést kapott, és rendes körülmények között valami köznapi
házasságban élhette volna egy tizenhatodik századbeli spanyol nemesember kiegyensúlyozott életét.
Ám a fiatalember életében megjelent a Végzet, mégpedig egy Nur nevű szépséges mór leányzó
képében. Egymásba szerettek, de Nur éppen úgy ragaszkodott mohamedán hitéhez, mint a jámbor
keresztények a magukéhoz.
Diego Indio Goya del Fuentes akkor már jó ideje jegyben járt valakivel, és húgai különös élvezettel
számoltak be a jegyesének Nurról. A szemérmetes, vallásos menyasszony erkölcsi kötelességének
érezte, hogy jelentse az Inkvizíciónak a mór leány létezését. Azon a napon, amikor Nurt mint
eretneket máglyára küldték, Diego tehetetlenül állt a város főterének szélén, csuklya födte arcát
könny, áztatta, úgy nézte, miként égetik meg a legszelídebb, legkedvesebb emberi lényt, aki valaha
ismert. Nurt kegyetlenül megkínozták, de miközben a bájos testet már nyaldosták a lángok, az édes
hang az ő Istenének, Allahnak dicséretét dalolta. S aznap Diego Indio Goya del Fuentes örökre eltűnt
Spanyolországból.
Évekig csavargott Európában és a KözépʹKeleten, s végül Algír városában telepedett le. Nevét
Khalidra változtatta, a ͣbég" rang pedig a Mekkába és Medinába tett zarándokútért illette meg.
Jóllehet nem különösebben vonzotta a vallás, Nur emlékére áttért a mohamedán hitre.
Nem volt egyértelmű, amit a nők iránt érzett. Egyrészt: nem felejtette el elvesztett szerelmét és a
lány végtelen kedvességét. Másrészt: jól emlékezett húgai rosszindulatára, menyasszonyának
kegyetlenségére és tudatlanságára. Talán ennek tulajdonítható, hogy jóllehet rabszolgaságba
kényszerített és prostitúcióra kötelezett sokʹsok nőt, méltányos, jóindulatú főnökük volt.
Skye olyan hatással volt rá, mint Nur óta senki. Vonzotta a nő gyámoltalansága, s ezért beszélt olyan
részletesen Jázminnal a Skyeʹjal szemben alkalmazandó bánásmódról.
ʹ De hát minek annyi hűhót csapni körülötte, uram? ʹ csattant fel Jázmin. ʹ Ő is csak olyan, mint a
többi nő!
Khalid alig tudta leplezni mosolyát. Jázmin évek óta szerelmes belé, ő azonban nem érez iránta
többet, mint a többi nő iránt. Nur óta senki se ejtette rabul a szívét.
ʹ Skye most még olyan, mint valami gyerek ʹ magyarázta türelmesen. ʹ Néhány dologra emlékszik
ugyan, de az emlékezetvesztéssel együtt elvesztek a testiségre vonatkozó ismeretei is. Nem tud
semmit az ilyesmiről, tehát előítéletei, sincsenek. Ha körültekintően kezeljük, akkor a mi tetszésünk
szerint formálódik majd.
ʹ És ebben ön igazán örömét lelné, uram? ʹ kérdezte Jázmin.

ʹ Igen, Jázmin. Skye nem egyszerűen egy vonzó arc és egy szép test birtokosa. Ügy érzem, a gyönyörű
kék szempár mögött kiváló szellemi képességek rejtőznek, és ebben rejlik majd az ő különleges
vonzóereje. Az egykori Athén kurtizánjaihoz hasonlóan Skye nemcsak a szerelemre kiképzett testével,
hanem az intelligenciájával is elbűvöli majd az urakat. Nem az elferdült ízlésű vendégeinknek szánom
őt, hanem az elegáns, előkelő, művelt uraknak, mint amilyen például a Kasba török parancsnoka.
Vagy talán a hajóskapitányok, akik az olasz városállamokból érkeznek hozzánk, avagy
Franciaországból meg Angliából. Érdekes, izgalmas, nagy keresletnek örvendő nőt faragunk Skyeʹból,
te meg én.
ʹ Megteszem, ami tőlem telik, én Khalid uram. Mindenre megtanítom, amit tudok.
Khalid Jázminra villantotta különlegesen kedves mosolyát.
ʹ Te aztán kezdettől fogva felülmúltad a beléd vetett legszebb reményeimet is, Jázmin! Mondd csak:
meg vagy elégedve az Örömök Házának jelenlegi állományával?

ʹ Két nő kivételével igen. Az angol lány, az Édes Rózsa, beleszeretett az egyik vendégébe, és
elhanyagolja a munkáját. De, uram engedelmével, ezen tudok segíteni. Az illető ugyanis meg akarja
vásárolni a nőt a háreme számára.
ʹ Jól van, Jázmin, add csak el, de követeld a lehető legmagasabb vételárat érte. Utóvégre nagy
veszteség ér bennünket, ha elmegy. És ki a másik?
ʹ Rhia, a cigánylány, sehogy sem akar beilleszkedni, uram. Azt hiszem, hogy az ő esetében szigorú
büntetést vagyok kénytelen javasolni.
ʹ És miért?
ʹ Rhiát két másik lánnyal együtt elküldtem egy fél tucat fiatal török katonatiszt estélyére. A
fiatalemberek a megerőszakolási játékot akarták játszani. A Felhők Lakosztályát jelöltem ki a
számukra. A megbeszélés szerint, miközben a lányok kényelmesen, nyugodtan üldögélnek, a törökök
rájuk törnek és erőszakot követnek el rajtuk. Ártatlan kis játék, ugye, a szóban forgó tisztek pedig
rendszeres vendégeink, és igen jó ajánlásokkal rendelkeznek. A másik két lány azonnal
alkalmazkodott a játék szelleméhez, és annak rendje és módja szerint sikoltoztak és tiltakoztak,
mielőtt beadták a derekukat, Rhia viszont egészen komolyan sikoltozott és tiltakozott, és alaposan
összekarmolta két vendégünk arcát. Az urak persze végül is felülkerekedtek, és örömmel
mondhatom, hogy mind a hatan nagyon élvezték Rhiát a tiltakozása ellenére is. A másik két lány
persze megsértődött. Dühítette őket, hogy Rhia ilyen eszközökkel hívta fel magára a figyelmet, az ő
rovásukra. A tisztek pedig azt nehezményezték, hogy a végén Rhia úgy bőgött, mint akinek elment az
esze. Úgyhogy végül ki kellett hoznom a helyiségből, hogy egy másik lányt küldjek be helyette.
ʹ Részt vett korábban ez a Rhia efféle fantáziajátékban, Jázmin? ʹ érdeklődött a férfi.
ʹ Nem, uram. Olyan kis vadócként került hozzánk, persze, de jó bánásmódban részesült, és egyénileg
jól szolgálta a vendégurakat.
ʹ Mi az erőssége?

ʹ Az orális kielégítés, uram.
Khalid bég egy pillanatra elgondolkozott.
ʹ Valószínűleg erőszakot követtek el rajta valamikor ʹ mondta azután. ʹ A játék, amelybe bevontad,
nyilván felidézte a rossz emléket, s ezért tört ki rajta a rémület. Máskor ne hozd ilyen helyzetbe. Hadd
csinálja csak azt, amiben kiváló.
ʹ Ön túlságosan lágyszívű, uram. Rhia megsértette a vendégeinket. Ha az urak megkérdezik, hogyan
büntettem meg, mit válaszoljak?
ʹ Ne várj, amíg megkérdezik. Üzend meg a két összekarmolt tisztednek, hogy intézkedtünk, és mind a
ketten egy élvezetes estét tölthetnek nálunk, a mi költségünkre.
ʹ Minden úgy lesz, ahogy uram kívánja ʹ hajolt meg Jázmin. Khalid bég felkelt párnáiról és intett
Jázminnak, hogy elmehet.
ʹ Holnap visszajössz ʹ mondta ʹ, és elkezded Skye oktatását.
ʹ Parancsára, uram ʹ mondotta Jázmin, és hajlongva hátrált ki a helyiségből.
Khalid csaknem felsóhajtott megkönnyebbülésében. Szép ez a Jázmin és hűséges, az utóbbi időben
azonban szinte tapad hozzá, és régi kapcsolatuk jogcímén kissé elszemtelenedett. Khalid nem tudta,
mitévő legyen. Ha felszabadítja Jázmint, akkor a nő esetleg túlértékeli helyzetét, pedig hát mindig is
rabszolga volt, rabszolgának született, rabszolga szülők gyermekeként. Tizenöt éves volt, amikor
Khalid megvásárolta egy cserkesz rabszolga kereskedőtől, és hamarosan hozzálátott hogy bevezesse
a zöld szemű szőke lányt a testi szerelem gyönyöreibe. Jázmint már korábban sok mesterfogásra
tanították meg. Ismerte az emberi testet és a test erogén zónáit. Ügyes ujjai kemény és hosszantartó
erekcióra serkentették még az impotens férfiakat is. Szépen énekelt, és dalait lanton kísérte. Jól
táncolt. És Khalid bég, miután kipróbálta a leányzót az ágyban, megállapította, hogy ott is nagyszerű
teljesítményt nyújt.
Khalid egy estére vendégeket hívott, s vacsora után Jázmin táncolt a társaságnak. Ezután Khalid a
szobájába küldte a lányt, megmondta neki, hogy egyikʹmásik vendég úr esetleg meg fogja látogatni
és kérte, tegyen a kedvükre, mert az neki, Khalidnak is nagyon a kedvére lesz. Nos, Khalidnak nem
kevesebb, mint négy vendége látogatta meg Jázmint azon az éjszakán a lány tágas lakosztályában, s ő
mindegyikkel gyengéden és bájosan viselkedett; a szerelemben igen ügyesnek, képzettnek
mutatkozott. Az urak versengve zengték Jázmin dicséretét, és Khalid egy korall nyaklánccal
jutalmazta meg a rabszolganőt. A következő éjszaka és az azután következőkön Jázmin mindig a
kedvére tett gazdája barátainak. Később egy Alyia nevű lány került a házhoz. Jázmin fehér bőrű volt,
ezzel szemben Alyia bőre hamvas rózsaszín, hollófekete haja sűrű és hullámos; barna szeme volt és
durcás, piros szája. Jázmin haragosan vette tudomásul, hogy Alyia hetekig hált a gazdájukkal. És
azután ő is szórakoztatta a gazda barátait.
Néhány hónap múlva Khalid bég a két nőt egy rabszolga kereskedő barátjának a gondjaira bízta. Ö
maga pár hétre elutazott, s két újabb lánnyal tért vissza útjáról; Algír belvárosába költöztette őket.
Szépen berendezett kis házban laktak Khalid bég új rabszolganői, s minden este a vendégek széles
skáláját szórakoztatták, kereskedőktől kezdve a török birodalmi hadsereg Algírban állomásozó

tisztjeiig. Egy év leforgása alatt Khalid bég már húsz szép nő és egy nagyobb ház tulajdonosának
mondhatta magát, két esztendő elmúltával pedig már ötven gyönyörű lány volt a tulajdonában, akik
két épületben laktak. Ekkor kezdte építtetni a villáját. A villa a harmadik esztendő végére elkészült, s
addigra Khalid bég vitathatatlanul Algír bordélyfejedelme lett. Jázmin már nem annyira kurtizánként
tevékenykedett, inkább a rabszolganők főnöknőjeként működött. A felvett nők mindegyikét Khalid
próbálta ki elsőnek. Így aztán mindegyik szoros kapcsolatba került a gazdával, aki nagyon gyengéden
bánt a lányokkal. Sose folyamodott erőszakhoz, hogy a lányokat alávesse akaratának. Úgyhogy
mindegyik rabszolganője valósággal bálványozta.
Khalid úgy érezte, hogy Skye a legjobb fogás az életében. Megfelelő kiképzés nyomán olyan kiváló
kéjnő lesz belőle, amilyen még sose volt a tulajdonában. A többi kéjhölgy mind azt a titkos álmot
dédelgette, hogy valamelyik vendége megvásárolja, aztán feleségül veszi. Nos, Skye nem fog ilyen
reményeket táplálni, mert nem tudja, mi a házasság. És ha teljességgel gátlástalanul fog viselkedni ʹ
márpedig Khalid nagyon remélte, hogy így lesz ʹ, akkor a szeretkezés legegzotikusabb figuráira
taníthatják meg, és a vendégektől igencsak borsos árat követelhetnek.
Minél többet gondolt Skyeʹra Khalid, annál jobban nőtt a kíváncsisága. Sokszor figyelte titokban
fürdés közben és a hálószobájában. Az alakja éppoly gyönyörű, mint a színei, de legjobban a bőre
vonzotta a férfit. Makulátlan; sima és tejfehér. Vagy inkább olyan selymesen fehér, akár az
elefántcsont? Khalid bég vágyott megérinteni érzéki ujjaival, érzéki ajkával. Vajon bársonyosʹe?
Vajon az ajkai érintése nyomán nemcsak bársonyos lesz, hanem forró is? Vagy inkább hűvös és sima?
Khalid kellemesen megborzongott a gondolatra. Mindig élvezte ugyan a nőit, de régen volt, hogy
ilyen nagy várakozással tekintett volna valamelyiknek a birtoklása elé. Pedig jó néhány hét beletelik,
mire egyáltalán gondolhat rá, hogy megízleli Skye bájait. Felsóhajtott és bement a hálószobájába.
Talán az éjszakára odarendelt kis huri némileg csillapítja majd a sóvárgását.
Másnap délelőtt Jázmin megkezdte Skye szerelmi oktatását. Rosszkedvűen nézte a fiatal nőt, akiről
ösztönösen tudta, hogy a legnagyobb rivális, akivel valaha is versengett Khalid kegyeiért. De hát,
gondolta, minél előbb megtanítja Skyeʹt arra, amit tudnia kell, annál hamarabb kerül ki Khalid
villájából. És Skyeʹt igazán jól kell tanítania, mert csak így vívhatja ki a gazda elismerését.
ʹ Vetkőzz le! ʹ adta ki Jázmin a parancsot, s amikor Skye gyorsan teljesítette az utasítást, köntösét a
padlóra ejtve, Jázmin alaposan összeszidta:
ʹ Nem jó! Ennél még egy vadszamár is érzékibb! Megmutatom, hogyan kell ezt csinálni.
Ujjai olyan kecsesen lazították meg a rózsaszínű köntös gombolását, mintha valamilyen hangszeren
játszott volna. Aztán megfordult és gyengéden leemelte válláról a köntöst, hogy kivillant sima, fehér
bőre. Lassan, nagyon lassan engedte le a köntöst, s lemeztelenedéit a szépvonalú hát, a húsos,
gömbölyű far, kibukkantak a lábszárak. Jázmin most szembefordult Skyeʹjal. Nagy, de kemény melle
volt. Majd térdre ereszkedett, homlokával megérintette a padlót, és rekedten suttogta:
ʹ Ahogy az én uram parancsolja.
Azután hirtelen fölállt, és tárgyilagosan így szólt:
ʹ Így kell levetkőzni. No, akkor most próbáld meg.

Skye szó nélkül fölszedte a köntöst és belebújt. Majd, pontosan és ügyesen utánozva Jázmin
mozdulatait, újra levetette. A végén letérdelt, lehajtotta fekete fejét és kellemes, csengő hangon
érdeklődött: ʹ így gondolod?
ʹ Így ʹ hangzott a kurta válasz. ʹ Jó, hogy ilyen könnyen tanulsz. Most beszéljünk az illatszerekről ʹ
folytatta Jázmin. Ülj le. Nem kell felöltöznöd. Megmutatom, hol mindenütt kell bekenned magad. A
női test műalkotás; de hogy mestermű maradjon, állandóan dolgozni kell rajta.
A mellette lévő kosárba nyúlt, aztán néhány zöld levelet nyújtott át Skyeʹnak.
ʹ Menta. Rágd ezeket, a leveleket. A leheleted mindig legyen jó szagú, s a fogaidat tartsd tisztán.
Nálunk minden egyes lány tökéletes.
Nagy óvatosan több üvegcsét helyezett a szőnyegre.
ʹ Pézsma. Ámbra. Rózsaolaj ʹ mondotta. Kivette a dugókat, és Skye orra alá dugta az üvegcséket,
sorjában.
ʹ Melyiket kedveled a legjobban? ʹ kérdezte.
ʹ A rózsaolajat ʹ hangzott a felelet.
ʹ Jól van. Magam is ezt választottam volna a helyedben. Khalid urunk szerint ugyan nem vagy szűz, de
valami ártatlanság sugárzik belőled, s erre fogunk összpontosítani. Sok férfi vonzónak találja az
ilyesmit. Éppen ezért választjuk a rózsaolajat.
Fölállt; az üvegdugót hüvelykʹ és mutatóujja közé vette, és jó sokat cseppentett az illatszerből Skye
kebleinek mély völgyébe. Aztán egymás után emelte fel, nagy vigyázva, a két súlyos gömböt, és a
mell alá is jutott a rózsaolajból. Ezután a nyak, a tarkó és a halánték következett, majd a csuklók, a
hónalj és a kar hajlatának kék erezete. Jázmin ismét megmártotta az üvegdugót, aztán Skye
köldökéhez, lába szárához, talpához, végül a szeméremdombjához érintette.
ʹ Itt csak nagyon óvatosan ʹ javasolta ʹ, mert olykor a férfiak szeretik megkóstolni ezt a különösen jó
ízű részt, melynek szagát tehát nem szabad egy másik illattal közömbösíteni.
Skye tanácstalanul tekintett rá, Jázmin pedig irigykedve szólt:
ʹ Szóval te valóban nem emlékszel semmire! Allahra mondom, irigyellek! Újból olyan lesz a számodra
a dolog, mint először, de a szüzesség okozta fájdalom nélkül.
Aztán erőt vett magán, és átadta a rózsaolaj üveget.
ʹ Lássuk, hogyan csinálod! ʹ mondta ridegen.
Skye gondosan utánozta oktatóját, s a végén reménykedve pillantott rá.
ʹ Egy fontos részt kihagytál ʹ korholta Jázmin tanítványát, s kivette kezéből az üveget. Megemelte
Skye mellét, s alája csöppentett egy kis parfümöt.
ʹ Ne\ ʹ kiáltott fel Skye.

Az idősebbik nő meglepődve látta, hogy Skye arca halottsápadt, teste megmerevedik. Tekintetében
rémület. Jázmin megijedt.
ʹ Mi van, Skye? Rosszul vagy?
Lassan eltűnt a félelem a fiatalabbik nő szeméből.
ʹ Azt hiszem ʹ mondta zavartan ʹ, nem szeretem, ha hozzám ér egy nő.
ʹ Miért, Skye, talán emlékszel valamire?
ʹ Nem, semmire se emlékszem. De amikor megérintettél. Összerázkódott, iszonyodva.
ͣÉs ha azt se szereti, ha férfi érinti meg?", gondolta gondterhelten Jázmin. Akkor aztán nemigen lehet
belőle sikeres kéjnő! Úgyhogy bizony veszteséges befektetésnek bizonyulna Khalid számára. Rendes
körülmények között Jázmin egy későbbi leckére hagyta volna a férfiúi anatómia megismertetését, de
most úgy érezte, feltétlenül meg kell tudnia valamit. Ha ez a nő érzelmileg ingatag, akkor most kell
megszabadulni tőle! Jázmin összeütötte két tenyerét.
ʹ Hozd be Alit, az új eunuchomat ʹ utasította a tapsra megjelenő rabszolgalányt.
ʹ Két módja van egy hím kasztrálásának ʹ fordult ezután Skyeʹhoz. ʹ Ha egészen kis korában herélik
ki, akkor mindent eltávolítanak. De ez igen kockázatos. A másik mód: leoperálni a herezacskót, de
meghagyni a hímvesszőt. Mi csak az utóbbi kategóriába tartozó eunuchokat vásárolunk, mert jobb
természetűek, kedvesebbek. Ezen kívül: felbecsülhetelenül nagy szolgálatot tesznek azzal, hogy rajtuk
mutatjuk meg a lányainknak, amit a férfitest felépítéséről tudniuk kell. Ó, Ali, hát itt vagy? Gyere be!
Skye, ez itt Ali.
Szép fiú, ugye?
A fiatalember elpirult. Skye végigfuttatta rajta tekintetét. Valóban jó megjelenésű, magas,
aranybarna bőrű fiú. Göndör, fekete haj, tiszta, barna szemek.
ʹ Fenséges a fiú, Jázmin. Szerencsés nő vagy. Jázmin önelégülten mosolygott.
ʹ Vetkőzz le, Ali! ʹ szólt azután erélyesen. Gyors pillantást vetett Skyeʹra, hogyan reagál erre a
leányzó. Elájul vajon? Megrémül? Az eunuch levetette hosszú köpenyét, aztán további parancsra
várt.
ʹ Mi a véleményed, Skye? ʹ érdeklődött. Skye értetlenül nézett vissza:
ʹ Hisz' már mondtam, Jázmin. Remek!
ʹ Nem sért, vagy nem ijeszt meg a meztelesége?
ʹ Nem. Miért? Sértőnek vagy ijesztőnek kéne éreznem?
ʹ Nem, nem. De némelyik nőt bizony megrémíti az ilyesmi. Akkor hát, Skye, menj oda Alihoz, öleld át,
és simulj hozzá.

Skye teljesítette Jázmin utasítását. Karjait az eunuch nyaka köré fonta s ösztönösen, igen kihívó
módon a fiatalemberhez dörgölőzött. Ali megborzongott, csókot nyomott Skye füle tövére,
megszorongatta a farát, aztán megfogta a mellét. Skye szeme elsötétült a vágyakozástól, teste
megingott egy kicsit.
ʹ Úrnőm! ʹ szólalt meg Ali könyörgő hangon. Jázmin felnevetett. Amit meg akart tudni, megtudta.
Meglehet, Skye viszolyog a nő érintésétől, egy férfi érintését viszont határozottan élvezi. Folytathatók
tehát a leckék! Alit egy hanyag kézmozdulattal elbocsátotta. A fiú felkapta ruháját és
menekülésszerűen távozott.
ʹ Milyen furcsa fickó! ʹ jegyezte meg Skye. ʹ Lehet, hogy nem tetszettem neki?
Jázmin ismét felkacagott.
ʹ De, nagyon is tetszettél neki, és ha kettesben vagytok, talán még szerelmeskedik is veled. Meg is
fogom engedni neki, ha többet tudsz már az effélékről. Ezeket, az ifjú eunuchokat éppen ilyen célokra
használjuk, a technikát ugyanis nem a vendégekkel kell begyakorolni. Nagyon tanulékony vagy ʹ
mondta ezután igen tárgyilagosan Skyeʹnak ʹ, de mára elég. Holnap ilyenkor megint felkereslek.
Jázmin felöltözött és eltávozott, Skye pedig néhány percig ülve maradt. Aztán két kezét lassan a
mellére csúsztatta; gyengéden cirógatni kezdte testét, s meglepődve tapasztalta, hogy a csöcsei
megkeményednek. Elgondolta, mi lenne, ha egy férfi cirógatná, s valami bizsergést érzett a combjai
között. Élvezetes volt. Vajon milyen más gyönyörűséget vert ki a fejéből az az átkozott emlékezete?
Felsóhajtott, azon ruhátlanul kinyújtózott párnáin és elaludt.
Khalid bég aznap este magához hívatta Skyeʹt. A lány felfrissülve a fürdőtől éppen illatszert hintett
magára. Könnyű, lila selyemköntöst öltött, s mezítláb szaladt végig a szobáját Khalid lakosztályától
elválasztó rövid folyosón.
ʹ Milyen gyönyörű vagy! ʹ szólt Khalid, mihelyt a lány megjelent a szobában. Hogy ragyog a bőre,
gondolta, és milyen varázslatosan keretezi az arcát leomló, fürtös, a fürdőtől még kissé párás,
éjfekete haj!
ʹ Jázmin azt mondja ʹ folytatta Khalid. ʹ hogy tehetséges vagy és gyorsan haladsz. Meg van elégedve
veled, ezért tehát én is meg vagyok elégedve.
ʹ Szeretném kiérdemelni a megelégedését, Khalid uram! ʹ mondta Skye sugárzó arccal.
Khalid nagy tenyerébe fogta a leány állát, fekete szeme áthatóan pillantott Skye kék szemébe.
ʹ Mi mindent tanultál eddig? ʹ érdeklődött kedves mosollyal.
ʹ Hogy hogyan használjam az illatszert, és hogyan kell levetkőznöm egy vendég úr előtt.
ʹ Akkor most vetkőzz le ʹ parancsolt rá Khalid. Törökülésben ült a színes párnák között. ʹ Tégy úgy,
mintha én volnék a vendéged.
Skye szinte mozdulatlanul állt előtte. Ujjai alig látszottak érinteni a köntös apró gyöngyház gombjait, s
máris kinyílt. A férfi éppen csak megpillantotta a csupasz melleket, amikor Skye kecsesen fordult
egyet. A kelme gyötrő lassúsággal kúszott le a hosszú hátvonalon, majd a tökéletes formájú két fél far

ikerholdjáról. Ismét megfordult a lány, szembekerült Khaliddal, és szemérmesen lesütötte szemét.
Térdre ereszkedett s halkan, de jól érthetően mondta:
ʹ Ahogy az én uram parancsolja.
Khalid egy pillanatra a papucsát érintő, feketén csillogó hajzuhatagra meredt. Nemcsak Skye könnyed
ügyessége lepte meg, hanem a saját reagálása is. A brokátöltöny alatt fájón tört rá a kangörcs, szinte
alig hihetően, mert egyébként mindig tökéletesen tudott uralkodni magán.
A lány fölvetette fejét, s találkozott a két tekintet.
ʹ Tetszem az én uramnak? ʹ kérdezte Skye naivul.
ʹ Nagyon is ʹ válaszolt rekedten Khalid. Ne! Ne tedd! Figyelmeztette józanabbik énje.
ʹ Ülj ide mellém, Skye! ʹ hallotta azonban a saját hangját, önmaga számára is váratlanul.
S amikor Skye a karjába simult, Khalid ráhajolt, és ajkával megérintette a lányét. Skye ajka szétnyílt, a
férfi pedig belélegezte az illatos leheletet. Nyelvével kereste a nőét, és amikor megtalálta, perzselő
gyengédséggel kezdték simogatni egymást, s Khalid ráeszmélt, hogy Skye keze megragadja az övét, és
mezítelen testére vonja.
ʹ Érintsen meg, én uram, Khalid! ʹ suttogta sürgetően Skye. ʹ Nagyon, nagyon kérem, érintsen meg!
Khalid egy ideig próbált uralkodni magán, de aztán hagyta, hogy keze végigcsússzék a fiatal testen.
Úgy érezte, soha még így nem kívánt meg nőt. Skye bőre simább, mint bármelyik nőé, akit eddig
ismert, s amikor a lány sóhajtozni kezdett leplezetlen élvezetében, Khalid egész testében
megremegett. Lecsúsztatta magáról a ruhát. ͣNe tedd! Nem szabad! Még nem elég iskolázott!
Mindent elronthatsz!" sugallta józanabbik énje, de ajka máris végigcsókolta a nő nyakának
alabástrom oszlopát, a mohó száj rátapadt a feszes mellbimbóra, és szívta, szívta szenvedélyesen,
míg aztán, félig elfojtott, félig fájdalmas kiáltással engedett vágyainak.
A felizgult női test fölé lendült, türelmetlenül feszítette szét Skye combjait és közéjük hatolt. Skye
forrón fogadta, felsóhajtott, s mélyen gyökerező női ösztönével átkulcsolta lábaival a férfit, aztán
kéjvágyó, buja teste átvette a férfi eszeveszett gyors ritmusát. Skye karcsú ujjai végigsimították a
hosszú, sima férfihátat, s úgy szorították Khalid izmos farát, hogy a férfi valósággal szűkölt az
élvezettől. Skye bizsergető feszültséget érzett, amely hihetetlen erejűvé fokozódott, s végül, a
csúcsra érve, hatalmas hullámként emelte a magasba, majd örvénylő sötétségbe taszította.
ʹ Skye! Skye! Én gyönyörűséges szerelmem! ʹ súgta Khalid a lány fülébe.
ʹ Csak most emlékszem rá, hogy milyen szép a szerelem ʹ suttogta a lány.
ʹ Másra nem emlékszel? ʹ kérdezte sürgetőn a férfi.
ʹ Nem. Csak arra, hogy már csináltam azt, amit az imént műveltünk, és hogy nagyon jó volt. Ezután is
folytatnom kell a leckéket Jázminnal, uram?
ʹ Igen, Skye. Az ártatlanságodnak megvan a varázsa, de azért nem árt elsajátítanod a mi
módszereinket. Meg fogod tanulni, milyen sokféleképpen lehet kedvére tenni a vendégeidnek. Női

kötelességed, hogy alapos ismereteket szerezz a szerelem művészetében, és a leckéid
előrehaladtával én majd időnként vizsgáztatni foglak.
Skye kellemesen megborzongott, és a férfira pillantott kék szemével. Khalid ráhajolt, nagyon
gyengéden szájon csókolta, majd megcsókolta a szemhéját is.

ʹ Most aludj szépen, Skye, abban a tudatban, hogy vigyázni fogok rád.
Skye behunyta a szemét. Khalid pedig eltűnődött, hogy vajon ki ez a nő, és honnan került ide? Előkelő
származású, ez kétségtelen, de vajon hová való? A színei kizárják a messzi északot. ͣÉs azt se hiszem",
gondolta a férfi, ͣhogy spanyol volna vagy francia". Talán angol? Vagy valamelyik kelta fajta szülötte?
Ha nem nyeri vissza az emlékezőkészségét, akkor bizony nemigen tudja meg bárki is.
De Khalid bég nem volt bizonyos benne, hogy meg akarja tudni. Ez a gyönyörű teremtés beférkőzött a
szívébe. Nagyon, nagyon régen nem érzett már a nemi kielégülésnél többet a viszonyaiban, de most,
Skye esetében, hirtelen olyan érzés fogta el, amellyel szemben már védettnek vélte magát. Igazi
otthonra vágyik ez az érzés, s ezt adhatja meg más, mint a feleség meg a gyerekek.
Khalid bég megmosolyogta képzelgéseit. Most már bizonyos, hogy öregszik: a magafajta férfi
esetében az öregedés első jele, hogy pihenésre vágyik. Ismét a mellette fekvő nőre pillantott. Hát
lehetséges? Valóban szereti ezt a lányt? És ha elveszi feleségül, s akkor a nő visszanyeri az
emlékezőképességét? De hát ez valószínűtlen. Csak akkor nyeri vissza, ha azzal a valamivel kerül
szembe, aminek hatására elvesztette. Legalábbis ezt mondja az ő orvosa.
De semmiképpen sem kell elsietni a dolgot. Hadd folytassa Skye a tanulást. Az ilyesmi nem árthat.
ͣKésőbb aztán dönthetek a jövőnkről"
ʹ gondolta Khalid; behunyta szemét, fölsóhajtott és elaludt.

9. fejezet

ʹ Képzetlen lányt vitt az ágyába, uram? ʹ kérdezte megbotránkozva Jázmin. ʹ De hát mi lelte, én jó
uram, Khalid?
ʹ Visszaélsz a kettőnk régi kapcsolatával, Jázmin! ʹ förmedt rá a férfi. ʹ Skye az én tulajdonom, és
tetszésem szerint rendelkezem vele. Nincs szükségem a jóváhagyásodra vagy a helyeslésedre.
ʹ De hát én csak azt akartam mondani, hogy.
ʹ Szemtelen rabszolga vagy ʹ szólt rá élesen a férfi. ʹ Ritkán véltem szükségesnek a korbácsolást, de
most bizony kísértésbe vittél, Jázmin.
Jázmin elsápadt. A földre vetette magát, és bocsánatért esedezett.

ʹ Állj föl ʹ hangzott a rideg utasítás. ʹ Folytasd Skye oktatását, és ha netán azt hallom, hogy rosszul
bánsz vele, hát eladlak, el én! Most pedig takarodj!
Jázmin feltápászkodott és kirohant a szobából. Dobolt, zakatolt a szíve. Az együtt töltött évek során
soha még így nem beszélt vele a férfi. Jázmin mélységesen megdöbbent. Lehet, hogy Khalid bég
szerelmes? Allah őrizze meg ettől! Jázmint mardosta a féltékenység, és tehetetlen dühében
meggyűlölte Skyeʹt.
Még nem, mert nyíltan cselekedni ellene; de ha Khalid az Örömök Házába küldi Skyeʹt, akkor a nő ki
lesz szolgáltatva neki, Jázminnak. Örvendezve gondolt a szíriai kereskedőre, aki évente kétszer
látogat el hozzájuk, és abban leli örömét, hogy két nő enyelgését nézi, mielőtt mind a kettőt magáévá
teszi. Mivel tudta, hogy Skye iszonyodik egy nő érintésétől, azzal fogja büntetni, hogy kényszeríti,
vegyen részt ebben a kisjátékban. De addig. Lassan a testtel. Ki kell várni az alkalmas pillanatot.
A szobába lépve rámosolygott Skyeʹra.
ʹ Most átvesszük a tegnapi anyagot ʹ mondta. ʹ aztán a férfi és a női anatómia tanulmányozásával
folytatjuk.
Skye bólintott. Nyugalma dühítette Jázmint, s megpróbálta kizökkenteni belőle.
ʹ Holnap idehozok egy lányt az Örömök Házából ʹ közölte. ʹ s ő meg Ali elkezdi bemutatni a
különféle szerelmi figurákat.
És meredten nézett a fiatal nő szemébe.
ʹ Bizonyára érdekes lesz ʹ mondta Skye dühítő nyugalommal. ʹ Gyorsan és jól fogok tanulni, hogy
kedvére legyen az én Khalid uramnak.
Jázminnak az ajkába kellett harapnia, hogy rá ne rivalljon Skyeʹra: a lány közömbössége kihozta a
sodrából. Vajon amolyan hidegszívű teremtés, aki a szenvedély csúcsán sem érez semmit? Ha így van,
akkor meg kell tanítania az érzelmek tettetésére, mert a férfit semmi se dühíti jobban, semmi sem
plántálja belé erősebben a kudarc érzését, mint a nő tartózkodó magatartása. Jázmin számot vetett
azzal, hogy Skye oktatása talán nehezebb lesz, mint kezdetben gondolta. De azért megtanítja
mindenre, s ha az oktatás végére érnek, Skye a legnagyszerűbb kéjnő lesz, aki valaha is
szerencséltette az Örömök Házát. Akkor aztán Khalid látni fogja, milyen óriási értéket képvisel ő,
Jázmin, s végül majd fő feleségévé teszi. Oly rég várt Jázmin egy ilyen alkalomra! Ennek jegyében
teljesítette ʹ ellenvetés nélkül ʹ Khalid minden kérését, ennek jegyében munkálkodott az ő ura
érdekében.
Erőt vett magán, nem ábrándozott tovább, hanem behívta eunuchʹját, Alit, és ledobta magáról a
selyemruhát.
ʹ Fontos, hogy megismerkedj mind a férfi, mind a nő testének anatómiájával, Skye ʹ szólt az immár
teljesen ruhátlan Jázmin. ʹ Az ilyen kis mellű nőknél, mint amilyen te vagy, a mell rendszerint nagyon
érzékeny, s a legtöbb nőnek igen fogékony része az a kis gombszerű valami is, ami a szeméremdomb
alatt rejtőzik. Gyere, Ali mutassuk be!

Jázmin a párnák közé feküdt, a fiatal eunuch pedig mellé heveredett. Skye megbűvölve nézte, miként
becézi Ali ʹ kezével és szájával ʹ a nő keblének rugalmas gömbjét. Amikor Jázmin melle egészen
megkeményedett, a nő halk kiáltást hallatott. Az eunuch keze Jázmin szeméremdombjára kúszott.
Egyik ujja óvatosan kutakodott, és gyengéden dörzsölgetett, mire a nő megvonaglott, és ismét halkan
felkiáltott.
Ali odahajtotta fejét, és nyelvével ugyanott érintette meg Jázmint, ahol az imént az ujjával. Az alatta
fekvő nő szenvedélyesen kiáltozott, Skye pedig hirtelen lehunyta szemét, és hátán végigfutott a
hideg. Lelki szemeivel egy szőke férfit látott meg egy szőke nőt, összefonódva feküdtek valamilyen
ágyon. Iszonyatos látvány volt! Skye erőltette az emlékezetét, de nem sikerült visszaidéznie a
dolgokat. Aztán Jázmin sikolya visszazökkentette az előtte lejátszódó jelenet valóságába.
A nő zihálva feküdt az ágyon, buja testén veríték csillogott. Az eunuch hanyatt feküdt, behunyt
szemmel. Jázmin fokozatosan visszanyerte önuralmát.
ʹ Most láthattad ʹ szólalt meg nagy sokára ʹ, hogy mi az egyik módja annak, hogy egy nő élvezetet
szerezzen, és élvezetet kapjon. Az előbbi persze fontosabb. Rövidesen megmutatom azt is, de előbb
szeretném, ha Ali úgy becézne, ahogy az imént engem becézett. Látnom kell, hogyan reagálsz az ilyen
helyzetben. Gyere, cseréljünk helyet.
Skye immár másodszor érezte magát kellemetlenül. Amikor Khalid szerelmeskedett vele éjszaka,
minden rendben volt, de azt sehogy sem akarta, hogy ez az alattomos Ali a nyilván ügyes kezével meg
az ilyesmiben nagyon jártas nyelvével megérintse, úgyhogy hirtelen támadt daccal nemet mondott.
Jázmin némán meredt rá megütközésében, de hamar magához tért:
ʹ Nem kérdeztelek ʹ mondta ʹ, hogy akarodʹe csinálni vagy sem. Utasítottalak, hogy
engedelmeskedj. Hogy jut eszedbe egyáltalán, hogy megtagadd az engedelmességet? Khalid urunk a
gondjaimra bízott, s ha nem engedelmeskedsz, hát megveretlek.
ʹ Ne merészeld! ʹ kiáltott rá Skye. ʹ Rabszolga vagy, akárcsak én, és az én uram, Khalid, szigorúan
megbüntet, ha csökkented az értékemet!
Jázmin rosszindulatúan vigyorgott rá:
ʹ Nem fog rontani a szépségeden, ha utasítom Alit, hogy talpaljon meg. A talpra mért botütések: az
engedetlen rabszolgák fájdalmas, de eredményes büntetése.
Skye elsápadt, de azért nyugodt hangon válaszolt:

ʹ Nem engedem, hogy a szolgáid hozzám nyúljanak. Ha pedig fájdalmat okozol nekem, akkor
beszélek az én Khalid uramnak a kegyetlenségedről.
ʹ Miféle kegyetlenségről beszélsz, gyönyörűséges Skye? ʹ szólalt meg Khalid hangja. Khalid bég egy
pillanatra megállt az ajtóban, mielőtt a szobába lépett volna. Skye ösztönösen a karjaiba vetette
magát.
ʹ Nem teszem meg, uram! Ne kívánja, hogy megtegyem, amit Jázmin most parancsol. Nagyon szépen
kérem!

Khalid pillantása megenyhült, karjai oltalmazón fogták át Skyeʹt, és szelíd csókot lehelt a lány feje
búbjára. Jázmin elkeseredetten fortyant fel:
ʹ Ön utasít engem, uram, hogy tanítsam meg ezt a lányt a szerelem művészetére, de amikor
megtagadja az engedelmességet, akkor ön elnéző iránta!
ʹ Nem akarom, hogy Ali. Úgy nyúljon hozzám! ʹ mondotta Skye.
ʹ De ha nem látom, hogy miként reagálsz az ilyesmire, akkor nem tudom megítélni, hogy elég érzéki
vagyʹe ʹ érvelt Jázmin.
Khalid bég alig tudta leplezni mosolyát. Aztán így szólt Skyeʹhoz:
ʹ Megengeded, hogy én nyúljak hozzád úgy? Akkor Jázmin megtudhatja, amit tudnia kell.
ʹ Igen ʹ mondta halkan Skye. Khalid szó nélkül levette Skye köpenyét, és szelíden a párnák közé
vonta Skyeʹt. Hihetetlenül gyengéden fogta, simogatta, becézgette az édesen kerekded
keblecskéket, és Skye sóhajtozott a gyönyörtől, amikor a férfi ügyes ujjai ingerkedőn futottak végig a
sima, rugalmas bőrfelületen. A forró kéz megcirógatta Skye hasát, aztán lekúszott és megérintette azt
a bizonyos igen érzékeny pontot. Skye felkiáltott élvezetében, Khalid pedig azzal fojtotta el a kiáltást,
hogy perzselő csókot nyomott Skye ajkára. Amint lassan elapadt a gyönyör, Skye kinyitotta szemét, s
látta, hogy Khalid meredten tekint le rá és ámbraszínű szemét különös, lágy fény világítja meg.
ʹ Nos, megtudtadʹe Jázmin, amit meg akartál tudni? ʹ kérdezte Khalid.
Az idősebbik nő hallgatott; tágra nyílt zöld szeme szinte feketéik a sápadt arcban.
ʹ Jól reagál Skye a férfiérintésre, Jázmin?
ʹ Az ön érintésére igen, én Khalid uram ʹ hangzott végre a válasz.
ʹ Mostantól fogva, Jázmin, semmi olyanra nem kényszerítheted Skyeʹt, amihez nincs kedve. Minden
tudásodat átadod neki, de csakis velem fogja gyakorolni, amit tanult. Csakis én figyelmeztethetem a
hibáira, és csakis én büntethetem. Megértetted?

ʹ Igen, uram.
S a nő félreérthetetlenül gyűlölködő pillantást vetett Skyeʹra.
ʹ Akkor mára elég is ennyi ʹ mondta Khalid. Jázmint és Alit útjukra bocsátotta. Felállt s kezét
nyújtotta Skyeʹnak.
ʹ Most öltözz fel, drágám. Van egy rózsa a kertben, ͣSzerelmi gyönyör" a neve. Éppen ma virágzott ki.
Megmutatom neked.
Kettesben voltak. Skye lassan magára öltötte köntösét, s lábára csúsztatta a sarut. A csendet a férfi
mély hangja törte meg:
ʹ Mi nem tetszett a mai leckében, Skye kedves?

ʹ Amikor Ali szerelmeskedett Jázminnal, elfogott valamilyen kellemetlen érzés. Mintha. Mintha már
láttam volna ilyesmit valahol. És az iszonyatos volt. De igazából nem emlékszem rá. Valami rosszat
mondtam most, uram?
ʹ Nem, Skye, nem mondtál rosszat. Akármi voltál is korábbi életedben, feslett biztosan nem voltál.
Azt hiszem, változtatni fogok a veled kapcsolatos terveimen. Gyere, nézzük meg a rózsákat.
ʹ Hát nem küld el? ʹ kérdezte ijedten Skye.
ʹ Nem ʹ ragadta meg Khalid a nő két vállát, és mélyen a szemébe nézett. ʹ Nem küldelek el, én kis
elárvult szerelmesem.
És Skyeʹt ismét gondolkodóba ejtette Khalid gyöngéd pillantása.
Khalid bég éjszakára egyedül maradt, és felʹalá járkált villája tetőteraszán. Odafönt selymes feketén
sötétlett az égbolt, csak a kristályosan kék csillagok törték meg az egyhangúságát. Szellő se rezdült, és
érezni lehetett az éjszaka virágzó dohány édes illatát. Khalid ráébredt, hogy nem faraghat Skyeʹból
kéjnőt. Az emlékezete elveszett ugyan, de valami erős erkölcsi érzék megmaradt benne. Holnap
reggel írást küldök Jázminnak, hagyja abba Skye oktatását", gondolta Khalid. És ha úgy érzi, hogy
Skyeʹnak még van tanulni valója, hát majd megtanítja rá ő maga.
Kénytelen volt bevallani magának, hogy beleszeretett Skyeʹba. A fiatal nő Alitól való iszonyodása
csak része az egésznek. Az az igazság, hogy ő, Khalid bég, semmiképpen sem akarná, hogy Skye az
Örömök Házába kerüljön, s ott minden éjjel más és más szeretőt elégítsen ki. Nem! Lakjék itt, vele, a
villában, egyedül őt szeresse és szüljön gyerekeket neki.
Ismét fiatalembernek érezte magát, és a Nur iránti szerelem óta először költözött reménység a
szívébe. ͣTalán", mondta magában fanyarul, ͣtalán mégis van Isten az égben". Önmagával
megbékélten ment le a lépcsőn a lakosztályába.
Nagy meglepetésére, Skyeʹt találta a szobájában. Aludt a dívány mellett összetolt párnákon. Egy
röpke pillanatig nézte, aztán lehajolt és arcon csókolta. Skye megmozdult, kinyitotta szép zafírkék
szemét, majd fölült.
ʹ Félek, hogy megharagítottam, uram ʹ mondta. ʹ És ha elküld. Hát. ʹ Elhallgatott, próbálta
összeszedni a gondolatait. ʹ Nincs nékem senkim az én Khalid uramon kívül ʹ folytatta azután. ʹ
Semmire sem emlékszem a korábbi időkből, és ha elküld engem, akkor én meghalok!
A férfi gyengéden karjaiba zárta.
ʹ Órák hosszat egymagamʹvoltam az éjszakával, Skye édesem ʹ mondotta. ʹ és valami
megvilágosodott előttem. Úgyhogy eldöntöttem, hogy neked csakis az lehet a sorsod, amit
elterveztem a számodra. ʹ Skye megremegett, s a férfi nyugtatóan simogatta meg. ʹ A sorsod pedig
az, hogy feleségül veszlek, szerelmem. Szeretni foglak, gondoskodni fogok rólad, oltalmazni foglak,
Skye kedves! Eddig még soha nem akartam megnősülni, és hosszú évek óta senkit sem szerettem
igazán. Szokásommá vált, hogy igazi érzelem nélkül szerelmeskedjem. Érted a különbséget a kétfajta
szerelem között, ugye?

ʹ Értem ʹ suttogta Skye. ʹ Úgy volt azokkal a nőkkel. Hogy örült ugyan a testüknek, de maguknak, a
nőknek nem.
Megvillant a férfi mosolya a szoba félhomályában:
ʹ Bölcs vagy, Skye ʹ szólt. ʹ Most pedig mondd meg, szerelmem, hogy még mindig félszʹe.
ʹ Nem félek.
ʹ Drága Skye! Én. Én nagyon szeretlek, és azt akarom, hogy nagyon boldog légy. Ha nincs ínyedre a
házasság, csak szólj, mert semmiképpen sem szeretném, ha boldogtalan lennél.
ʹ Nagy tisztesség ez számomra, uram ʹ válaszolta Skye halkan. ʹ De nem vagyok biztos benne, hogy
szeretem önt. Márpedig ön olyan feleséget érdemel, aki igazán szereti.
ʹ A szerelem majd megjön, kedves. Szeretnélek biztonságban tudni. Skye fölszegte fejét, és a férfi
szemébe nézett:
ʹ Akkor hát boldogan leszek a felesége, uram! ʹ A kék szempárból bizalom sugárzott. ʹ ígérem, hogy
boldoggá fogom tenni ʹ fűzte hozzá félénken Skye.
ʹ De hiszen máris boldoggá teszel ʹ mondta Khalid, aztán ajka Skye ajkára tapadt, s olyan érzéki
élvezettel ajándékozta meg a szerelmes nőt, amilyet az kívánt tőle.
ʹ Khalid! Én édes Khalidom! ʹ suttogta Skye forrón. ʹ Szeress engem, én uram! Szeress engem
nagyon! Erősen!
Így tüzelte Skye a férfit, átvette ritmusát, s addig mozgott vele tökéletes összhangban, amíg
mindketten bele nem vesztek a megosztott szenvedély vadul kavargó örvényébe.
ʹ Istenem! Mennyire, de mennyire imádlak, Skye! Imádlak! ʹ mormolta újra meg újra Khalid, s
amikor Skye lassan éledezni kezdett és meghallotta a férfihang szerelmi vallomását, így suttogott:
ʹ Niall. Ó, Niall! Khalid összerezzent.
ʹ Skye, drágaságom ʹ szólította szelíden. ʹ Nyisd ki a szemed, Skye! ʹ S amikor Skye engedett a
felszólításnak, Khalid megkérdezte: ʹ Ki az a Niall, én édes szerelmem?
Skye szeme elhomályosult.
ʹ Niall? ʹ kérdezte értetlenül. ʹ Nem ismerek semmiféle Niallt. Khalid felsóhajtott. Akárki is az a Niall,
nagyon irigylésre méltó.
Skye bizonyosan szerette. De hát most ő, Khalid birtokolja Skyeʹt, és nem fogja elveszteni, miként az
a bizonyos Niall elveszítette.
ʹ Aludj szépen, szerelmem! ʹ ringatta Skyeʹt. És lassanʹlassan egyenletessé és szabályossá vált Skye
lélegzése.
Khalid bég majdnem egész éjjel ébren volt. Küszködött önmagával. Lehetséges, hogy Skye
fokozatosan visszanyeri az emlékezőkészségét, vagy pedig csupán valami véletlenszerű, soha nem

ismétlődő kiáltás szakadt ki belőle? Az orvos azt mondta, hogy Skye csak akkor találhat rá egykori
önmagára, ha ugyanabba a helyzetbe kerül, amely a lelki sérülését okozta, erre pedig aligha van
esély, sőt: az ilyesmi a lehetetlennel határos. Tehát nem fenyeget a gyógyulás veszélye. Úgyhogy ő
bizony elveszi feleségül. Vagy talán neki nincs joga a boldogsághoz? Kívánja, akarja ezt a nőt,
gyereket akar tőle.
Kora hajnalban felkelt; Skyeʹt hagyta tovább aludni. A nappali ajtaja előtt az inasa aludt. Khalid
szelíden megbökte papucsos lábával.
ʹ Azonnal küldd be a titkáromat ʹ szólt, mihelyt a rabszolga felnyitotta szemét. ʹ A könyvtárszobában
várom.
A titkár pár perc múlva megérkezett; még mindig az álmot törölgette a szeméből.
ʹ Sajnálom, Jean, hogy ilyen korán ugrasztottam ki az ágyból, de van itt néhány sürgős elintézni való
ʹ mondta Khalid.
A titkár bólintott, és nem győzött magában hálálkodni a sorsnak, amiért kolostorban nevelkedett,
mivel így lett alkalmas a titkári posztra. Máskülönben ő is bányában robotolhatna, mint annyi más.
ʹ Állítson ki felszabadító levelet a Skye néven ismert rabszolgalány számára ʹ szólt Khalid. ʹ Azután
fogalmazzon házassági szerződést a Skye nevezetű felszabadított rabszolganő és közöttem. A
menyasszony vételára: a ház, amelyben most vagyunk, továbbá a birtok és huszonötezer arany dinár.
ʹ Továbbá ʹ folytatta ʹ küldjön Ozmánért, a csillagjósért. Még ma szeretnék beszélni vele. Várjon!
Mielőtt bármit tesz, üzenjen Jázmin úrhölgynek, hogy további intézkedésig függessze fel a leckéket.
Amikor Khalid bég távozott a helyiségből, Jean hallotta, hogy odaszól az egyik rabszolgának:
ʹ Intézkedj, hogy Jean azonnal kapjon reggelit.
A kis francia ismét elálmélkodott, hogy milyen gondos a gazdája. ͣVajon mi járhat a gazda eszében?"
tűnődött Jean. Bármelyik nőt megkaphatja házasság nélkül is. És Jázmin igenʹigen dühös lesz. Habár,
gondolta, ideje, hogy Khalid bég megállapodjék, és gyermekei legyenek. A Skye nevű hölgyhöz
hasonló szép nőt pedig hosszú évek óta nem látott.
Khalid bég visszatért hálószobájába. Skye már elment; bizonyára a saját szobájába távozott. Így hát a
férfi is arra tartott. A fürdőből vihogást hallott, s amikor benyitott, Skyeʹt két csinos etióp
rabszolgalány társaságában találta: az illatosított vizű medencében lubickoltak.
Skye elsőnek látta meg a gazdát, s odaúszott a medence sekélyvizű végéhez. Fellépett egyʹkét
lépcsőfoknyit, és csábítóan nyújtotta kezét az úrnak. ͣAkár egy istennő a maga sugárzóan fiatal,
meztelen szépségében", gondolta Khalid és érezte növekvő gerjedelmét. Előrenyújtotta karját, s a két
rabszolgalány kisietett a medencéből, hogy lesegítse róla a köntöst. Mindhárom nő látta a ruhátlan
férfi vágyakozását. Skye hunyorított a szép kék szemével, huncut pillantást vetett urára, aztán
visszaugrott a medencébe.

ʹ Hagyjatok magunkra! ʹ förmedt rá Khalid a két fekete bőrű lányra, és Skye után vetette magát.

Meglepődve tapasztalta, hogy Skye milyen jó úszó. A fiatal nő csintalanul nevetett, majd alámerült,
hogy aztán a medence közepén tűnjék fel ismét.
ʹ Az ördög vigye el, hol tanultál meg így úszni, te kis komisz? ʹ kacagott harsányan a férfi.
Ártatlanságot fejezett ki a tágra nyílt, kékeszöld szempár.
ʹ Sajnos, nem tudom, én uram, Khalid ʹ vonta meg a vállát Skye. ʹ De nem fél, hogy ilyen asszonyt
ölel a keblére? Mert ugyan ki tudja, hogy mi mindent tudok még ezen kívül.
A férfi odaúszott hozzá, és szelíden, visszafojtott szenvedéllyel hüvelykʹ és mutatóujja közé vette a
nő állát. Az aranysárga szempárból komolyság áradt.
ʹ Nem, Skye, nem félek egy ilyen feleséget a keblemre ölelni. Bármilyen meglepetéseket tartogasson
is számunkra a sors, az ilyesmi csak megfűszerezi az életünket. Szeretlek, én eltévedt kis tündérkém!
Szeretlek!
Karcsú, fehér karok fonódtak a férfi nyaka köré. A gömbölyű kis mellek a mellkas sötét szőrzetéhez
nyomódtak, amikor Skye csókra kínálta ajkát.
ʹ Ó, Khalid, biztos lehetsz benne, hogy sose okoznék fájdalmat egy ilyen jó embernek ʹ mondta. ʹ
Rajtad kívül nem ismerek mást. Elveszett volnék nélküled. De vajon elég ez neked? Csak magamat
kínálhatom fel, és még csak azt sem tudom, hogy voltaképpen ki vagyok.
ʹ Ami kettőnk között történik, az jó, Skye. A te pompás tested összhangban van az enyémmel.
Tetszünk egymásnak, megfelelünk egymásnak, és az emberpárok többsége ennél bizony jóval,
kevesebbel kezd neki a közös életnek. Sose félj, szerelmem! Ne hidd, hogy becsapsz engem. Jó
üzletet kötünk mi egymással, légy nyugodt. A javadra szól, hogy aggódol miattam. De most, én
gyönyörűségem ʹ és ezzel karjaiba vonta Skyeʹt ʹ, gyere, mert megkívántalak.
Skye ideʹoda kígyózott a férfitest körül, tiltakozva:
ʹ De hát most reggel van!
ʹ Nagyszerű időpont az ilyesmire ʹ mondta Khalid; a medence melletti napégette csempékre fektette
a csuromvizes női testet és terpeszülésben rátelepedett.
ʹ Megláthatnak bennünket, Khalid! ʹ aggályoskodott Skye.
ʹ Senki se lesz olyan merész, hogy zavarjon minket ʹ dörmögte a férfi. ʹ Akarlak, Skye! Akarom azt a
vonzó kis testedet! ʹ suttogta Khalid a nő fülébe. Skye megborzongott a gyönyörtől, amikor a férfi
nyelve a fülét csiklandozta, és újból megremegett, amikor a férfi ajkai az illatos nyakat kezdték
csókolgatni, s amikor Khalid gyengéden harapdálni kezdte a selymes vállát. Skye rövidesen
megfeledkezett a külvilágról. Amikor a mellét kezdte csókolgatni a férfi, Skye szenvedélyes sikolyt
hallatott.
ʹ Ez az, drágaságom! ʹ mormolta a férfi. ʹ Fogadj be engem abba az édes forróságodba. Szoríts
erősen, én gyönyörűségem!

A férfikezek kitartóan, szünet nélkül becézték Skye testét. Erősen és ütemesen mozgott a férfi teste, s
minden egyes lökés közelebb és közelebb hozta Skyeʹt a mámoros feledéshez. Egyre magasabbra és
magasabbra szárnyalt. Aztán fénylő, csillogó örvénybe merült alá, s végül hosszantartó, halk kiáltást
hallatott.
Skye legközelebbi tudatos gondolata az volt, hogy milyen forrón tűz arcába a nap és hogy a víz miként
csapódik a medence csempézett falához. Felnyitotta szemét és körülnézett. Khalid a hátán feküdt
mellette, csukott szemmel. Megszólalt, és a szavai nyomán Skyeʹt elöntötte a forróság.
ʹ Téged arra teremtettek szerelmem ʹ mondotta Khalid ʹ, hogy élvezetet szerezz a férfinak; és hálát
adok a sorsnak, hogy ez a férfi én vagyok. Reggeli után beszélek Ozmánnal, a csillagjóssal, s ő majd
megmondja, hogy ennek a hétnek melyik napja a legkedvezőbb a házasságkötésünkhöz. Jeannak
pedig már szóltam, hogy írja meg a felszabadító leveled, Skye.
Skye Khalid karjába simult.
ʹ Ó, Khalid, olyan, de olyan jó vagy hozzám! Esküszöm, hogy jó feleséged leszek.
Aludttejből, zöld fügéből és forró török kávéból állt a reggelijük. Utána Skye visszament a maga
lakrészébe, Khalid bég pedig fogadta Ozmánt.
ʹ Úgy, úgy, öreg barátom! ʹ köszöntötte a csillagjós. ʹ Szóval megint szerelembe estél!
ʹ Előtted nincs titkom, Ozmán ʹ nevetett Khalid.
ʹ A csillagok mindenről tájékoztatnak engem, uram. És olyasmit is mondanak a te szerelmedről, ami
talán érdekelni fog. A hölgy egy zöld és ködös szigetről jött, amely északra van innen, és erőslelkű nép
lakja. Ö a Kos jegyében született, ami erőt és szenvedélyt jelez.
ʹ Honnan tudod mindezt, Ozmán? ʹ érdeklődött izgatottan Khalid.
ʹ Onnan, uram, hogy éppen egy ilyen nő jelent meg nemrégen a horoszkópodon.
ʹ El akarom venni feleségül.
ʹ Nem tudlak megakadályozni ebben, uram.
ʹ Ez nem hangzik valami lelkesen, Ozmán. Mi az, amit elhallgatsz előlem?
ʹ Akkor hát megmondom. Nem sokáig marad veled a nő, Khalid. Nem ez van megírva a sorsa
könyvében. A sorsa visszavezeti a népéhez, ezt jövendölik a csillagok. Sok férfi lesz az életében, de
mindig maga fogja megszabni a pályafutása irányát, mindig ő lesz a maga szerencséjének a kovácsa.
Van egy férfi, aki különösen nagy szerepet játszik az életében. Útjaik már keresztezték egymást, és
bizonyos, hogy még keresztezni is fogják. Ezzel a férfival van lelki közösségben Skye, uram, nem pedig
veled. Miért nem szorítkozol arra, hogy egyszerűen élvezd őt, amíg veled van? Minek házasságra
lépni vele?
Khalid megrendült. A csillagjós eddig még mindig igazat mondott.
ʹ Változtat a dolgon, ha feleségül veszem? ʹ kérdezte.

ʹ Nem, uram, nem változtat.

ʹ Akkor feleségül veszem. Jobban szeretem őt, mint bármelyik más nőt.
ʹ És ha el akar hagyni, elengeded?
ʹ Nem akar elhagyni, Ozmán. Mégpedig a gyermekek miatt, akikkel meg fog ajándékozni engem.
Nem olyan asszony ő, aki elhagyja a kicsinyeit. Gyermekeket fog szülni nekem, ugye?
ʹ Nem vagyok biztos benne, uram. Több gyermeknek lesz az édesanyja, de a kettőtök pontos
születési dátumainak összevetése nélkül semmi határozottat nem mondhatok.
ʹ Márpedig fiakat fog szülni nekem! ʹ szögezte le erélyesen Khalid, de Ozmán ajka körül halvány,
kényszeredett mosoly játszadozott.
Aggódott barátjáért, mert ez a nő összezavarta Khalid bég horoszkópját. Volt ott valami sötét övezet,
amelynek Ozmán képtelen volt a mélyére hatolni, és ez gondot okozott neki. Ám hogyha barátja
mindenképpen házasodni akar, hát legalább kiválasztja számára a legkedvezőbb napot. Alaposan
átvizsgálta a horoszkópjait, gyors számításokat végzett, s végül kijelentette:
ʹ Szombaton, mihelyt fölkel a hold, feleségül veszed őt.
ʹ Köszönöm, barátom. Természetesen eljössz, és velünk együtt ünnepelsz.
ʹ Igen, eljövök. Nagy ünnepséget tervezel, Khalid?
ʹ Nem, Ozmán. Talán fél tucat embert hívok meg. A bankáromat, a kereskedő céh mesterét, a
mullaht, a török parancsnokot és a titkáromat, Jeant.
ʹ Hát Jázmint?
ʹ Nem hiszem.
ʹ Pedig Jázmin szeret téged, Khalid.
ʹ Jázmin azt hiszi, hogy szeret engem, így hát rábólint a terveimre, mert hisz bennem. Mellesleg
szólva: Skyeʹjal nem lesz többé kapcsolatban. Nem engedhetem, hogy a feleségem egy pénzért
kapható nővel tartson fenn érintkezést.
Ozmán nevetett.
ʹ Nono, Khalid barátom, belőled most egyszerre beszél a spanyol meg a mohamedán! ʹ Fölállt. ʹ
Akkor hát a szombati viszontlátásra, bég uram. Ami pedig Jázmint illeti, sok szerencsét.
Ozmán távozása után Khalid néhány percig töprengve üldögélt. A csillagjósnak igaza van. Jázminnal
beszélni kell. Minél előbb, annál jobb. Fölkelt ültéből, s elkiáltotta magát, hogy hozzák az egyik lovát,
aztán a kora délután csendjében a városközpontba vágtatott, az Örömök Házához.
A híres bordély épülete gazdag növényzetű udvarban állt. Az udvar közepén szökőkút. A ház utca
felőli fala fehér volt, ablaktalan és dísztelen, eltekintve a fényezett, rézkilincsű, feketére festett,

kétszárnyú kaputól. Két fekete óriás állt őrt a kapunál, skarlátpiros bugyogót viseltek, aranyszínű,
széles övvel, turbánt, és nevetségesen fölkunkorodó orrú cipőt. Hatalmas meztelen mellkasukat,
izmos karjukat olajjal kenték be, úgyhogy napʹ vagy fáklyavilágnál egyformán fénylettek. Széles
mosolyra húzódott szájukban villogott fehér fogsoruk, amikor a nagyfőnök beügetett mellettük az
udvarba.
Khalid leszállt a lováról, a kantárszárat odadobta egy csinos, tízesztendős kislánynak, aki felnőttes,
kihívó mosolyt lövellt rá. Lábszárai és fejlődő keblei csupaszok voltak, csupán fehér fátyolszövetből
készült pantallót viselt, amely jól kiadta gömbölyű kis fenekének formáit. Ügyes újítás, gondolta
Khalid. Sok berber vendége legjobban a serdületlen lányokat kedveli.
Khalid egy percig csak álldogált az udvarban, s tulajdonosi tekintettel nézett körül. Minden a
legnagyobb rendben van. Kellemesen érintette a dolog. A sétányok kövezete tisztára söpörve, a
bokrok szabályosra nyesve, a virágágyak sokszínűek, illatosak.
ʹ Megtisztel minket a látogatása, én uram, Khalid! ʹ futott eléje Jázmin a lépcsőn, hogy köszöntse;
alakja körül hullámzott az arannyal átszőtt fekete köntös. Erős pézsmaillatot árasztott, s a ritkás
szövésű selyem látni engedte élénkpiros mellbimbóit. Aranyhajának fonatában fekete gyöngysor, füle
mögött krémszínű gardénia. Khalid mindig meglepődött, hogy Jázmin előre tud egyʹegy fontos
vendég érkezéséről, és mindig meg is jelenik a vendég üdvözlésére.
ʹ Éppoly szép vagy, kedves Jázminom, mint voltál ʹ szólt Khalid, s magában mosolygott, amikor látta
a nő örömét. ʹ Gyere, beszélni szeretnék veled.
A nő lakosztályában türelmesen várt, míg Jázmin felszolgálta a kávét és a mandulás mézeskalácsot.
ʹ Skye hogy van? ʹ szólalt meg végül Jázmin.
ʹ Azért jöttem, hogy róla beszéljünk ʹ hangzott a válasz. ʹ Úgy döntöttem, hogy Skye teljességgel
alkalmatlan az ilyen életformára.
ʹ Dicsőség Allahnak! Mégiscsak felülkerekedett önben a józan ész. Uram!
ʹ Nem kedveled Skyeʹt, ugye? ʹ kérdezte kényszeredett mosollyal a férfi.
ʹ Nem, valóban nem.
ʹ Akkor hát nem lesz többé a terhedre, Jázmin.
ʹ Eladta őt, uram?

ʹ Nem. Ellenben feleségül veszem. Algír főmullahja szombaton este, holdkeltekor összead kettőnket.
Jázmin arca kétségbeesést tükrözött. De gyorsan összeszedte magát, s kényszeredetten felnevetett:
ʹ Tréfál, uram! Te jó ég, hogy megdöbbentett! Haʹhaʹha!
ʹ Nem tréfálok ʹ mondta higgadtan a férfi. ʹ Skye a feleségem lesz.

ʹ De hát Skye rabszolga! ʹ Nem rabszolga. Felszabadítottam. Nem rabszolgának született az a lány,
Jázmin. Nem annak való.
ʹ Miért, én annak való vagyok?
ʹ Te rabszolgának születtél, rabszolgák voltak a szüleid, az őseid. A te sorsod a rabszolgaság.
ʹ Én szeretem önt! Hát ő? Nem is szeretheti, hisz' alig ismeri önt. De én ismerem Khalid uramat, és
tudom, hogyan kell a kedvére tenni. Engedje meg, hogy.
És megalázkodva hullt térdre a férfi előtt.
Őszinte szánalommal tekintett le Khalid a nőre. Szegény Jázmin, azokkal a kifinomult, keleti szerelmi
fortélyaival, amelyekkel igyekszik élvezetet szerezni a férfinak. Jó, jó, ő maga is élvezte ezeket, a
fortélyokat valamikor, de ma már halálosan untatják. A keleti szerelmi metódusok lealacsonyítják a
nőt. Az ottani nőket arra tanítják, hogy mindenáron a kedvére tegyenek uruknak, aki passzív élvezője
csupán a játéknak; kielégülése szinte gépies. Az örömszerzés a nő dolga, a nő felelőssége, s ha nem
tesz eleget a kívánalmaknak, akkor következik a botozás, a talpalás.
Mennyivel jobb az európai mód, gondolta Khalid, ahol a férfié a kezdeményezés, az ő férfiassága a nő
ura és leigázója, a kielégülés pedig a leigázás legvarázslatosabb mozzanata.
ʹ Szeretem Skyeʹt ʹ szólt. ʹ Én döntöttem el, hogy nőül veszem. És neked, szépséges és nagyra
becsült rabszolgám, nincs jogod engem felelősségre vonni.
ʹ És mi lesz velem? ʹ nyafogott Jázmin.
ʹ Semmi. Folytatod a mostani tevékenységedet. ʹ Rövid szünet után megkérdezte: ʹ Vagy tán azt
akarod, hogy felszabadítsalak, Jázmin?
Jázmin megrémült. Hisz éppen rabszolga volta köti Khalidhoz! E nélkül a nagyúr bármikor eldobhatja
magától. És most valószínűleg meg is tenné.
ʹ Ó, nem! Nem, uram! Nem akarok én szabad lenni.
ʹ Jól van akkor, kedvesem, úgy lesz, ahogy kívánod. Most pedig állj fel szépen, Jázmin, és kísérj ki.

Khalid felkelt ültéből, karon ragadta a nőt, és talpra állította.
ʹ Igazán felbecsülhetetlen érték vagy a számomra, kincsem ʹ mondta nyájasan, és jóllehet Jázmin
tudta, hogy ez csak afféle vigaszdíj, kutyának odavetett csont, azért egy kicsit megnyugodott.
ʹ Mikor mehetek át, hogy sok boldogságot kívánjak Skye úrhölgynek? ʹ érdeklődött.
ʹ Jobb szeretném, ha nem jönnél, Jázmin. Mint minden valamennyire értelmes ember, szeretném
távol tartani a feleségemet az üzleti tevékenységemtől. És te, aranyom, része vagy az én üzleti
tevékenységemnek.

ʹ Értem, Khalid uram ʹ felelte immár higgadtan Jázmin, s közben keserűen gondolta magában: ͣIgen,
tökéletesen értem. Nem szeretnéd, hogy az a drágalátos nejed egy
kurvával érintkezzék. Márpedig én az vagyok."
Kimentek a napsütötte udvarra. A kislány odavezette Khalid lovát. Algír Bordélyfejedelme
megcsipkedte a gyermek állát, aztán egy ezüstpénzt dobott oda neki.
ʹ Jó fogás, Jázmin ʹ biccentett elismerően.
Aztán felkapaszkodott a toporzékoló paripa hátára és elvágtatott.

10. fejezet

A következő néhány nap alatt megtörténtek Khalid esküvőjének előkészületei. Szétküldték a
meghívókat, megtervezték az ünnepség és a szórakoztatás programját, felékesítették a menyasszonyi
lakosztályt. Skye, amióta elveszítette emlékezetét, régi vallását sem gyakorolhatta mohamedánnak,
tekintették, amióta Khalid oltalmába került, így tehát Algír fő mullahja nem talált semmiféle
házassági akadályt.
Ura házasságkötésének tiszteletére Jean, a kis francia titkár elnyerte. Szabadságát. Úgy döntött
azonban, hogy inkább Khalid alkalmazásában marad, s nem tér vissza hazájába. Öt és a többi férfi
vendéget női társasággal ajándékozták meg az esküvő estéjén. Khalid és Skye szemlél tartott, majd
pedig határozott a párosításról.
Azt hiszem ʹ vélekedett a férfi. ʹ az a szép, gömbölyded, kökényʹszemű provenceʹi nőcske éppen
megfelelő partner a mullah számára.
Még fiatalember, de hajlamos a túlzott komolyságra, és nyomasztja állásának fontossága.
Nincs felesége, aki feloldhatná a komorságát?
Nincsen, Skye. De tudtommal nem tett szüzességi fogadalmat.
Akkor kitűnő a választásod, mert ha a kis nő beférkőzik a mullah kegyeibe, igenʹigen boldoggá fogja
tenni az érdemdús férfiút. A nőcske fiatalsága és érzékisége mögött szerintem kitűnő háziasszony és
jó anya lehetősége rejlik.
ʹ Bravó, Skye! ʹ kacagott fel Khalid. ʹ Én is így látom a dolgot, és ha Isten is akarja az ügy kedvező
alakulását, gondold csak el, milyen hálás lesz nekem a mullah, ha majd megszületik az első
fiúgyermeke! Na mármost a bankárom és a kereskedői céh mestere számára egyʹegy gyönyörűséges
szőkét! Mindkét úr már jócskán középkorú, odahaza házsártos feleség és civódó gyermekek serege
keseríti meg az életüket. Olyan lány kell nekik, akinek világos szeme könnyen telik meg csodálattal,
akinek puha és nagy a melle, és akinél a ͣhosszú haj, rövid ész" elve érvényesül, vagyis egyetlen
vágya, hogy elnyerje valamelyik úr tetszését.
Skye szemügyre vette a két lányt. Bájos kis teremtés mind a kettő, nagyon is megfelelnek a célnak.

ʹ Hát Ozmán és Jean? ʹ kérdezte.
ʹ Az a filigrán, szelíd őzikeszemű, gesztenyebarna hajú leányzó bretagneʹi, tehát Jean szűkebb
hazájából való. Kölcsönösen kellemes meglepetést szereznek majd egymásnak.
ʹ Milyen kedves vagy, Khalid! Akkor azt a szép arcú, komoly tekintetű lányt Ozmán számára
szemelted ki?
ʹ Igen ʹ mosolygott Khalid.
ʹ Az a vérbő nőszemély a török parancsnok párja lesz, ugye? Úristen, Khalid! Olyan ez a nő, mint aki
képes elevenen felfalni egy férfit. Biztos, hogy okosan választottál?
ʹ Sok mindent nem tudsz te az emberi természetről, kincsem. A Kasba erőd parancsnoka az Örömök
Házának törzsvendége. Bonyolultan kifinomult ízlésű, ami a nőket illeti. A könnyű hódítás untatja. Az
olyan nő érdekli, aki harcol ellene. A lány, akit kijelöltem a számára félig mór, félig berber. Kis vadóc,
bizonyára sok öröme lesz benne a parancsnoknak. Mármost, galambom, gondoskodj róla, hogy
rendesen megfürdessék ezeket, a lányokat és idejekorán öltöztessék fel a lakomára. Amikor
legközelebb találkozunk, tubicám, már férj és feleség leszünk.
Skye felsóhajtott. Oly jó hozzá ez az ember! De van az egészben valami nyugtalanító: biztos, hogy
feleségül veszi? ͣValami mintha rágná a szívemet", gondolta Skye, ͣde bármennyire igyekszem
kideríteni, hogy mi az, képtelen vagyok a végére járni." Álmaimban gyakran fordul elő egy férfi,
mindig ugyanaz a személy, de sose tudja egészen kivenni az alakját, csak azt tudja, hogy folyton hívja
őt, Skyeʹt.
Felsóhajtott. Aztán összeütötte a két tenyerét, s máris rohantak elő a rabszolgák a tapsra. Skye
megparancsolta, hogy a kiszemelt hat lányt fürdessék meg és szórják be illatszerrel. Kiválasztotta a
lányok ruházatát majd visszatért lakosztályába, hogy megfürödjék és felöltse a menyasszonyi ruhát.
Pontosan holdkeltekor Algír fő mullahja elvégezte az egyszerű szertartást, amely Khalid béget és
Skyeʹt házastársaknak nyilvánította. Az asszonyt e perctől kezdve Skye muna el Khalidnak hívták,
vagyis ͣSkye, Khalid választottjáénak. Az újdonsült férj és vendégei a felsőváros laterna világította,
kanyargós utcáin át visszatértek Khalid házába; táncoló, ugrabugráló muzsikusok vezették a menetet,
nádi hegedűik, sípjaik zenéje, dobjaik dübörgése áthatolt az éjszaka sötét bársonyfüggönyén.
A vőlegény fehér selyempantallót viselt, az ezüsttel és mélykékkel hímzett mellény a térdéig ért.
Lábán ezüstszínű bőrcsizma, inge is fehér selyemből készült, a nyakon nyitott, ujja bő, kézelője szűk.
Vállára hosszú, fehér selyemköpenyt vetett. A feketehajú fej fedetlen volt, a rövid, fekete szakáll
frissen ápolt.
Az út mentén, a lehúzott redőnyök mögül lányokʹasszonyok leskelődtek kíváncsian. Algír legendás
Bordélyfejedelme mesebeli herceg volt a szemükben.
Khalid mögött a Kasba erőd török parancsnoka, Dzsamil kapitány lépkedett. Éppoly magas volt, mit
Khalid, de testesebb; jóképű volt, de hiányzott belőle Khalid kedvessége. Hosszúkás arc, hosszú orr,
fekete ʹ és kifürkészhetetlen ʹ szemek, a keskeny bajusz alatt kegyetlenségről árulkodó, vékony száj.
Köztudomású volt, hogy Dzsamil valóban kegyetlenül, sőt brutálisan bánik a renitens foglyokkal. Most
viszont barátságos csevegésbe merülve sétált a házigazda és a többi vendég társaságában.

ʹ Úgy hallom, hogy az ön felesége rableány ʹ mondta Khalidnak.
ʹ Csak volt ʹ hangzott a válasz. ʹ Megvásároltam, aztán törvényesen felszabadítottam. És feleségül
vettem.
ʹ Azt is hallottam, hogy az Örömök Háza számára kívánta kiképeztetni. Nagyon kitűnőnek kell lennie
mindenben, ha ön elhatározta, hogy nőül veszi.
Khalid könnyedén felkacagott, de szívét düh mardosta.
ʹ Skye semmire sem emlékszik a múltjából ʹ mondotta. ʹ Eleinte azt láttam, szórakoztató lesz az
ilyen nőt kiképezni. De aztán megállapítottam, hogy túlságosan ártatlan az ilyen élethez. Már egy
ideje gondoltam arra, hogy jó lenne összeházasodni és gyermekeket nemzeni vele. De vajon melyik
tiszteletreméltó családatya engedné meg, hogy a lánya a Bordély fejedelemhez menjen feleségül?
Skye nyilvánvalóan előkelő származású, akármelyik országból jött is, ráadásul pedig gyönyörű.
Eszményi választás az én céljaimra!
ʹ Alig várom, hogy találkozzam a feleségével, Khalid.
Már a házhoz értek, és a széles ajtókon át beléptek a négyzet alakú előcsarnokba, ahol a
főudvarmester fogadta őket.
ʹ Gratulálok, Khalid nagyuram! Hosszú életet és sok fiúgyermeket kívánok! ʹ kiáltott fel a
főudvarmester, s bekalauzolta a társaságot a díszterembe. Az ott várakozó rabszolgák lesegítették a
köpenyt az urakról, és ezüst tálakban rózsavizet hoztak, továbbá puha vászontörülközőket, hogy a
megjelentek arcotʹkezet moshassanak. A házigazda és a vendégek immár fölfrissülve foglalhattak
helyet az asztal körül elszórt, dagadozó párnákon.
ʹ Uraim ʹ szólt az asztalfőn ülő Khalid ʹ, nagy örömömre szolgál, hogy itt vannak velem, osztozni e
nagyszerű pillanat boldogságában. S mivel önöket is részeltetni akarom a boldogságban, hadd
mutassak be mindegyiküknek, eljövendő sokʹsok éjszakájuk élvezetei reményében, az Örömök
Házában kiképzett egyʹegy szüzet.
Tapsolt, mire megjelent a helyiségben a pillangóʹtarka ruhába öltözött hat lány, s mindegyikük
gyorsan a számára kijelölt úrhoz járult.
ʹ Allahra mondom ʹ bólogatott elismerően Dzsamil. ʹ ön stílusosan teszi a dolgokat. Még
Konstantinápolyban sem voltam tanúja az elegancia ilyen megnyilvánulásainak. Holnap megírom
mindezt a szultánnak.
ʹ Köszönöm ʹ biccentett Khalid meglehetősen hanyagul. Jobban tetszett neki többi vendégének
reagálása. A kereskedő céh mesterét és a bankárt kellemesen lenyűgözte a két aranyos szőkeség.
Jeannak pedig egy percre elállt a szava, annyira meglepődött, hogy a számára kijelölt széplány
nemcsak hogy az anyanyelvén köszöntötte, hanem ráadásul a Bretagneʹra jellemző tájszólást beszéli.
A főmullah szája mosolyra húzódott ʹ Khalid még soha nem látta mosolyogni ezt az embert! Ozmánt
is szemlátomást elbűvölte a neki rendelt leányzó.
Dzsamil kapitány hosszan vette szemügyre az ͣajándékát, de pillanatnyi szünetet tartott a szemlében,
hogy megérdeklődje:

ʹ Hát az ön felesége, Khalid? Ugyan hol marad?
Mintegy válaszul a kérdésre, nyílt a díszterem ajtaja, és négy térdnadrágos fekete rabszolga lépett be.
Gyaloghintót hoztak, óvatosan a padlóra helyezték, a főudvarmester pedig odalépett és a hintó
lefátyolozott utasát, a menyasszonyt kézen fogva a házigazdához vezette.
A finom selyembugyogó levendulakék volt. Arany háttérre hímzett, sötétlila virágokkal díszített öv
fogta össze derékban. Az aranypapucsot ibolya mintájú gyöngyhímzés ékesítette. Az ujjatlan ingváll
ibolyaszínű bársonyból készült, aranyfonat szegéllyel, arannyal és gyöngyszemekkel hímezve. Vékony
arany karpereceket viselt a menyasszony. Nyakáról egyetlen hosszú gyöngysor csüngött, miében a
lánchoz illő jókora gyöngyszemek. Az aranyporral behintett éjfekete haj lazán omlott a vállára. A kék
szempillafestékkel árnyalt, csodálatos szemek alatt az arcot mályvaszínű fátyol takarta.
ʹ Urak! Ez itt a feleségem, Skye muna el Khalid úrhölgyʹjelentette be a házigazda, miközben levette a
menyasszony fátylát.
Egy pillanatra mindenki elnémult. Ez a hibátlan bőr! Ezek a sötétkék szemek! A telt, piros ajkak! A
finom, kissé pisze orr! Minden, de minden tökéletes ezen az asszonyon.
Elsőnek a bankár tért magához.
ʹ Khalid, kedves barátom ʹ szólalt meg ʹ, nekem négy feleségem van. Ha összeadod a négyük
szépségét, nem éri el a te gyönyörű feleséged szépségének a felét sem. Átkozottul szerencsés fickó
vagy!
Khalid boldogan nevetett:
ʹ Köszönöm, Mehmet! ʹ mondta. ʹ Örömmel fogadom dicséretedet.
A személyzet kezdte behordani a gőzölgő tálakat; az arany kelyhekbe jéghideg gyümölcslevet
töltöttek; a faragásokkal díszített spanyolfal mögött halkan játszottak a zenészek. Fiatal bárányból
készült sültet szolgáltak fel sáfrányolajos rizs, hagyma, zöldpaprika és paradicsom keverékével.
Tálakban hozták a zöld és fekete olajbogyót, a hámozott pisztáciadiót. Frissen sült, még meleg
kenyércipókat kínáltak a szolgák, s mindegyik vendég tányérjára egyʹegy apró sült galambot tettek
zsázsafészekben. Amikor az erjedt gyümölcslevek már kissé fellazították a vendégek hangulatát, a
férfiak válogatott falatokat dugdostak vihogó partnernőjük szájába.
A mullah Khalid jobbján ült, Skye az ura balján. Mellette Dzsamil kapitány. Képtelen volt levenni
szemét a menyasszonyról.
ʹ Milyen kár ʹ mondta behízelgő hangon és nagyon halkan, hogy csak Skye hallja ʹ, milyen nagy kár,
hogy Khalid úgy döntött, saját magának tartja meg, maga gyönyörűség! Vagyont kereshetett volna
Khalid a maga bájainak az értékesítésével. Fejedelmi tiszteletdíjat fizettem volna, ha elsőként én
próbálhatom ki magát, hölgyem! De azért jó tudni, hogy Algír Bordélyfejedelmének is megvan a maga
gyengéje, a sebezhető pontja.
Forró pír lepte be Skye nyakát és orcáit, de nem szólt egy szót sem. A férfi halkan felnevetett.
ʹ Maga a legszebb nő, akit életemben láttam, Skye muna el Khalid!

A bőre úgy csillog, akár a gyöngyház. Sokʹsok éjen át fogok álmodni a maga hosszú lábszáráról és
tökéletes kebleiről, e zsenge gyümölcsökről. Ha megkóstolhatnám ezt az édes, friss gyümölcsöt!
Amikor kinyújtotta kezét, hogy olajbogyót vegyen a tálból, egészen közel hajolt Skyeʹhoz, és
felsőkarjával szándékosan hozzáért az asszonyhoz.
ʹ Hogy merészel így közeledni hozzám? ʹ sziszegte mérgesen Skye.
ʹ Hát nincs magában semmi tisztelet a férjem iránt, aki a házigazdája? Vagy talán a törököknek
halvány fogalmuk sincs a tisztességről?
Dzsamil arca elborult.
ʹ Egy szép napon, gyönyörűségem ʹ mondta ʹ, maga ki lesz szolgáltatva nekem. És amikor ez
bekövetkezik, keservesen megfizet ezért a sértésért!
A férfi nagy bosszúságára Skye nem látszott ijedtnek. Jelt adott a személyzetnek, hogy szedjék le az
asztalt és szolgálják fel a következő fogást. A kávéfőző inas egy kis asztal mellett térdelt; darálni
kezdte a kávébabot, forralta a vizet. A rabszolgák színes kristálytálakat helyeztek az asztalra, bennük
füge, mazsola, narancs, zöld szőlő, cukrozott datolya ʹ és rózsaszirmok. Mindegyik meghívott elé
ezüst tálat raktak, rajta mézeskalácsʹdarabkák; aztán egy kisebb tálat, cukrozott mandulával. A
kelyheket újra töltötték édes sörbettel, hűsítőül a közeli Atlaszhegységből frissen hozott hó szolgált.
Khalid odahajolt, hogy megcsókolja feleségét.
ʹ Mindent tökéletesen szerveztél meg, aranyos Skye! ʹjelentette ki.
ʹ Mintha csak a várúrnő tisztjére születtél volna.
ʹ Talán valóban várúrnő voltam ʹ mondta halkan Skye. Kezdődött a szórakoztató műsor. Felléptek a
birkózók, aztán a zsonglőrök; majd egy egyiptomi szemfényvesztő. Végül megjelentek a táncosnők.
Kezdetben legalább fél tucatnyian voltak, de idővel csak egyetlenegy érzéki, bujatestű teremtés
maradt a színen; teste minden egyes mozdulattal egyre szenvedélyesebben vonaglott. Skye
ráeszmélt, hogy a terem elcsöndesedett. A csevegésnek vége szakadt, már csak a zene hallatszott: a
sípok egyenletes vonítása, a dobok dübörgése, a táncosnők ujjaira fűzött rézgyűrűk csengése szinte
ingerkedett a zenekarral. Skye körülpillantott, és látta, hogy a meghívottak egy része kiment a kertbe.
Mások ott, a helyszínen kezdtek szerelmeskedni partnerükkel a puha párnákon. Skye pirulva fordult
férjéhez, Khalid rákacsintott és magához vonta.
ʹ Azt hiszem ʹ mondta ʹ, ideje, hogy megszökjünk innen. Gyere, szerelmem!

ʹ Hová megyünk, Khalid?
ʹ Van egy titkos kis villám a tengerparton. Ott töltjük a nászutunkat. Barátok, ismerősök, üzleti ügyek
kizárásával.

Kisietett feleségével az éjszaka hűvösébe, csak a köpenyéért állt meg egy pillanatra, meg azért, hogy
mályvaszínű selyemmel bélelt nyúlszőr bundácskát terítsen az asszonyra. Nagy, fehér paripa állt a ház
előtt. Khalid fölugrott rá, aztán lenyúlt, és feleségét maga elé emelte a nyeregbe.
Belovagoltak a városba, aztán tovább haladtak, a tengerpartra. Több mérföldnyi utat tettek meg a víz
mellett. A hold tükörképe csillogott a víz felszínén. Skye fölnézett a bársonyos mennyboltra, és elállt
a lélegzete. Hatalmasnak, közelinek látszottak a csillagok, szinte kedve lett volna felnyúlni és szedni
belőlük egy marékra valót. Férje karjába simult, fejét a férfi mellének támasztotta, érezte a szív
biztonságosan egyenletes dobogását. Minél tovább lovagoltak, annál ismerősebbnek érezte az
asszony a tenger zúgását és a hűvös, párás levegőt. Ezek az érzések valamilyen okból nyugalommal
töltötték el; de hogy miért, nem tudta. Khalid nem beszélt, ő maga pedig nem mert szólni; félt, hogy
megtöri a varázst.
Khalid elfordította a lovat a parttól, és Skye csakhamar egy épület feketéllő körvonalait pillantotta
meg. A tengerre néző dombok egyikén magasodott az épület. A selyem kárpittal bevont kapubejárat
két oldalán nagy rézlámpások függtek, velencei üvegburájukban méhviasz gyertyák fénye üdvözölte
az érkezőket.
Khalid megállította lovát, óvatosan lesegítette feleségét, majd maga is leszállt.
ʹ Isten hozott, szerelmem! ʹ mondta. ʹ Légy üdvöz a Gyöngy Pavilonban. Három szoba van a házban.
A hálószobánk, a fürdőhelyiség és a nappali. Most már mindez a tiéd, Skye, fogadd el tőlem
nászajándékul.
Skye úgy érezte, elszorul a szíve.
ʹ Tudod, ugye, Khalid, hogy szeretlek ʹ tekintett fel a férfire. ʹ Akkor is így éreznék irántad, ha
szegény volnál, mert az irántam érzett szerelmed melengeti a szívemet, ez tölti el nyugalommal a
lelkemet, nem pedig a sok ajándék, amivel elhalmozol.
ʹ Éppen ezért adok neked szívesen ajándékot, Skye ʹ válaszolta a férfi. ʹ Nem vagy amolyan
pénzsóvár, haszonleső kis teremtés. Gyere, édesem, menjünk be, mert ilyenkor, estefelé már hűvös
van.
A Gyöngy Pavilon kapualját sokszínű, áttetsző selyem ékesítette. A folyosó egész hosszában keskeny
vízmedence tükrözte a díszítést. Skyeʹnak elállt a lélegzete, amikor feltekintett: a medence fölött, a
tetőn, az üvegmennyezet tökéletes összhangban volt a medencével; és mintha megannyi szikrázó
csillag tündökölt volna a víz sima felületén. Az előcsarnokban arany és kristály lámpások világítottak.
A nappali szobában derűsen fénylett a kandalló tüze. A padlót vastag szőnyeg borította. Az
aranyozott, gerendás mennyezetről színes üveglámpások függtek. A gazdag bútorzaton és a párnákon
selyemʹ és bársonyhuzat pompázott a rubint, a zafír, a smaragd, az ametiszt és a topáz színeiben. A
tájra tekintő kerek kis ablakok halvány aranysárga üvegből készültek. Az alacsony, mozaikʹberakásos
asztalokra helyezett nagy rézvázákban piros és sárga tulipán virított. Az egyik rövid falnál beépített
kis könyvszekrény, bőrkötéses könyvekkel. Láttukra Skye örömmel kiáltott fel.
Khalid nevetett.

ʹ Igaza volt tehát az én derék titkáromnak! Jean ugyanis váltig állította, hogy tudsz olvasni. És milyen
nyelveken, kincsem?
Skye szégyenkezett egy kicsit.
ʹ Olyan rémültnek látszott Jean, amikor észrevette, hogy tudok olvasni, hogy neked inkább nem
szóltam erről. Valamelyik nap betévedtem a könyvtárszobádba, kezembe vettem az egyik kötetet és
felütöttem. Francia könyv volt. Aztán rájöttem, hogy olvasok spanyolul, olaszul, latinul, és egy olyan
nyelven is, amelyet Jean angolnak mond.
Lesütötte a szemét.
ʹ A jelek szerint ʹ mondta tétován ʹ van egy további, kevéssé nőies képességem. Úgy látszik, írni is
tudok.
Khalid felkacagott.
ʹ De hisz' ez csodálatos, Skye! Egyszerűen csodálatos! Úgy látszik, művelt asszony vagy, s jóllehet a
legtöbb férfi megbotránkozna, ha ilyesmi derülne ki a feleségéről, én nem tartozom közéjük. Allah
útjai kifürkészhetetlenek. Eredetileg úgy terveztem, hogy a leghíresebb kéjnőmet faragom belőled,
most azonban, mivel ráeszméltem, hogy művelt hölgy vagy, drágám, az a szándékom, hogy az
üzlettársammá teszlek! Amikor ismét otthon, a városban leszünk, megtanítalak sok mindenre, és Jean
a segítségemre lesz. És ha velem ne adj' Isten történik valami, téged nem csaphat be senki, Skye!
Karjaiba vette feleségét, és össze ʹ visszacsókolta.
ʹ És most nézzük meg a nászi lakosztályunkat is ʹ suttogta Khalid, miközben karjaiban vitte feleségét
a nappaliból az előcsarnokon át. Aztán belökte a faragott, aranyozott, kétszárnyú ajtót.
A hálószoba falán a festés oázist ábrázolt: kecses pálmafák, a távolban sivatagi homokbuckák, fönt, a
mennyezeten pedig csodálatos, fekete bársony északʹafrikai égbolt, foszforeszkáló aranyfestékkel
készült szikrázó csillagokkal. Skye rövidesen ráeszmélt, hogy napvilágnál a mennyezet világoskékben
fénylik s hogy a csillagok egyáltalában nem láthatók. Hogy teljes legyen az illúzió: a szőnyegek aranyʹ
és krémszínű gyapjúból készültek, cseréptartókba állított zöld pálmafák sorakoztak a szobában, az
ágy pedig úgy volt lefüggönyözve, hogy sátornak is beillett. Lótuszvirághoz hasonló, illatos olajat
égető nagy lámpások árasztottak halovány fényt a helyiségben.
Khalid szó nélkül hámozta le Skye testéről az ibolyaszínű, ujjatlan ingvállat. Kezei eltávolították
felesége csípőjéről a bugyogót, s amikor Skye kilépett a ruhadarabból és a lábával arrébb tolta a
selymet, férje térdre ereszkedett előtte. Szép formájú keze Skye mellét becézgette, miközben az
asszony mozdulatlanul állt. A férfi megragadta felesége derekát, és forró csókokkal árasztotta el a
testét. Az asszony magához szorította a férfifejet. Rég elmúlt már a szavak ideje. Khalid egy ideig csak
térdelt, élvezte az asszony csodálatosan selymes bőrét, aztán hirtelen felpattant, levetette ruháit, és
együtt mentek az ágyhoz.
Hihetetlenül gyönyörű hét kezdődött. Skyeʹt soha még ily gyengéden, ily szenvedélyesen, ily értő
módon, ily teljességgel nem szerették. Nem volt olyan testrésze, amelyet férje meg nem tapasztalt
volna és nem halmozott, volna el imádatával; s arra biztatta feleségét, hogy hasonlóképpen
cselekedjék a férfitesttel. Skye fokozatosan megszabadult gátlásaitól, nőttön nőtt a merészsége, s

olyan kifinomult módon simogattaʹbecézgette férjét, hogy Khalid egyre csak sóhajtozott a
gyönyörűségtől. Szeretkeztek a hajnal óráiban, a délutáni hőségben, az éj sötétjében. Meztelenül
úsztak az azúrkék tengerben.
Aztán lóhátról vadásztak antilopra vadmacskákkal és a lovaik mellett ügető, kiválóan idomított
párducokkal. Arra is rájöttek, hogy Skye kitűnően lovagol férfi módra. Erre újabb ajándékot kapott a
férjétől: egy gyönyörű, aranyszőrű arab kancát.
A Gyöngy Pavilonban eltöltött napok alatt minden szükségletükről gondoskodó, láthatatlan
szolgasereg állt a rendelkezésükre. Mintegy varázsütésre jelentek meg az asztalon a legízletesebb
étkek. Amikor vadászni támadt kedvük, a ház előtt várták őket a lovak és a vadmacskák. És amikor
megtértek a vadászatról, már várt rájuk az illatos fürdő.
A hazatérésük előtti éjszakán Skye félálomban pihent, a szeretkezéstől kimerülten. Elégedetten
hallgatta Khalid egyenletes lélegzetét. Hirtelen ráeszmélt, hogy még soha életében nem volt ilyen
boldog. Kérje mindent megadott neki: szerelmet, biztonságot ʹ mindent, amit csak kívánt. De hát
akkor miért van az, hogy még most sem tudja teljes szívét adni a férfinak?
Másnap reggel visszalovagoltak Algír városába. Egyformán fehérbe öltözve. Oldalukon a karcsú,
fekete párducok ʹ pórázon ugyan, de azért nagy izgalmat keltve, amikor áthaladtak az alsóváros
zsúfolt utcáin. Khalid még aznap elkísérte feleségét a könyvtárszobába, ahol Jean dolgozott.
ʹ Jó napot, Jean! Hozok magának egy tanítványt.
A kis francia mosolyogva pillantott föl az iratokból.
ʹ Isten hozta idehaza, kegyes uram! ʹ mondotta. ʹ Isten hozta, Skye úrnő! Ki lesz a tanítványom és
miben?
ʹ Szeretném, ha megismertetné Skye úrnővel az üzleti ügyeim minden csínjátʹbínját. Ha velem netán
történne valami, a feleségem itt maradna tehetetlenül, ha nem ismerné meg alaposan ezeket a
dolgokat. Mivel négy nyelven olvas, ír és beszél, nem lesz nehéz dolga, Jean, csak még a
mennyiségtan alapelemeire kell őt megtanítania.
ʹ Mi az a mennyiségtan? ʹ érdeklődött Skye.
ʹ Nos, úrnőm ʹ vett elő Jean egy darab papírt. ʹ Felírok ide egy számot: 100 dinár, alája egy másikat:
50 dinár. Összeadom a kettőt és.
ʹ Az annyi mint 150 dinár ʹ egészítette ki Skye. ʹ És ha ebből a pénzösszegből levon, mondjuk, 75
dinárt, akkor marad 75.
A két férfi döbbenten nézett össze.
ʹ Talán nem jól mondtam, Khalid? ʹ kérdezte Skye. ʹ Tévedtem volna?
ʹ Nem, nem, Skye kedves, nem tévedtél. Gyorsan és hibátlanul oldottad meg a kérdést. Nagyon
kérlek, ne légy túl szigorú az én derék Jean barátomhoz, mert ő nélkülözhetetlen a számomra.
Ezzel Khalid mosolyogva távozott a szobából.

Skye illedelmesen elhelyezkedett a könyvtár asztalánál, s várakozó pillantást vetett Jeanra.
Az elkövetkező néhány hét alatt Skye majdnem minden idejét Khalid és Jean társaságában töltötte a
könyvtárszobában, úgyszólván elzárva a külvilágtól. Gyorsan felfogta, mivel foglalkozik
tulajdonképpen a férje. Eleinte megütközött rajta. De aztán ráeszmélt, hogy utóvégre nem Khalid
találta fel a prostitúciót.
Hamar megértette, hogy a Khalid tulajdonában lévő minden egyes ház külön egységként kezelendő.
A kikötői épületek, amelyek a minden nemzetekbeli matrózok szükségleteinek kielégítését szolgálták,
korántsem részesültek olyan ellátásban, mint az Örömök Háza. A kikötői bordélyokban csak sör volt
kapható, az Örömök Házában és két hasonló színvonalú testvérintézményében egészen másfajta volt
az italʹ és ételválaszték. Meg a nőkínálat. A vízparti bordélyokban csinos, erős parasztlányok álltak ʹ
feküdtek, térdeltek ʹ a vendégek rendelkezésére, naponta akár két tucat férfit is kielégítettek,
úgyszólván szemrebbenés, vagyis testi kondíciójuk, egészségi állapotuk legcsekélyebb károsodása ʹ
nélkül.
A Khalid előkelőbb bordélyházai részére vásárolt fiatal nők viszont egytőlʹegyig olyan széplányok
voltak, akiket alaposan megtanítottak az arab és francia nyelvre, hogy társalogni tudjanak a
vendégeikkel. Jó modort is tanultak meg higiéniát, és megtanultak elegánsan öltözködni. Kitűnő volt
a kiképzésük és technikájuk. Az a férfi, aki megfizette a társaságukat, egy teljes estére vásárolta meg.
Khalid kikötői bordélyházaiban heti öt napig voltak szolgálatban a lányok, s két pihenőnapot kaptak.
Így hát nyilvántartást kellett vezetni arról, hogy melyik lány dolgozik éppen és melyik nem. E nők
mindegyike egy századrészét tarthatta meg az egyʹegy éjszakán összeszedett tiszteletdíjnak; öt év
elteltével felszabadító levelet kapott, és megkapta az összegyűlt, felhalmozódott pénzt. Legtöbbjük
férjhez ment, és megállapodott családi életet élt. Nem egy azonban az utcára került és hamar
elzüllött, elkallódott. Volt olyan is, amelyik gyatrább bordélyokba szerződött el, s rövidesen
túlerőltette magát és megbetegedett. A legtöbb bordélyos nem vigyázott annyira a lányokra, mint
Khalid, akinek két mór orvos is dolgozott; ők aztán rendszeresen ellenőrizték a lányok egészségi
állapotát.
Mindez persze aprólékos és terjedelmes nyilvántartást igényelt, és Skye csakhamar azt tapasztalta,
hogy egyre jobban érdeklik férje üzleti vállalkozásai. Khalid bordélyházaiban nemcsak emberi
lényekről ʹ és egészségükről ʹ gondoskodtak, s nemcsak vagyontárgyakról, hanem az említett emberi
lények élelmezéséről és a vagyontárgyak, a tulajdon karbantartásairól is.
A legelegánsabb házakkal kétszeres (vagy háromszoros) volt a gond, mivel az ott dolgozó nőket
kitűnően kellett öltöztetni és felékszerezni. Olajfürdőkre volt szükségük, és csakis a legfinomabb, a
legjobb minőségű illatszert használhatták. Khalid bég azonbanʹhatalmas kiadásai ellenére ʹ gazdag
ember volt. A bevétel jóval meghaladta a kiadásokat, a haszon a költségeket. S a hasznot be kellett
fektetni.
A dolgoknak ez az oldala érdekelte Skyeʹt a legjobban. A pénz egy része Judahben Simon
aranyműveshez került. Másik részén ingóságokat ʹ például drágaköveket ʹ vásároltak Khalid
ügynökei. A maradék pedig egy Róbert Small nevű angolhoz jutott befektetésként, akinek hajói a
világ tengerein kalandoztak.

Skye röviddel a Gyöngy Pavilonból való visszatérésük után találkozott a nyers modorú angol
hajóskapitánnyal.
Valamelyik este a férjével együtt éppen szerelmi dalokat hallgattak egy kedves hangú rabszolgalány
előadásában, amikor az udvar felől kiabálás hallatszott. Khalid kacagva ugrott fel ültéből, Skye pedig
harsogó hangot hallott odakintről:
ʹ Idefigyelj, te kölyök! Lehet, hogy a nagyfőnököd éppen cicázik valamelyik cifra delnővel, de hidd el,
hogy a kedvemért azonnal abbahagyja. Úgyhogy félre az utamból! Hol vagy, Khalid, te mór csibész?
Kitárult a szoba ajtaja, és egy pipaszárlábú emberke rontott be rajta. Elképesztő látványt nyújtott.
Öltözéke buggyos, hasított, piros bársony térdnadrágból, fekete selyemharisnyából, aranyʹ és
ezüstszálakkal hímzett piros bársony zekéből, földig érő köpenyből és kócsagtollal ékesített, lapos
kalpagból állott. Magas emberen talán nem lett volna olyan fantasztikus ez a ruházat, de Róbert
Small nem nőtt sokkal magasabbra öt lábnál. Különben keménykötésű fickónak látszott.
Vörösesbarna haja volt, metszőn éles kék szeme.
Viharvert ábrázatán huncut és nyájas kifejezés, amilyennél barátságosabbat Skye még sose látott. S
olyan szeplős volt az emberke, akár a rigótojás.
ʹ Á! Szóval itt vagy, Khalid! És szokás szerint valami ritka szép hölgyemény oldalán.
ʹ Gonosz vénember vagy, Robbie, úgyhogy lelkifurdalás nélkül részeltetlek meglepetésben: ez a
ͣritka szép hölgyemény" a feleségem.
ʹ Isten bocsásson meg bűnös lelkemnek! Ez igaz? ʹ Khalid bólintott, az angol pedig mélyen meghajolt
Skye előtt. ʹ Alázatosan bocsánatot kérek, asszonyom. Remélem, nem gondol rólam rosszat. ʹ
Ráébredvén, hogy mindezt angolul mondta, Khalidhoz fordult: ʹ Nem tudom, Khalid, hogy milyen
nyelven beszél az asszonyod. Légy szíves, tolmácsold, amit mondtam.
ʹ Szükségtelen ʹjelentette ki Skye kedvesen. ʹ Megértem magát, és egyáltalán nem vagyok
megsértődve. Az uram üzleti tevékenységének ismeretében egészen természetes, hogy kéjnőnek
vélt. Most viszont elnézésüket kérem és távozom; gondolom, sok megbeszélni valója akad az
urammal.
Kecsesen fölállt, és mosolyogva ment ki a szobából.
ʹ No de ilyet! ʹ kuncogott a kis angol. ʹ Hogy te, a renegát spanyolból lett arab egy ír feleség oldalán
kötöttél ki!
ʹ Ír? Hát Skye ír? Írországi?
ʹ Úristen, ember! Hát nem mondta meg neked?
ʹ De hát nem is tudja, öreg barátom! Hónapokkal ezelőtt egy meglehetősen lerongyolódott és ijedt
nőszemélyt vásároltam egy kalózkapitánytól. Ö egy kifelé tartó hajó kapitányától szerezte, aki azt
állította, hogy egy tengeri csetepaté alkalmával ejtette foglyul a nőt. Az előéletéről nem tudott
semmit.
Amikor Skye magához tért, kisült, hogy csak a nevére emlékszik, másra nem.

ʹ így hát elvetted feleségül. Romantikus fickó vagy te a szíved mélyén, ember!
ʹ Nincs igazad ʹ mondta Khalid, és édes török kávét töltött vendége apró csészéjébe. ʹ Az volt a
szándékom, hogy olyan előkelő és költséges kéjnőt csinálok belőle, amilyet még nem látott a világ.
ʹ Valóban, öregem? És könyörgök, mi akadályozott meg benne?
ʹ Az, hogy beleszerettem, öreg barátom! Nemcsak az arcába és a pompás testébe, hanem az egész
nőbe, akit kibontakozni láttam. Jólelkű, őszinte és nagyvonalú teremtés. És mondhatom, ennyire
kevéssé anyagias nővel még nem találkoztam. S ha rám néz azzal a csodálatos kék szemével, hát
elveszett ember vagyok, Robbie! Nemsokára odáig jutottam, hogy a puszta gondolatra, hogy más
férfi is megérintheti, dühbe gurultam. Ráeszméltem, hogy gyerekekre és szerető feleségre vágyom,
mint minden normális férfi.
ʹ Akkor hát az Úristen legyen veled, barátom! Mert most már van egy gyönge pontod, amit az
ellenségeid ki fognak használni. Amíg Algír Bordélyfejedelmének nem volt sebezhető pontja,
támadhatatlan volt.
ʹ Sose félj, Robbie. Nekem nincs ellenségem. Még a nőim is tisztelnek.
ʹ Ne légy ostoba, Khalid! ʹ vágta rá élesen Small. ʹ Minden gazdag és hatalmas embernek vannak
ellenségei.
Néhány percig csendben üldögélt a két férfi, a kávét kortyolgatva. Róbert Small szólalt meg elsőnek:
ʹ Megint gazdagabbá tettelek, Khalid. Az Újvilágba küldött hajóink értékes fémekkel, ékszerekkel,
prémekkel megrakodva tértek vissza. A Délre küldöttek pedig fűszerekkel, rabszolgákkal,
drágakövekkel. A legszebb rabszolganőket, mint rendesen, most is neked tartogattam, hogy
szemügyre vehesd őket.
ʹ Volt hajóʹ vagy emberveszteségünk? ʹ érdeklődött Khalid.
ʹ Hajót nem vesztettünk. A Hattyú fedélzetén, a Hornʹfok közelében viszont három ember meghalt.
Azt mondja a kapitány, különösen nagy viharba kerültek. De rabszolgát egyet sem veszített.
ʹ És te, Robbie, hogy vagy? Milyen volt az út?
A kapitány kis termetét elnyújtóztatta a párnákon, két kezével a tarkóját támasztotta.
ʹ Bár velem lettél volna, Khalid! ʹ sóhajtott fel. ʹ Sikerült DélʹAmerikában kedvező áron hat
hajórakomány aranyat szereznem, hogy Spanyolországba juttassuk. Három hajórakomány aranyat
már elszállítottunk, s a másik három hajót elküldtem a további szállítmányért. A flottánk többi hajója
az elképzelhető legjobb minőségű prémeket hozta, több kosárnyi türkizzel, korállal, nefritkővel,
ametiszttel, smaragddal, topázzal együtt. Mint rendesen, most is félretettem a számodra gondosan
kiválasztott prémeket és drágaköveket, meg aztán gyönyörű indiai gyöngyöket és kitűnő fűszereket,
déli flottánk szerzeményeit. Minden mást a szokásos csatornáink révén értékesítettem, és a te
járandóságod már a bankárodnál van.

ʹ Nagyvonalú vagy, Robbie, mint mindig ʹ mondotta Khalid ʹ, és nagyon alapos. Talán megengeded,
hogy most egy csekélységgel kedveskedjem neked. Barátaim ma reggel megpillantották a hajóidat,
úgyhogy tudtam, hogy ma este felkeresel. Menj el az Örömök Házába; kellemes meglepetés vár rád.
A hajóskapitány föltápászkodott:
ʹ Ha az a meglepetés csakugyan olyan kellemes, akkor engem napokig nem látsz, Khalid ʹ mondta, és
lóhalálában távozott.
Khalid bég macskaszerű mozdulattal nyújtóztatta nyurga testét.
ʹ Skye! ʹ szólt. Az asszony azonnal előjött az egyik spanyolfal mögül, és a férje
mellé ült.
ʹ Mindent hallottál, ugye? ʹ kérdezte a férfi.
ʹ Igen. Szerencséd van, hogy ilyen üzlettárssal dolgozhatsz.
ʹ Róbert Small olyan megbízható, hogy akár az életemet rá merném bízni, Skye. A legbecsületesebb
ember, akit valaha ismertem.
ʹ Mi vár rá az Örömök Házában? Találtál a számára valami csöpp kis teremtést, aki megvigasztalja a
hajóút izgalmai után?
ʹ Nem, nem! ʹ nevetett Khalid. ʹ Robbie aprócska ember ugyan, de a magas, nagydarab nőket
kedveli. A kijelölt lány több mint hat láb magas, a melle meg akár a dinnye.
Jót nevettek, amikor elképzelték a kis embert és amazontermetű szeretőjét, jóízű küzdelembe
bonyolódva. Aztán egyszerre ők is egymás karjában találták magukat.
ʹ Nézz rám, Skye! ʹ szólította halkan a férfi, a felesége pedig nagy küszködve ráemelte súlyos
szemhéja alól a kék szemét. ʹ A feleségem vagy, szerelmem, és én imádlak!
Az asszony is ráeszmélt, milyen mély érzéseket táplál Khalid iránt. Mintha egyszeriben eltűnt volna az
a szívfájdalom, amelyet azóta érzett, hogy Algírban új életet kezdett. Habkönnyűnek érezte magát.
Szerelemmel szeret valakit! Szeme megtelt az öröm könnyeivel.
ʹ Ó, Khalid! Én is imádlak! Igen! Most már tudom, hogy imádlak. Magához vonta a férfi fejét és
csókokkal borította el.
Khalid hosszú ujjai gyengéden becézgették Skye arcát.

ʹ Ismételd meg, Skye! ʹ kérte halkan.
A zafírkék szemek elkapták az aranyló szempár pillantását, és nem is engedték el.
ʹ Imádlak, Khalid, én kegyes uram! ʹ ismételte Skye. ʹ Imádlak! Aztán megint megcsókolta a férfit.
Khalid érezte, hogy a gömbölyű kis mellek a mellkasának feszülnek, s nem állt ellen a kihívásnak:
odahajolt és becézgette a kemény, remegő mellbimbókat. Nyelve aztán a nő köldökébe tolult, az

asszony pedig vágyakozón emelte hozzá a testét. A férfi meg lejjebb csúszott, ajka már a
legrejtettebb zugot kutatta. Skye feljajdult az izgalomtól és a gyönyörtől, s ujjaival Khalid fekete
hajába túrt, mialatt a férfi szüntelenül és fokozódó hevességgel hatolt be a nyelvével. Szinte már
elviselhetetlen volt, de Skye mégis magasabbra szárnyalt, mint bármikor. Akkor Khalid gyengéden
megcsókolta Skye combjait ott belül, rálendült a testére, és belehatolt.
Skye őrjöngött a kielégítetlen szenvedélytől. Ilyen szerelmet még nem ismert. Vagy talán mégis?
Nagy zűrzavar kavargott az elméjében, de Khalid forró teste csakhamar eloszlatta ezt az érzést.
Számít, hogy szeretett már korábban is? Khalid a férje, aki szereti. Miért kínozza hát önmagát holmi
homályos, fölʹfölvillanó és elʹeltünedező emlékképekkel? Most csak a most számít.
ʹ Skye! Skye! Gyere, drágám! Most! Most!
A férfi lángolását a magáéval viszonozta. Együtt szárnyaltak. S később, amikor kielégülten feküdt a
férje mellett, így szólt halkan.
ʹ Gyermeket akarok tőled, Khalid!
A férfi elmosolyodott a sötétben. Íme, Skye szerelmének újabb bizonyítéka.
ʹ Mindent megadok neked, amit csak kívánsz, szerelmem ʹ mondta. ʹ Kivált a gyerekeket!
Skye boldogan kacagott. Felkönyökölt és lepillantott az aranyszínű férfiszempárba.
ʹ Szeretlek, és te viszontszeretsz ʹ szólt. ʹ Bármi történt az előző életemben, nem sokat számít ennek
a szerelemnek a fényében. Ha fontos volna, akkor most már emlékeznék rá. Tudom, hogy ki vagyok.
Skye vagyok, Khalid bég szeretett felesége.

11. fejezet

Niall Bürke elpilledve hevert az illatos vászonpárnákon, ezüstszürke szemét hetek óta először
szögezte valamire: a távolban kéklő hegyeket nézte. A szoba ablaka alatt buja növényzet. Rózsaszín
és piros hibiszkusz, émelyítőn édeskés gardénia, kihívón illatozó rózsa, friss levendula ʹ vadul
burjánzott, vibrált az egész táj.
Megrohanta a látvány, lenyűgözték az illatok, szinte elkábította az ideʹoda röpködő papagájok
rikoltozása ʹ és tudatára ébredt, hogy életben van.
És hőn kívánta, hogy bár meghalt volna.
Kitárult a szoba faragott tölgyfa ajtaja. Fiatal lány lépett be rajta. Nagy szeme fölragyogott a férfi
láttán.
ʹ Ó, Senor Niall! Végre ébren találom! Constanza Maria Alcudia Cuidadela vagyok. Apám ennek a
szigetnek a kormányzója, ön most az ő házában van.
Tálcát helyezett az ágy mellett álló asztalra.

Niall roppant ostobának érezte magát. Kénytelen volt megkérdezni:
ʹ Miféle sziget ez?
A lány elpirult zavarában.
ʹ Ó, bocsásson meg nekem, senor! Mallorca szigetén van.
ʹ Hogy kerültem ide?
ʹ Egy bizonyos MacGuire kapitány hozta ide. Azt mondja, az ő flottájával utazott. Elmagyarázta, hogy
ön nagyon előkelő úr.
Niall elfojtott egy halvány mosolyt.
ʹ MacGuire is itt van, Senorita Constanza?
ʹ Sí, Senor Niall. Az ön flottája ugyan hetekkel ezelőtt eltávozott, de MacGuire nem volt hajlandó
magára hagyni önt. Azt állította, hogy úrnője sose bocsátana meg neki, ha ezt tenné. Akarja látni
MacGuireʹt?
Niall bólintott. A lány meghúzta az ágy mellett függő, hímzett csengőzsinórt.
ʹ Kísérd ide az ír hajóskapitányt, Ana ʹ utasította a csöngetésre megjelenő szolgálólányt, aztán
megigazította Niall párnáit. Bőréből rózsaillat áradt, ami Niallban éles fájdalmat keltett. Constanza
majolika kancsóból jéghideg folyadékot töltött egy ezüst kehelybe.
ʹ Narancslé ʹ mondta. ʹ A kertünkben termett narancsból. Igya meg. Erőre kap tőle.
Kecses mozdulattal átnyújtotta a kelyhet, aztán helyet foglalt, ruhája rejtett zsebéből kis hímzőrámát
húzott elő, s öltögetni kezdett.

Niall kortyolt az italból, s ivás közben a kehely fölött alaposan megnézte a lányt. Úgy tizenöt éves
lehet, gondolta. És nagyon szép. Alacsony termet, nagyon karcsú derék, domborodó mell. Bőre
halvány aranyszínű, aranyhaja ennél valamivel sötétebb árnyalatú, szeme színe pedig akár a lila
árvácskáé.
Niall körüljáratta tekintetét. Szép, tágas szoba; hófehér falak, piros cserép padló. Az egyik falnál
hatalmas szekrény, díszes faragású ajtókkal. A selyemfüggönyös ággyal szemben nyíló erkélyajtónál
hosszú diófa asztal. Mellette két szék, az ágy előtt pedig hímzett huzatú sezlon.
ʹ ízlik a narancslé, Senor Niall? Tölthetek még?
ʹ Köszönöm ʹ válaszolta udvariasan.
A fene egye meg, hol marad ez a MacGuire? S mintha csak meghallotta volna az el sem hangzott
hívást, a nyíló ajtóban megjelent ʹ Inis társaságában ʹ a kapitány. A kutya örömteli ugatással ugrott
az ágyra, Niall mellé heveredett és boldogan csóválta farkát.
ʹ így hát, barátocskám, úgy döntött, hogy életben marad! Hál' Istennek! ʹ szólt MacGuire.

ʹ Skye hol van? MacGuire feszengett.
ʹ Nem tudjuk ʹ ismerte be nagyot sóhajtva. ʹ hogy az O'Malley nemzetség feje hol, merre lehet,
kegyes uram. Amikor a hitetlenek meglőtték önt, az volt a legfőbb gondunk, hogy biztonságba
helyezzük a hajónkon. Azonban alighogy sikerült önt visszahoznunk, vihar támadt, s a ködfüggöny
eltakarta előlünk azokat a bitangokat. Mallorca közelében voltunk, úgyhogy idehoztuk önt. A többiek
folytatták az utat Algír felé, de sajnos, uram, az O'Malley úrnőnek nem sikerült a nyomára jutnunk.
Egy pillanatra csönd támadt.
ʹ Megtalálom őt! Meg fogom találni! ʹ jelentette ki eltökélten Niall. Átlendítette lábát az ágy szélén
és megpróbált fölkelni. Inis felvonított.
Constanza Alcudia Guidadela fölugrott ültéből, s odarohant:
ʹ Ne, ne, Senor Niall! Fölszakadhat a sebe! Még nem gyógyult be teljesen.
Átnyalábolta Niall hátát, s gyöngéden visszakényszerítette a férfit az ágyba.
ʹ Azonnal menjen az apámért ʹ sziszegett mérgesen a megdöbbent MacGuireʹra. ʹ Ana ʹ szólt aztán
a szolgálónak ʹ, segíts visszafektetnem a senort.
Tettʹvett körülötte, paskolta a párnákat, kisimította a takarót, s Niall magában mulatott a csöpp
teremtés megható gondoskodásán.

ʹ Szégyellje magát, senor ʹ korholta a lány. ʹ Ana meg én keményen dolgoztunk ám, hogy jobban
érezze magát. Miért engedi, hogy ez a kapitány felizgassa? Ha annyira nyugtalanítja, akkor
legközelebb nem engedem be a szobába.
Akkor eszmélt rá Niall, hogy a lánnyal spanyolul beszélt, de MacGuireʹral kelta nyelven, úgyhogy
Constanza nem érthette őket.
ʹ A mátkámat foglyul ejtették, amikor megsebesültem ʹ magyarázta. ʹ És MacGuire azt mondja,
hogy még nem találtak rá.
Constanza csak néhány pillanat elteltével szólalt meg:
ʹ Nagyon szereti a mátkáját, Senor Niall?
ʹ Nagyon, Senorita Constanza ʹ mondta szelíden a férfi.
ʹ Akkor kilencnapos ájtatossággal fogok könyörögni a Szűzanyának, hogy mielőbb találják meg ʹ
mondotta komolyan a lány.
MacGuire hamar előkerült, társaságában egy idősebb úrral. Középtermetű férfi; rövid, fekete,
gondosan nyírt szakáll, fekete haj; s olyan fekete szempár, amelynél ridegebbet Niall még nem látott.
Jómódra valló, de kevéssé feltűnő öltözék; a rövid bársony köpenyt mélybarna prém szegélyezte.

ʹ Lord Bürke ʹ szólalt meg a férfi, s a hangja éppoly rideg volt, mint a szeme. ʹ Francisco Cuidadela
gróf vagyok, és nagyon örülök, hogy végre eszméleténél látom. MacGuire kapitánytól viszont azt
hallom, hogy nagyon felizgatta magát a mátkája miatt. Úgyhogy legjobb, ha megtudja az igazat.
ʹ Papa! ʹ vetette közbe könyörgő hangon Constanza. ʹ Senor Niall még nem gyógyult fel egészen.
ʹ Csend legyen, Constanza! ʹ szólt rá az apja. ʹ Hogy merészelsz nekem tanácsolgatni? Az esti
harangszó után jelentkezel nálam büntetésért. Aztán pedig a kápolnában kell töltened az éjszakát,
hogy elgondolkozzál a gyermeki alázatról és engedelmességről.
A lány csüggedten hajtotta le a fejét.
ʹ Igenis, papa ʹ rebegte.
ʹ Örökre elvesztette a mátkáját, Lord Bürke, s minél előbb beletörődik, annál jobb az ön számára. Ha
megtalálják is, lehetetlen, hogy visszafogadná. Ha életben van, már rég meggyalázták a pogányok, a
hitetlenek, és tisztességes katolikus nem alkuszik meg az ilyesmivel.
ʹ Ugyan!
ʹ Legyen észnél, Lord Bürke. MacGuire kapitány azt mondja, a hölgy már özvegyasszony volt. Nos, a
szüzesség nyújtotta oltalom nélkül ʹ mert a hitetlenek nagyra becsülik a szeplőtlenséget. ʹ tehát
éneikül legalább az őt elhurcoló hajó kapitány és tisztikara követett el erőszakot rajta. Ha ezt túlélte
és a szépsége megmaradt, hát biztosra veheti, Lord Bürke, hogy eladták rabszolgának az asszonyát.
Ha életben van, valamelyik pasa ágyát szerencsélteti. Nem hihetem, hogy ön vissza akarna kapni egy
ilyen asszonyt, még akkor se, ha netán rátalálnak. Ilyen körülmények között az Anyaszentegyház nem
ragaszkodna az ön eljegyzésének az érvényességéhez. A hölgy éppúgy elveszett az ön számára,
mintha meghalt volna. És minden valószínűség szerint csakugyan meghalt.
ʹ Takarodjék! ʹ kiáltott rá Niall a grófra. A gróf meghajolt.
ʹ Érthető az ön bánata, Lord Bürke. Most magára hagyom a szomorúságával. De nemsokára be fogja
látni, hogy ésszerűen beszéltem. Gyere, Gonstanza!
Ezzel kivonult a szobából, sarkában a megfélemlített lánnyal. Niall Bürke nézte, mint csukódik be az
ajtó a gróf és leánya mögött. ʹ Egy pillanatig súlyos csönd telepedett a szobára.
ʹ Rendben van, MacGuire, beszéljen! ʹ szólalt meg aztán Niall komoran. ʹ Nem vagyok már gyerek,
és ha idáig életben maradtam, hát túl fogom élni ezt is. Hol van az O'Malley flotta, és mi ez a badar
beszéd? Mármint hogy Skyeʹt örökre elvesztettem. És voltaképpen mióta vagyok itt? Beszéljen,
ember, vagy kitépem a nyelvét!
ʹ Ön hatʹhétig eszméletlen volt, kegyes uram.
ʹ Uramisten!
ʹ A flotta rögtön Algírba hajózott, és sikerült azonnal kihallgatást kapnunk a szultán helytartójától.
Igen megértőnek bizonyult, elküldte embereit a város minden rabszolgaʹkereskedőjéhez, s fejedelmi
váltságdíjat ajánlott fel, ha visszaadják az O'Malley úrhölgyet, vagy legalábbis ha valaki olyan

tájékoztatást ad, amely a hölgy visszatéréséhez vezethet. De nem kaptunk semmiféle hírt. A szultán
helytartója ugyanarra a következtetésre jutott, mint az imént a gróf: úrnőnk nem ért el élve Algírba.
MacGuire hangja elcsuklott, keze fejével a szemét törölgette.
Niall Burkeʹöt mintha főbe kólintották volna, Skye meghalt? Nem! Ez lehetetlen! Skye nem halhatott
meg! Niallt kegyetlenül rázta a férfiʹzokogás. Kikászálódott az ágyból és kitámolygott az erkélyre.
Körülötte minden csak úgy lüktet az élettől, és akkor ezek azt akarják elhitetni vele, hogy meghalt! A
hűvös márvány mellvédbe kapaszkodott, s beleüvöltötte a levegőbe a méltánytalanság, az
igazságtalanság miatt érzett haragját. Üvöltött, míg annyira be nem rekedt, hogy nem jött ki hanga
torkán.
Egyszerre egy kar ölelését érezte maga körül, s egy halk hang nyugtató szavait hallotta, de a
beszédből nem értett semmit. Hagyta, hogy valaki bevezesse a szobába, s ott, alighogy az ágyhoz ért,
eszméletlenül esett össze. Constanza Cuidadela a fejét csóválta, miközben a paplant a férfira húzta.
Megtapintotta Niall homlokát.
ʹ A lord megint belázasodott, MacGuire kapitány ʹ szólt. ʹ Magának kell itt maradnia vele éjszakára,
mivel apám nem lesz hajlandó eltekinteni a büntetésemtől.
MacGuire bólintott.
ʹ Nem könnyű ember a maga édesapja ʹ vélekedett.
A lány nem szólt semmit. Csendben tette a dolgát, gondoskodott eszméletlen betegéről. Lesimította
a párnákat, megigazította a paplant, és az ágy melletti asztalra helyezte a jégbehűtött kancsót.
Vecsernyére hívott a harangszó.
ʹ Most mennem kell ʹ mondta Constanza. ʹ Ana majd hoz friss vizet, és segít.
Ezzel eltávozott.
MacGuire egész éjjel vigyázott Niallra. Aki, különös módon, nem hánykolódott, hanem baljós
mozdulatlanságban feküdt, miközben nagydarab testét emésztette a láz. Az O'Malley flotta kapitánya
szorgosan gondoskodott róla: rendszeresen rakta a homlokára az illatos vizesborogatást
leerőszakolta a torkán az édes narancslevet. Ana szabályos időközökben látogatott be, friss vizet és
narancslevet hozott a betegnek. Egyszer pedig MacGuireʹnak hozott egy tálcát: egy kis hideg
csirkehússal, kenyérrel, gyümölccsel és egy korsóval, amelyben aranylott az édes bor.
Amikor szó nélkül letette a tálcát a hosszú diófa asztalra, MacGuire megkérdezte tőle:
ʹ Hogy van a kislány? Fellángolt Ana fekete szeme:
ʹ Imádkozik a kápolnában a maga főnökéért, senor ʹ hangzott a kurta válasz. Ezzel elment.
MacGuire mohón befalta az ételt, kiitta a korsó tartalmának a felét, aztán ismét az ágyhoz telepedett.
Hajnal felé elszundikált, de csakhamar felébresztette egy fájdalmas, rémült kiáltás. Lord Bürke felült
az ágyban, csukott szeméből az orcájára ömlöttek könnyei.
ʹ Skye! Skye! ʹ zokogta keservesen. ʹ Ne hagyj el, szerelmem! Jöjj vissza hozzám! Gyere vissza!

MacGuireʹt egy pillanatra megbénította ez a rettenetes gyötrődés. Aztán szelíden megrázta a zokogó
férfit.
ʹ Uram! Kegyes uram! ʹ mondta. ʹ Rosszat álmodott. Csak álom az egész.
Niall fokozatosan megnyugodott, s végül visszahanyatlott párnáira.

Hűvös volt a homloka. MacGuire megkönnyebbülve látott munkához: kicserélte az alvó ember
átizzadt hálóingét.
Constanza már a hajnali mise után megjelent, hogy lássa: hogyʹmint van a páciens. Kíséretében volt
Ana.
ʹ Jól látta el a feladatát, kapitány ʹ dicsérte a megviselt MacGuireʹt Constanza. ʹ Menjen és pihenjen
le. Mostantól fogva én gondoskodom Senor Niallról.
ʹ De hát maga se pihent, kislány ʹ tiltakozott MacGuire. ʹ Aludnia kéne. Lord Bürke már nincs
veszélyben. Elég, ha Ana vigyáz rá.
Atyailag tette a karját Constanza vállára, hogy az ajtóhoz vezesse, és döbbenten hallotta, hogy a lány
felszisszen. Vékony, piros csík ütött át a ruhaujján, s a kapitány tágra nyílt szemmel bámulta.
ʹ Igen! ʹ csattant fel Ana. ʹ Az éjszaka a grófúr megverte az én édes Constanzámat.
ʹ Ana! ʹ kiáltott fel Constanza, és Ana elpirult szégyenében. ʹ A gróf az apám, és az apa kötelessége,
hogy büntesse megtévedt gyermekét. Kétségbe vontam a tekintélyét. Nem volt igazam.
ʹ Az én nináʹm, az én kisasszonykám valóságos szent! A Conde valósággal élvezi, ha fájdalmat
okozhat neki.
ʹ Ana! Nagyon kérlek! Ha a gróf véletlenül meghallja, hát elküld innen, s tudod, hogy rajtad kívül
nincs senkim.
A szolgáló összeszorította ajkát, felsóhajtott és biccentett.
ʹ A Conde most kormányzói teendőit látja el? ʹ érdeklődött MacGuire. ʹ A két nő bólintott. ʹ Akkor
hát, Senorita Constanza, kölök magával egy alkut. Vigyázok Lord Burkeʹre a délutáni sziesztáig, s
közben maga alszik a sezlonon. Délután pedig elvonulok a szobámba, pihenni.
Ana ajka széles mosolyra húzódott. Ez a kapitány muy simpático, nagyon együtt érző az ő
Constanzájával. Ezért hát, gondolta Ana, rendes ember, akiben meg lehet bízni. Néhány perc múlva
otthagyta ifjú úrnőjét, aki közben szépen elaludt. MacGuire pedig vigyázott Constanzára is, Niallra is.
Késő délután, amikor már hosszú, mályvaszínű árnyak mutatkoztak és némileg enyhült a forróság,
ismét kinyílt Niall Bürke ezüstszürke szeme. Nyomban emlékezett rá, hol van, és emlékezett a
körülményekre is, amelyek idevetették. Nagyʹnagy szomorúság tört rá, és mély sóhajt hallatott.
Hogy érzi magát, Senor Niall?

Niall a karcsú lányra pillantott. Ördögi pocsékul, rúna, de a jelek szerint élek, úgyhogy nem tehetek
mást, mint hogy folytatom ezt az életnek nevezett micsodát.

ʹ Mondja csak, nagyon szép volt a mátkája?
A kérdés nyíltsága, közvetlensége úgy érte a férfit, mintha sót hintettek volna a nyílt sebre, úgyhogy
felszisszent. Mély lélegzetet vett.
ʹ Elképzelni sem lehet gyönyörűbb teremtést, nina ʹ válaszolta azután. ʹ A haja akár a fekete
viharfelhő. Bőre simasága és színe akár a gardénia, a szeme pedig mint a tenger csodás kékje Írország
partjainál. Kedves volt, de büszke. És nemcsak az én édes, drága szerelmem volt ő, hanem a legjobb
barátom is, és rettenetesen fog hiányozni hátralévő életem minden egyes napján.
Constanza szeme megtelt könnyel.
ʹ Csak azt remélem ʹ mondta halkan ʹ, hogy valamikor engem is így szeret majd valaki.
ʹ Nem látom okát az ellenkezőjének, rúna ʹ jegyezte meg Niall. ʹ Nem is értem, hogy miért nincs
még férjnél. Mennyi idős?
ʹ Tizenöt éves vagyok, Senor Niall.
ʹ És a sziget fiatal urainak legalább a fele nem járt még az édesapjánál, hogy megkérje a maga kezét?
Vagy talán vakok egytől egyig?
A lány félénken elmosolyodott, majd elpirult.
ʹ Nem fogja megkérni a kezemet senki, Senor Niall ʹ jelentette ki szomorúan. ʹ Apám már régen
eljátszotta az én férjhez menési esélyeimet. Tegnap este, amikor apám az ön mátkájáról beszélt, ön
bizonyára gorombának vélte, pedig másról van szó. Az ön megpróbáltatásai felidéztek benne valamit,
amit legszívesebben örökre elfelejtene. Majdnem tizenhat éve történt, hogy mór kalózok támadták
meg szigetünket, s amikor végre eltávoztak, fogolyként magukkal vitték édesanyámat. Apám
mélységesen szerette, és majd' megőrült a fájdalomtól. Hatʹhét múltán módjában állt kiváltani
hitvesét a rabságból. Hat hónap múlva megszülettem én. Jóllehet anyám a papoknak megesküdött a
kalendárium minden szentjére, sőt magára a Szűzanyára, hogy a kalózok nem nyúltak hozzá, apám
sose tudta meggyőzni önmagát, hogy igazán higgyen neki. Soha. És minél előrehaladottabb lett
anyám állapota, annál jobban elidegenedett tőle apám. Anyám imádta a férjét, és a szíve összetört.
Csak addig élt, ameddig a világra nem hozott, aztán meghalt, elfogyott, mint a gyertyaszál.
ʹ A sors iróniája ʹ folytatta Constanza ʹ, hogy nagyon hasonlítok rá. Életem minden egyes napján
eleven szemrehányásnak láthatott apám. Aztán odáig fajult a dolog, hogy felelősnek tartott anyám
haláláért, és oly mértékben elterjesztette, hogy talán nem ő a valódi apám, hogy egyetlen
tisztességes mallorcai család se tűrte volna el, hogy valamelyik fiúivadéka házassági ajánlatot tegyen
nekem. Pedig hát kétségtelenül apám édes gyermeke vagyok. Ana, mielőtt a dajkám lett, anyám
szolgálólánya volt. Kasztíliából jött anyámmal együtt, az idő tájt, amikor szüleim házasságra léptek.
Vele volt akkor is, amikor elrabolták, és esküszik, hogy anyám nem ismert férfit apámon kívül.
Constanza hirtelen elhallgatott. Paprikapiros lett az arca. Niall Bürke felfogta a lány zavarának okát.

ʹ Sose bánd, rúna, hogy elmondtad nekem mindezt ʹ nyugtatta meg a lányt ʹ, én az a fajta férfi
vagyok, akinek a nők szeretik kiönteni a szívüket. Most már megértem édesapádat. Nyers modorú
ember, de őszintén hiszi, hogy az igazat mondta el nekem.
A lány Niall ágyánál térdelt. Szép, tojásdad arcát a férfi felé fordította.
ʹ Nagyon sajnálom, Senor Niall ʹ mondotta. ʹ Tudom, mennyire elszomorítja a mátkája elvesztése,
de Isten úgy akarta, hogy ön életben maradjon. Mind a ketten imádkozni fogunk az ön Skyeʹnak a
halhatatlan lelkéért, de meg kell ígérnie, hogy mindent elkövet felgyógyulása érdekében.
Niall Burkeʹöt meghatotta a lány becsületes, részvétteli törődése. Nagy tenyerét a lány kis kezére
tette.
ʹ Jól van, Constanza ʹ mondta. ʹ Megígérem, de neked is meg kell ígérned, hogy a segítségemre
leszel.
Kissé megremegett Constanza keze, és arcbőre tetszetős rózsaszínre változott, miközben sötétarany
szempillái súrolták orcáit.
ʹ Ha úgy kívánja. ʹ válaszolta halkan.
ʹ Igen, úgy kívánom ʹ bólintott Bürke, és elengedte a lány kezét.
A következő néhány hét alatt Niall mindinkább erőre kapott. Láza végre megszűnt, étvágya megnőtt.
Már képes volt elhagyni az ágyát és sétálgatni a szobájában. Aztán, egy szép napon, kimerészkedett a
kertbe. Olyan boldognak hosszú hetek óta nem érezte magát, mint azon a délutánon. Constanza és ő
ʹ Ana kíséretével ʹ a gyepen uzsonnáztak, kis húsgombócokat, bő nedvű zöld szőlőt és finom bort
fogyasztottak. Niall írországi fiatalságáról mesélt a két nőnek; első ízben láttaʹhallotta Constanzát
nevetni, a valódi vidámság édesen gyöngyöző kacagásával, amikor egy különösen mulatságos
históriát adott elő valamelyik csínyéről. Most már jól aludt Niall minden éjszaka, s lassan
elhalványultak, majd egészen megszűntek a lidérces álmok, amelyekben Skye küszködött a berber
kalózokkal.
Az O'Malley flotta ismét befutott Mallorca fővárosának kikötőjébe. Az emberek több hónapot
töltöttek Algírban, kerestékʹkutatták úrnőjüket, de nem sikerült a nyomára jutniuk. A szultán
helytartója bőkezű adományokat juttatott az O'Malley famíliának, remélvén, hogy ezzel kiengeszteli a
családot. A jelek szerint minden remény elveszett, hogy életben találják az O'Malley nemzetség fejét.
Az ír hajók, MacGuire kapitány vezetésével, már készültek a hazafelé útra, Niallt viszont még nem
találták elég erősnek a tengeri utazásra.
Niall MacGuireʹra bízta Inist, és hosszú levelet adott át a kapitánynak. A levél az édesapjának szólt,
Niall elsírta benne minden bánatát, s a következő szavakkal fejezte be sorait: ͣSemmiféle házassági
szerződést ne köss a nevemben. Majd csak eljön az idő, amikor eleget tehetek családalapítási
kötelezettségemnek."
Niall Bürke azzal a különös érzéssel intett búcsút az O'Malley flottának, hogy valami végleg eltűnt az
életéből. A Conde kertjéből nézte, mint vitorláznak ki a tengerre a hajók.

Vendéglátójával nemigen találkozott. Voltaképpen örült ennek, a rideg spanyolnak ugyanis nemigen
élvezte a társaságát.
Egy szép napon Constanza megkérdezte, vanʹe kedve kilovagolni. Niall örömmel fogadta az ötletet.
Délután egy tüzes, aranyderes arab mén hátán ügetett a kökörcsin és a szellőrózsa színeiben tobzódó
mezőn. Mellette lovagolt Constanza, elegáns kis fehér arab kancáján. Jó lovas a lány, állapította meg
magában Niall; biztosan ül a nyeregben, szelíden, de mégis erős kézzel irányítja lovát.
A délutáni hőségben a tengerre néző réten telepedtek le, pihentetni a lovakat és elfogyasztani az
elemózsiát, amelyet Ana csomagolt be a számukra. Constanza kis fehér abroszt terített a pázsitra;
ropogós kenyér, puha, érett sajt, őszibarack, körte, és fehérbor volt az ebédjük. Niall lenyergelte a
lovakat, hadd pihenjenek. Hatalmas dúslombú fa borította árnyékba kettejüket, s átható kakukkfűillat
árasztotta el a tájat.
Csendben falatoztak.
ʹ Nemsokára elhagy minket ʹ szólalt meg nagy sokára Constanza. ʹ Hová megy? Haza Írországba?
Egy pillanatra elkomorult Niall arca:
ʹ Nem mindjárt, rúna ʹ válaszolta. ʹ Előbb még utazgatok egy kicsit. De aztán vissza kell mennem,
mert én vagyok apám egyetlen örököse. Az első házasságomat érvénytelenítették. A második pedig
tulajdonképpen el se kezdődött.
ʹ Meg fogja találni a boldogságát, Senor Niall. Minden este imádkozom önért a Szűzanyához.
Niall forró tenyerével megsimogatta a lány arcát.
ʹ Édes teremtés vagy, Constanza ʹ mondta.
A lány elpirult, s orcáját a férfikézhez szorította. Niall hirtelen vágyat érzett, hogy megcsókolja, és
meg is tette. Átölelte Constanzát, ráhajolt és a száját kereste a szájával. Eszeveszetten reszketett a
lány, de nem küzdött ellene. Niall fölbátorodott. Nyelvével szép szelíden szétválasztotta a lány ajkait,
behatolt a jó illatú üregbe, és simogatta a bársonyos nyelvet a sajátjával. Egyik kezével erősen fogta a
lány derekát, a másikkal az üde, telt melleket kereste.
Constanza elrántotta a fejét és levegőért kapkodott. És kétségbeesetten próbálta lefogni a férfi kezét.
De nem Nialltól félt, hanem önmagától. Niall Bürke: úriember, és ha egyetlen szóval kéri, hogy
fékezze magát, hát a lord engedelmeskedik; csakhogy Constanza nem volt képes kimondani ezt a
szót. Soha még férfi úgy nem csókolta és érintette meg, mint most Niall. Olyan hevesen vert a lány
szíve, hogy attól félt, kiszakad a helyéből. De azért nem akadályozta meg a férfit semmiben. Niall
szája ismét csókolta az ajkait, és Constanzán olyan szenvedély vett erőt, amilyet addig sosem érzett.
A férfiujjak meglazították a fűzőt, és gyöngéden lehámozták a csipkés ingvállat.
Niallt meglepte, hogy a lány milyen könnyen megadja magát. Egészen biztosan szűz, mondta
magában a férfi, s lám, mégis milyen szívesen fogadja a közeledésemet. Egy pillanatig bűntudatot
érzett Lord Bürke, de rögtön kiverte a fejéből a gondolatot. Skye halott, de ő maga él, Constanza
Cuidadela pedig friss és üde. A férfiszemek örömmel legelésztek a fiatal keblek gyönyörűséges

aranyhalmain ʹ a büszkén meredező sötét korallpiros csöcsök feszesek, akár a még ki nem nyílt
rózsabimbó. Niall szinte áhítattal becézgette, csókolgatta őket, s örült a lány halk sóhajainak.
Constanza egész bensőjét ismeretlen feszültség járta át. Egy kicsit meg is ijedt tőle. Nem akarta, hogy
Niall abbahagyja a dolgot, de kisvártatva Niall maga hagyta abba ʹ hirtelen és kéretlenül.
ʹ Szűz vagy, ugye niiía? ʹ kérdezte, s a lány pirulásában benne volt a válasz. ʹ Nem foglak
megbecsteleníteni, Constanza ʹ mondta ünnepélyesen. ʹ Nem lenne helyénvaló, ha elrontanám a
jövendőbelid örömét, kivált mivel kezdettől fogva olyan kedves voltál hozzám. Nem volt jogom
megtenni, amit az imént tettem. Kérem a bocsánatodat és a megértésedet.
Constanza mozdulatlanul ült, és semmit sem tett, hogy elfedje melle meztelenségét. A réten az
aranyderes csődör kihívó, dacos nyerítéssel vadul hágta meg a fehér kancát, harapdálta a nőstény
selymes nyakát és belevágta nagy rúdját. Constanza felállt és gyorsan, ügyesen lehántott magáról
minden ruhát. Büszke pillantást vetett Niallra.
ʹ Azt akarom ʹ szólt halkan. ʹ hogy csináld azt, amit a csődöröd csinálta a kancámmal.
Niall Bürke fájó görcsöt érzett az ágyékában. Az ilyen felszólításnak csak egy szent nem tenne eleget,
márpedig ő korántsem szent. De nem is kéjenc vagy kicsapongó. Aztán támadt egy ötlete. Miért ne? ʹ
gondolta. Előbbʹutóbb úgyis meg kell lennie. Ezért hát így szólt:
ʹ Akarsz a feleségem lenni, Constanza?
ʹ Igen ʹ hangzott a válasz. Niall fölállt és lassan lehúzta magáról a ruhát. Constanza kíváncsian nézte.
Fivére nem volt, így hát nem voltak biztos ismeretei a férfitest anatómiájáról. Niall a kezébe vette a
lány kezét.
ʹ Érints meg ʹ szólt szelíden. ʹ Érints meg, rúna. Ígérem, hogy ez a kígyó nem fog megmarni. Sőt,
szeretni fog, mégpedig jól.
A kis kacsó szelíden és szűzies kíváncsisággal fogta át a ͣkígyót". Niall visszafojtotta a lélegzetét; félt,
hogy megrémíti a lányt. A forró kis kéz becézgette, naivitással, vegyes hozzáértéssel cirógatta,
úgyhogy a férfi hangosan felnyögött.
ʹ Fájdalmat okoztam? ʹ aggodalmaskodott a lány.
ʹ Ugyan, kincsem! Ellenkezőleg. Nagyonʹnagyon élvezem.
Átölelte a nőt, és ismét megcsókolta. A fokozódó szenvedély megkeményítette Constanza gömbölyű
mellét, úgy feszült a férfi sötét szőrzetű mellkasához, hogy a csöpp mellbimbó egészen
megmerevedett a vágyakozástól. A női test úgy simult a férfiéhoz, akár az izzó selyem, és
megremegett kissé, amikor kezdtek széttárulni a lábak.
ʹ Tégy magadévá, én Niallom! ʹ suttogta szenvedélyesen Constanza.
Niall szelíden a pázsitra fektette a lányt, s mellé térdelt. Tágra nyílt a nő ibolyaszínű szeme, amikor a
férfi ajkával illette az egyik mellbimbót. Lassan szívtaʹszopogatta, és az ezüstszürke szempár egyre
szűkölt, amikor a nő mind lázasabban zihált, és vonaglani kezdett a csípője. A simogató férfikéz

lesiklott a lázban égő leánytesten, és Constanza összerándult, amikor Niall a legtitokzatosabb
testrészt érintette.
Vadul zakatolt a lány szíve, amikor addig ismeretlen, semmihez sem fogható érzések vihara zúgott el
fölötte. Fájdalom árasztotta el a hasát, s egy másfajta fájdalom azt a testrészét, amelyet a férfikéz
babusgatott, csiklandozott. Constanza fölsikoltott.
ʹ Jól van, aranyom ʹ nyugtatta Niall ʹ, mostantól már jobb lesz. ʹ Ráfeküdt, széttárta a lány remegő
combjait és lassan közéjük hatolt. A lány úgy nyílt ki, akár a virág. Állhatatosan, pillanatnyi szünet
nélkül nézett a férfi szemébe, akkor is, amikor a férfi áthatolt a feszes kis szűzhártyán ʹ gyors
mozdulattal, hogy minél kevésbé fájjon.
Constanza érezte, mint terjed sebesen testében az égető fájdalom, és felkiáltott. E tiltakozást
nyomban elfojtották Niall ajkai, a férfi nyelve behatolt a nő szájába, s a lázasan lüktető férfinyíl
ritmusára mozgott a fogak között. Valami csodás dolog történt Constanzával, és lelkesen mozgatta
csípőjét, hogy összhangba kerüljön a férfi mozgásával. Elmúlt a fájdalom, és Constanza szárnyalt, akár
a szabadon repülő madár. A kis kezek belekapaszkodtak a férfi feszes farába, hogy még közelebb és
közelebb kerüljön hozzá, és amikor Constanza a csúcsra ért, felsikoltott és elalélt.
Niall Bürke a kimerültségtől lihegve, döbbenten feküdt mellette. Soha még szűzlánynál nem
tapasztalt ekkora szenvedélyt. Márpedig szűz volt a lány, mint a combjain mutatkozó vér is bizonyítja.
S most itt hever erőtlenül, eszméletlenül. A férfi egy pillanatig nézte ʹ ez a nő lesz tehát a felesége.
Annyi bizonyos, hogy nagyon szép, s jóllehet Niall nem volt biztos benne, hogy kedvére való ez a
túláradó szenvedélyesség, Constanza kétségtelenül jobb lesz az ágyban, mint amilyen szegény
Darragh volt. Az öreg MacWilliamet eleinte talán bosszantani fogja a fia meglepetésszerűen szerzett
új felesége, de szerencsés esetben úgy tud majd beállítani Írországba Niall Constanzával, hogy gyerek
van az asszony szíve alatt ʹ vagy esetleg már a mellén. Amely esetben MacWilliam nagyúr mindent
megbocsátana.
Constanza szinte alig lélegzett, s Niall a karjaiba vette, hogy megmelegítse, hogy fölélessze. Szorosan
ölelte, s kedveskedő szavakat súgott a fülébe. Kinyílt az ibolyaszínű szempár, egyenesen a férfi
szemébe nézett, és sötét pír borította el Constanza arcát.
ʹ Ó, Niall ʹ rebegte ʹ, most biztos rosszat gondolsz rólam!
De jaj, milyen csodálatos volt!
ʹ Tudod, mit gondolok rúnái ʹ nevetett Niall. ʹ Azt, hogy milyen szerencsés fickó vagyok. Egészen
nagyszerű voltál. Most hogy érzed magad, bogárkám?
ʹ Szárnyaltam, Niall! Valósággal repültem! Olyan, de olyan boldog vagyok! És szeretném, ha
megismételnénk.
ʹ Nemsokára ismét együtt fogunk szárnyalni, kedves ʹ mosolygott Niall. ʹ de most azt ajánlom,
menjünk vissza Pálmába. Meg akarom kérni apádtól a kezedet.
Felállt, és öltözni kezdett, de nehezére esett erre összpontosítani, amikor Constanza meztelenül
feküdt előtte a mezei virágok és a puha zöld fű alkotta ágyon. Niall feléje nyújtotta a kezét:

ʹ No, jöjjön, hölgyem, hadd legyek a szolgálója.
Constanza feltápászkodott, s Niallt ismét elkápráztatta a karcsú test tökélye. Lassan húzta fel a lány
az alsóneműt, a szoknyát, majd a felsőrészt, amelyet Niall segített befűzni, de előbb még kezébe
vette és becézgette a gömbölyű kis melleket. Constanza a férfinak dőlt és elégedetlen dorombolt.
Niall szeretettel paskolta meg a fenekét.

ʹ Eridj, nina ʹ mondta, ʹ pakold be az ételt a kosárba, én pedig összeterelem és fölnyergelem a
lovakat.
Késő délután értek vissza Pálmába. Egyetlen pillantás Constanza arcára ʹ s Ana örömkiáltásban tört
ki. Amikor Niall leszállt a lováról, az idősebbik nő megragadta a kezét és csókot hintett rá.
ʹ Gracias, Senor Niall! Köszönöm! Az én Constanzám jó felesége lesz önnek. Esküszöm!
ʹ Tehát azt gondolod, Ana, hogy a Conde beleegyezik?
ʹ Először el fogja utasítani önt a grófʹ válaszolt Ana ravasz pillantással. ʹ mivel sose tudta
megbocsátani az én rúnám világra jöttét. Ha azonban megmondja neki, hogy megbecstelenítette a
leányát, hát azonnal beleegyezik a házasságba, mert a botránytól jobban fél, mint bármi mástól.
ʹ Akkor rögtön beszélek vele, Ana ʹ mosolyodott el Niall.
Miközben Constanza a meleg vízzel telt, illatosított kádban lubickolt, Lord Bürke igyekezett
elterpeszteni hosszú figuráját a Conde könyvtárának egyik meglehetősen kényelmetlen székében. Egy
kis borospohár talpát forgatta nagy tenyerében. A gróf ridegen tekintett vendégére.
ʹ Nemde, helyrejött az egészsége, Lord Bürke? ʹ szólt. Inkább kijelentés volt ez, mint kérdés. ʹ
Gondolom, nemsokára itt hagy bennünket.
ʹ Nemsokára, grófúr ʹ bólintott Niall. ʹ S amikor távozom, szeretnék valamit magammal vinni
Mallorcáról.
ʹ Valami nevezetes emléket talán, Lord Bürke? Niallból ellenállhatatlanul kitört a nevetés:
ʹ Nevezetesnek nevezeteset ʹ mondta. ʹ Szeretném nőül venni Constanzát. Ezennel megkérem öntől
a leánya kezét.
ʹ Ez lehetetlen, Lord Bürke ʹjelentette ki a gróf rezzenéstelen arccal.
ʹ Már eljegyezték valakivel talán? ʹ Nem.
ʹ Valami halálos kórban szenved? ʹ Nem.
ʹ De hát akkor miért az elutasítás? Egyetlen fia és örököse vagyok egy gazdag nemesembernek.
Családom éppoly előkelő, mint az öné. Önnek unokái születnének. És a leánya semmiben sem
szenvedne hiányt.

ʹ Nem tartozom önnek magyarázattal, Lord Bürke. Constanza atyja vagyok, s elutasítom a
leánykérést. Csakis az én szavam számít.

Niall melyet lélegzett.
ʹ Azért utasít el, mert kétségei vannak az apasága felől? Francisco Cuidadela elsápadt.
ʹ Micsoda arcátlanság, Lord Bürke! Távozzék! Nem vagyok hajlandó megvitatni a kérdést.
Lord Bürke ezüstszürke szeme összeszűkült.
ʹ Akkor hát hadd közöljem Önnel, Conde ʹ mondotta. ʹ hogyan töltöttem a mai délutánt. Úgy, hogy
élveztem az ön leányának a kegyeit. Nagyon is készségesen részeltetett bennük, s örömmel
jelenthetem ki, hogy szűz volt. Meglehet, a magvam már meg is fogant az ő termékeny méhében. Ön
tehát szándékosan tönkreteszi a leánya házassági esélyeit Mallorca szigetén. És egyetlen zárda se
fogadná be őt. Hogyan nézne ön a barátai, az ismerősei szemébe, amikor látható lesz, hogy
Constanza várandós a gyermekemmel? Ön utolsó sarja a családjának, Gondé, s elhunyt feleségének
családja már régen kihalt. Constanzát tehát sehová se küldheti, ahol elrejthetné a szégyenét. Szinte
hallom már a barátainak, az ismerőseinek a gúnykacaját. És ha netán Fülöp király miéhez jut ennek a
botránynak a híre, hát hamar kipenderítheti önt a kormányzói székből. Ha azonban hozzám adja a
leányát, irigyelni fogják, amiért ilyen nagy vadat fogott ki vőnek. De persze a döntés az ön kezében
van.
Francisco Cuidadela arcszíne fehérről vörösre, majd ismét fehérre váltott, mialatt Niall beszélt. Végül
fojtott hang tört elő a torkából.
ʹ Úgy értsem ezt, hogy elfogadja a javaslatomat? ʹ kérdezte udvariasan Niall.
Az idősebb férfi tétován bólintott, mire Niall elégedetten elmosolyodott.
ʹ Holnap felkeressük a püspököt ʹ mondotta ʹ, és megbeszéljük vele, mikor hirdeti ki először a
házasságot. Kérem, hogy holnap reggel a titkára adja át nekem a házassági szerződés egy példányát.
Remélem, Constanza hozománya tekintetében nem lesz szűkmarkú, grófúr, utóvégre az egyetlen
gyermeke. Én ugyan nem sokat törődöm az ilyesmivel ʹ tette hozzá Lord Bürke. ʹ de apám elvárja.
A gróf sötét pillantást vetett a fiatalabb férfira. Niall mosolyogva távozott a könyvtárszobából. No, ez
is megvan. Úgyhogy ismét vőlegény. ͣRemélem, a házasságból ezúttal születnek majd gyermekek",
gondolta.
Constanza nem ér fel Skyeʹjal, sose foglalhatja el a szívében Skye helyét. Skyeʹon kívül sohasem
szeretett senkit. Miért olyan kegyetlen a sors, hogy éppen a házasságkötés küszöbén sodorta el őket
egymástól?
ʹ Skye ʹ suttogta Niall. ʹ Skye O'Malley, én szerelmem.

Nem, nem, sose fogja Constanzát úgy szeretni, mint ahogyan Skyeʹt szerette. De hát Gonstanza
kedves, jó teremtés, és igazán megérdemli a gondoskodást. Része is lesz benne, fogadkozott
magában Lord Bürke, de amikor behunyta szemét, hogy fölidézze magában a tojásdad arcot, az
ibolyaszínű szemeket és a szőke fürtök glóriáját, bizony fekete hajkoszorú jelent meg a szeme előtt, s
a hajkoszorú szív alakú arcot, nevető kék szemeket és puha piros ajkakat foglalt keretbe.
ʹ A fene egyen meg, Skye O'Malley! ʹ káromkodott magában Niall Bürke. ʹ Hát tehetek én róla, hogy
én életben vagyok. Ne kísérts, édesem, hadd legyen részem valami boldogságban!
Lord Bürke bejelentette Constanzának:
ʹ Apád beleegyezett a házasságunkba, aranyom. Megkérjük a püspök urat, hogy már a holnapi misén
hirdesse ki a kettőnk házasságkötését, és a házassági szerződést is aláírjuk holnap.
ʹ Nem is hiszem el ʹ mondta Constanza, levegő után kapkodva és csillogó szemekkel. ʹ Hogyan
tudtad meggyőzni apámat?
ʹ Elmondtam neki, hogyan töltöttük a délutánt ʹ válaszolta kurtán Niall.
Constanza majdnem elájult.
ʹ Jaj! Akkor bizony meg fog verni engem az apám. Niall látta a lány elfehéredett arcát, s tudta, hogy
Constanza nem túloz.
ʹ Sose félj, Constanzita. Nem hagyom, hogy bárki bántson téged. Még ha az apád is.
A lány boldogan mosolyogva simult a férfi karjaiba, és Niall már nagyon régen érezte magát ilyen
elégedettnek. Szereti őt ez a lány, szüksége van rá, és jól fog alakulni a kettejük kapcsolata.
Másnap reggel aláírták a házassági szerződést, és Pálma székesegyházában, a déli misén sor került a
házasságkötés első kihirdetésére. Már napszállta előtt rengeteg gratuláció érkezett a kormányzói
villába, a sziget legjobb családjaitól. A Conde különösen akkor volt elragadtatva, amikor egy jó
barátja, aki korábban hosszabb időt töltött Londonban és Dublinban, gratulált neki, amiért ilyen jó
férjet fogott Constanzának.
ʹ Lord Bürke édesapja igen gazdag ember, kedves Francisco, és éppoly nagy szeretettel csüng
egyetlen fián, mint te Constanzán. Micsoda jó parti! De hát te mindig is ravasz fickó voltál, öregem!
Cinkosán röhögve nézett össze a két jeles férfiú, és a gróf lassan úgy érezte, hogy mégis győztesen
került ki ebből a kalamajkából. S ez kétségtelenül tompította Niall iránt érzett ellenszenvét.
Egy hónapon belül még kétszer hirdették ki a házasságkötést, és egy szép téli délelőttön, néhány
nappal a vízkereszti ünnepségek után, Constanza Maria Teresa Floreal Alcudia Cuidadela és Lord Niall
Sean Bürke a házasság szent kötelékében egyesíttettek. A szertartást Mallorca püspöke végezte el.
A nap átragyogott a székesegyház színes üvegablakain, szép mintákat rajzolt a halványszürke
kőpadlóra. A menyasszony előtt halvány rózsaszínbe öltözött hat kis koszorúslány haladt; hajukon
rózsabimbó koszorú. Aranyozott kosarat vittek, s bőkezűen szórták belőle a virágszirmokat.

Constanza az édesapja karjába csimpaszkodott. Súlyos selyemʹbrokát ruhát viselt, a felső szoknya
alatt ezüstbrókát alsószoknyát. A buggyos ruhaujj fehér brokátból készült; kivillant ezüstös bélése. A
fehér brokát ingváll szorosan tapadt a testhez, úgyhogy jól érvényesült a menyasszony dús keble.
Constanza aranyhaja szabadon omlott vállára, fejét fehér rózsabimbó koszorú koronázta, a koszorút
kis gyöngyök erősítették a körülötte lebegő csipkefelhőhöz. A menyasszony kezében gardéniacsokor.
Karcsú nyakát gyöngysor ékesítette.
Hasonlóan elegáns volt az oltárnál várakozó vőlegény. Selyemharisnyája pirossal és arannyal
csíkozott, fölötte buggyos, hasított, bordó térdnadrág. A magas gallérú, rövid selyem zeke elől nyitott
volt, látni engedte a csuklónál fodros, hímzett, fehér selyeminget. A zeke fölött gyöngyökkel és
aranyfüzérrel ékesített, bordó bársonymellény. A drágakövekkel ékesített hetyke bársonysapkát
rózsaszín toll díszítette.
Niall kardja és tőre a legfinomabb toledói acélból készült, a markolat viszont aranyból, gazdag
gyémántʹ és rubindíszítéssel. Nyaka körül súlyos aranylánc.
A nők megbámulták a vőlegény széles mellkasát és formás lábszárát, és sóhajtoztak a legyezőjük
mögött. Vajon hogy a csudába fogott magának az a csenevész kis teremtés egy ilyen férfit? Híre
terjedt, hogy a házaspár még néhány hónapot Mallorcán tölt, mielőtt elutazik Londonba, az ifjú angol
királynő, Erzsébet udvarába. Ez idő alatt talán alkalmuk lesz felkínálni bájaikat a jóképű Lord Burkeʹ
nek? S akkor megmutatják neki, milyen nagy hibát követett el, amikor ilyen elhamarkodottan
megházasodott.
Véget ért a szertartás, és a püspök engedélyével Niall gyöngéd csókot lehelt a menyasszony ajkára.
Constanza csillogó szeme és kedves pirulása boldogságról árulkodott. Az ifjú pár végigvonult a
templom ülőhelyei között, aztán visszatért a kormányzói villába. Rövidesen ott üdvözölték a
vendégeket.
A gróf nem takarékoskodott egyetlen gyermeke esküvői lakomájával. Marhahústól, sült báránytól és
gödölyétől, szalonnás kacsától, aszpikba ágyazott hattyútól, citromos, gyömbéres kappantól
roskadoztak az asztalok. Gőzölgött a galambʹ és a pacsirtaʹpástétomok kérge, pirosló rákok és zöld
olajbogyók fénylettek a sáfrányszínű rizs halmain. Fehérborban ázó fűszernövényekkel körített
garnélarákot is kóstolhattak a vendégek, de nyers osztrigát, friss zöldhagymát és piros almát is. Egy
egész asztalt szántak a vendéglátók az édességekre. Piros, zöld, aranyszínű gyümölcskocsonya
pompázott a tálakon; volt ott cukrozott mandula, sokféle sütemény; gyümölcs marcipántorták, s
ezüst tálcákon fekete mazsolaszőlő, bíborszínű füge, zöld és fehér szőlő meg sevillai narancs. A
szökőkutakból mélyvörös és aranyló bor meg nehéz, részegítő sör fakadt.
A vendégek között fölʹalá járkáló zenészek vérpezsdítő melódiákat játszottak. Niall és Constanza az
asztalfőn ültek, s fogadták a szerencsekívánatokat. Mindkettőjüknek feltűntek a sóvár pillantások,
amelyeket a jelenlévő hölgyek vetettek a vőlegényre, s a menyasszony árvácskaszínű szeme
elsötétült a féltékenységtől.
ʹ Olyan vagy most, mint egy sértődött kiscica ʹ tréfálkozott Niall.
ʹ Csak arra gondoltam, hogy a márkiné, hiába a mély dekoltázs és a kifestett arc, legalább tíz évvel
idősebb nálad ʹ válaszolta Constanza.

ʹ De éles a nyelved, rúna). ʹ kacagott Niall. Aztán végigsimogatta Constanzát a tekintetével.
ʹ Rövidesen megtanítlak rá, hogyan használhatod ezt a gonosz kis nyelvedet élvezetesebb célokra!
Constanzát elöntötte a forróság. A mezőn töltött délután óta nem volt közöttük intim kapcsolat. Niall
úgy viselkedett, mint ahogyan bármelyik tisztes úriember viselkedne a gyűrűs menyasszonyával. Ez
valamelyes aggodalmat keltett Constanzában. Lehet, hogy Niall megbánta a lánykérést? Niall
tekintetét látva azonban megértette, hogy alaptalan volt az aggodalma. Úgy átjárta egész valóját a
megkönnyebbülés, hogy egészen beleszédült.
A délutánból lassan este lett. Ana lépett oda Constanzához, és súgott neki valamit. A fiatalasszony
feltűnés nélkül emelkedett föl a helyéről, és távozott az udvarból.
ʹ Jöjjön utánunk egy óra múlva, Lord Bürke ʹ mondta aztán halkan a szolgáló, s Niall alig látható
biccentéssel jelezte, hogy megértette az üzenetet.
Röviddel ezután a gróf foglalt helyet Niall mellett.
ʹ Nem említettem eddig ʹ mondotta ʹ, hogy Constanza anyai nagyanyja angol nő volt. Hozománya
egy része egy londoni ház volt annak idején. Mégpedig a Strand nevű utcában. Nem valami nagy ház,
nem is előkelő, de jó állapotban van. Jómagam Constanza anyjától örököltem, és elhatároztam, hogy
az ön felesége hozományának része lesz.

Londoni emberem már értesítette a bérlőket, hogy ki kell költözniük. Mire önök ketten Londonba
érnek, megfelelő személyzet áll a rendelkezésükre és minden készen áll a fogadásukra.
ʹ Köszönöm, Don Francisco. Mi, Burkeʹök régóta foglalkozunk egy értékesebb londoni ház
gondolatával, és a Strand igazán kedvező fekvésű. ʹ Körülnézett az ünnepi díszben pompázó
udvarban. ʹ És fogadja hálámat ezért a szép napért, amely nagyon boldoggá tette Consʹtanzát.
ʹ Constanza az én lányom, Don Niall. Igen, igen, tudom, hogy Ana, az a boszorkány meggyőzte
Gonstanzát arról, hogy kétségeim vannak az apaságot illetően, és hogy azt hiszem, a kislány volt az
édesanyja halálának az okozója. De ez nem igaz. Constanza hátsóján szív alakú anyajegy van. Én is
ugyanilyen anyajeggyel jöttem a világra, fivérem, Jaime is, az apánk és a nagyapánk is. A két nővérem
úgyszintén. Minden kételyem megszűnt, mihelyt megpillantottam a leányomat.
ʹ Ami Constanza édesanyját illeti ʹ folytatta a grófʹ, Maria Teresa éppoly törékeny testű volt, mint
amilyen büszke lelkű. A gyötrelem, hogy hosszú heteket kellett eltöltenie az erkölcstelen mórok
foglyaként, éppoly nagymértékben megalázta őt, mint engem. Azért halt meg, mert nem bírta
elviselni a gondolatot, hogy rosszindulatú suttogások tárgya lesz élethossziglan. Hogyan is érthetné
meg az ilyesmit egy Ana féle egyszerű parasztasszony? Legyen jó az én Constanzámhoz, Don Niall! ʹ
sóhajtott fel a gróf. ʹ Annyira, de annyira hasonlít az édesanyjához a lányom! Amikor majd elviszi őt
innen, Lord Bürke, úgy fogom érezni, mintha ismét elveszteném Maria Teresát.
Ezzel gyorsan felállt, és barátaihoz csatlakozott az udvar másik végében.
Niallt meghökkentették a hallottak. Nem csoda, gondolta, hogy a gróf nagyvonalú volt a leánya
hozományát illetően. Spanyolországi birtok; a mallorcai villa; óriási összeg aranyban ʹ amely a gróf

halálakor tovább növekszik majd ʹ; és most ez a londoni ház. Lord Bürke mosolygott magában.
Édesapja nagyon fog örülni, hogy fia gazdag örökösnőt visz haza.
Egy inas újra teletöltötte a poharát, és Niall szívébe nyugalom és béke költözött, miközben a cigány
táncosokat nézte. Fölhörpintette a pohár tartalmát, fölállt és a szobájába vonult, ahol az inasa forró
fürdővel várta. Niall megfürdött, majd az inas jó alaposan szárazra törölte.
ʹ Hol van a hölgyem? ʹ kérdezte Lord Bürke.
ʹ A hálószobában várja uraságodat.

ʹ Mondd meg Anának, hogy mindjárt jövök. Mondd meg neki, hogy hagyja magára a feleségemet.
Téged pedig elengedlek éjszakára.
ʹ Sí, nagyuram.
Niall alaposan megnézte magát az állótükörben. Elégedett volt a látvánnyal. Betegsége, tétlensége
semmi nyomot nem hagyott a testén. Megfordult, valami apró tárgyat vett magához az egyik fiókból,
majd bement a gyertyával megvilágított, illatos szobába, ahol ott feküdt már Constanza a kettejük
ágyának takarója alatt. Tágra nyílt a szeme a férfi meztelensége láttán.
ʹ Mindig így alszom ʹ mondta magyarázólag Niall.
ʹ Én is. De Ana azt mondta, vegyek föl hálóinget. Szerinte kötelező' a nászéjszakán.
ʹ Botránkoztassuk meg a mallorcai jó társaságot, nina? ʹ kérdezte huncutul Niall. ʹ Kelj fel gyorsan ʹ
utasította a fiatalasszonyt, s amikor Constanza engedelmeskedett, letépte testéről a vékony
selyeminget és a szoba sarkába, hajította.
ʹ Most pedig ʹ mondotta. ʹ hogy megerősítsem férfiúi becsületemet és mindenki számára
nyilvánvalóvá, tegyem a te tisztességedet.
Kezét az ágy fölé emelte; öklét összeszorította. Vér fröcskölte be a lepedő közepét. Constanza
felsikoltott.
ʹ Tökéletes, én édes szerelmem, tökéletes! ʹ kacagott Niall. ʹ Most majd láthatja a násznép, hogy jó
munkát végeztem. ʹ Megtörölte kezét, s a tűzbe dobta a törülközőt. ʹ Egy kismalac hólyagja,
csirkevérrel töltve ʹ magyarázta. ʹ A te Anádtól kaptam ma reggel.
ʹ Ó! ʹ csodálkozott el Constanza. ʹ Sose hittem volna, hogy.
ʹ Én se hittem volna ʹ nevetett a férfi. ʹ De hát a te Anád, hogy a jó Isten áldja meg, érti a csíziót.
Örülök, hogy velünk jön. Nos most, te csábos kis darab, bújj ide hozzám. Majd megőrültem ez alatt a
pár hét alatt, amikor visszaemlékeztem a réten töltött délutánunkra.
ʹ Bizony én is ʹ vallotta be a fiatalasszony. A férje a karjaiba vette, és szép szelíden letette az ágyra.
Mellé feküdt. ʹ Nagyon botrányos dolog ez, Niall?
ʹ Ugyan már! Sokkal jobb, ha kívánsz engem, mint hogyha hideg volnál és tartózkodó.

Majdnem durván ölelte át, s a női test megremegett a vágyakozástól. ͣHányszor, de hányszor
álmodtam arról a délutánról!", gondolta Constanza. Volt, amikor egymás után fél tucatszor is
vonaglott, hánykolódott, összeʹvissza dobálta magát az ágyán az emlék hatására.
És most, amikor a férfi a forró keblekre hajtotta a fejét, Constanza felsóhajtott. Megkeményedtek az
aranygömbök, amikor a férfi előbb az egyiket, majd a másikat vette az ajkai közé. Addigʹaddig
ízlelgette nyelve a mellbimbókat, amíg a nő könyörgött, hogy tegye már magáévá. Niall felnevetett.
Ráeszmélt, hogy felesége fékezhetetlenül kéjsóvár, és felébredt benne a kíváncsiság, hogy vajon
mennyire korbácsolhatja fel a nő vágyakozását.
Forró nyelve nyaldosta a lágy, illatos bőrt, lekúszott a köldök alá, s ott megállt. Aztán végignyalta a
lábakat, térdtől fölfelé, s ismét megállt. A nő vadul vonaglott, szőke haja lobogott. A megbűvölt Niall
ajka most már a nőiség lágy védelmi vonalát kerülgette.
ʹ Ó, én édes Istenem! Ne hagyd abba, Niall! Ne hagyd abba, könyörgök! Kérlek!
Kétszer is elért a csúcsra Constanza az egyre mohóbb, egyre követelőzőbb férfiajkak
közreműködésével. Végül aztán, amikor már a férfi sem bírta tovább, benyomult a forró, termékeny
testbe. A nő felsikoltott, lábaival szorosan kulcsolta a férje derekát, s vadul vonaglott a férfi
mozgásának ütemére.
Amikor Niall elfordult és a felesége mellé feküdt, látta, hogy az asszony félájultan hever az ágyon.
Gyengéden a karjaiba vette, s elragadtatással szemlélte ezt a csodálatos, szenvedélyes teremtést, aki
immár a felesége. Szinte túl szép ahhoz, hogy igaz legyen ʹ márpedig igaz. Tökéletes társra talált.
Megtalálta a nőt, akinek ágyéka a Burkeʹök következő nemzedékének ad majd életet. Constanza alig
érezhetően megmozdult.
ʹ Isten veled, Skye, én drága, igazi szerelmem ʹ suttogta Niall, és szembenézett új, fiatal feleségével.

12. fejezet

Khalid bég felesége a leghíresebb nő volt egész Algír városában. Hetenként háromszor ült férje
díszvacsoráinak asztalfőjén, mégpedig fátyol talán arccal. A vendégek ʹ csupa férfi ʹ eleinte
megbotránkoztak, de hamar elmúlt a megrázkódtatás, mivel Skye úrnő bájos volt, szellemes,
szépszavú. Egyes hírek szerint éppoly sokat tudott férje üzleti ügyeinek igazgatásáról, mint maga
Khalid, de az urak közül senki sem vette komolyan ezt a híresztelést, olyan képtelenségnek tetszett.
Allah azért teremtette a nőket, hogy élvezetet szerezzenek, hogy gyerekeket szüljenek ʹ más egyébre
nem.
Mindenki irigyelte Khalidot gyönyörű feleségéért, de senki sem irigyelte jobban, mint Dzsamil, a
Kasba erőd kapitánya. A török katonatiszt nagy háremmel rendelkezett, mivel ʹ köztudomás szerint ʹ
telhetetlen volt. Dzsamil kapitány jóindulatát nem volt nehéz megvásárolni: egyszerűen egy szép és
ügyes rabszolganővel ajándékozta meg, aki tehette. Dzsamil azonban Skye után sóvárgott. Sehogyan
sem tudott belenyugodni, hogy Skye elutasítja közeledési kísérleteit. Dzsamil megvesztegette Skye
háztartásában a nőket, hogy csempésszék be úrnőjükhöz az ajándékait: ékszert, virágot, édességet.

De mindent visszakapott ʹ felbontatlanul. A feldühödött kapitánynak kétszer is sikerült félrevonni
Skyeʹt a vendégeitől, de mind a kétszer elutasításban részesült. Dzsamilt még soha életében ilyen
erélyesen nem utasították el, és a sértés fájdalmasan érintette. Elhatározta, hogy Skye csak azért is az
övé lesz.
Egyik este az Örömök Házában heverészett díványán, s Jázminnal együtt kétirányú tükörben figyelte a
történéseket. A tükör másik oldalán a város egyik legtekintélyesebb kereskedője volt látható,
meztelenül és lekötözve, miközben két szép és ifjú leányzó igyekezett a kedvére tenni. Végül, midőn a
hölgyecskék összehangolt erőfeszítése eredményesnek bizonyult, az alvégi leány felhágott a
vendégre, és diadalra lovagolta a derék kalmárt.
ʹ Szegénykék! ʹ hahotázott Dzsamil. ʹ Igazán nem méltó ez a fickó ennyi erőfeszítésre! Majd küldd
őket hozzám, Jázmin, én aztán valódi mestermunkával jutalmazom meg őket.
ʹ Azt hittem, uram, velem akarja tölteni az éjszakát ʹ duzzogott a nő. ʹ Nem osztom ám a kegyeimet
akárkinek!
ʹ Megtagadnád tőlem az étvágygerjesztőt egy ínyencnek való lakoma előtt? ʹ hízelkedett Dzsamil.
Jázmin szinte dorombolt. Roppantul élvezte Dzsamilt. Nálánál jobb szeretője nem volt ʹ Khalidtól
eltekintve persze. De Khalid ʹ legyen átkozott! ʹ beszüntette látogatásait, amióta beleszeretett Skyeʹ
ba. Jázmin szép arcán egy pillanatra átsuhant a harag árnyéka. Dzsamil azonnal észrevette a
villámgyors változást.
ʹ Mi van, kedves? ʹ érdeklődött. ʹ Ingerlékeny vagy mostanában! Mondd meg Dzsamilnak, mi bánt,
ő majd segít rajtad.
Jázmin tétovázott egy darabig, de végül beismerte:
ʹ Az én Khalid uramról van szó. Annyira megváltozott. Nem ismerek rá. És ez mind a felesége bűne.
ʹ Nagyon szép nő ʹ jegyezte meg epésen a várkapitány. ʹ De persze nem ismerem igazából.
ʹ Allah adná, hogy meghaljon! Akkor az én Khalid uram ismét eljönne hozzám.
ʹ Talán ʹ mondta eltűnődve Dzsamil ʹ, talán elintézhető, édesem. ʹ És mit sem törődve Jázmin
döbbent arckifejezésével, zavartalanul folytatta: ʹ Persze bizonyos ellenszolgáltatást kérnék tőled a
közreműködésemért. De ugyan mit számít egy nő halála bárkinek is? Kivált, ha olyan nő az illető,
akinek se emlékei, se befolyásos pártfogói nincsenek. Jázmint akarata ellenére is elbűvölték Dzsamil
szavai.
ʹ De hát hogyan gondolja? ʹ kérdezte.
ʹ Ha valakinek a halálát akarom, gondosan meg kell választanom az időpontot és a helyszínt, és
magam döföm belé a tőrt. Minél kevesebben tudjanak a dologról, nem igaz? Ugyan ki gyanakodna
rád, ha a kitűzött éjszakán együtt mennénk be a szobádba?
ʹ És mikor, Dzsamil? Mikor?

ʹ Holnap éjszaka, én kedves Jázminom ʹ mosolygott a kapitány. ʹ Minél előbb, annál jobb. Üzenetet
küldök Khalidnak, hogy találkozni szeretnék vele a Kasba erődben. Később persze egyszerűen
letagadom, hogy bármiféle üzenetet küldtem. Többen látják majd, hogy te meg én együtt lépünk be a
szobádba. Én ott maradok egész éjszaka. Te kisurransz, és elsétálsz Khalid házába. A kerten átosonsz
be. Skye úrnő egymaga lesz ott, valószínűleg alszik. Te gyorsan lecsapsz rá, megbizonyosodol, hogy a
tőrdöfés sikeres volt, aztán távozol.
Jázmin hirtelen gyanút fogott.
ʹ Miért segítene nekem olyan készségesen? ʹ érdeklődött.
ʹ Mi ketten jó barátok vagyunk, Jázmin. Khalid asszonya semmit se jelent a számomra. Ha túlságosan
gorombának találod a tervemet, drágám, nem kell követned. Rajtad áll.
ʹ Nem, nem, Dzsamil, maga mindig fején találja a szöget. Ügy fogok cselekedni, ahogy javasolta.
A kapitány megvillantotta fogsorát, Jázmin pedig feltápászkodott:
ʹ A két lányt előbb elküldöm fürdeni, aztán magához. Mostantól lógva bármit kívánjon is az Örömök
Házában, a magáé ʹ mondotta.
ͣHát ez hihetetlen"! ʹ gondolta Dzsamil. ͣMilyen szerencsém van, és milyen hiszékeny ez a Jázmin!"
ͣA rabszolgát, aki a kémem Khalid házában," folytatta a kapitány a gondolatsort, ͣkét feladattal kell
megbíznom. Először: altatót kell kevernie Khalid borába, hogy a bég korán feküdjön le. Másodszor:
azt kell mondania Skyeʹnak, hogy a bejárati kapunál várja egy ember, aki azt állítja, tud valamit a
múltjáról. Erre Skye kimegy, Jázmin pedig beoson az elsötétített hálószobába. És leszúrja Khalidot,
abban a hiszemben, hogy Skyeʹt ölte meg." ʹ És Dzsamil gonoszul elvigyorodott.
A szóban forgó rabszolga röviddel a gyilkosság után kivágott nyelvű néma lesz, s nem keverheti bele
semmibe a megbízóját. Sőt: a megbízója gondoskodik róla, hogy minél előbb adják el a
szerencsétlent. Ami pedig Jázmint illeti, hát gyilkosságért meglehetősen szigorú büntetés jár. Előbb
megkínozzák a gyilkost, aztán ledobják a várfokról a falakból kiálló vasdárdákra. Megesik, hogy a
fogoly napokig kínlódik, mielőtt meghal. A nők, különös módon, tovább élnek ilyenkor, mint a férfiak.
Érdekes lesz megfigyelni, hogy Jázmin meddig bírja.
Ezután ő, Dzsamil ʹ természetesen ʹ fölajánlja erős karja oltalmát a bánatos özvegynek. A bánatos,
gazdag és gyönyörű özvegynek, javította ki gondolatban önmagát. Támadt egy ötlete. Lehet, hogy
nőül veszi Skyeʹt. Utóvégre nem kötelező, hogy örök életére a szultáni Kasba kormányzóʹkapitánya
legyen. Visszavonulhat akár itt, Algírban. Különben is, Skyeʹnak bizonyára szüksége lesz valakire, aki
intézi Khalid üzleti ügyeit. Dzsamilnak sose volt felesége, de ha megkaparintja a khalidi vagyont, négy
feleséget is megengedhet magának meg egy egészen elsőrangú háremet. Dzsamil felsóhajtott, és
elábrándozott: mi minden élvezetet és gazdagságot szerezhet neki Khalid halála! Persze, persze
elvesztene egy jó barátot és érdekes embert de hát, hiába, ezen nem lehet segíteni. Nincs mit tenni.
Valamit valamiért.
A gondolatsort az a két lány szakította meg, aki az imént a tekintélyes kereskedőt szórakoztatta.
Idegesen vihogva járultak Dzsamil elé, mert ismerték a hírét. Alázatosan térdepeltek előtte.

ʹ Hogyan legyünk a szolgálatára, uram? ʹ kérdezték kórusban.
A kapitány összeszűkülő szeme kegyetlen pillantásával mérte végig kettejüket:
ʹ Kezdjük azzal a figurával, amelyet az imént a vendégetekkel műveltetek ʹ mondotta. Aztán majd
szép lassan és sok leleménnyel haladunk tovább.
Ez alatt, a város másik végében, Skye ébren feküdt az ágyban, édes titkát dédelgetve. Igen, most már
kétségtelen. Gyermeke lesz! Milyen boldog lesz Khalid a jó hír hallatán! Vendégeik voltak, aztán a
férfi elindult szokásos éjszakai körútjára, ellenőrizni a házait. Amikor majd visszajön, meglepi őt a
nagy újsággal. Skye oltalmazón kulcsolta össze kezét a hasán. Vajon milyen lesz Khalid bég első
fiúgyermeke?.
Meghallotta Khalid lépteit, felkelt és eléje futott. Férje erős karokkal ölelte, és hevesen csókolgatni
kezdte. A csókok gyújtó hatással voltak az asszonyra, s amikor a férfikéz bekúszott a fátyolszövet alá,
hogy babusgassa a remegő női testet, Skye majdnem megfeledkezett a mondanivalójáról.
ʹ Khalid! Várj egy pillanatig! Nagy újságom van a számodra. ʹ Jól van, szerelmem! ʹ suttogta a férfi, s
kinyitotta felesége köntösét, hogy a szép keblecskékhez férkőzhessen. Szájába vette az egyik csöcsöt;
erősen megszopta, és Skye majdnem elájult. Nincs mit tenni. Skye éppúgy kívánta a férjét, mint
Khalid őt. A jó hír ʹ ráér. Az asszony a férfihoz simult, Khalid pedig felkapta, és az ágyhoz vitte.
Valahol útközben lehántottak magukról minden ruhát.
Percekig becézgették egymást, míg mind a ketten az izgalom olyan csúcsára nem értek, ahol már csak
egyetlen módja maradt a kielégülésnek.
Utána az asszony ernyedten feküdt férje karjaiban.
ʹ Már attól tartottam ʹ mondta ʹ, hogy a szerelmeskedésünk nem lesz olyan élvezetes, mint eddig
volt, de most már látom ʹ sóhajtott fel örömmel ʹ, hogy éppoly nagyszerű. És nagyszerű lesz ezután
is.
ʹ Már miért lenne másképpen, szerelmem?
ʹ Hát csak azért, férjuram, mert jövő tavaszra apa leszel. Nem csodálatos?
Mélységes csend borult a hálószobára. Khalid tudatára ébredt a hír jelentőségének, és arca
felragyogott. Magához vonta Skyeʹt.
ʹ Ez biztos? ʹ kérdezte könnyezve, s egyre erősebben ölelte az asszonyt.
ʹ Igen, biztos! ʹ lihegte Skye. Egyszerre sírt és nevetett.
ʹ O, én szerelmem! Soha férfi még szebb ajándékot nem kapott, mint amikor magadat adtad nekem.
És most ráadásul még gyermekkel is megajándékozol! Ez már túl sok, édes szívem! Túlságosan sok.
Köszönöm neked, köszönöm!
És Khalid ʹ miközben még szorosabban ölelte Skyeʹt ʹ sírva fakadt.
Skye elringatta férjét a keblén, s közben a fülébe dúdolt. Ez a csodálatos ember, aki tudj' Isten, miféle
szörnyűségektől mentette meg őt, aki szereti, aki nőül vette, és pompás életkörülményekkel

ajándékozta meg ʹ ez a csodálatos ember még neki mond köszönetet! Most már Khaliddal együtt sírt
Skye, és repesett a szíve örömében.
ʹ Szeretlek, Khalid! Nem emlékszem, hogy mi voltam, ki lehettem azelőtt, de örömöm telik abban az
asszonyban, aki most vagyok, mert a te asszonyod vagyok. Én vagyok az, Khalid, aki köszönettel
tartozom neked!
Ismét csönd honolt a szobában, amikor a két szerelmes újra gyöngéden egyesült, és amikor Khalid
lehajolt, hogy megcsókolja Skye szelíden domborodó hasát. Aztán összekulcsolódva aludtak el, s már
jóval elmúlt hajnal, amikor felébredtek.
Skye kelt fel elsőnek, hogy üdvözölje az új napot. Lepillantott az alvó Khalidra; hagyta, hogy elöntse a
végtelen szeretet hulláma, s könnyekre fakadt. Szemügyre vett minden egyes részletet. Az
ezüstösszürke árnyalatot, amely mutatkozni kezdett férje hullámos, fekete hajában. A bal vállon már
alig látható forradást ʹ egy vad beduin lány tőrének nyomát. Az alvó férfi szinte fiús arckifejezését.
Skye kékeszöld szeme végigfutott a férfi alakján. Aztán megborzongott, mert úgy érezte, hogy
mintegy emlékezetébe vési Khalid arcát és testét. De elhessegette magától az érzést, és elment, hogy
megfürödjék.
Skye később mindig emlékezett rá, hogy az a nap a jól ismert, köznapi dolgok jegyében telt el,
kellemesen és egyszerűen, semmi sem utalt a történendőkre. Skye Jeannal, a titkárral dolgozott a
kereskedelmi hajók nyilvántartásán, és meglepődve állapította meg, hogy Small kapitány milyen
eredményesen tevékenykedett. Bármelyik pillanatban ismét befuthat Algírba. Nemrégen kapták a
hírt, hogy Londonba érkezett, ahol értékesítette a maradék spanyol aranyat. Skye előre örült Small
látogatásának, mivel tudta, hogy a kapitány is örömmel veszi majd tudomásul a jó hírt, amellyel ő,
Skye, szolgálhat neki.
A délutáni imádság után Jean felesége, Marié könnyű vacsorát szolgált fel kettejüknek, és elmondta,
hogy a bég ezúttal korábban kezdte ellenőrző körútját, mivel az egész estét feleségével óhajtja
tölteni. Skye elpirult örömében.
ʹ Kedves Jean, maga és a maga Marieʹja mindig jó barátai voltak az én uramnak, és jómagámnak.
Megosztok tehát magukkal egy olyan titkot, amelynek egyelőre csak a férjem a tudója. Tavaszra
gyermeket várok.
ʹ Ó, asszonyom! ʹ kiáltott fel Marié. ʹ Én is! Hát nem csodálatos?! A két asszony elragadtatva,
boldogan csevegett, miközben Jean jót mulatott magában. Gazdája példáját követve, felszabadította
Marieʹt, majd feleségül vette. Megtudta, hogy a lány egy délʹbretagneʹi tengerparti faluból
származik. A berber kalózok csak ritkán támadtak ezen a környéken, de e ritka rajtaütések egyike
során elrabolták az akkor tizennégy esztendős Marieʹt, a helybeli zárda apácajelöltjét. A
kalózkapitány maga tépte le róla a ruhát; megállapította, hogy a lány szép és fiatal, bezárta hát egy
fülkébe, ahol csak egyʹkét szalmazsák volt, egy vödör meg egy apró, rácsos kémlelőablak. Rövidesen
még két csinos lány került a fülkébe, egyikük Marié unokatestvére, Célestine.
A három ruhátlan és halálra ijedt leányzó egy hosszú éjszakán át szorosan simult össze. A szűk
börtönük fölötti fedélzetről egész éjjel hallatszott a rémült sikoltozás, a könyörgés, a zokogás: a falusi
asszonyokon, akik ʹ balszerencséjükre ʹ férjezettek voltak vagy egy kicsit idősebbek, avagy szüzek, de
nem elég csinosak, ismételten erőszakot követtek el a kalózok, vagy fajtalankodásra kényszerítették

őket. Legalább két nő lett öngyilkos: a tengerbe vetették magukat. Többen belehaltak a
szenvedésekbe, köztük egy tízéves kislány, akinek édesanyját megfojtották, amiért megpróbálta
megkéselni a leányára rátámadó kalózt. Végül, hajnal felé, a síró, zokogó túlélőket egy ketrecbe
terelték, s ottmaradtak a fedélzeten, szabad ég alatt, a tengeri út további tartamára. Nappal majd
megsültek, éjjel áztakʹfáztak, s bármelyikükhöz könnyen hozzáférhettek a szórakozni vágyó
matrózok.
Marié és két társnője alig jártak jobban. A nappali hőség elviselhetetlenül forró kemencévé tette a
fülkét, a párás éjszakákon pedig csontig fagytak, majd' megvette őket az Isten hidege. Mindez, no
meg a szükségük elvégzésére szolgáló egyetlen vödörből áradó bűz legyöngítette és fásulttá,
apatikussá tette a három leányt. A vödröt másodnaponként ürítették. Enni naponta kétszer kaptak,
az ételt az ajtó rostélyán tolták be. Evőeszközük nem volt, kézzel ettek, meg az étkezéshez adott egyʹ
egy kis darab kenyér segítségével. Egy korsó víz is járt az ebédhez, s a lányok csakhamar meg tanultak
takarékoskodni az értékes nedűvel.
Amikor a hajó Algírba érkezett, a lányok a kémlelőlyuknál tolongva nézték, miként szállítják partra
nőrokonaikat és ismerőseiket. Majd a hajó gyomrából előkerültek a falusi férfiak, koszosan, csapzott,
tetves szakállal. Őket is hamar a partra vitték. A három lány már azon tűnődött, hogy velük vajon mi
lesz, amikor nyílt az ajtó és belépett a kapitány. Hanyagul odavetett nekik egyʹegy ruhát.
ʹ Vegyétek föl ʹ utasította őket, s amikor a lányok engedelmeskedtek, egyʹegy súlyos fátyolt is
kaptak.
ʹ Tűzzétek a főkötőhöz, aztán utánam ʹ mondta. ʹ Ha csak egyszer is kinyitjátok a szátokat,
odadoblak a legénységemnek. Kapva kapnának rajtatok.
Az ijedt lányok sietve követték a kapitányt a fedélzetre, majd a hajóʹhidra. A rakodóparton széles,
zárt gyaloghintó állt.
ʹ Beszállni! ʹ förmedt rájuk rabtartójuk, és a lányok sietve teljesítették a parancsot. ʹ Elvisznek
titeket a fürdőbe, ott jól megmosdatnak és kicsinosítanak ʹ folytatta a kapitány. ʹ Csináljatok meg
mindent, amit mondanak. Ma este elárvereznek benneteket. Legyetek hálásak, amiért Allah
szépséggel is megajándékozott az ártatlanságotokhoz ráadásul, különben úgy végeztétek volna, mint
a többiek a falutokból.
A férfi behúzta a függönyöket és az alkalmatosság elindult.
ʹ Öljük meg magunkat? ʹ suttogta Célestine rémülten az unokanővére, Marié fülébe.
ʹ Non, non, chérie ʹ korholta Marié. ʹ Tegyünk úgy, mintha szép alázatosan belenyugodnánk a
sorsunkba, és akkor később talán megszökhetünk.
ʹ De ha eladnak bennünket, akkor el is választanak egymástól ʹ vinnyogott Renée. A falusi fogadós
egyetlen leánya volt, rettenetesen elkényeztetett gyermek. Úgy nevelték fel, hogy tudta: ötven
mérföldes körzetben neki van a legnagyobb hozománya. ʹ Te, az apáca, hogy mondhatod, hogy
szolgáltassuk ki magunkat a hitetleneknek? ʹ folytatta.

ʹ Nem vagyok apáca, Renée. Csak apácajelölt voltam, de annyit azért tudok, hogy Isten tiltja az
öngyilkosságot. Amit az ő nevében rám mér a sors, el kell viselnem. Nem vagyunk már Tour de la
Merben, és nem valószínű, hogy valaha is viszontláthatjuk a falunkat.
A fürdőben alaposan lesikálták a lányokat, aztán megmasszírozták őket, leborotválták a szőrt a
hónaljukból és máshonnan, testüket kenőcsökkel, parfümmel beillatosították. Szép, hosszú hajukat
megmosták, megszárították, majd fényesre kefélték. Marié sűrű gesztenyebarna hajfürtjei elismerést
keltettek, de Renée és Célestine szőkesége sokkal nagyobb mértékben növelte értéküket. Átlátszó
selyemruhába öltöztették őket, aztán könnyű vacsorát kaptak: kappanmellet és édes
gyümölcssörbetet.
Alig kelt fel a hold, megkezdődött az árverés. Marié úgy érezte, kellemes bágyadtság vesz erőt rajta,
és ráeszmélt: mákonyt adtak nekik, hogy ne ellenkezzenek. Tehetetlenül nézte, mint adják el Renéeʹt
egy kövér, fekete bőrű szudáni kereskedőnek, aki nyilvánvaló örömmel vitte magával az új
szerzeményt.
Egyik lány kelt el a másik után, míg aztán Marieʹra került a sor. Khalid bég vette meg, és mivel nyájas
külsejű úr volt, Marié megkérte, vásárlója meg Célestineʹt is. Khalid hajlandó lett volna, de a
kormányzóʹkapitány háremét igazgató eunuch már kiszemelte Célestineʹt Dzsamil számára, és az
illendőség visszavonulásra késztette Khalidot.
Marié az Örömök Házába került, ott képezték ki kurtizánnak. De amikor megkezdődött volna kéjnői
szolgálata, Khalid meggondolta magát, és Jeannak ajándékozta a leányt.
Célestine nem volt ilyen szerencsés. Dzsamillal szemben tanúsított kezdeti ellenállásával nagy sikert
aratott a kapitánynál. De a naiv kis teremtés beleszeretett a kegyetlen kormányzóba, aminek
következtében a férfi érdeklődése ellanyhult. S amikor utasította eunuchját, hogy adja el a francia
lányt, Célestine öngyilkos lett: leugrott a Kasba egyik tornyának tetejéről.
Marieʹt lesújtotta unokatestvére tragikus halála. A maga szerencséjének fényében különösen
szomorúnak látta az esetet. Jean forró szerelme segített átvészelnie a legrosszabb időszakot. De
Dzsamil elszánt ellenséget szerzett a fiatal breton lány személyében. Marié elhatározta, hogy bosszút
áll, csak még nem tudta, hogyan.

Ezen a napon azonban Marié gondolatai távol álltak mindenféle vérbosszútól. Nagy örömmel vette
tudomásul, hogy úrnője is gyermeket vár.
ʹ Mind a két gyereket világra tudom ám segíteni ʹjelentette ki büszkén Skyeʹnak. ʹ Édesanyám
három falu legjobb bábaasszonya volt, és sokszor segédkeztem neki.
ʹ Azt mondja az orvos, hogy már több gyereket is szültem, de én persze nem emlékszem ʹ
magyarázta Skye. ʹ Kíváncsi vagyok, mi lehet azokkal a gyerekekkel. Élnekʹe vajon? Fiúkʹe vagy
lányok? És vajon mennyi idősek?
ʹ Nem szabad gyötrődnie, úrnőm ʹ dorgálta szelíden Marié.

Skye szomorúan mosolygott a lányra, aki ʹ jóllehet évekkel fiatalabb volt nálánál ʹ mindig anyáskodni
próbált felette.
ʹ Nem tehetek róla, ha érdekel: vajon a gyermekeim hiányoljákʹe vagy gyászoljákʹe édesanyjukat ʹ
mondta. Könnyek tolultak Marié őzikeszemébe, úgyhogy Skye bűntudatot érzett, amiért megríkatta.
ʹ Most elszomorítottalak ʹ ölelte át a leányt ʹ, de hidd el, nem akartam.
Marié a könnyein keresztül ránevetett.
Skye visszamosolygott.
ʹ Jean úr, végeztünk mára? ʹ érdeklődött. ʹ Mert ha igen, akkor Marié meg én együtt töltjük a
délutánt. Élvezkedünk egy kicsit a fürdőben.
Khalid titkára bólintott. A gazdája jóságos, kedves, szelíd ember, a felesége pedig nagyvonalú hölgy,
akinek Jean hálás volt, amiért barátságával tünteti ki Marieʹt.
ʹ Menjen csak, asszonyom ʹ mondotta. ʹ Úgyis annyival előbbre tart a könyveléssel, hogy legalább
két napomba telik, amíg utolérem.
Elégedetten mosolygott, amikor a két asszony eltávozott. Jó itt az élet a bég házában.
Kora este, még mielőtt felszolgálták volna a vacsorát, megérkezett Róbert Small kapitány. Rengeteg
ajándékot hozott Skyeʹnak, s ujjongva köszöntötte a házaspárt. Khalidot megörvendeztette a
különben nyers modorú tengerész figyelmessége. Skyeʹt pedig mélységesen meghatotta az
ajándékok gondos kiválasztása. Több vég elsőrangú kínai selyem; különleges, ritka fűszerek; hosszú
gyöngysor KeletʹIndiából. Az Újvilágból súlyos aranydoboz, bonyolult, vésett mintákkal, fehér
bársonnyal bélelve, benne olyan pompás, kolumbiai smaragdból készült nyaklánc, karperec és
fülbevaló, amilyenhez foghatót Khalid még nem látott. Az aranyba foglalt smaragdzöldes tűzzel
csillogott, ami csak a legszebb drágaköveket jellemzi.

ʹ A maga szemére emlékeztetett ʹ motyogta a kapitány, és elvörösödött.
ʹ Nahát, Robbie ʹ mondta Skye ʹ, hogy maga milyen figyelmes és mily nagyon, de nagyon bőkezű!
Odahajolt, és csókot nyomott a tengerész viharedzett arcára.
ʹ Köszönöm! ʹ mondta.
ʹ Velünk vacsorázol ʹ mondta Khalid.
Nem kérdés volt, hanem kijelentés. Skye ki is ment, szólni a szakácsnak.
A tengerész elhelyezkedett a kényelmes kanapén.
ʹ Fölösleges érdeklődnöm, Khalid ʹ mondotta ʹ a nélkül is látom, hogy a házasélet neked való.
ʹ Jól van, Robbie. Mit gondolsz, nekem való lesz az apaság is?

ʹ Csak nem. ? ʹ S amikor Khalid bólintott, az angol férfi arca felderült. ʹ Istenemre, Khalid, szerencsés
fickó vagy! A következő utániról valami szép ajándékot hozok majd a fiadnak.
ʹ Vagy a lányomnak.
ʹ Nem, nem, előbb egy pár kislegény, aztán egy kislány, hogy legyen kit kényeztetni. Ez a jó sorrend.
Így kell cselekedned.
ʹ A cselekvés már megtörtént, barátom ʹ nevetett Khalid. ʹ El kell fogadnunk, amit Allah ad nekünk,
és hálát adnunk érte.
Hamar megérkezett a vacsora. Skye az asztal egyik végén ült, onnan irányította a személyzetet. Egy
teljes báránycombot szolgáltak fel, fokhagymával meghintve és rozmaring gallyacskákkal
megtűzdelve. Egy tálban, olívaolajban és vörös borecetben zöld articsóka úszott. Egy másik tálban
bolyhos fehér rizs halmozódott, szezámmagokkal, felszeletelt fekete olajbogyókkal, zöldpaprikával és
hirtelen sült vöröshagymával meghintve. Azután főtt tojást, bíborszínű és barna olajbogyót, spanyol
paprikát és mogyoróhagymát tartalmazó tálak következtek. A vacsorát a kemencéből frissen kikerült,
még meleg kenyércipó és ezüst tálcára helyezett vaj zárta. A háttérben meghúzódó rabszolgák
gondoskodtak róla, hogy a kristálykelyhekben mindig legyen elegendő ʹ finoman fűszerezett ʹ
gránátalmaié.
A rabszolgák leszedték a tányérokat, és ezüst tálakban hozták az illatosított melegvizet és a kis
vászonszalvétákat. Csemegeként nagy fatányérokra helyezett, friss gyümölcsöt raktak a vendégek
elé: aranybarna datolyát, sevillai narancsot, nagy fekete fügét, piros és zöld szőlőfürtöket, édes piros
cseresznyét, zöld és aranyszínű körtét. Majd egy finoman megmunkált kosarat adtak körbe, benne
aprított mandula és méz keverékével megtöltött édestésztaʹtölcsérek. Mindehhez Skye jó illatú
török kávét főzött.

Utána gőzölgő, forró törülközőt kaptak a vendégek ragadós ujjaik megtisztítására, az uraknak pedig
vízipipát hoztak. A háttérben két csinos fiatal lány dalolt halkan, hangszerkísérettel, miközben a
férfiak füstöltek és beszélgettek.
Khalid ásítást fojtott el.
ʹ A küszöbön álló apaság nagyon kimerítő, aranyom ʹ mosolygott. ʹ Alig bírom nyitva tartani a
szememet. Megyek is a szobámba, mielőtt elaludnék, itt, ülő helyemben. Robbie, te csak maradj.
Skyeʹnak sok kérdése van hozzád.
Ezzel felállt. Fölállt Skye is, és férje karjába simult:
ʹ Ugye, nem veszed zokon, ha még egy darabig itt maradok?
ʹ Dehogy, Skye. Beszélgessetek csak. ʹ Gyöngéden megcsókolta feleségét. ʹ Ne ébressz föl, amikor
bejössz, kérlek. Szeretném átaludni az éjszakát.
Skye viszonozta a csókot.
ʹ Aludj jól, drágám ʹ mondta. ʹ Szeretlek!

A férfi boldogan mosolygott rá, és gyöngéden megsimogatta az arcát. Róbert Smallnak is jó éjszakát
kívánt Khalid, és távozott.
ʹ Nagyon jót tesz maga ennek az embernek ʹ jegyezte meg Skyeʹhoz fordulva Small.
ʹ ő tesz jót nekem ʹ válaszolta az asszony.
ʹ Mondja csak, kislány, semmi sem jutott eszébe időközben a múltjából? ʹ érdeklődött az angol. ʹ
Egyetlenegy apró mozzanat sem?
ʹ Semmi, Robbie, semmi. Olykor mintha ismerős lenne egyʹegy hang vagy látvány, de semmi
határozottat nem tudok mondani róla. De tudja mit? Már nem is izgat a dolog. Olyan, de olyan
boldog vagyok, mint Khalid asszonya!
Elbeszélgettek egy darabig. Hátul a kertben nyikordult egyet a rácsajtó; sötét, csuklyás alak lépett be
rajta. Jázmin lassan, óvatosan lopakodott a kerten át.
Látta, hogy a díszteremben, kettesben beszélgetnek. Az egyik tiszta fehérben. Egészen biztos, hogy
Khalid. Délután is fehérben volt, az ellenőrző körútján. Harsány kacajt hallott Jázmin ʹ ez Róbert
Small hangja. Szóval a kapitány és Khalid beszélgetnek, és bizonyára jó ideig elüldögélnek még.
Vajon várjonʹe, amíg Khalid aludni tér? Töprengett Jázmin. Csábító gondolat Skyeʹjal úgyszólván
Khalid orra előtt végezni! Jázmin azt akarta, hogy ura ismét az övé legyen ʹ de nem bocsátotta meg
neki, hogy feleségül vette Skyeʹt.
Tovább osont a díszterem közelébe, de azért elég messzire ahhoz, hogy ne kerüljön lámpafénybe.
Halk hangokat hallott, de képtelen volt kivenni, miről beszélgetnek odabent. Nem baj, gondolta. Az
erkélyajtón át a villába lopakodott, aztán az elsötétített hátsó lépcsőn fölment a fő hálószobába. Az
ajtó nyitva volt. Jázmin egy pillanatra megállt, hadd alkalmazkodjék a szeme a szoba sötétjéhez.
Jól ismerte a szobát. Az ágyra tekintett, és egy takaróba bugyolált emberalakot látott. Csak egy
másodpercig habozott, aztán határozott léptekkel az ágyhoz ment, és többször beleszúrta tőrét az
alvóba. Az csak egyszer nyögött fel, aztán többet nem mozdult. Jázmin fékezhetetlen, határtalan
örömöt érzett. Meghalt! Meghalt a vetélytársa! Az ellensége! Skye halott! Szerette volna világgá
kiáltani nagyʹnagy örömét.
Aztán valóban kiáltott valaki. A rémület átható kiáltását hallotta. Jázmin villámgyorsan hátrafordult,
és egy rabszolganőt pillantott meg, aki kristálykancsóban vizet hozott. A kancsó kiesett a kezéből.
Jázmin meredten, mozdulatlanul nézte, mint törik darabokra a kristályüveg a csempéken, mint
keveredik a kristálytörmelékkel a víz, kristály és víz csöppek szivárványába borítva padlót és
szőnyeget. Jázmin képtelen volt megmozdulni. Megmerevedve állt, miközben a ház visszhangzott a
rabszolganő sikoltozásától.
Szaladó lábak zaja hallatszott, s ez cselekvésre serkentette Jázmint. Az ajtóhoz lépett, félrelökte a
rabszolganőt, és menekülni próbált, a szolgáló azonban megragadta a karját:
ʹ Megölte! Gyilkos! Megölte a mi urunkat! ʹ üvöltötte.

Allah! Mit kiabál ez a nő?! Hiszen Khalid odalent van! Ő Skyeʹt ölte meg! Jázmin kirántotta karját a
nő szorításából, és menekülni próbált. Ekkor azonban beleütközött valakibe. Igyekezett ellökni azt a
valakit, de akkor ʹ döbbenten látta, hogy Skye néz a szemébe!
ʹ Allah! ʹ kapkodott levegő után Jázmin. ʹ Nem! Ez nem lehet igaz!
ʹ Megölte a mi urunkat! ʹ üvöltötte ismét a rabszolganő. ʹ Jázmin! ʹ kiáltott fel rémülten Skye. ʹ Mi
történt?
Jázmin megfordult, és az ágyhoz támolygott. Hideg, megmerevedett ujjakkal húzta le róla a takarót.
Megpillantván Khalid mozdulatlan testét, kimondhatatlan fájdalommal üvöltött fel. Ujjai görcsösen
markolták a tőrt.
ʹ Bocsáss meg nekem, Skye! ʹ suttogta rémülten, majd önnön keblébe döfte a fegyvert és a padlóra
zuhant.
Skye térdre ereszkedett mellette; szemben vele ʹ Jázmin másik oldalán ʹ Small kapitány térdelt. Csak
Jázmin szaggatott lélegzése hallatszott.
ʹ De hát miért tetted, Jázmin? ʹ suttogta Skye. ʹ Miért? Hiszen szeretted!
ʹ Bocsáss meg ʹ zihálta a márʹmár üveges szemű haldokló.
Skye visszanyelte felgyülemlő haragját. Az életét tette tönkre, az életét rabolta el tőle ez a nő, és
most bocsánatért könyörög! Ekkor meghallotta Robert Small halk hangját:
ʹ Skye! Kicsikém!
Skye tudta, mi jár Small eszében.
ʹ Megbocsátok, Jázmin, megbocsátok ʹ suttogta. Jázmin felsóhajtott.
ʹ Azt hittem, te fekszel ott. ʹ súgta maradék erejével. ʹ Dzsamil tervelte ki az egészet. Miatta történt.
Dzsamil minden áron meg akar kapni téged. Óvakodj tőle!
Ezzel minden élet kiszállt a szeméből. Akár az elfújt gyertyaszál. Meghalt.
Skye csak állt az ágy mellett. Fény árasztotta el a szobát, lámpásokkal álltak ott a rabszolgák,
egymáshoz szorulva, kis csoportokban, és zokogtak. Skye nézte őket, s alig tudott uralkodni magán.
Nem szabad összeomlania. Ennyivel tartozik Khalidnak. Mert bosszút kell állnia a férjéért! Nem lehet,
hogy az a török parancsnok meggyilkoltatja a férjét, aztán elviszi szárazon. Vajon ki hallotta Jázmin
vallomását? Csak ő és Small kapitány volt elég közel ahhoz, hogy meghallja a fájdalomban elsuttogott
szavakat. Jean és Marié egy kicsit távolabb állt. A rabszolgák pedig mind féltek közelebb jönni.
Skye átlépett Jázmin holttestén, s leült az ágy szélére, férje megmerevedett teste mellé.
ʹ Veled leszek, én uram ʹ suttogta Skye. Csoszogás hallatszott, majd ajtócsapkodás.
Skye egyedül maradt. Csendesen sírta el szörnyű bánatát, átʹ meg áthullámzott rajta a fájdalom és a
hányinger. Egyszerre csak Róbert Small hangját hallotta:

ʹ Sírj csak jó hangosan, lányom! ʹ parancsolt rá a kapitány. ʹ Ha nem sírod világgá a bánatodat, hát
belehalsz, és belehal Khalid gyereke is. Ezt akarnád? Mert ha igen, akkor tégy úgy, mint Jázmin. Úgy
gyorsabban megy.
Az angol tengerész ott áll az ajtóban. Szóval most se hagyja őt magára. Most három nagy lépéssel
átszeli a szobát. Megragadta Skye vállát.
ʹ A fenébe is, te lány! ʹ rázta meg erélyesen. ʹ Sírj! Üvölts! Átkozd az Úristent, nem bánom, de
engedj szabad folyást az érzéseidnek!
Skye halkan felzokogott, aztán elhallgatott. Small többször pofon ütötte, mire megtört az asszony
ellenállása, s olyan harsány és iszonyatos üvöltéssel fejezte ki bánatát, hogy visszhangzott belé a ház.
Az addig csöndesen szomorkodó rabszolganők most csatlakoztak úrnőjükhöz, s csakhamar az egész
ház zengett az asszonyi sírástól. Rövidesen híre terjedt, hogy Khalid béget megyílkolta féltékeny
rabszolganője, Jázmin.
Fokozatosan halkult Skye zokogása. Végső pillantást vetve szeretett férjére, lehajolt és megcsókolta a
kihűlt ajkakat. Aztán Róbert Small támogatásával elhagyta a szobát, és lement a lépcsőn Khalid
könyvtárszobájába.
ʹ Kéretem Jeant és Marieʹt, Robbie ʹ mondta. ʹ Bosszút kell állnom, és ehhez segítségre van
szükségem.
Amikor négyen voltak a szobában, Skye csöndesen tájékoztatta Jeant és Marieʹt a haldokló Jázmin
utolsó szavairól. A francia férfit megdöbbentette a dolog; felesége felsírt:
ʹ Az a török mindenre képes! Célestineʹt halálba kergette! És habozás nélkül megölette a gazdánkat,
mivel megkívánta a feleségét!
Jean tőle telhetőleg igyekezett vigasztalni.
ʹ Mind a kettőnk nevében bosszút állunk, Marié ʹ jelentette ki Skye ʹ, de Dzsamilnak nem szabad
gyanítania, hogy mi tudjuk: ő a felelős az uram haláláért. Hadd érezze magát biztonságban! S akkor
alkalmas időben lecsapunk rá.
ʹ Ha bosszút állsz a szultán itteni kormányzóján, nem maradhatsz Algírban ʹ állapította meg igen
határozottan Róbert Small. ʹ A szultán helytartója kénytelen lesz az uralkodója nevében megbüntetni
téged, Skye.
ʹ Semmiképpen sem maradhatok itt, Robbie ʹ bólintott Skye. ʹ Olyan szépen éltünk itt Khaliddal,
hogy a szívem beleszakadna az emlékezésbe. El tudnám ugyan vezetni az Örömök Házát, de ugyan ki
fog üzletet kötni egy asszonnyal. Tégy pézzé mindent itt, Algírban, de cselekedj titokban. A pénzt
aztán szállíttasd el a londoni aranyművesünkhöz.
ʹ A házat is adjam el? ʹ kérdezte Small.
ʹ Azt is, meg a tengerparti pavilont is. Mindent.
ʹ Mi legyen a rabszolgákkal?

ʹ Állíttasd ki a felszabadító levelüket. Hadd kezdjenek új életet. Ha egyikük vagy másikuk velem akar
jönni, megteheti. De az elutazásunk előtt semmit se szabad megtudniok. Remélem, Jean, hogy maga
és Marié velem jön, de ha úgy döntenek, hogy inkább hazamennek Bretagneʹba, hát azt is
megértem.
ʹ Nincs semmi, ami Bretagneʹba vonzaná bennünket, úrnőm ʹ válaszolta Jean. ʹ A családunk eltűnt.
Mint ahogy eltűnt Marié faluja is. Inkább önnel maradunk, mert éppen úgy szeretjük önt, ahogyan az
urát szerettük.
ʹ Köszönöm, Jean. Ami azt illeti, elveszettnek érezném magam kettejük nélkül ʹ mondta Skye.
Valaki halkan kopogtatott az ajtón.
ʹ Szabad ʹ kiáltotta Skye. Egy rabszolga lépett a szobába, és jelentette, hogy Dzsamil parancsnok úr
úton van a ház felé.
ʹ Tartsa szóval néhány percig ʹ kérte Jeant Skye, mire a titkár sietve távozott.
ʹ Te is menj, Robbie ʹ szólt Skye. ʹ Én most a titkos feljárón fölmegyek az emeletre. Gyerünk, Marié!
Gyorsan!
Ezzel Skye leemelt két bőrkötéses könyvet az egyik polcról; benyúlt az így keletkezett üregbe, s
meghúzott egy rejtett emeltyűt. A könyvállvány megnyílt, és egy belső lépcsősor vált láthatóvá.
ʹ Csukd be mögöttünk, Robbie ʹ kérte Skye, s az angol kezébe nyomta a könyveket. A két nő
fölsietett a lépcsőn, amely Skye egykori szobájába vezetett.
ʹ Oda már soha többé nem mehetek vissza ʹ mondta Skye. A Khaliddal megosztott hálószobára utalt.
Gyorsan levetette a fehér selyemköntöst.
ʹ Add ide az azúrkék fátyolszövet pongyolámat, Marié ʹ kérte.
ʹ A parancsnokot úgy elvakítja majd a vágyakozás ʹ állapította meg Marié, miközben Skye átöltözött
ʹ, hogy bármit elhisz, amit mond neki, asszonyom.
ʹ Nem szabad gyanút keltenem benne ʹ bólintott Skye. ʹ És időre van szükségem. Küldd be a nőket,
Marié. A parancsnok azt várja, hogy bánatos özvegyet talál itt, síróʹrívó szolgálólányai társaságában.
Nos, nem szabad csalatkoznia a várakozásában.
A fájdalom kifejezése ült ki az arcára, és féktelen sírásra fakadt.
Marié lesújtva tekintett rá. Csurogtak a könnyei, amikor kisietett a szobából, hogy teljesítse úrnője
parancsát. Skye pedig a díványra rogyott, és sírt ʹ ezúttal hangtalanul. Khalid, ó, Khalid! Gondolta
kétségbeesetten. Ó, én Istenem, ébressz fel és engedd, hogy itt találjam Khalidot mellettem,
biztonságban!
De a lelke mélyén tudta jól, hogy hiába imádkozik. Khalid meghalt. Nincs többé. Elvesztette.
Ajtónyitást hallott, aztán köréje tömörültek a nők, mint megannyi tarka kis pillangó; részvétteljesen
sírdogáltak. Skye föl se tekintett. Zokogásán át meghallotta Marié tiltakozó kiabálását:

ʹ De Dzsamil uram! Nem szabad bemennie az úrnőm szobájába! Ember ne lássa az ő szörnyű nagy
bánatát!
ʹ Khalid bég legjobb barátja voltam! ʹ bődült el a parancsnok. ͣAllah sújtson le erre a.͟, gondolta
Skye.

ʹ Kötelességem vigasztalni az özvegyet ʹ mondta Dzsamil. ʹ Félre az utamból! Khalid is így tett volna
az én helyemben.
Allah sújtson le rá ebben a szent pillanatban, mert nem hiszem, hogy el tudnám titkolni az igazi
érzéseimet, ha szembekerülök Dzsamillal. Skyeʹt majd szétfeszítette az elfojtott sikoly. De aztán mély
lélegzetet vett, és uralkodott magán. Igenis, bosszút fog állni Khalidért.
Újra nyílt az ajtó, és Skye tudta, hogy Dzsamil bejött a szobába. Mozgás támadt, és Skye azt is tudta,
hogy a szolgálók távoztak; úgyhogy egymaga maradt ott a parancsnokkal.
És szánni valóan zokogott.
ʹ Ó, drága Skye, mennyire sajnálom! ʹ mondta Dzsamil.
Az asszony még hangosabban zokogott, aztán nagy nehezen leküzdötte undorát, amikor érezte, hogy
átfonják a férfi karjai. Dzsamil ellentmondást nem tűrő módon fölemelte az állát, és meredten nézett
a szemébe. Egy kicsit meghökkentette az asszony mélységes szomorúsága, de azért folytatta, amit
elkezdett:
ʹ Sose féljen, gyönyörűséges Skye ʹ mondta. ʹ Én majd gondját viselem, mint ahogy Khalid a gondját
viselte.
(Allahra, ezek a smaragdok milyen sokat érhetnek!)
ʹ Olyan, de olyan magányos vagyok, Dzsamil!
ʹ Én majd vigyázok magára, vigyázok magára ʹ hajtogatta a férfi, és pillantása az asszony keblére
tévedt. Teltebb, mint valaha, gondolta. ͣA fenébe is, de jó lenne most rámászni!" mondta magában,
de hát nem illik megközelíteni egy özvegyasszonyt, amikor a férje holtteste még ki sem hűlt a
szomszéd szobában. Erre még bőven lesz idő. Ha elhamarkodja a dolgot, akkor esetleg kicsúszik a
kezéből az özvegy korántsem megvetendő vagyona.
Skye hozzásimult; ismét sírva fakadt, könnyeivel áztatva Dzsamil selyemingét. Szinte beleájult a férfi
karjaiba. Fatima csöcseire, ritka szépség ez a nő! Dzsamil hallotta a maga szaggatott lélegzését,
miközben felforrósodott pillantása szinte fölfalta a dús asszonytestet. Nemigen akarta elereszteni, de
hát nem sokáig tarthat a karjában egy félig eszméletlen nőszemélyt. Felállt, a kanapéhoz hurcolta az
asszonyt, és szép szelíden ráfektette.
Bámulj csak kedvedre, te gyilkos gazember, gondolta Skye, a szeme résén át figyelve a férfit. Álmodd
csak a kéjsóvár álmaidat, mert álmokon kívül egyebet úgysem kapsz tőlem.

Végül Dzsamil kényszeredetten felsóhajtott, és nagy kelletlenül távozott. Skye egy ideig mozdulatlan
maradt. Kisvártatva bejött Marié.
A hűséges teremtés egész éjjel Skye mellett maradt. Egyikük sem aludt egy szemhunyást sem. A bég
temetéséről másnap reggel intézkedni kellett, mivel csütörtök volt, és ha nem temetik el estig, akkor
már csak szombaton kerülhet sor az elhantolásra, a mohamedánoknál ugyanis péntek a heti
ünnepnap. Megmosták a holttestet, azután fehér lepelbe burkolták. Annak idején, amikor Khalid
elzarándokolt Mekkába, a leplet megmártották a város szent vizében.
A temetési menet élén a kormányzóʹparancsnok, Dzsamil és a tragikus sorsú fiatal özvegyasszony
haladt. Skye tiszta fehérbe öltözött, homloka körül keskeny gyászszalaggal. A menet a villától indult, s
a városon átjutott el a temetőig. A siratóasszonyok a szertartásos szövegeket kántálták, a férfiak
passzusokat olvastak fel a Koránból.
A sírbolt ʹ alacsony, kupolás, fehér márványépület ʹ a kikötőre nézett. A holttestet nagy vigyázva az
oldalára fektették, hogy a halott arca a szent város felé forduljon. A végső imát Khalidnak a
paradicsomba való biztonságos megérkezéséért az a fiatal mullah mondta el, aki nemrégen összeadta
a házaspárt. Skye engedélyezte, hogy Jázmint tisztességesen temessék el: lepelbe bugyolált testét
gazdája lábához helyezték, remélve, hogy a paradicsomban jobban fogja szolgálni a béget. Skye, nagy
bánatában, mindenáron a sírboltban akart maradni a férje mellett, úgy kellett kivonszolni a szabadba.
Bealkonyodott, és Skye huszonnégy órára biztonságban érezhette magát Dzsamiltól. Ez alatt az idő
alatt Jean lázasan dolgozott Robert Smallʹlal és Simon Ben Judahʹval, hogy rendbe tegyék Khalid
ügyeit. Az aranyműves, aki egy nappal később, szombaton tartotta a heti ünnepnapot, több
vevőjelöltről is tudott, akiket érdekelt a bég üzlethálózata. De csak vasárnap, a hét első napján
kezdhetett tárgyalni velük.
Szombat reggel egy rabszolgát küldtek a Kasba erődbe, Dzsamilnak szóló üzenettel. A parancsnok
kétszer is elolvasta a takaros betűkkel írt szavakat, mintegy rejtett értelmet keresve a sorok között.
ͣDzsamil nagyuram! Mélységesen értékelem irántam tanúsított kedvességét. A következő harminc
napon át bezárkózva gyászolom elhunyt férjemet, és nem fogadok látogatót. Tudom, hogy
tiszteletben fogja tartani bánatomat."
A levelet ͣSkye úrhölgy, Khalid özvegye͟ írta alá.
Dzsamil bosszúsan, a kudarc érzésével csikorgatta a fogait. Tudta jól, hogy nemigen ajánlhat
házasságot egy éppen megözvegyült asszonynak, de azt remélte, hogy leveszi a lábáról, és így eleve
kizár minden más esetleges kérőt. Aztán eszébe jutott valami, és elmosolyodott. Ez a harmincnapos
szünet még előnyére is válhat! Skye fiatal nő, hozzászokott a rendszeres szerelmi élethez. Egy
hónapos önmegtartóztatás után hamar be fogja adni a derekát. Mosolyogva diktálta le Dzsamil a
megfelelő válaszlevelet:
Skye úrhölgy! Tiszteletben tartom az Ön harmincnapos gyászát, bár ʹ meg kell mondanom ʹ nem
szívesen. A mai naptól számított harmincegyedik napon meglátogatom. Dzsamil, a Kasba erőd
kormányzóʹkapitánya."

Skye elmosolyodott az üzenet olvastán. Khalid algíri ügyei egy hónapon belül elintéződnek, s ő, Skye
addigra már túl lesz hetedhét határon.
Zökkenőmentesen teltek a napok, mintha csak Khalid jó szelleme őrködött volna felette. Minden
simán ment a bég üzleti érdekeltségeinek eladása körül. Judah értésére adta a vevőjelölteknek, hogy
akadhatnak náluknál kevésbé tisztességes üzletemberek, akik szívesen becsapnák az ifjú
özvegyasszonyt, úgyhogy ajánlatos a tárgyalásokat titokban tartani. Mivel az érdekeltek egyike sem
kívánta, hogy kívülállók is tudjanak a dologról, megőrizték a titkot. Amikor végül létrejött az egyezség,
Skye ráébredt, hogy Khalid halála óta megkétszereződött a vagyona. A pénzt ʹ arany érmékben ʹ
Londonba szállították. A villát és a tengerparti pavilont Ozmán, a csillagjós vette meg.
Ozmán egyike volt a keveseknek, akiket Skye a gyászhónap alatt is fogadott. A csillagjós egy délután
állított be a javaslattal, hogy megvásárolja a villát és a tengerparti pavilont, a maga és a szép
rabszolganő számára, akivel Khalid ajándékozta meg. Skye azonnal rábólintott: örült, hogy valaki, akit
ismer és kedvel, boldogan él majd azokon a helyeken, ahol valaha ő maga is boldog volt. Ozmánnal a
villa kertjében üldögéltek, Skye török kávéval és mézeskaláccsal kínálta a vendéget.
ʹ Várandós, nemde? ʹ kérdezte halkan Ozmán.
ʹ Igen ʹ felelte Skye, akit egyáltalán nem lepett meg a kérdés. ʹ Éppen az előtt mondtam meg
Khalidnak, hogy. Nagyon boldog volt.
ʹ Nagyon boldoggá tette őt, Skye. Maga volt minden öröme és boldogsága. De jó előre
figyelmeztettem, hogy a kettejük sorsa nem fog végleg egybefonódni. Magát a sors a népéhez fogja
vezérelni, és nemsokára rálép az odavezető útra.
ʹ Jaj, Ozmán! Lehet, hogy én okoztam Khalid halálát?
ʹ Nem, kedvesem. Nem szabad kárhoztatnia magát. Khalidon beteljesedett a végzete, számára ez
volt megírva a sors könyvében az idők kezdete óta. Most hadd teljesedjék ki a maga sorsa!
ʹ Ki vagyok én voltaképpen, Ozmán?
ʹ Nem tudom, Skye. De elmondom, amit tudok, és amit elmondtam a férjének, mielőtt nőül vette
magát. Maga a Kos jegyében született. Szülőföldje zöld, esős sziget, jó szellemű, erős lelkű nép lakja.
Maga mindig ura lesz a sorsának, Skye, és végül újra rátalál az igazi párjára.
ʹ Khalid volt az én igazi párom! ʹ vágta rá haragosan az asszony.

ʹ Nem, Skye, nem ő volt az. Mélységesen szerette magát, ebben ne is kételkedjék. Tudom, hogy
maga is szerette őt, de van egy másik férfi az életében. Ö még Khalidnál is erősebb, fontosabb. És
idővel vissza fog térni magához. Skye. Kövesse az ösztöneit, kedvesem. Az ösztönei sohasem fogják
cserbenhagyni.
ʹ És a gyermekem?
ʹ Simán jön a világra, Skye, és magas kort fog megérni, akárcsak maga.

ʹ Köszönöm, Ozmán. Mindig emlékezni fogok Khalidra, de az ő gyermeke még a kedves emlékeknél is
sokkal kedvesebb, sokkal drágább. Köszönöm, hogy megnyugtatott.
ʹ Most elmegyek, Skye kedves ʹ kelt föl a csillagjós. ʹ és egyúttal el is búcsúzom magától. Mert ha az
az ember, aki oly éberen figyeli ezt a villát a parancsnok úr megbízásából, újra itt látna, furcsának
találná a dolgot, és gyanút fogna. Úgyhogy nem jövök már vissza.
ʹ Micsoda? Dzsamil figyelteti a házamat? Hogy merészeli!
ʹ Kedves Skye! ʹ nevetett Ozmán. ʹ Dzsamil máris Khalid helyébe képzeli magát, és távol akar tartani
minden más esetleges kérőt.
ʹ Hát esküszöm, inkább mennék férjhez, egy kígyóhoz!
ʹ Nem lesz rá szüksége ʹ mondta a csillagjós. ʹ Könnyen fog megszabadulni Dzsamiltól. A parancsnok
úr nem gyanakszik. Mikor utazik el, Skye?
ʹ Még két éjszaka. Holdnélküli éjjelen indulok.
ʹ Helyes. De legyen óvatos. A rabszolgáival mi a szándéka?
ʹ Felszabadítottam mind. Pénzt kapnak tőlem, hogy új életet kezdhessenek. Jean és Marié pedig
velem jön.
ʹ Mondja meg a többieknek, hogy szívesen alkalmazom bármelyiküket, ha itt akarnak maradni. Aki
pedig el akar menni, legalább addig maradjon itt, ameddig ide nem költözöm. Ha éppúgy
foglalatoskodnak, mint eddig, Dzsamil nem foghat gyanút. S akkor maga négynapi egérutat nyer.
Addigra már a tenger nyugati felén fog hajózni, úgyhogy lehetetlen lesz az üldözése.
ʹ Ó, Ozmán, hogyan köszönjem meg magának?!
ʹ Úgy, hogy az Allah kijelölte pályát futja be, kedves Skye ʹ mosolygott a csillagjós. ʹ A saját sorsának
útját.
Az asszony bekísérte Ozmánt a házba, és az előcsarnokban végleg elbúcsúzott tőle. Kezébe vette a
férfi kezét, és a homlokához szorította:
ʹ Szalám, Ozmán, én jó barátom.
ʹ Szalám, Skye, én leányom. Allah legyen magával.

A következő néhány nap alatt szélsőségek között ingadoztak Skye érzelmei. Ijedten gondolt arra,
hogy mennyi ismeretlen körülmény várhatja abban az olyannyira idegen hangzású London
városában. Ugyanakkor ujjongott magában, hogy túljár Dzsamil eszén, bár tudta jól, hogy korántsem
ejthet rajta akkora sebet, mint amekkorát ő maga kapott Khalid erőszakos halálával. Boldogan és
megkönnyebbülve vette tudomásul, hogy Jean, Marié és Small kapitány mellette maradnak, bár
szomorúsággal töltötte el a tudat, hogy el kell válnia egy másik jó baráttól, Ozmántól.

Eljött az indulás éjszakája. Marieʹval együtt leltárt készítettek arról a néhány holmiról, amit magával
visz az útra. A ruhák nagy része természetesen Algírban marad. Ez a ruhatár aligha felelne meg az
angliai életmódnak. Magával visz viszont néhány köntöst ʹ alkalmas viselet az ilyesmi a hálókamra
magányában, visszavonultságában. Terhessége előrehaladtával kapóra jönnek majd a kényelmes, bő
pongyolák. Khalid néhány ékkövét meg a saját csodálatos ékszereit ʹ a biztonság kedvéért ʹ mind
bevarrták ezek be a holmikba. Magával viszi csodálatos fésűit és hajkeféjét, s a ritka és drága
illatszerekkel megtöltött kristályüvegeket, meg néhány személyes holmit. Mindezt cédrusfa ládákba
csomagolták. A ládákat kézről kézre adták a szolgák, míg végül a villa előtt, a kertkapun kívül
várakozó angol tengerésznél kötöttek ki. Dzsamil nem tudott a rácsos kiskapuról, tehát nem is
figyeltette.
Skye fölmászott a háztetőre, és búcsúpillantást vetett Algír városára. Odalent megʹmegcsillantak az
éji fények, s a távolból odahallatszott a lüktető, síróʹzokogó élet zaja. Odafönt pedig minderre
visszaragyogott a mennybolt, és Skye átható pillantással nézte, mintha csak keresztül akarna hatolni a
sötétségen.
ʹ Ó, Khalid! ʹ sóhajtott fel, és összerezzent a saját hangja hallatára. Férje temetésének napja óta nem
sírt, most azonban fékezhetetlenül zokogott. Ott állt a tetőterasz közepén, arcát az égnek emelte, és
hagyta, hogy elárassza a bánat. S amikor elapadtak a könnyei, ezt suttogta maga elé:
ʹ Soha többé ilyen keservesen megsiratni nem foglak, Khalid, én szerelmem. Megvannak az
emlékeim, megvan a kettőnk gyermeke, csak azt sajnálom, hogy nem ismerheti meg az édesapját.
Most pedig, Khalid, el kell hagynom az otthonunkat, és remélem, szerencsés utat kívánsz nekem. Én
is szerencsés utat kívánok tenéked!
Ott állt Skye mozdulatlanul, s akkor béke és nyugalom árasztotta el egész valóját: tudta, hogy Khalid
helyesli, amit tesz.
ʹ Köszönöm, drága szerelmem ʹ suttogta.

Még egyszer, utoljára körbejáratta tekintetét a teraszon, aztán lement a földszintre, ahol már várta a
ház népe, hogy búcsút vegyen az úrnőtől.
Skyeʹnak mindenkihez volt egy jó szava, az emberek pedig megköszönték a felszabadításukat és a
kapott pénzt. Mind úgy döntöttek, hogy ott maradnak ʹ Ozmán alkalmazásában. A búcsúzkodás
végeztével Skye ʹ Marié és Jean társaságában ʹ átment a kerten, aztán ki, a hátsó kiskapun.
Már várt rájuk a zárt gyaloghintó. Szótlanul ültek; kiʹki gondolataiba merült. A hintóhordozók a
városon át a kikötőbe fuvarozták őket. Small kapitány várta hármukat, és alighogy hajóra szálltak ʹ
Small hajóját Sellőʹnek hívták ʹ, a matrózok máris felszedték a hajóhidat és a horgonyt. Miközben az
első tiszt ellenőrizte, hogy minden rendben vanʹe az indulás körül, Róbert Small kabinjukba kísérte az
utasokat.
Arra persze nem emlékezett Skye, hogy miként érkezett Algírba annak idején, de a távozást sohasem
felejtette el. Jól látta férje sírboltjának helyét a kikötő fölött emelkedő dombon. S látta a város fölött
vészjóslón tornyosuló Kasba erőd falait is.

ʹ Kellőképpen bosszút álltunk, úrnőm ʹ mosolygott fanyarul Marié. ʹ Ma délelőtt egy tálcányi édes
süteményt küldtem az ön nevében Dzsamil kormányzónak. Egy olyan növény porát kevertem bele,
amely örök életére tehetetlenné teszi azt a gonosz embert. Úgyhogy soha többé nem tesz kárt nőben
a kéjvágyával.
ʹ Hát ez tökéletes, Marié! Képzeld el a megdöbbenését, aztán a szégyenét! Bár láthatnám a
gyötrődését!
Aztán csendben nézte a két asszony, miként tűnnek el a messzeségben a város fényei. Marié
átkarolta Skyeʹt és a kabinba vezette. Skye hetek óta először aludt igazán jól. Elmúlt a feszültség, és
kezdett úgy viselkedni, mint általában a várandós nők. Különleges étkezési szokásokat vett fel, s
gyakran tört rá az álmosság. Amikor a hajó a Biscayaiʹöbölnél viharba került, émelygett a gyomra,
majd tengeri beteg lett.
Egyik este Small kapitány arról beszélgetett Marieʹval és Jeannal, mi lenne a legjobb Skye számára.
Egyetértettek, hogy London nem a legmegfelelőbb tartózkodási hely egy pillanatnyilag törékeny
egészségű várandós asszony számára.
ʹ Utóvégre magának kell tudnia, mert Anglia a maga országa ʹ mondotta Marié a kis angolnak. ʹ Hol
van olyan hely, ahol a mi asszonyunk a legbiztonságosabban szülheti meg gyermekét?
ʹ Sok kellemes hely van London közelében ʹ hangzott a válasz. ʹ de azt hiszem, jobb, ha Skye a
fővárostól távol tölti ezt az időszakot. Nyugalomra van szüksége. Most a hazai kikötőm felé tart a
hajó: irány a devonshireʹi Bideford. Szép, nagy házam van, a várostól néhány mérföldnyire. Cecily
nővérem lakik benne. Örömmel fogadja majd magukat, és boldog lesz, hogy gondját viselheti Skye
úrnőnek. Ha pedig meglesz a gyerek, Skye akár elköltözhet Londonba.
Így aztán egy szép októberi reggelen a Sellő megkerülte a Hartlandʹfokot, s bevitorlázott a
Barnstableʹöbölbe; majd alig haladtak valamit felfelé a Torridge folyón, máris Bidefordban voltak.
Amikor Skye a hajókorlátnál állva nézte a folyópart felé lejtő, dimbesʹdombos, erdős tájat, ösztöne
megsúgta, hogy révbe jutott. Itt biztonságban megszülheti gyermekét. Bármi történjék azután, meg
lesz benne a kellő bátorság, hogy szembenézzen mindazzal, aminek jönnie kell.
Mint Ozmán megmondta, Skye a maga útját járta.

HARMADIK RÉSZ
ANGLIA

13. fejezet

Kis város volt ugyan Bideford, mégis Anglia egyik legvirágzóbb tengeri kikötője. A nagy Grenville
família védőszárnyai alatt indult fellendülésnek, éppen az idő tájt, hogy Skye odaérkezett.

Erdős domboldalon épült, s a Torridge folyó irányába lejtett. A hullámzó domboktól, erdőktől,
termékeny mezőktől és dús almáskertektől övezett Bideford bájos, színpompás angol városka volt.
Tengeri kikötő létére nem közvetlenül a Barnstableʹöböl partjára épült. Bideford megközelítéséhez
át kellett szelni a folyótorkolatot, kikerülve a folyó bejáratánál húzódó veszedelmes zátonyt. A
torkolat körülbelül félúton volt a Hartlandʹfok és a Halálszikla között. A torkolati zátonnyal szemben,
mintegy húszmérföldnyire a Lundy sziget terült el. A felhőkbe borult, sziklás hegyek Devonshire
kalózainak és csempészeinek ʹ meg persze a világ minden tájáról odasereglő üzletfeleiknek és
ellenlábasaiknak ʹ egyik kedvenc tanyájává tették a szigetet.
Appledore falunál kettéágazott a torkolat: balra a Taw folyt, jobbra a Torridge. Appledoreʹtól néhány
mérföldnyire a folyó a termékeny, zöldben pompázó Bidefordhoz ért. Itt, a bidefordi dombon állt
Róbert Small háza, Wren Court.
Small kapitány jó előre intézkedett, hogy várják a kikötőben, amikor Skye és a francia házaspár
társaságában megérkezik. Ok négyen aztán lóháton tették meg a városon át a dombtetőre vezető
utat.
Amikor Wren Court közelébe értek, Skye fölkiáltott:
ʹ Ó, Robbie! Hát miért nem mondtad eddig, hogy milyen gyönyörű birtokod van?!
Small elvörösödött:
ʹ Már V. Henrik király uralkodása óta a családunké ʹ mondotta. ʹ Legalábbis a föld. Maga Wren Court
pedig VII. Henrik uralma idején épült. Ezért ͣH" alakú a ház.
ʹ Túlságosan szerény vagy te, Robbie ʹjelentette ki Skye. ʹ Igazán nem vártam, hogy ilyen gyönyörű
környékre hozol bennünket.
ʹ A családunk a földbirtokos köznemességből való, Skye ʹ magyarázta Small. ʹ Jó magam, sajnos,
sose házasodtam meg, s így nincs örökösöm, Cecily nővérem pedig megözvegyült, mielőtt gyermeke
születhetett volna. Azt hiszem, távoli rokonokra hagyom majd Wren Courʹtot.
Fölsóhajtott, megrántotta a gyeplőt, és a szürke herélt megindult a ház irányába. A többi három
hátasló szorosan a nyomában.
Tökéletes kis épület volt Wren Court, tompa árnyalatú piros téglából épült, helyenként sötéten
ragyogó repkény futotta be és zöld pázsit övezte. A ͣH͟ keresztgerendája két emelet magasságban
húzódott, az oldalai három emelet szintjére emelkedtek. A kétemeletes részhez a földszinten hosszú
és igen világos előcsarnok vezetett. Az előcsarnokból két lendületes lépcsősor indult ki, mindkettő
közvetlenül a második emeleti nyitott galéria előtt végződött. Mivel az egész második emelet nyitott
volt, az első és a második emelet együtt egyetlen hatalmas, két emelet magas helyiséget alkotott. A
földszinten, a bejárat két oldalán, a szárnyakban voltak a konyhák és az ebédlők. A második
emeleten, a galéria mögött a könyvtárszoba és a szalonok, a harmadik emeleten a hálószobák
helyezkedtek el.
Skyeʹt elbűvölte az ólomkeretes ablakszemeken csillogó napsugár és a kései rózsák átható illata. A
köríves bejárati ajtó fölött piros és aranyszínű családi címer. Alighogy a házhoz értek, négy

istállószolga futott eléjük, gondozásba venni a lovakat. Róbert Small pedig nagy vigyázva emelte le
Skyeʹt a nyeregből.
Fénylőʹkék szemű, ezüstös hajú, rózsásarcú, alacsony, gömbölyded asszonyka jelent meg a kapuban.
ʹ Végre, hogy ismét itthon vagy, Robbie! ʹ mondotta. ʹ Ez pedig, ugye, Goya del Fuentes asszony? ʹ
Válaszra sem várva nyújtotta karját Skye felé. ʹ Szegény drágám! ʹ kiáltott fel. ʹ Fő, hogy minálunk,
biztonságban vagy. Mi majd vigyázunk rád meg a gyerekre. Kerülj beljebb!
Cecily úrhölgy a házba, ott pedig a barátságos kandallótűz megvilágította kis fogadószobába terelte
Skyeʹt, Jeant és Marieʹt.
ʹ Üljetek le, mind! Fogalmam sincs, hogy Róbert miért lovagoltatta veled végig az ide vezető utat. A
te állapotodban. A batár persze lassúbb, de biztonságosabb. De most már nem számít, a fő, hogy itt
vagy és jól vagy. Róbert! Nézz csak utána, hol marad az az ügyefogyott Martha! Az a világ lustája! Már
régen bornak és süteménynek kéne várnia a négy fáradt utast!
ʹ Kérem, Cecily úrnő, hívjon engem Skyeʹnak. Goya del Fuentes asszony: ez oly hosszú és
körülményes.
ʹ Köszönöm, gyermekem. Nos, én szókimondó asszonyság vagyok, ami a szívemen, az a számon.
Most elmondom, amit el kell mondanom, és akkor tudni fogjuk, hogy' állunk egymással
Cecily úrhölgy Jean és Marié felé biccentett, akik a kandalló jobb oldalán, lévő kanapén ültek, és
figyelmesen hallgatták a háziasszonyt.
ʹ Tudom, hogy beszélhetek az alkalmazottaid előtt, Skye, mivel egyszersmind a barátaid is. Robbie írt
róluk a leveleiben.
Skye bólintott. Cecily úrhölgy mély lélegzetet vett
ʹ Fivérem elmondott egyetʹmást a történetedről. Szegény báránykám! Milyen szörnyű, hogy
semmire se emlékszel csupán az egy év óta eltelt időszakra. Nem ízlésem szerint való az üzletág,
amivel az elhunyt urad foglalkozott, de azt látom, hogy te született úrinő vagy. És Robert mindig
csupa jót mondott Khalid bégről. Úgyhogy, kedvesem, nekem ez tökéletesen elég. Szívből
köszöntelek tehát angol földön. A mi otthonunk a tiéd is, ameddig csak óhajtod. Akar örökre, ha
éppen úgy tartja, kedved.
Skye érezte, hogy szemét könnyek csípik.
ʹ Köszönöm, Cecily úrnő! Teljes szívemből köszönöm. Nemcsak a magam nevében, hanem Jean és,
Marie nevében is.
ʹ Egek ura, gyermekem, majd megfeledkeztem róla! Kitakarítattam, és rendbe hozattam egy házikót,
a kert végébenʹ fordult a francia házaspárhoz a háziasszony. ʹ Gondoltam, jobb szeretnek lenni,
senkitől se háborgatva.
Jeant és Marieʹt mélységesen meghatotta a figyelmesség. Marie szinte önkívületben ujjongott a
házikó láttán. Szintén tompa árnyalatú, piros téglából épült, zsúptetővel és ólomszemes kis
ablakokkal. Két helyiségből állott. A nagyobb szobában nagy kőkandalló. A kis hálókamrában szép

fényezett tölgyfa ágy. A házikó bútorzata masszív, faragott tölgyfából készült. A kőpadló alaposan
felsúrolva és felsöpörve. A kapu mellett virágzott a kései mályvarózsa és az őszirózsa.
Cecily úrhölgy, úgy látszik, mindenre gondolt. A főépületben, a könyvtárszoba mellett, egy kertre
nyíló, könyvekkel zsúfolt helyiség állt Jean rendelkezésére, dolgozó szobaként.
Skye örült, amiért két hűséges alkalmazottjáról ilyen fejedelmien gondoskodnak. Alig győzte
megköszönni Cecily úrhölgynek, de az angol asszony elhárította:
ʹ Fölösleges hálálkodnod, gyermekem ʹ villantotta rá kék szempártʹ Végtére is, mire valók az ember
barátai!
Aztán visszakalauzolta Skyeʹt a főépületbe és fel a lépcsőn. Skye lakosztálya a második emelet déli
csücskében volt. A nappaliban nagy, szürke kőkandalló állt, faragott párkánnyal.
A két széles ablakon mely kék bársonyfüggöny. Egy délre néző, öblös ablakfülkéből az éppen virágzó
rózsák kertjére nyílt kilátás. A széles, fényezett padlódeszkákon pirosʹkék mintájú vastag keleti
szőnyeg.
A szoba túlsó végében, a kandalló két oldalán egyʹegy ívelt ajtó nyílt a hálószobára, amelynek ablakai
délre és nyugatra néztek. Így aztán egész évben világos, derűs volt a helyiség. A rózsaszín
bársonyfüggönyök összhangban voltak az ágyfüggönyökkel és az ágyterítővel. A hálószobát kékʹ és
arany mintás keleti szőnyeg ékesítette.
A háló mellett volt a kis öltözőszoba. A bútorzat mindenütt kiváló minőségű, faragott tölgyből készült.
Mindhárom szobában friss virág virított a vázákban.
Skye úgy gondolta: egészen bizonyosan jól fogja érezni magát az új környezetben.
Cecily úrhölgy egy pirospozsgás leányzót mutatott be neki:
ʹ Édesem, ez itt Daisy. őt választottam, hogy viselje gondodat.
ʹ Örülök, hogy a szolgálatára lehetek, asszonyom ʹ mosolygott a lány.
ʹ Köszönöm, Daisy ʹ viszonozta a mosolyt Skye. ʹ Hetekig utaztam a tengeren, úgyhogy most a
leghőbb vágyam egy jó forró fürdő.
ʹ Igenis, asszonyom. Hadd húzzam le a lábbelijét. Pihenjen egy kicsit, s én közben megcsinálom a
fürdőt.
ʹ Jó kezekben hagylak, Skye ʹ mosolygott Cecily úrasszony. ʹ Daisy majd elkísér az ebédlőbe, a
vacsorához.
Egy óra sem telt el, és Skye máris a forró fürdőben élvezkedett. A kandalló elé állított dézsát csinos
spanyolfal választotta el a szoba többi részétől. Skye hálásan merült el a melegben, s érezte, mint
száll el testéből a hetekig tartó tengeri út, okozta fáradtság. A szobát elárasztotta a szappan
damaszkusziʹrózsa illata. Daisy gyorsan, hangtalanul sürgöttʹforgott, kicsomagolta Skye poggyászát,
s friss ruhát készített ki új úrnőjének. Skye annak idején meglepődött, amikor a Sellő fedélzetén két
utazóládát talált, teli a legújabb angol divat szerinti holmival. Robbie nevetve jegyezte meg:

ʹ Algír nemzetközi kikötő. Algírban minden megtalálható.
Daisy a spanyolfal mögé lépett, szappant vett elő, s vidáman csevegve kezdte mosni Skye haját.
ʹ Most, drága asszonyom, megszabadítjuk gyönyörű hajkoszorúját attól a ragadós tengeri sótól. Egek
ura! Hogy milyen szép színe van a hajának!
Skye kilépett a fürdőből, s Daisy forró fürdőlepedőbe bugyolálta. Miután megszárítkozott, az
állótükörben szemügyre vette az alakját.

A melle teltebb volt, s a hasa kissé meggömbölyödött. Khalid gyermeke. Vajon milyen lesz? Örökliʹe
az édesapja fekete haját és aranyszínű szemét? Jaj, Khalid, mennyire hiányzol!
Fölöltötte alsóneműjét, majd hagyta, hogy a szolgáló sötétkék selyemruhát adjon rá. Egyszerű, mégis
elegáns ruha volt, illő egy gazdag kereskedő özvegyéhez. Kevés ékszert viselt hozzá: a Khalid
ajándékozta gyűrűket és az esküvői arany fejéket. Haját szárazra kefélte Daisy, aztán koszorúba
csavarta. Fejfödőként Skye fehér selyem főkötőt viselt.
Kevesen laktak a főépületben: mindössze Skye meg Róbert és Cecily Small. így aztán egyszerű
vacsorát tálaltak fel nekik. Jean és Marié inkább a házikójukban maradtak, amit Skye nem vett zokon,
hiszen ez volt az első időszaka a házaséletüknek, amikor valóban kettesben lakhattak. Mennyire
irigyelte őket Skye! Aztán megrázta magát: Khalid nincs többé, de azért az élet megy tovább.
Róbert Small az esetleges kíváncsiskodókra számítva azt ajánlotta Skyeʹnak: mondja azt, hogy ír
születésű; gyermekkorában egy algíri francia keresztény zárdába vitte egy hajóskapitány, aki
elmondta, hogy a kislány szülei ʹ a kapitány hajójának utasai ʹ útközben elhaláloztak. Nevüket a
kapitány nem tudta. Az öt év körülinek látszó kislányt az algíri zárda apácái nevelték fel. Amikor az
árva leányzó betöltötte tizenhatodik életévét, meglátta őt a templomban Senor Goya del Fuentes.
Megkérte a lány kezét az apácáktól, akik beleegyezésüket adták. Gazdag kereskedő volt a férj, s
általános tiszteletnek örvendett. Hirtelen halála után az ifjú özvegy nem bírt megmaradni Algírban.
Mivel az elhunyt férjnek Londonban háza volt, az özvegy úgy határozott, hogy Angliában telepszik le.
Róbert Small, mint az elhunyt férj üzletfele, védőszárnyai, alá vette a hölgyet.
Cecily úrasszony persze ismerte Skye igazi élettörténetét, de egyetértett fivérével, hogy a kitalált és
kevésbé fantasztikus történet jobb.
Small barátai és rokonai jól fogadták Skye és két szolgája Wren Courtba érkezését és
berendezkedését. A cselédek, akiknek pletykái házrólʹházra jártak, rokonszenveztek a gyönyörű,
várandós özvegyasszonnyal. Skye szerény volt és kedves, igazi úrinő, ͣmég akkor is, ha pápista".
Mária királynő emléke még túlságosan friss volt az angol nép számára ahhoz, hogy türelmes legyen a
katolikusokkal szemben.
Majdnem karácsony volt, mire megérkezett az első fagy, amelynek nyomán Devonshire népe kemény
telet jósolt. Skye a helybeli plébánosnak elárulta titkát, mármint, hogy emlékezetkiesésben szenved.
A kedves, idős Paul atya újra megtanította Skyeʹt vallása fő tantételeire. Emlékeket ugyan nem
idézett föl, mégis: Skye, különös módon, valahogyan megnyugtatónak találta az oktatást. Tudta: ha

valaki sose megy templomba egy keresztény országban, gyanút kelt, és még a pápista címke is jobb,
mint semmiféle címke.
Röviddel Gyertyaszentelő után, februárban, Marié szép nagy fiúgyermeknek adott életet. A fiúcskát
Henrinak keresztelték. Skye szeretett a tűz mellett üldögélni Marieʹék házikójában, és elnézni a
gyermekét szoptató fiatalasszonyt. Skye elhatározta, hogy az ő fiát Jamesnek fogják hívni ʹ ez Khalid
spanyol nevének, Diegónak angol megfelelője. Az idő múlásával Skye egyre türelmetlenebbül várta a
szülést.
Aztán, április ötödikén, Cecily úrhölgynek még arra se jutott ideje, hogy kihívja a bábaasszonyt ʹ Skye
máris megszülte gyermekét. Marié mindent elintézett, s a szülés gyorsnak és könnyűnek bizonyult.
Marié átadta a visítozó gyereket Cecily asszonynak.
ʹ Szegény jó Skye úrnőm! ʹ suttogta. ʹ De hát mit lehet tenni? Isten akarta így.
Amikor Skye felnyitotta szemét, észrevette, hogy tiszta hálóing van rajta; hosszú haja frissen fésülve
és befonva.
ʹ Adjátok ide a kisfiámat ʹ szólt suttogva Cecily asszonyhoz.
ʹ Egy pici lányt hoztál a világra, édesem, és ami azt illeti, sose láttam szebb kisbabát.
Ezzel Skye karjaiba tette a szendergő leánykát.
Skye lenézett a babára. Aranyos kis teremtés; kis fekete hajtincs, hosszú, sötét szempillák, rózsaszín
orcák, a szája íve piros. Bőre éppoly szép fehér, mint a sajátja.
ʹ Kisfiút vártam. ʹ suttogta.
ʹ Hogy fogod hívni, kedves? ʹ érdeklődött szelíden Cecily asszony.
Skye kitekintett az ágyával szemben lévő ablakon. Odakint, a kertben, virultak a tavaszi virágok, és
egy fűzfa frissen sarjadt sárgászöld leveleiʹágai megʹmeghajladoztak egy tavacska partján.
ʹ Willow lesz a neve ʹ mondotta Skye. ʹ Szomorúfűz. Illő, hogy Khalid leányát, a gyászt jelképező
fáról nevezzem el.
Jóllehet Willow a gyász jegyében született, vidám, elégedett kisgyerek volt. Mindenki imádta ʹ az
édesanyjától kezdve a legutolsó kis cselédlányig. Mindenki mindent elkövetett, hogy a kedvére
tegyen.
Amikor öthónapos lett, anyja elhatározta: ideje Londonba költöznie. A Bidefordba érkezésüktől eltelt
tíz hónap alatt Róbert Small csupán egyetlen rövid hajóutat tett az afrikai partok közelében. Nővére
ugyan örült, hogy Róbert jobbára odahaza tartózkodik, maga a kapitány azonban már alig várta, hogy
a Sellő jó hosszú tengeri útra vigye. Előbb azonban Londonba kellett mennie, hogy Lord de Grenvilleʹ
lel beszéljen. Királyi védlevelet szeretett volna kapni, ehhez volt szüksége a lord közbenjárására. Skye
hajlandó volt anyagilag támogatni Small új vállakózását ʹ és már csak ezért is szívesen ment
Londonba maga is.

A Sellő Plymouthban horgonyzott, Devonshireʹnak a La Manche csatorna felőli részén. Úgy rendezték
a dolgot, hogy Jean elkíséri Skyeʹt Londonba, Marié pedig Wren Courtban marad, gondoskodni a két
kisgyerekről. Willowʹt is ő szoptatta, jó nagy parasztlányʹmelle elegendő tejet adott a két babának.
Cecily asszony megkönnyebbülésére Skye úgy találta, hogy Devonshire enyhe éghajlata
egészségesebb a kislány számára, mint a londoni klíma. Cecily öröme szinte nem ismert határt: Skye
valósággal a leánya lett ʹ soha meg nem született gyermeke helyett. ʹ Willow pedig a kis unokája.
Fájt, hogy egyiküktől meg kell válnia, de mindkettőjük távozása összetörte volna a szívét.
Skye is átérezte az elválás fájdalmát.
ʹ Mennyire szeretném, ha velem jönne, Cecily úrasszony! Annyi, de annyi dolgom lesz, és
elmondhatatlanul nagy segítségemre lenne! A jó ég tudja, milyen állapotban van az a ház!
Valószínűleg újra kell bútoroztatnom, ígérje meg, hogy mihelyt mindennel elkészülök, feljön
Londonba Mariéʹval és a gyerekekkel.
ʹ Persze, hogy megyek, gyermekem! Egek ura! Leánykorom óta nem jártam London városában. Jó
harminc esztendeje. Mihelyt rendbe hozod a házadat ʹ máris megyek.
Derűs kora őszi reggelen készültek elindulni Wren Courtból. Skye jó darabig időzött Willow mellett,
sehogy sem akarózott otthagynia a kislányt. Végül Robbie ingerülten rá kiabált:
ʹ A fenébe is, te lány! Minél előbb érsz Londonba, annál hamarább láthatod újra a kisbabádat!
Skye megcsókolta kislányát, aztán lóra pattant, és útnak indultak. Dombos vidéken át vezetett az út.
Aratásra megérett búzamezők, legelő birkanyájak és marhacsordák, dús gyümölgyösök mellett
lovagoltak el. Előttük a dartmoori fennsík magasodott a dombvidék fölött, s itt, a Rózsa és horgony
nevű fogadóban szálltak meg éjszakára.
Érkezésükkor a fogadó üres volt, így hát Robbie elhatározta: a söntésben fognak vacsorázni. Alig
tálalták fel a vacsorát, egy lovascsapat érkezett, és tagjai lármásan csörtettek a helyiségbe.
ʹ A fenébe! ʹ dünnyögte bosszúsan Robbie. ʹ Bár egy különteremben foglaltattam volna asztalt!
Egyszerre csak harsány hang hallatszott, és egy férfi különvált a csoporttól:
ʹ Róbert Small! ʹ kiáltotta. ʹ Te itt? Te vén tengeri medve! Smallnak felcsillant a szeme.

ʹ Lord de Grenville! ʹ ugrott fel a helyéről. ʹ Be jó látni téged! Igyál meg velünk egy kupicát!
Grenville már ott állt az asztaluknál.
ʹ Hol marad a jó modor, Robbie! ʹ korholta Smallt. ʹ Még be sem mutattál a hölgynek.
ʹ Bocsáss meg, Skye ʹ vörösödött el a kapitány. ʹ Hadd, mutassam be Richárd de Grenville lordot.
Lordom, ez itt Sefiora Goya del Fuenʹtes, elhunyt algíri üzlettársam özvegye. Éppen londoni házába
kísérem őt és titkárát, Jean Morlaixʹt.
Skye lassan nyújtotta a kezét. Grenville csókot lehelt rá.

ʹ Asszonyom! Nagyon örvendek, erről biztosíthatom. Viszont igen helytelennek találom, hogy
Robbieʹnak ekkora szerencséje van.
ʹ Szerencséje, lordom?
ʹ a bizony! Egy olyan hölgyet kísér Londonba, akinél szebbet soha életemben nem láttam.
ʹ Ó, Grenville lord! ʹ pirult el mosolyogva Skye. ʹ Egészen lenyűgöz a bókjával. Üljön le, kérem, és
tartson velünk.
ʹ Ön nem spanyol, asszonyom ʹ jegyezte meg a lord, miközben helyet foglalt.
ʹ Valóban nem ír vagyok. Grenville bort töltött magának.
ʹ Mindjárt gondoltam ʹ biccentett. ʹ Ott látni a világ vérlázítóan legszebb nőit. Mondja csak,
asszonyom, hogy érzi magát Angliában? Most jár először erre mifelénk?
ʹ Igen, uram, és mondhatom, nagyon élvezem Angliát. Már majdnem egy éve lakom Robbie házában.
ʹ Skye várandós volt a férje gyermekével, amikor Angliába érkeztünk ʹ vetette közbe Robbie nagy
sietve, nehogy Grenville félreértse a dolgot.
ʹ Kisfiú vagy kislány lett, asszonyom?
ʹ Kislány. Willow a neve. Odahagytam Wren Courtban. Cecily úrasszony és a dajka viseli gondját.
Tudom, milyen állapotban fogom találni az uram londoni házát, így hát jobb, ha Devonshireʹben
hagyom a babát, amíg rendbe hozom az épületet.
Grenville társasága a helyiség másik végében lévő asztal körül terpeszkedett. A társaság egyik tagja ʹ
karcsú, szőke és arrogánsan jóképű férfi ʹ merész pillantásokat vetett Skyeʹra. A fiatalasszony
egészen felbőszült, amikor elkapta a pillantást, és előkelően fölvonta a szemöldökét. Egyértelmű volt
a dolog: mintha fennhangon sértegetné őt a kihívóan viselkedő férfiú. Skye dühösen fordult el,
fölszegte fejét, és ismét Grenville mondanivalójára összpontosította figyelmét.

ʹ Helyesen cselekedett, asszonyom. ʹ London nem gyönge kis teremtményeknek való.
ʹ Magam is így értesültem, lordom. De mondja csak, ki az az úr az ön társaságából, aki olyan
szemtelenül bámul rám? Az az angyalarcú férfi.
Grenville még csak arra se fordult. A leírás tökéletesen elegendő.
ʹ Lord Southwood, asszonyom, Lynmouth grófja.
ʹ Kérlek, Robbie ʹ fordult Smallhoz Skye ʹ, kísérj föl a szobámba, és küldesd fel tálcán a többi fogást.
Roppant kellemetlenül érzem magam a gróf úr közelében. Úgy mered rám, mint mondjuk ʹ egy
süteményes tálra.
Fölállt és hanyag mozdulattal söpörte le a morzsákat hosszú lovaglószoknyájáról.
ʹ Jó éjszakát kívánok, lordom ʹ fordult Grenvilleʹhez, csókra nyújtva karcsú kezét.

ʹ Asszonyom! ʹ csókolt kezet a lord. ʹ Engedje meg, hogy önt és Robbieʹt elkísérjem, hogy simán
haladjunk el az ön lelkes csodálója mellett.
De ez korántsem ment simán. Ahogy közeledtek a söntés ajtajához, Lynmouth grófja elállta az
útjukat.
ʹ El az útból, Southwood ʹ vigyorgott rá Grenville. ʹ A hölgy távozik.
ʹ Csak miután bemutattál neki, kedves jó Dickon. Nem sajátíthatod ki a világ minden szépségét!
Grenville vállat vont.
ʹ Lord Geofrey frey Southwood, Senora Goya del Fuentes ʹ mondta. ʹ No, Geofrey f, akkor engedd,
hogy távozzanak.
ʹ Megiszik velem egy pohár bort, Senora? ʹ próbálkozott Southwood.
ʹ Nem, uram ʹ fortyant fel Skyé. Ezzel elviharzott a gróf mellett, Robbieʹval a nyomában.
ʹ Téged aztán jól faképnél hagytak, Geofrey f ʹ vigyorgott Grenville. Lord Southwood ajka lebiggyedt.
ʹ Ki ez a nő, Dickon? ʹ kérdezte.
ʹ Small kapitány egyik üzletfelének az özvegye.
ʹ Nem spanyol, ugye?
ʹ A férje volt spanyol, ö maga: ír.
ʹ Remek nő. Meg akarom kapni ʹjelentette ki Southwood.
ʹ Úgy hallottam, Geofrey f, hogy az ízlésednek inkább a védtelen nők felelnek meg. Nos, Senora Goya
del Fuentes nagyon gazdag nő. Nem tudod terrorizálni, és egy pár cifra holmival vagy olcsó ronggyal
nem veszed le a lábáról. Fogadni mernék, hogy elküld a fenébe.
ʹ No, mibe fogadjunk, Richárd?
Grenville arcát lassan elárasztotta a mosolygás. Southwoodnak van egy pompás tenyészcsődöre. Már
régen fáj rá a foga.
ʹ Sárkányba, a csődörödbe. Egy év a határidő. Ha egy év múlva nem kapod meg a nőt, én megkapom
tőled azt a Sárkány nevű tenyészmént.
ʹ Legyen a határidő hat hónap, Dickon. A hat hónap végeztével ideadod azt a te nagyszerűen
felszerelt folyami bárkádat.
Grenville összerezzent. Bárkája a legelegánsabb az egész folyón, még a királynő is megirigyelte. De
hát, érvelt magában, a gyönyörű Sefiora Goya del Fuentes nem afféle könnyű nőcske, és
Southwoodot ʹ ez nyilvánvaló ʹ első látásra megutálta. Valószínűtlen, hogy beadná a derekát, hogy
engedne a csábításnak. Mellesleg pedig ő, Grenville, nagyon szeretné megkapni a csődört.

ʹ Jó, legyen! ʹ jelentette ki határozottan. A te csődöröd az én bárkám ellenében. A határidő hat
hónap, a mai naptól számítva.
Lord Southwood erélyesen megszorította Lord de Grenville odanyújtott kezét.
ʹ Vigyázz, Dickon, hogy ne szenvedjen kárt az én bárkám az őszön ʹ ugratta Southwood a barátját. ʹ
Tavasszal folyami körutazásra kívánom vinni az új szeretőmet.
ʹ Jó, Geofreyʹre, vigyázok. Te meg vigyázz, hogy az én csődöröm semmiben ne szenvedjen hiányt, és
hogy túl ne erőltessék.
Ezzel elbúcsúzott egymástól a két úr, abban a biztos tudatban, hogy fél év múltán egy hőn óhajtott, új
játékszer birtokosa lesz.
Geofrey Southwood maga se tudta, mi izgatja jobban: a gyönyörű özvegyasszony szépsége, előkelő
modora vagy pedig az, hogy láthatólag utálja őt. Élvezetes feladat lesz elcsábítani és megszelídíteni
ezt a nőt! Egész London irigyelni fogja a szép szeretőjéért. ͣHa törik, ha szakad, megkapom!"
fogadkozott magában.

14. fejezet

Skye háza a Strandén állt, Chiswick faluban, London központján kívül. Az épületsor utolsó házaként,
sokkal kevésbé volt hivalkodó, mint a szomszédos épületek. Valamivel távolabb a házsorban olyan
nagyurak palotái pompáztak, mint a Salisburyek és a Worcesterek, meg Durham püspöké.

Skyeʹék Plymouthʹból vitorláztak fölfelé a tengerpart mentén, a Temze torkolatához. Ott aztán a
Sellő lehorgonyzott, a londoni dokkba való besorolásra várva. Skye, Jean Morlaix és Róbert Small
partra szálltak, aztán lóra kaptak. A Sellő csak hetek múlva kaphat helyet a rakodóparton, s Róbert
Small igen megbízható első tisztjét kérte meg, hogy vigyázzon közben a hajóra.
A városközpont szélén haladva, nemsokára Chiswickbe értek. Bájos kis falu volt, egy Hattyú nevű
kitűnő fogadóval a rét túlsó végében. Itt ebédeltek: frissen sütött, még meleg kenyeret ettek szép
rózsaszín sonkával, meg halvány aranyszínű, de jó csípős ízű sajtot, mindehhez frissen préselt
almabort hörpintettek fel, több pohárral. A farkaséhes Skye mohón evett, amihez a kövér fogadós
sugárzó arccal helyeselt, és még egy pohárnyi habzó almabort töltött a vendég hölgynek.
ʹ Átutazóban? ʹ érdeklődött.
Skye vakító mosolyt villantott rá, ami valósággal főbe kólintotta a jóembert.
ʹ Nem, fogadós uram ʹ válaszolta ʹ, házam van a közelben, s idejövök lakni.
ʹ Melyik az a ház, asszonyom? Eddig azt hittem, ismerem valamennyi nagyurat és a családjukat. Itt
nőttem fel, tudja. Amióta csak fogadó van Chiswickben, azóta van Monypenny család is. Ami azt illeti,

ʹ s itt akkorát röhögött, hogy kövér hasa megrengett belé ʹ, ami azt illeti, soha senki nem tudta
megmondani, mi volt előbb, a Hattyú vagy a Monypenny família! Hahaha!
Jean és Small kapitány gyanakodva mérték végig Monypenny urat, Skye azonban elmosolyodott, ami
fokozta a fogadó iránta érzett rokonszenvét.
ʹ Senora Goya del Fuentes vagyok, Monypenny uram ʹ mondta. ʹ A házamat pedig Greenwoodnak
hívják. Az utolsó épület a Strandén. Az elhunyt férjemé volt.
ʹ Ön tehát spanyol? ʹ kérdezte a fogadós, márʹmár rosszallóan.
ʹ Az uram volt spanyol. Jómagam ír vagyok.
ʹ Majdnem olyan rossz ʹ vágta rá Monypenny.
ʹ Mon Dieu! Quel coehonl ʹ dünnyögte Jean. ʹ Úristen, micsoda disznó alak!
Róbert Small a kardja markolatához nyúlt:
ʹ Megköszönném, Monypenny uram ʹ mondotta. ʹ ha vigyázna a nyelvére. Senora Goya del Fuentes
jólelkű és kedves hölgy, és amíg az én védőszárnyaim alatt van, nem engedem, hogy bárki is így
beszéljen vele.
A nagydarab fogadós lepillantott a kicsinyke hajóskapitányra.

ʹ Istenemre mondom! ʹ röhögött. ʹ Valóban kiváló hölgy lehet, ha a bolha szembeszáll az elefánttal
miatta! Elnézését kérem, asszonyom! Csak hát, tudja, az ember nehezen felejti el Véres Máriát és az
ő spanyol férjét.
ʹ Véres Máriát?
ʹ Igen, az elhunyt királynőt. Akinek Fülöp spanyol király volt a férje. Mária az ifjú Bess, azaz Böske
királynő féltestvére volt.
ʹ Persze, persze, Monypenny uram ʹ bólintott Skye. ʹ most már értem.
Skye Cecily úrasszonytól értesült Aragóniái Katalin szomorú sorsú és baljós emlékezetű leányának
történetéről.
ʹ Nos, jó uram ʹ folytatta ʹ, bízvást állíthatom, hogy egyáltalán nem vagyok olyan, mint Véres Mária.
A kislányomnak meg jómagámnak nincs családja vagy hozzátartozója, legalábbis tudomásom szerint,
úgyhogy új életet kezdeni jöttünk Angliába. Az angol vendégszeretet világhírű.
A fogadós dagadozott a büszkeségtől.
ʹ Mégpedig joggal, asszonyom, teljes joggal ʹ bólogatott. ʹ Nagyon jól fogja érezni magát a Strandén.
Mármost ha megengedné, hogy egy pillanatra beavatkozzam az ügyeibe. Azt mondja, hogy a háza az
utolsó épület az utcában. Hát, a legutolsó bérlők siralmas állapotban hagyták el, és ha megengedi,

hölgyem, én bizony szobát tartok fenn az ön és társasága számára. Mert szó, ami szó, az ön háza
jelenleg lakhatatlan.
ʹ Robbie! ʹ fordult Skye Smallhoz. ʹ Nem értesítetted az intézőt, hogy készítse elő számomra a
házat?
A fogadós szánakozva csóválta a fejét:
ʹ Taylor úrról van szó, ugyebár? Finom alak, mondhatom! De hát önök ezt persze nem tudhatták.
ʹ Finom alak? Hogy érti ezt, Monypenny uram? ʹ érdeklődött Róbert Small.
ʹ Mindenféle ifjoncoknak adta bérbe a házat hogy is mondjam dévajkodásuk céljaira ʹ hangzott a
válasz. ʹ Az önök fizette bér kétszereséért. A többletet zsebre vágja. És persze a jutalékot is bezsebeli.
ʹ Ezt ön honnan tudja?
ʹ Taylor úrnak megvan az a jó szokása, hogy beʹbetér hozzánk egyʹegy itókára. De nem bírja az italt.
Alig hajt fel egy korsóval, máris megindul a nyelve. Az elhunyt királynő uralkodása idején például
eldicsekedett, hogyan csapta be a ház spanyol tulajdonosát.
ʹ Jó lesz, Robbie ʹ mondta Skye ʹ, ha odamegyünk és utánanézünk.

ʹ Hálás lennék, Monypenny uram ʹ fordult aztán a fogadóshoz. ʹ ha fenntartaná a számunkra azokat
a szobákat, meg egy külön termet is az étkezéseinkhez. És készítsen fürdőt a visszatérésemkor,
kérem.
ʹ Meglesz, asszonyom.
Lóra szálltak, átlovagoltak a réten, majd le a folyó mentén. Skyeʹban mély benyomást keltettek a
folyóparton sorakozó nagy épületek. Ahogy az utca végéhez közeledtek, egyre kisebbek voltak a
házak; az utolsó három épület közül viszont elegáns udvarház volt az egyik, kis palota a másik, végül
bájos, tompaʹrózsaszínű téglaépület a harmadik, zöldellő magánpark közepén. Rozsdásak voltak a
kapuk. Róbert Small ajkbiggyesztve lökte be az egyiket ʹ nem volt bezárva. ʹ és előrement.
A parkot felverte a gyom, teljességgel gondozatlan volt; a kis liget teli tüskebokorral; a pázsiton
derékig érő gaz. A házhoz érvén, törött ablakokat pillantottak meg, és meglátták a letört
sarokvasakon csüngő bejárati ajtót.
ʹ Sok mindenért felelnie kell annak a Taylor úrnak ʹ dohogott Robbie. ʹ Hol a fenébe van a kapus?
Neki kéne vigyázni a helyiségekre. Jean! Nem fizetted ki az elmúlt esztendőben a kapus egy évi bérét?
ʹ Dehogyisnem, kapitány uram. Az intézőnek, Taylor úrnak utaltam át a pénzt.
ʹ Ez most nem lényeges ʹ szólt közbe Skye. ʹ A baj megtörtént. Gyerünk be, nézzük meg, vajon
odabent is ilyen rossz állapotban vanʹe minden.

Mindhárman bementek, és a lélegzetük is elállt a megdöbbenéstől, amikor szobáról szobára járták az
első emeletet. Róbert Small felrohant, hogy megtekintse a második és a harmadik emeleti
helyiségeket is. Borús arccal jött vissza.
ʹ Kifosztotta! ʹ bődült el. ʹ Egyetlenegy berendezési tárgy vagy bútor sem maradt az egész házban!
Se függöny, se takaró, se ágynemű, se tányér! Kiraboltak téged, Skye! Mindent elvitt az a rohadt
fráter!
ʹ Monypenny uram tudta, mit beszél ʹ válaszolta kurtán Skye. ʹ De nem hagyok bolondot csinálni
magamból, Robbie. Taylor urat el kell fogni, és eljárást kell indítani ellene. Úgy gondolom egyébiránt,
hogy a berendezésnek már régen lába kelt. Te többször is jártál a házban, Robbie. Láttál valami
különlegesen értékes dolgot?
ʹ Nem. Csak a szokásos lakberendezési tárgyakat.
ʹ Akkor ezek könnyen pótolhatók. Hála legyen az égnek, hogy Marié és a gyerekek Devonban
maradtak. Gyerünk vissza a Hattyúʹra Robbie! Fáradt vagyok. Fürdőre van szükségem. Ma már úgyse
intézhetünk itt semmit.
Másnap reggel Skye belovagolt London városába. Felkeresett egy asztalost, egy szövetárust, egy
ezüstművest, egy rézművest és egy vaskereskedőt. Mindegyiküknek a lelkére kötötte:
ʹ Szállítson egy héten belül, kérem. Ez esetben számottevő felárat kap.
S a szerződésbe foglalt munkáért vagy a kiválasztott tárgyakért azonnal készpénzben fizetett.
A Hattyúʹban azután elbeszélgetett a háztartásának személyzetébe jelentkezőkkel. Monypenny uram
segítségével házvezetőnőnek szerződtetett egy bizonyos Burnside asszonyságot, s felvett fél tucat
szobalányt és fél tucat inast, bizonyos Walters urat főudvarmesternek, a feleségét pedig
szakácsnőnek. Továbbá négy konyhalányt és egy inasgyereket. Burnside asszonyságnak volt egy
özvegységre jutott nővére, annak pedig két meglehetősen csúnya lánya ʹ hármukat mosónőnek vette
fel Skye. Házon kívül dolgozó embereket is szerződtetett: egy főkertészt és egy főlovászt ʹ kétʹkét
segédet adott melléjük. ʹ továbbá egy kapust. Nemsokára gyerekszobaʹszemélyzetre is szüksége
lesz, gondolta, Willow részére. Egy mosónő, egy gyereklány, egy segéderő. A Strand nagy házaihoz
képest igencsak szerény létszámú háznépe lesz.
Második londoni napján alaposan szemügyre vette az épületet Skye. A földszinten a tágas konyha egy
kis konyhakertre nyílt. Két tűzhely volt a konyhában, mindkettő téglakemencével. Az egyikben egy
teljes oldalast meg lehetett sütni. A másik ʹ a kisebbik ʹ kenyérsütésre volt alkalmas, meg lábasok
befogadására. Hűvös éléskamrára nyílt a konyha egyik ajtaja, mosogató fülkére a másik. Külön,
hosszúkás szoba állt a szolgaszemélyzet rendelkezésére, kandallóval. A személyzet néhány tagjának
pedig külön kvártély.
A házvezetőnőnek külön hálószobája volt, akárcsak a főudvarmesternek és feleségének, a
szakácsnőnek. A négy konyhalány közös szobában aludt, a mosónő két lányával egy másikban, a
kandalló melletti kis mikében pedig ʹ vastag szalmazsákon ʹ a kisinas; Skye úgy találta, fiatal még
ahhoz, hogy az inasokkal lakjék együtt. A hat szobalány egy padlásszobában lakott, a hat inas, a
három lovász és a két kertészsegéd az istálló padlásterében. A főkertész, feleségestül, a kertben, álló

házikóban tanyázott, a kapus, szintén asszonyostul, a kis kapuslakban. Jean és Marié számára az egyik
épületszárnyban jelölt ki önálló lakrészt Skye. Marié továbbra is Skye első komornája maradt, a
gyermekszoba személyzetének Willowra és Henrire vigyázó tagjai a gyerekszobában aludtak.
Az első emeleten volt a nagy lakomák céljára szolgáló, tágas díszterem, továbbá egy kis családi
ebédlő, egy fogadószoba, valamint Jean és felesége lakószobája. A második emeleten egy kisebb
helyiség állt Jean rendelkezésére dolgozószobaként; mellette a két fogadószoba alkalomadtán
egyetlen táncteremmé volt átalakítható. A harmadik emeleten volt Skye hálószobája, nappalija és
öltözője, ezen kívül két vendégszoba és a gyerekszobák.
Nem messze a folyóparttól épült a ház, de azért volt helye egy hátsó kertnek, amelynek falai a vízbe
nyúltak. Skyeʹnak megvolt a maga folyópartja vagy rakpartja. Ez lehetővé tette, hogy folyami bárkát
tartson. Azonnal megbízást is adott az ilyen vízi jármű megépítésére, és rövidesen egy révészt is
fölvett. Ennek a ház minden lakója örült, mivel a vízi út gyakran előnyösebb, biztonságosabb volt a
szárazföldi utazásnál.
Az iparosok és kereskedők, akikkel Skye üzletet kötött, mindenképpen meg akarták kapni az ígért
felárat. Így aztán minden, amit Skye megrendelt, egy héten belül a házában volt. Mégpedig a legjobb
minőségben, mivel Skye előre megmondta az ügyfeleinek, hogy selejtes árut nem vesz át.
Szobáról szobára járkált Skye, irányítva a függönyök, falikárpitok, szőnyegek, képek, bútorok
elhelyezését. A szobák fokozatosan megteltek élettel, és Skye végül elégedetten sétált végig a
helyiségeken. Éjfél már jóval elmúlt, a kimerült szolgák már rég aludni tértek. Úrnőjük sorra vonult be
mindegyik szobába, és örvendezve vett szemügyre mindent.
A tölgyfa bútorzat csillogott; vastag keleti szőnyegek borították a széles, sötétlő padlódeszkákat.
Akkoriban szokatlan volt még a szőnyegek használata. Még a jómódú háztartásokban is inkább
gyékénnyel borították a padlót. Skye házában mindenütt színes kárpitok és festmények ékesítették a
falakat, Small kapitány ugyanis ügyesen kiszimatolta, hogy mely nemesi származású, de
elszegényedett famíliák hajlandók ʹ titoktartás mellett ʹ eladni az efféle tárgyakat. Az ablakokat
súlyos bársonyʹ és selyemfüggönyök díszítették, a faburkolatú falakat pedig rézszegély. Mindenből
csak úgy sugárzott az elegancia és a jólét, a gazdagság.
Skye minden szobában nagy vigyázva elfújta a méhviaszgyertyákat távozásakor. (Zsír vagy faggyú
szagát nem bírta a házban, még a személyzeti szobákban sem.) Parfümkeveréket tartalmazó vázákat
helyeztetett el minden helyiségben, mivel köztudomású volt, hogy a folyóról olykor elviselhetetlen
bűz árad, márpedig ezt ellensúlyozni kellett.
Amikor belépett lakosztályába, látta, hogy a néhány napja Londonba érkezett Daisy a kandallónál
szundikál. Alighogy észrevette úrnőjét, talpra ugrott.

ʹ Nem kellett volna virrasztanod, Daisy ʹ mondta Skye. ʹ De ha már itt vagy, segíts levetkőznöm.
Aztán ágyba veled!

ʹ Nem fáradság a számomra, úrnőm ʹ mondta Daisy, miközben kioldotta Skye ruháját és lesegítette
róla az alsószoknyákat. Az öltözőhelyiségbe vitte a ruhadarabokat, aztán a kandallón álló kis kannából
vizet csöpögtetett egy agyagkorsóba. ʹ Biztos, hogy nem lesz szüksége rám, asszonyom?
ʹ Nem lesz, Daisy. Eridj csak aludni.
Skye fáradtan rogyott le, és óvatosan lehúzta vékony fátyolszövet harisnyáját. Meztelenül ment végig
a szobán, és kedvenc rózsaillatú szappanával macskamosdást végzett. Majd halványkék selyemből
készült hímzett pongyolát öltött, és helyet foglalt a hálószobaablaknál.
A hold ezüstös fényt árasztott a víztükörre. Két házzal arrébb, egy bárka kötött ki a parton. Ketten
szálltak ki a vízi járműből, egy férfi és egy nő. Lassú léptekkel mentek föl a kert lépcsőjén. A lépcsősor
tetején megálltak, és hosszantartó csókot váltottak. Aztán az úr a karjaiba kapta a hölgyet, és
eltűntek. Skye sóhajtozva zuhant be ágyába ʹ és rosszul aludt. Sajgott a szíve az iménti romantikus
jelenettől. Húsz esztendős volt Skye, és Khalid több mint egy éve bekövetkezett halála óta most tört
rá első ízben nagy erővel a sóvárgás egy férfi szerelmére. Fölkelt, halkan sírdogált, a nappalijából egy
üveg szederpálinkát hozott, ismét helyet foglalt az ablaknál, és álomba itta magát.
A szomszédban szintén keveset aludt a folyóparti kis palota tulajdonosa. Lynmouth grófja izgatottan,
földúltan, járt fölʹalá hálószobájában. Alig akarta elhinni a szerencséjét. Nemcsak hogy a gyönyörű
Senora Goya del Fuentes lett a szomszédja, de rájött, hogyan arathat diadalt Grenville felett.
Tiszteletét teszi majd a hölgynél, s ha Vízkeresztig nem adja be a derekát a nő, akkor annak rendje és
módja szerint zsarolással kényszeríti megadásra.
Lynmouth grófja nagy házat vitt, híres volt nagyvonalú, fényűző fogadásairól, estélyeiről. Nemrégen
érkezett Londonba, hogy ellenőrizze, megtörténtʹe minden előkészület a házában karácsony és
Vízkereszt megünneplésére. Maga a királynő is hivatalos volt néhány, az évszakhoz kapcsolódó
ünnepségre, beleértve a Lynmouth féle vízkereszti álarcosbált. Geofrey nagyon meglepődött, amikor
tudomására jutott, hogy a gyönyörű Goya del Fuentes asszony a Strandʹvégi ékkőszerű kis épület
tulajdonosa, és élénk figyelemmel kíséri háza felújítását, újraʹberendezését. Geofrey szakértője volt
az ilyesminek is, és jó szemmel nézte, hogy az iparosok és a kereskedők kiváló minőségű holmit
szállítanak a fiatal özvegyasszony házába.
Itt az ideje, gondolta, hogy megtegye az első lépést a hölgy birtokba vételéhez. Szelíd udvarlással
fogja kezdeni, aztán, ha szükséges, leleplezéssel fogja fenyegetni az asszonyt. Valami elképesztő
szerencsével tudomására jutott ugyanis Skye valódi élettörténete. Geofrey Southwood
harmadrészben tulajdonosa volt egy, a KözépʹKeleten közlekedő kereskedelmi hajónak, s amikor a
hajó nemrégen visszatért Londonba, a gróf ellátogatott a fedélzetére az őt megillető részesedés
dolgában. A kapitány kabinjának ablakából megpillantotta Róbert Smallt.
ʹ Meg tudnáʹe mondani ʹ kérdezte Browne kapitánytól. ʹ hogy ki az az ember a szomszéd hajón?
ʹ Igen, lordom. Róbert Small kapitány, Bidefordból. A Sellő a hajója Browne kapitány szívott egyet a
pipáján, aztán elgondolkozva eregette a levegőbe a kék füstkarikákat.
ʹ Ez a Robbie Small szerencsés fickó, lordomʹjelentette ki. ʹ Voltaképpen nincs már szüksége a
tengeri utakra, mivel gazdag ember és nemesi származású. De hát a tenger, ugye, feslett egy
nőszemély, és ha egyszer befészkelte magát az ember vérébe, bizony nehéz megszabadulni tőle.

ʹ Gazdag családban született ez a Small? ʹ érdeklődött a gróf.
ʹ Nem. Csekélyke vagyona volt a családnak, egészen addig, amíg Small üzlettársa nem lett Algír
Bordélyfejedelmének, Khalid bégnek. Nem tudom, hogyan, miként ismerkedtek meg egymással, de
valamiképpen barátságot kötöttek, és a bég támogatta Robbie nem egy vállalkozását. Aztán, amikor
Small teljesen talpra állt, egyenrangú partnerek lettek. S azok is voltak, több mint tíz esztendeig.
ʹ És mi történt azután?
ʹ Khalidot másfél évvel ezelőtt meggyilkolták. Az egyik nője ölte meg. Egek ura! Ez a Khalid
üzemeltette az egész Kelet legjobb kupijait! Úgy bizony! A leghíresebbnek az Örömök Háza volt a
neve, s az igazgatásával megbízott perszóna csinálta ki végül a főnökét. Ügy hírlik, féltékeny volt a
nagyfőnök ifjú feleségére, és azt hitte, az asszonyt szúrja le. Akárhogy is: a fiatal özvegy rövidesen
eltűnt, s kiderült, hogy pénzzé tette a férje minden tulajdonát. A Kasba erőd kormányzóʹparancsnoka
éktelen haragra gerjedt. Annál inkább, mivel szemet vetett az újdonsült özvegyre. Isten legyen
irgalmas Robbie Smallhoz, ha még egyszer Algírba találna vetődni, hiszen a Kasba parancsnoka tudja,
hogy Skye úrhölgy Small segítségével volt képes olyan simán tovább állni Algírból.
Geofrey Southwood érezte, hogy vadul kalapál a szíve.
ʹ Azt mondta, Skye? ʹ kérdezte.
ʹ Igen, ez a bég feleségének a neve. Skye muna el Khalidnak hívták.

Ami az ő történetét illeti, hát az is elég kalandos. Töltsek még bort uram?
ʹ Mondja el azt a történetet, kérem.
Browne kapitány tehát elmondott mindent, amit Skyeʹról hallott. És bizony sok mindent hallott róla.
Geofrey Southwood nagyszerű hangulatban távozott a hajóról. Hintaja kattogva, zörögve
zötykölődött a zajos londoni utcákon, miközben a gróf tervezgetett.
Azonos a nő! Tévedés kizárva! És kézben tartható, mivel gyereke van. Vajon a bég gyermeke?
Valószínűleg. Róbert Small nem úgy viselkedik, mint a nő szeretője. A nő pedig mindent megtenne
gyermeke védelmében. Márpedig a gyermek jövője a családja hírnevétől függ. Amíg tiszteletreméltó
fiatal özvegy az asszony, addig minden rendben.
Skye nyilván semmiképp se szeretné, hogy a külvilág megtudja a valódi élettörténetét. A maga és a
gyermeke érdekében meg kell őriznie a titkát.
Igen! A kezemben van az asszony, gondolta Southwood.
Geofrey Southwood gazdag volt. Erről ugyan nemigen beszélt, de tény, hogy atyai nagyanyja egy
rendkívül jómódú kereskedő leányaként született. Az elmúlt néhány évszázad során sok nemesi
család sarja házasodott be, anyagi helyzetük javítása végett, a pénzes középosztályba. A Southwood
família tudta jól, hogy a pénz: hatalom. Nem volt valami jelentős família, de címétʹrangját régen
szerezte, már a hastingsi csatamezőn, a tizenegyedik században.

Lynmouth első grófja Geofrey de Sudboisʹnak hívták, s egy normann nemesi család harmadik
fiúivadéka volt. Abban a reményben állt be Vilmos herceg (a későbbi Hódító Vilmos) Anglia
megtámadására készülő seregébe, hogy helyet szerez magának és utódainak a nap alatt.
Szülőföldjén, Franciaországban ugyanis semmire nem számíthatott. Idősebbik bátyja édesapjuk
vitathatatlan örököse volt. A három fiúgyermek közül a második a vallással jegyezte el magát, és már
egész fiatalon nagyra becsült jobb keze lett a rendfőnökének. Vilmos normann herceg angliai
inváziója tehát nagyon is kapóra jött Geofrey de Sudboisʹnak a karrierje szempontjából.
Édesapja ellátta csataménekkel és felszerelésükkel, és ráadásul arannyal teli kis bársonyzacskót
nyomott a kezébe. Amikor Geofrey idősebbik bátyja tiltakozni próbált, apjuk ezzel hárította el:
ʹ Amíg élek, úgy rendelkezem mindazzal, ami az enyém, ahogy akarok. Ha meghaltam, minden a tiéd,
és akkor te rendelkezhetsz felette kényedreʹkedvedre. Ne légy kicsinyes és fukar, Gilles. Az öcséd
csak akkor viheti valamire, ha megfelelőképpen ellátom lovakkal és felszereléssel. Vagy tán azt
akarod, hogy soha semmije se legyen? És hogy állandóan a nyakadra járjon, és a helyzetedre törjön?
Hogy már a puszta jelenlétével is fenyegesse a fiaidat? Mindnyájan jobban járunk, ha Angliában tör
utat magának.
A legidősebb Sudbois fiú megértette édesapjuk álláspontját, és még egy ezüstpénzzel megtöltött
kövér erszényt is ráerőszakolt meglepett öccsére. Ennek az erszénynek a segítségével sikerült aztán
Geofreynek egy kis lovascsapatot összetoboroznia. A hozzá csatlakozók saját lovukkal, páncéljukkal,
fegyverzetükkel jöttek. Geofrey mindegyiküknek adott egyʹegy ezüstmárkát, amikor elhajóztak
Anglia felé. A hadizsákmányt mindenki megtarthatta, és mindenkinek megvolt az esélye, hogy földet,
sőt címet és rangot szerezzen.
Az ifjú Seigneur de Sudbois és harmincöt embere hatásosan növelte Vilmos herceg seregének
létszámát. Még ennél is hatásosabb volt Sudbois katonai teljesítménye. Kétszer is a herceg közvetlen
közelébe került harc közben, s egy ízben sikerült elhárítania egy, közvetlenül a legfőbb hadúr ellen
irányuló támadást. A nap vége felé úgy alakult a csata, hogy Sudbois részt vett Harold angol király
megölésében.
Vilmos normann herceget jókedvre hangolták az ifjú főúr haditettei.
ʹ Értékes ember ʹ jegyezte meg ʹ, és Isten a tudója, hogy alaposan megdolgozott a földért, amelyet
kapni fog. Ha elfoglalja és meg is tudja tartani, hát az övé.
Geofrey de Sudbois tehát elfoglalta a kis Lynmouth grófságot és sikerült is megtartania.
Könyörtelenül meggyilkolta a birtok szász urát és valamennyi hozzátartozóját, kivéve a szász főúr
Gwyneth nevű, tizenhárom esztendős leányát. A leányzót a díszterem hosszú asztalán tette magáévá,
és mivel megállapította, hogy Gwyneth szűz volt, papért küldött és azon nyomban feleségül vette a
szász lányt. A gyakorlatias Gwyneth ragaszkodott új urához, és kötelességszerűen hozta világra a
Sudboisʹk új nemzedékét. Száz éven belül Southwoodra angolosodott a Sudbois név, de az eredetileg
normann Geofrey de Sudbois irgalmatlansága és szász feleségének eltökéltsége meghatározó családi
vonás maradt, s jellemző volt a tizenhatodik századbeli Geofrey Southwoodra is.
Lynmouth grófja huszonnyolc esztendős volt. Több mint hat láb magas, sötétszőke hajú, világoszöld
szemű és ʹ mint Skye is megjegyezte ʹ angyalarcú férfiú. Szép volt ez az ovális arc, de azért
teljességei férfias. Széles homlok, magas fekvésű arccsontok, hosszú vékony orr. Érzéki száj, kissé

hegyes áll. Egy kicsit lebarnult, eredetileg szép fehér arcbőr; hibátlan és ʹ épp ezért ʹ simára
borotvált arc. Rövidre nyírt, hullámos haj. Rendszeres testgyakorlással karban tartott, karcsú alak.
Geofrey Southwood kétszer házasodott. Tizenkét éves volt, amikor hozzáadták a szomszéd család
nyolcesztendős örökösnőjét, akit aztán két év múlva ʹ a szüleivel együtt ʹ elvitt a fekete himlő.
Southwoodot igen gazdaggá tette a többrendbeli haláleset: pénzt örökölt meg földet, továbbá Lynton
bárói címét és birtokát. A lehető legrövidebb ideig gyászolta csak a feleségét, aztán ismét házasságra
lépett. Második neje öt évvel idősebb volt nála, kínosan csúnya, de nagyon gazdag. Árvaságra jutott
örökösnő volt, gyámjai már úgy érezték, hogy a nyakukon marad szegényke, de aztán Geofrey
Southwood édesapja ajánlatot terjesztett elő, megkérve a leányzót a fia számára. Mary Bowen régi
nemesi családból származott. S ami ennél fontosabb: birtoka a Lynmouth grófi földek közvetlen
szomszédságában terült el.
Esküvője napján a csúnyácska menyasszony olyan színben tűnt fel, mint aki nagyon szerelmes jóképű
vőlegényébe, és hálás, amiért a férfi megmenti a vénlányság szégyenétől. Nászéjszakáján azonban a
jelek szerint megváltozott a véleménye. Vész jósló sikoltozása az egész kastélyt felverte. A következő
hat esztendő során tízhavonta megszült egyʹegy gyereket. Az első kivételével kislány volt mind,
egytőlʹegyig olyan csúnya, mint a mamájuk. Geofrey ettől annyira megundorodott, hogy végül
beszüntette neje ágyának látogatását. Hét csúnya lánynak hozományt adni ʹ túl sok ez egy atya
számára.
Mary Bowen Southwood elégedett volt, hogy Devonshireʹben maradhatott. Rettegett a férjétől.
Amikor nyilvánvalóvá lett az első terhessége, az ura nyájasan bánt vele. S Mary örült, hogy a kedvére
tehet, kivált, amikor Henry megszületett. De aztán jött Mary, Elizabeth és Catherine. A kis Philippa
születését követő héten pedig Geofrey dühében arcul ütötte a feleségét, s ordítva vádolta, hogy
szándékosan lányokat hoz a világra. Ha nem fiú lesz a következő, hát megnézheti magát! Mary
terhességei ezután a félelem jegyében teltek el. A következő gyermek Susan lett. Geofrey éppen
Londonban tartózkodott. Akármilyen rémült volt felesége, kötelességszerűen értesítette az apát.
Amikor Geofrey végül hazaérkezett, ultimátumot adott a feleségének:
ʹ Ha nem produkálsz még egy fiút, asszony, akkor életed hátralévő részét itt töltöd Devonban, azzal a
fészekalja lányporonttyal egyetemben.
Mary Bowen összeszedte minden bátorságát:
ʹ Hát Henryvel mi lesz? ʹ érdeklődött.
ʹ Henry Shrewsburyékhez kerül ʹ hangzott a kurta válasz. Röviddel az ikerlányok ʹ Gweneth és Joan ʹ
megszületése után a grófnő, a kislányaival együtt, egyszerre csak Lynton Courtban találta magát:
Geofrey Southwoodnak elege lett, s oda költöztette őket a Lynmouth kastélyból.

Ettől kezdve évente egyszer látogatta meg feleségét és leányait, mégpedig Szent Mihály napján.
Ekkor adta át a pénzt, amely fedezte a kis háztartás költségeit a következő esztendőre. Nem volt
hajlandó férjet keresni a lányai számára, mégpedig abból a feltevésből kiindulva, hogy az anyjára
ütött mind, és senki se tartsa felelősnek őt, a nagy Geofrey Southwoodot a férjek csalódásáért.
Mármint azért, hogy a lányok sorozatban termelik a kislányokat, miként az édesanyjuk tette volt.

Mary Southwood őszintén örült, hogy megszabadult a férjétől, de a kislányai fejtörést okoztak neki.
Nagy áldozatkészséggel és takarékoskodással sikerült félretennie a férjétől évenként kapott összeg
felét. Ezt aztán hozzáadta a titkos alaphoz, amelyet időközben elhunyt gyámjai hagyományoztak rá, s
így lassanként némi kis hozományt szedett össze a lányok számára. Megtanította őket a
háztartásvezetésre. Nagyon jó partikat nem fognak csinálni, de végül is mindegyik révbe jut majd,
gondolta. Törekvésében a sors is segítette, mivel Geofrey Southwood egy idő múlva már a Szent
Mihály napi látogatásait is beszüntette, s az ezzel kapcsolatos teendőket főudvarmesterére bízta.
Az Angyalgrófʹ így ismerték Geofrey Southwoodot ʹ a királyi udvarban való forgolódással töltötte
idejét. Erzsébet királynő nagyra becsülte, mert elegáns volt, jóképű és szellemes társalgó. És még
ennél is többre értékelte Southwood gazdasági és külkereskedelmi szakértelmét. Anglia jövője: a
kereskedelem, gondolta a művelt királynő, s nagy szüksége volt minden jó tanácsra ezen a téren.
Erzsébet már bebizonyította, hogy nagyon is tevékeny uralkodó. Éles szemét ʹ és fülét ʹ semmi sem
kerülte el. Meglehet, Geofrey Southwood nagy nőcsábász, de igen tudatosan kerüli az
udvarhölgyeket. Ez kétségtelenül az irántam érzett tisztelet jele, gondolta a rendkívül hiú fiatal
királynő. Becsülendő ez is. No meg főként az, hogy Geofrey kerékkötő ʹ vagyis feleség ʹ nélkül
érkezett az udvarba, és szabadon süröghet a királynő lovagjaként.
Derűs és égszínkék volt a következő nap reggele, szebb októberi napot nem is kívánhat az ember.
Skye délelőtt otthon maradt, felügyelni a háztartásra, amely már kezdett simán működni. Aztán
dolgozott egy darabig Jeannal és Róbert Smallʹlal; egy új kereskedelmi társaság megalapításán
mesterkedtek. Később aztán fölkapta virágkosarát és a kerti ollót, s kiment a hívogató szabadba.
A kertész és segédei néhány hét alatt nagyszerű munkát végeztek. Eltűnt a derékig érő gaz és a
tüskebozót. Téglafalak bukkantak elő, meg a menyboltot és a növényzetet tükröző apró tavacskák,
valamint üde rózsabokrok. A metszés nyomán késői virágzásnak indultak a növények, ezeket
nyesegette meg Skye.

ʹ A fene egye meg! ʹ kiáltott fel hirtelen. Tövis szúrta meg a hüvelykujját. A szájába vette a sérült
ujjat, hogy enyhítse a fájdalmat.
Mélyhangú férfinevetést hallott, s hirtelen hátrafordult. Mérgesen és zavartan vette tudomásul, hogy
a jóképű Lynmouth gróf üldögélt az ő házát a szomszéd épülettől elválasztó falon. Southwood
kecsesen leugrott, és megfogta a hölgy kezét.
ʹ Csak egy apró szúrás, aranyom ʹ szólt. Skye dühösen rántotta vissza a kezét.
ʹ Mit keresett az én házfalamon? ʹ vonta kérdőre a férfit.
ʹ A másik oldalán lakom ʹ hangzott a higgadt válasz. ʹ Ami azt illeti, aranyom, közös tulajdonunk az a
fal. A magáé is, meg az enyém is. A magáéval szomszédos épületet Lynmouth Houseʹnak hívják. A
nagyapám építtette. Miként ezt a bájos kis házat is, ni, a kedvese, egy aranyműves leánya számára.
ʹ Ügy ʹ mondta ridegen és megbotránkozva Skye. ʹ Nagyon érdekes, lordom. Most pedig legyen
szíves, távozzék ʹ bökte ki nagy nehezen.

Geofrey Southwood bánatosan mosolygott, és Skye észrevette, hogy a különös, zöld szempár
sarkában a nevetés ráncai cikáznak.
ʹ Nos, Goya del Fuentes asszony ʹ szólt Southwood ʹ, belátom, hogy helytelenül viselkedtem a
múltkor, és elnézését kérem, amiért oly kihívóan bámultam magát abban a fogadóban. De nem lesz
túlságosan szigorú hozzám, ugye? Nyilván nem én vagyok az első férfi, akit főbe kólintott a maga
rendkívüli szépsége.
Skye elpirult. A fene egye meg ezt a. Igazán elbűvölő. És ha szomszédok, akkor csak nem veheti
félvállról! Halovány kis mosoly bujkált a szája sarkában.
ʹ Rendben van, lordom ʹ mondta ʹ, elfogadom a bocsánatkérését.
ʹ És elfogad tőlem ma késő estére egy vacsorameghívást?
ʹ Maga aztán igazán javíthatatlan, Lord Southwood ʹ nevetett fel az asszony. ʹ Én pedig Skye vagyok.
ʹ Nagyon szokatlan név. Hogy jutott hozzá?
ʹ Nem tudom. Amikor a szüleim meghaltak, én még nagyon kicsi voltam, és az apácák, akiknél
nevelkedtem, nem tudták megmondani, hogy miért hívnak így.
Mindezt olyan természetességgel mondta az asszony, hogy Southwood meghökkent. Talán mégse
Algír Bordélyfejedelmének az özvegye ez a nő.
ʹ Az édesapját nevezték talán Geofreynek? ʹ érdeklődött Skye.
ʹ Nem. Róbert volt a neve. Geofreynek az első Southwoodot hívták. Normandiából jött, Hódító
Vilmossal, majdnem félezer esztendeje.

ʹ Milyen nagyszerű, ha az ember ismeri a családja történetét ʹ jegyezte meg szomorkásán Skye.
ʹ Még nem mondta meg, hajlandóʹe ma velem vacsorázni.
ʹ Nem tudom ʹ motyogta Skye, és az ajkába harapott. ʹ Azt hiszem, nem lenne szabad.
ʹ Belátom, hogy kissé szokatlan késői vacsorát ajánlani, de Greenwichbe kell kísérnem a királynőt, és
bizonyára késő lesz, mire elenged.
ʹ Akkor hát vacsorázzunk egy olyan napon, amikor jobban ráér, Geofrey.
ʹ Szánjon meg, szépséges Skye. Folyton őfelsége mellett kell sürögnöm, és csak ritkán van időm. A
főszakácsom igazi művész, de egy személyre főzni: nem méltó feladat. Ha nem hívok vendéget, hát
képes és rövidesen felmond. És hogyan rendezném meg akkor azt a híres vízkereszti murit szakács
nélkül? Úgyhogy nem utasíthatja vissza a meghívásomat, Skye.
Az asszony nem bírta visszafojtani a nevetést. Olyan kisfiús ez az ember! És olyan csinos a nyitott
nyakú krémszínű selyemingében! Egyáltalán nem az a fölényeskedő, pimasz arisztokrata, aki néhány
hete olyan szemtelenül viselkedett.

ʹ Nem volna szabad elfogadnom a meghívását ʹ mondta. ʹ de azért elfogadom. Nem szeretném, ha
egész London engem tartana felelősnek, amiért a főszakácsa otthagyta.
ʹ Eljövök magáért ʹ mondta Southwood. Megragadta az asszony kezét, ajkához emelte és csókot
lehelt rá. ʹ Nem lesz nálamnál boldogabb ember ma este ʹ jelentette ki. ʹ s ezt magának
köszönhetem.
Belekapaszkodott a fal melletti sűrű kúszónövénybe, fölhúzódzkodott, és villámgyorsan eltűnt a
túloldalon.
Skye vállat vont, felvette virágos kosarát a földről és visszament a házba. Ha idejében el akar készülni
estére, nagyon sok dolga lesz. Megtorpant egy pillanatra, aztán azzal nyugtatta meg magát, hogy
egyszerű vacsoráról van szó, nem pedig romantikus viszonyról.
Róbert Small bukkant elő a könyvtárszobából.
ʹ No, kicsikém, mára készen vagyunk a munkával. Meghívhatlak a folyóparti Hattyú fogadóba?
ʹ Jaj, Robbie, ez nem megy. Lord Southwooddal vacsorázom ma. A szomszédom, úgy látszik.
ʹ Az a gazember! A Krisztusát, Skye, elment az eszed?
ʹ Tudod, Robbie, a lord bocsánatot kért a múltkori faragatlan viselkedéséért. Nincs ismerősöm itt,
Londonban, és te nemsokára elmégy. Valakivel csak el kell kezdenem.
ʹ Southwood nős ember ʹ állapította meg kurtán Small.

ʹ Sejtettem. De hát nem akarok én holmi regényes kalandba bonyolódni Geofreyvel.
Róbert Small idegesen vonta össze bozontos szemöldökét:
ʹ Szóval már Geofrey?! No, kicsikém, hát tudd meg, kiféleʹmiféle az a fráter. Első felesége még
gyerek volt, amikor meghalt. A második feleségére nem lehet ráfogni, hogy szépség. Viszont nagyon
gazdag. Egy fiút szült az ő grófjának és hét lányt, és e miatt az álnoksága miatt őt és a kislányait
Lynton Courtba, az asszony szülői házába száműzte a derék lord. Minden év szeptember 29ʹén
odamegy az intézője, és kifizeti a személyzet évi járandóságát. Hidegfejű csirkefogó ez a Southwood.
Igaz, nagyon gazdag. Úgyhogy legalább azon nem kell töprengenünk, hogy vajon csak a pénzed miatt
koslatʹe utánad.
Skye elnevette magát és játékosan összeborzolta Small ritkuló haját: ʹ Jó házőrző vagy, édes Robbie,
és nagyon hálás vagyok neked. Te, Cecily úrasszony és Willow vagytok az én családom. Megígérem,
hogy óvatos leszek a Lord Southwooddal való érintkezésben, de hát csak egy késői vacsoráról van
szó.
ʹ Itt maradok éjszakára, Skye. Jó, ha férfi van a háznál ilyenkor.
ʹ Köszönöm, Robbie. De most már megyek készülődni.
Futó csókot nyomott Small orcájára, és felrohant a lakosztályába.

ʹ Daisy! ʹ kiáltotta. ʹ Szólj valamelyik inasnak, hogy készítsen fürdőt. Te pedig készítsd ki a pávakék
bársony ruhámat, az aranyszálú, virágmintás alsószoknyával.
Amikor az inasok fölcipelték a hátsó lépcsőn a gőzölgő vízzel teli dézsát a konyhából, Skye az öltöző
asztalánál ülve sorra megszemlélte nyakláncait. Végül egy duplasoros, egymáshoz tökéletesen
illeszkedő, halványrózsaszín gyöngyökből álló füzér mellett döntött, amelynek végén valamivel
sötétebb rózsaszínű, könnycseppalakú gyémánt függött. Khalidtól kapta ajándékba ezt a
gyöngyfüzért. Immár csendesedett Skye fájdalma, amikor Khalidra gondolt.
Az inasok távoztak, és Skye lassan levetkőzött. Elővett néhány teknőchajtűt, és feltűzte fekete
hajkoronáját. Meztelenül ment a szoba másik végébe, és rózsaillatszert csöpögtetett a fürdővizébe.
Daisy elfordította róla a szemét. Sehogy se volt képes megbékélni úrnőjének e szokásával.
Rendszeresen fürdik, méghozzá meztelenül!
ʹ Most már nyugodtan kinyithatod a szemed, Daisy ʹ nevetett Skye. ʹ Már a fürdőben ülök.
ʹ Ó, asszonyom, azt hiszem, sose fogok hozzászokni, hogy.
ʹ Mondd, Daisy, te még sose nézted meg magadat úgy istenigazából? A nők teste nagyon szép. A
férfiaké már nem annyira.

ʹ Ó, hogy miket nem mond, én drága úrnőm! Még hogy megnézni magamat? Ha az anyám
rajtakapna ilyesmin, hát kékreʹzöldre verne!
Skye mosolygott magában, és eltűnődött, hogy vajon az angolok ʹ nem, nem, az európaiak általában!
ʹ miért félnek a testüktől. Aztán kinevette önmagát, hiszen ő maga is európai (bár nincs erről
semmiféle emléke). De el se tudta képzelni, hogy csupán néhányszor fürödjön meg évente, és akkor
is valami pamutszövet alsóruhába bugyolálva.
Rózsaillatú szappant vett elő, jól meghaboztatta, aztán megmosta az arcát. Majd beszappanozta
karcsú, ruganyos testét, ami szinte elviselhetetlen érzéki gyönyört szerzett. Egek ura, mondta
magában keményedő csöcsei láttán, hát ismét élek, ismét kívánom a férfit. S elvörösödött, amikor
arra gondolt, Geofrey Southwood hogyan nézett rá délután.
Sietve kilépett a fürdőből, átvette Daisytől az előre megmelegített, nagy fürdőlepedőt, és törülközni
kezdett.
ʹ Hozz egy könnyű köntöst ʹ utasította a komornát. ʹ Korán van még felöltözni. Lepihenek egy kicsit.
Majd csöngetek, amikor szükségem lesz rád. Menj szépen vacsorázni.
Daisy bókolt és kiment.
Skye az ágyra heveredett. Formás a lábszára annak a Geofrey Southwoodnak, gondolta, és az a
világoszöld szempár bizonyára sok nő szívét meglágyította. Túlságosan sebezhető vagyok, gondolta;
miért is fogadtam el a vacsorameghívását? Talán, mert magányos vagyok. Khalid már majdnem két
éve halott.

És Skye ismét ráeszmélt, hogy asszony, hogy olyan nő, akit nagyon is jól szerettek, jól elláttak
szerelemmel ʹ egészen az ura haláláig. Nagyon kell majd vigyáznia, hogy ne keltsen hamis benyomást
Lynmouth grófjában. Elszenderedett, és csak Daisy érintésére ébredt fel.
ʹ Lynmouth gróf inasa van odalent, asszonyom ʹ szólt a komorna. ʹ Őlordsága fél óra múlva itt lesz.
Skye bágyadtan nyújtózkodott.
ʹ Hozz nekem egy mosdótálban rózsavizet, Daisy. Előkészítetted a ruhámat?
ʹ Igenis, asszonyom.
Skye levetette a köntöst, azután megmosta arcát, kezét, nyakát. Daisy félrenézve nyújtotta át
úrnőjének selyem alsóneműjét, szorosra rántotta a halcsontos fűzőt, kisimította az alsószoknyákat.
Az utolsó alsószoknya kék szalagokkal volt átszőve, akárcsak a selyem ingváll. Skye felhúzta kötött
selyemharisnyáját. Halványkék harisnya, apró veʹnyigemintás ezüstszálakkal. Kék volt a térdszalag is,
mélyrózsaszínű szalagcsokrokkal.

Daisy nagy vigyázva csúsztatta Skye fején át az aranyszálas alsószoknyát, és befűzte. Utoljára
következett a pávakék bársonyruha, hasítékán átlátható volt a hímzett alsószoknya. Hasítottak voltak
a puffos ruhaujjak is, úgyhogy kilátszott a krémszínű selyem ingváll. Skye bebújt a kék szatén
cipellőbe, aztán megtekintette magát az állótükörben. Ajkán halvány mosoly játszott. Nyakába fűzte
a gyöngysort, s elbűvölve nézte, miként fészkeli be magát a rózsaszín gyémánt a keblei völgyébe.
Igen, ez tökéletes.
Daisy odanyújtotta a gyűrűkkel megrakott tálcát. Skye mindössze egy nagy gyöngyöt választott ki, és
jobbjára helyezte. Kinyújtotta a kezét: jó hatást kelt ez a magányos gyűrű. Nagyon szép keze volt,
hosszú, karcsú, formás ujjakkal, finoman gömbölyödő, egészséges rózsaszínre csiszolt körmökkel.
Ismét alaposan megnézte magát. Szép vagyok, gondolta. És halkan fölnevetett.
ʹ őlordsága megérkezett ʹjelentette Daisy. ʹ Éppen most szólt az inasa.
ʹ Mondd meg az inasnak, jelentse őlordságának, hogy mindjárt megyek. Addig foglaljon helyet a kis
fogadószobában. Walters töltsön neki egy pohár bort.
ʹ Igenis, asszonyom ʹ bókolt Daisy.
Skye lassan ment oda az öltözőasztalához, és a parfümös üveg után nyúlt. Rózsaillattal hintette be
csuklóját, és közben Jázmin jutott az eszébe. Istenem, gondolta, ha van Paradicsom, ne engedd,
kérlek, hogy Jázmin legyen Khalid hurija! Megbocsátottam annak a nőnek a kettőnk halhatatlan lelke
kedvéért, de nem bírnám elviselni, hogy ő ott van Khaliddal, amikor én nem lehetek vele. Könnyek
szöktek a szemébe, s gyorsan fölkapta csipkeszegélyű zsebkendőjét. Aztán kis mosolyt erőltetett
ajkára, s megindult lefelé a lépcsőn, hogy találkozzék Lynmouth grófjával.
Geofrey Southwood nem fogadta el sem a fogadószobában felajánlott helyet, sem pedig a bort.
Aztán leplezetlen csodálattal bámulta a lépcsőn levonuló Skyeʹt. Leérvén, az asszony elegáns
meghajlással üdvözölte a jövevényt.

ʹ Jó estét, Lord Southwood ʹ mondta.
A férfi megcsodálta Skye pompás mellét, amely egy pillanatra kibukkant a látszólag szemérmes
nyakkivágás fölött.
ʹ Jó estét kívánok önnek is, Senora Goya del Fuentes. Remélem, nem veszi zokon, de intézkedtem,
hogy a kerti falban található ajtót nyissák ki. Feltételezem, hogy nem ellenez egy kis kerti sétát.
ʹ Nem, a sétát nem ellenzem.

Southwood a karját nyújtotta, s kiléptek a házból a kertbe. Enyhe volt az idő, tiszta az éji égbolt. A
férfi az asszony kezén nyugtatta a maga hosszú kezét. Séta közben Southwood halkan így szólt:
ʹ Tudjaʹe voltaképpen, hogy milyen szép? Egyetlen nő sincs az udvarban, aki felvehetne magával a
versenyt.
ʹ Még a királynője se? ʹ ugratta Skye a grófot.
ʹ őfelsége külön kategória, aranyom. Elizabeth Tudorhoz senki sem hasonlítható.
ʹ Bravó, kedves grófom! A tökéletes udvaronc válasza! ʹ gúnyolódott gonoszul az asszony.
ʹ Való igaz, én vagyok a tökéletes udvaronc, Skye, mivel egy becsvágyó férfiú csakis a királynő
kedvezése révén boldogulhat.
ʹ De hát önnek megvan a rangja, az intelligenciája, a pénze. Ugyan mit számít, hogy Erzsébet királynő
kedvezʹe önnek vagy sem?
A kérdés tetszett Southwoodnak. Intelligenciára vall, gondolta; és a grófʹ bármily különös ʹ kedvelte
az intelligens nőket.
ʹ A Southwoodok sose játszottak jelentős szerepet Anglia történetében, Skye ʹ mondotta. ʹ A
birtokunkat Hódító Vilmostól kaptuk, a rangunkat Oroszlánszívű Richárdtól, a Szentföldön. Az a
bizonyos ͣszentföldi" Southwood, Angliába visszatérvén, azt tanácsolta a család tagjainak,
maradjanak szépen Devonshireʹben és ne csavarogjanak. Nos, megfogadták a tanácsát.
Mindamellett ʹ meglehet, ez kereskedő őseim öröksége ʹ jómagam becsvágyó ember vagyok, és az
udvar megfelelő hely az ambiciózus emberek számára. A királynőnek szüksége van rájuk.
ʹ Hát az ambiciózus nők, Geofrey?
ʹ Mit ambicionál, aranyom? ʹ érdeklődött mosolyogva Southwood, miközben a falba vájt ajtón
beléptek a kertjébe. ʹ Mert ha rangos szeretőt ambicionál, akkor itt vagyok én.
Az asszony eleresztette füle mellett az ajánlkozást.
ʹ Éppen most alapítottam kereskedelmi társaságot Róbert Smallʹlal együtt ʹ mondotta. ʹ Jól jönne
egy királyi kiváltságlevél. Ha segít megszerezni, kétszázaléknyi részesedést juttatok a bevételeimből.

ʹ Istenemre, édesem, maga aztán valóban ambiciózus! ʹ csodálkozott el Lynmouth grófja. ʹ Nem is
tudom, hogy most megbotránkozzamʹe, vagy pedig elég, ha meg vagyok döbbenve? ʹ nevetett.
Skye éppúgy meglepte önmagát, mint a lordot. Egek ura, honnan vehette ezt az ötletet? És a
bátorságot, hogy előhozakodjék vele? De elhatározta: ha már kibökte, nem visszakozik.
ʹ Nos, lordom, mit szól hozzá? ʹ érdeklődött higgadtan. Komolyan gondolja a nő, mulatott magában
Southwood. Már a Lynmouth házba értek, és a lord fölkísérte Skyeʹt a márvány terasz lépcsőin egy
kis szobába, amelynek szép boltíves ablaka a folyóra és a kertre nézett. Az ablakfülkében gyertyák,
megvilágította asztal.
ʹ Igyunk egy kis bort ʹ javasolta Southwood, és egy pohár burgundit nyújtott át. ʹ Nos, asszonyom,
miképpen tudja garantálni, hogy hasznot hajt a befektetésem?
ʹ Small kapitány a férjem üzlettársa volt Algírban. Kha.. Azazhogy Diego finanszírozta a vállalkozásait,
a nyilvántartást pedig Jean Morlaix, a titkárunk vezette. A többi Róbert dolga volt, s ő jól végezte a
munkáját. Tíz esztendeig volt a férjem partnere. Nos, nem változott semmi. A Goya del Fuentes pénz
továbbra is finanszírozza a Small vállalkozást. Jean Morlaix az alkalmazásomban maradt Diego halála
után is. Nincs feltétlenül szükségem királyi kiváltságlevélre, de rendkívül sokat lendítene az
üzletmeneten. Ugyan, mit kockáztatna, lordom? Se aranyat, se presztízst. Most csak hazárdjátékra
költi a pénzét. Van olyan megoldás is, és meglehet, kedvezőbbnek véli, hogy közli a segítségnyújtás
árát, és én megfizetem. Akkor aztán igazán semmit se kockáztatna ʹ fejezte be mondókáját Skye.
ʹ Ó, maga kis boszorkány! ʹ kacagott Southwood. ʹ Szóval a hiúságom révén kényszerítene?
Átkozottul kemény tárgyalópartner, annyi bizonyos. No, majd meglátom, mit tehetek az érdekében.
Végül is, két százalékos részesedés egy jól menő kereskedelmi társaságban korán sem megvetendő
esély.
Skye megkönnyebbült sóhajtást fojtott el, de közben közönyt színlelve kortyolgatott a borból.
Geofrey Southwood ajka megrándult egy kicsit, mivel igyekezett titkolni, milyen jól szórakozik.
Micsoda nő! ʹ gondolta. Egy ilyet lefektetni! Most azonban úriemberként fog viselkedni, mert ha
ajtóstul ront a házba, elveszítheti Grenville bárkáját, erről a gyönyörű teremtésről magáról nem is
beszélve.
Az inasok kezdték felszolgálni a vacsorát. Az első fogás: ezüst tálon hideg, nyers osztriga. A következő:
világossárga étikagyló, fehérborban és dijoni mustárlével, vékonyra szeletelt doveri nyelvhallal, omlós
vízitorma alátéten, DélʹFranciaországból importált citrom szeleteivel és fűszeres vajban kisütött
apró, rózsaszín tengeri rákkal. Skye mértékletesen evett, de mindent végig próbált. Igaza van a
grófnak: a főszakácsa valóságos művész.
Alig végeztek a második fogással, máris jött a harmadik. Zamatos marhahúsʹborda, tormamártással,
és egy hatalmas, pirosló sonka, mellette aranyra sült, gyümölccsel töltött fürjecske. Friss fejes saláta,
vörösborba áztatott őzhús szelet, valamint nyúlpástétom tette teljessé a harmadik fogást.

Skye egy kis fürjhúst, némi sonkát, egy szelet nyúlpástétomot és egy tányér salátát evett. A gróf, aki
mindenbe belekóstolt, helyeslő tekintettel szemlélte.

ʹ Kedvelem az olyan nőt, aki szeret enni ʹ nevetett, és megcsillant világoszöld szeme.
ʹ S aki mégis vigyáz az alakjára ʹ vágta rá Skye.
ʹ így van. Csinos nőre ránézni is jó.
ʹ A felesége csinos?
ʹ Mary? Hát nem igazán. Túlságosan kicsi. Akár valami törpe. A haja színtelen, a szeme halványbarna,
az arcbőre fakó. A maga férje csinos volt?
ʹ Bizony ʹ válaszolta halkan Skye. ʹ Nagyon jóképű volt. De ami még fontosabb: kedves és jó ember.
ʹ Mióta özvegy?
ʹ Két esztendeje.
ʹ Újból férjhez kell mennie, Skye. Túlságosan szép az egyedülléthez.
ʹ Kevés embert ismerek itt, lordom. Különben is: az én uramat senki se pótolhatja.
ʹ Ugyan miért jött el Algírból, ha Angliában nincsenek ismerősei?
ʹ Az ottani török kormányzó szerint csodálatos felesége lettem volna. De mivel én nem álltam
kötélnek, feltétlenül el kellett jönnöm. Senki sem merészelt volna védelmemre kelni az uram barátai
közül. Tehetetlen voltam azzal a nagyhatalmú vadállattal szemben. De a végén se az uram özvegyét,
se az uram vagyonát nem kapta meg! Ami a vagyont illeti, én bizony növelni fogom. Nagyon gazdag
lány lesz az én kis Willowm.
ʹ Becsvágyó menyecske maga, édesem ʹ mosolygott Southwood. ʹ De akármi legyek, ha nem
helyeslem! A királynő is becsvágyó, és jóllehet némelyik férfi fél az ilyen nőktől, én korántsem félek
tőlük.
Felszolgálták az utolsó fogást is: érett körtét cukrozott tojáshabbal, halvány arany barnára sütve,
vékony, édes ostyával és fehér édes borral.
A desszert utolsó falatját is elfogyasztván Skye hátradőlt a székén, és félig lehunyt szemmel
mosolygott.
ʹ Akár egy jóllakott macska ʹ nevette el magát Southwood.
ʹ Bizony, lordom, és feltétlenül szeretném megkapni a töltött fürj receptjét. Elképesztően jó volt.
ʹ Meg fogja kapni. De most gyerünk, kedvesem, sétára fel! Kimegyünk a folyópartra, lejárni a
vacsorát.
Kikísérte az asszonyt, de előbb ráterítette a maga fekete bársonyköpenyét. Hűvösre fordult az
éjszaka. Ezüstös ragyogással árasztotta el a tájat a telihold, s a Temzéről halovány pára szállt fel.
Hangtalanul haladtak egymás mellett, nézték a folyón elhúzó fényesen kivilágított bárkát, amelyről
kacagás hangját hozta a víz. Szabályos ütemű evezőcsapás és egy magányos lámpás jelezte annak a

vállalkozó szellemű csónakosnak a közeledtét, aki utasokat szállított fölʹ vagy lefelé a folyón. Skye és
Geofrey megálltak a parton és nézték a holdfényes víztükröt.
ʹ Ne vegye tolakodásnak, de meg szeretném csókolni ʹ szólalt meg halkan az utóbbi.
ʹ Eddig csakis a férjem csókolt meg ʹ suttogta az asszony.
ʹ De ő már elment, édesem ʹ mondta rekedt hangon a férfi. Határozott mozdulattal arcához emelte
a nő arcát, s forró ajkát az asszonyéhoz érintette. Szelíd volt a csók, Skye mégis érezhette belőle a
sugárzó, de féken tartott vágyakozást. Geofrey nyelvének hegye csiklandozta Skye szája szélét, s az
asszonyt megborzongatta a régóta kielégítetlen szenvedély ébredése. Geofrey szorosan ölelte, s a
férfitest illata felélesztette benne az érzékiséget. Southwood karjainak oltalmában egyre jobban
fölengedett. Éppoly szép szál, magas ember, mint Khalid, gondolta Skye, és nagyon férfias.
Azután, éppoly hirtelen, ahogy megcsókolta, elengedte őt a férfi.
ʹ Hazakísérem, kedves ʹ suttogta alig hallhatóan. ʹ mielőtt olyasmit tennék, amivel elveszíteném a
barátságát.
Belekarolt Skyeʹba, és visszakísérte, át a kertajtón és a kerten, az asszony házába.
A hold megvilágította könyvtárszobában Skye egyenesen a férfi szemébe nézett.
ʹ Csak még egy csókot, Geofrey ʹ kérte simogató hangon, halkan, de határozottan.
Futó mosoly jelent meg Southwood ajkán, aztán ismét a nő ajkára hajolt. Ezúttal jobban szabadjára
engedte szenvedélyét, s a csók ereje szétfeszítette Skye ajkait. A férfi nyelve végigfutott a fogakon,
aztán megtalálta és becézgette a nő bársonyos nyelvét.

Skye döbbenten észlelte, mily gyorsan lobban föl benne a szenvedély ʹ vadul és egészen mélyről.
Nyelve élvezetes csatát vívott, s ereiben versengve vibrált a tűz és a jég. Geofrey hatalmas tenyerébe
fogta Skye arcát, és ismét szájon csókolta. Aztán a sima férfiujjak lekúsztak a karcsú nyakon a duzzadó
mellre, és az asszony halkan felnyögött.
ʹ Nem, édesem ʹ szólt halkan Geofrey. ʹ Nem tisztességes egy sebezhető nőt leteperni, és maga
most még nagyon is sérülékeny.
Ezzel halkan távozott a franciaablakon át. ʹ Eltűnt ʹ és Skye ott maradt, egyedül.

Mozdulatlanul állt, a megdöbbenéstől bénultan. Szinte odadobta magát a férfinak az imént, s ha
Soutwood nem olyan úriember, amilyen, hát akkor. Megborzongott, s megindult fölfelé a lépcsőn.
Amikor felért a szobájába, csak állt egy ideig, testéhez szorítva Geofrey köpenyét. A cobolyprém
gallérba fúrta a fejét, azt hitte, ez majd csillapítja szíve dobogását.
ʹ Jól van, asszonyom? ʹ hallotta Daisy hangját.
Összerezzent.

ʹ Te vagy az, Daisy? Nem kellett volna fennmaradnod.
ʹ Akkor ugyan ki segítene, a vetkőzessél? ʹ kérdezte Daisy. Lehúzta Skyeʹról a köpenyt.
ʹ Őlordságáé? ʹ érdeklődött. Skye bólintott.
Daisy tovább csacsogott, miközben segített úrnőjének.
ʹ Aszondják, rengeteg szívet tört már össze őlordsága innentől egészen Devonshireig. A nők, akár
előkelők, akár nem, imádják az Angyalgrófot.
Alamuszi pillantást vetett úrnője pirosló orcájára.
ʹ Aszondják ʹ folytatta ʹ, nagyszerű szerető, és tudja, asszonyom, magának nincs férje, aki
felelősségre vonná.
ʹ Nem szégyelled magad, Daisy? ʹ fortyant fel Skye. ʹ Túlságosan gyorsan sajátítod el a londoni
modort és erkölcsöket! Vigyázz, Daisy, különben visszaküldelek Devonba!
ʹ Jaj, asszonyom, nem akarok én semmi rosszat. De hát ő olyan jóképű és ön olyan szép!
Olyan bánatosan lógatta a fejét, hogy Skye majdnem elnevette magát. Aztán ágyba küldte Daisyt,
lelkére kötve, hogy gondolkozzék el a bűnein.
Boldogan, amiért magára maradt, szép tempósan megmosta arcát, kezét, fogát. Meztelen testére
egyszerű, mályvaszínű, selyem hálóinget öltött, és bemászott az ágyba. Úristen, milyen hévvel
viszonozta a gróf csókját! És a férfi észrevette! Skye egész testében reszketett. Hát miféle nő vagyok
én? Halkan elsírta magát, szégyellte vélt feslettségét, szégyellte, hogy ʹ úgy látszik ʹ képtelen hű
maradni szeretett férje emlékéhez. Nagy sokára aludt el, de kimerült, nyugtalan volt az álma.
Másnap, amikor egy beesett szemű Skye szürcsölgette a törökkávét a könyvtárszobában Róbert Small
társaságában, küldönc érkezett; Lynmouth grófja személyzetének zöldʹfehér libériáját viselte. Nagy
hajlongások közepette adott át Skyeʹnak egy szépen kifaragott, szögletes ébenfa dobozt. Small
kapitány kérdőleg vonta fel szemöldökét, amikor Skye átvette a skatulyát és felnyitotta a fedelet. A
piros bársony bélésen pompás faragású elefántcsont rózsa volt látható, a szár és a levelek aranyból
készültek. Alatta összehajtott pergamen. ͣEgy tökéletes este emlékére. Geofrey, olvasta magában az
asszony a szöveget; kissé elpirult, de csak annyit mondott a küldöncnek:
ʹ Tolmácsolja mélységes hálámat Lord Southwoodnak. Az inas hajlongva hátrált ki a helyiségből.
Ismét kettesben maradtak, és Small így szólt:
ʹ Szóval kellemes volt az este. Pedig nem hittem volna, Skye; amilyen bánatos a képed. Csak nem
bocsánatkérés ez az ajándék?
ʹ Sose félj, Robbie ʹ nyugtatta meg Skye, és átnyújtotta a kapitánynak Southwood levelét.
Small elolvasta az üzenetet, és az asszonyra pillantott:
ʹ Akkor hát mi a baj, kislányom? Mi bánt?

ʹ Jaj, Robbie! Megkérdezte a lord, megcsókolhatʹe. És én hagytam, hogy.
ʹ Talán nem ízlett?
ʹ Dehogynem! ʹ sírt fel Skye. ʹ Az a baj, hogy nagyon is ízlett, Robbie. És ami nagyobb baj, egyebet is
szerettem volna! Hogy is lehettem ilyen?! Micsoda züllött perszóna vagyok!
ʹ A Krisztusát! ʹ bődült el a kisember. Fogta a fejét, és gondolkozott egy darabig. ʹ Idefigyelj, Skye ʹ
mondta azután. ʹ Néha elfelejtem, hogy némi hézagok vannak abban a te átkozott emlékezetedben.
Khaʹid már két esztendeje halott, és legfőbb ideje, hogy találj magadnak valakit. Senki se várhatja el
tőled, hogy örökre hű maradj a férjed emlékéhez. Semmi rossz sincs abban, amit éreztél. Úristen, te
lány, gyönyörű szép, fiatal nő vagy, és természetes, hogy nem maradtál közömbös a gróf
közeledésére. Jóképű gazfickó az a Southwood! Ha vonzódol hozzá, hát csak rajta. De valamiről azért
ne feledkezz meg: nős ember. Nehogy valami sérülés érjen!
ʹ Jaj, Robbie, hogy jut eszedbe ilyesmi? Az én jó Khalid uram.
ʹ De hát Skye, Khalid halott! Elsőnek épp ő mondaná, hogy éld csak a magad életét. Semmiképpen se
akarná, hogy úgyszólván melléje temetkezz!
ʹ De Robbie, én nem szeretem Lord Southwoodot.
ʹ Remélem is, lányom. Utóvégre nős ember.
ʹ És mégis szeretném, ha az övé lehetnék.
ʹ Vágyat érzel iránta, Skye ʹ nevetett fel Small. ʹ Szenvedélyt. Az érzés, amiről beszéltél, része az
emberi természetnek. Nem minden férfi iránt érzel így, úgyhogy ne aggódj. ʹ Barátilag karolta át az
asszony vállát. ʹ Kislányom! Tudom, hogy sok évvel idősebb vagyok náIadnál, de ha úgy gondolod,
hogy a házasság és a nevem biztonságot nyújtana, hát én boldogan feleségül veszlek. És semmit se
követelnék tőled. Csak névházasságról lenne szó.
ʹ Angyal vagy, Robbie! ʹ kiáltott fel döbbenten Skye. ʹ Köszönöm neked. De hát a magam lábán kell
megállnom. Valahogyan úgy érzem, Khalid azt szeretné, ha erős és független, önálló ember lennék.
ʹ így is van, kislányom! Magam is azt hiszem, hogy Khalid. De ha netán meggondolnád magad, a
javaslatom mindig érvényes marad. Jól vésd az eszedbe.
Skye odahajolt, és arcon csókolta a vén tengerészt:
ʹ Szeretlek, Robbie ʹ mondotta ʹ, de nem úgy, mint férfit a nő. Nem tudnék feleségül menni hozzád,
még a biztonságom kedvéért sem, de azért nagyon kérlek, maradj a jó barátom.
ʹ Mindig az leszek, kislányom, mindig ʹ mondta Small halkan, és közben azt gondolta: ͣSose fogom
tudni visszafizetni Khalidnak a tartozásomat. Az, hogy vigyázok rád, igazán csekélység. Istenem, add,
hogy ez az asszony megtalálja a boldogságot", imádkozott magában a látszólag bárdolatlan férfiú.

15. fejezet

Amióta Elizabeth Tudor, azaz a Tudor házból való Erzsébet Anglia trónjára lépett, Lynmouth grófja
minden évben álarcosbált rendezett Vízkeresztkor. Az első év kivételével, mivel Mária királynő 1558.
november 17ʹén halt meg, vagyis alig hét héttel Vízkereszt előtt, és az udvar még javában gyászolta.
Ebben az évben került harmadízben sor a grófi mulatságra, s igen sokan buzgólkodtak, hogy
meghívóhoz jussanak. Skye Újév napján kapta meg a meghívót. Geofrey Southwood látogatta meg,
maga szándékozta ugyanis átadni a meghívást. Az óta a november közepi éjszaka óta nem látta Skye,
ám a csókjairól sokszor álmodozott. Az asszony lesietett lakosztályából ʹ ahol átöltözött ʹ a második
emeleti fogadószobába. Bársonyruhájának vörösét a ruhaujjak elefántcsont színű csipkedíszítése
egyensúlyozta. A szögletes, mély kivágást ugyanilyen csipkedíszítés szegélyezte. Fölötte kis
rubinokból és gyöngyökből álló nyaklánc függött. Skye középen választotta el éjfekete haját, a
hajzuhatag olasz divat szerint, laza fürtökben omlott vállára.
ʹ Boldog újévet, grófom! ʹ kiáltott fel vidáman az asszony, amikor berobbant a gazdagon bútorozott
fogadószobába. Mennyei atyám, milyen hihetetlenül jóképű ez a férfi! Cobolyprémmel szegélyezett,
tiszta fekete bársonyöltöny, súlyos aranyfüggő a nyakban.
ʹ Magának is boldog újesztendőt, Goya del Fuentes asszony.
A csillogó zöld szempár végigfutott az asszony alakján. Micsoda gyönyörűség, a Krisztusát!
ʹ Egy kis ajándékot hoztam ʹ folytatta Southwood. Skye bájosan elpirult.
ʹ Nem kellett volna, lordom ʹ mondta. ʹ Nem tudom viszonozni.
ʹ Elfogadok egy csókot viszonzásul. Mert a maga egyetlen csókja mindennél többet ér.
ʹ Ó! ʹ kiáltott fel Skye.
De mielőtt tiltakozhatott volna, Southwood mesteri mozdulattal a karjaiba vonta és megcsókolta.
Zúgott, tombolt, lüktetett Skye halántékában a vér, és minden csókot csókkal viszonzott. Melle
hullámzott a vágyakozástól, a mellbimbók majd szétfeszítették a selyeminget. A férfi ajka végig
csókolta a nyakát, le egészen a válláig, majd végigcsiklandozta a bőrét a keblei fölött, amelyek szinte
túlnyomultak a vörös bársonyruha megszabta határon.
ʹ Szeretném, ha az enyém, lenne ʹ suttogta a férfi.
ʹ Tudom ʹ válaszolta az asszony. ʹ de hagyjon időt nekem, kérem. Nem ismertem férfit az elhunyt
uramon kívül, és most minden összezavarodott bennem.
ʹ Nem kényszerítem semmire, édesem. Az erőszak nem az én esetem. Nem felel meg az ízlésemnek.
Egy brokát pamlaghoz vezette Skyeʹt. Helyet foglaltak egymás mellett. Southwood egy kis
ékszerdobozt vett elő a zsebéből.
ʹ Állandó szolgálatban voltam Őfelsége mellett ʹ magyarázta. ʹ A karácsonyt Hampton Gourtban
töltöttük, de a királynő most éppen a Whitehallban van, úgyhogy kis időre szabaddá tehettem
magam. Ezt itt azért vettem, mert úgy gondolom, összhangban van a szeme színével.

Skye átvette a kis dobozt. Kinyitotta, de közben nem vette le a szemét Southwoodról. Zafír
fülönfüggő volt a skatulyában, a karikákat két kis aranygömbhöz rögzítették. Skye az ékszert a
délelőtti napvilág sugarába emelte, s a karika, akár valami prizma, szivárványszerűen csillogtatta
vissza a fényt. Ilyen szép zafírt Skye addig csak keveset látott. Nyilván indiai.
ʹ Nem fogadhatom el, lordom ʹ csóválta a fejét. ʹ Túlontúl értékes holmi.
ʹ Magának Geofrey vagyok, aranyom! És arra kérem, ne butáskodjék! Mi van abban, ha Újév napján
két jó barát megajándékozza egymást?
ʹ De hát nincs semmim, amivel. ʹ tiltakozott ismét az asszony.
ʹ Mármint hogy nincs semmije? Hát nem adta nekem a reményt, hogy egy szép napon beteljesülhet
a szerelmünk? A maga édes csókjai sokkal, de sokkal értékesebbek, mint akármilyen ékszer. Nézzük
csak, szerelmem, hadd illesszem ezt a zafírt a fülére.
Keze hátrafésülte a fekete fürtöket ʹ Skye megborzongott a gyönyörűségtől. ʹ és a fülönfüggő a
helyére került.
ʹ Tökéletes ʹ jelentette ki elégedetten Southwood. Skye megnézte magát az állótükörben.
ʹ De szép! ʹ sóhajtott. ʹ Nagyon tetszik az ajándéka.
ʹ Örülök mohósága e csekély megnyilvánulásának is, drága Skye ʹ mosolygott a férfi. ʹ Mármost,
kedves, mielőtt távoznék, van itt még valami a maga számára. Egy meghívó a vízkereszti
álarcosbálomra. Eljönne? Talán Small kapitány kísérhetné. Ott lesz a királynő is. Még nem hoztam
szóba a maga kereskedelmi társaságának a kiváltságlevelét, de még a bál előtt megpendítem a
dolgot, s igyekszem majd bemutatni magát Őfelségének a bálon.
ʹ Ó, Geofrey, ez remek! Persze, hogy elmegyek, és persze, hogy Robbie lesz a kísérőm, bár nem
hiszem, hogy valami elegáns öltözéket sikerülne ráerőszakolnom.
ʹ Most vissza kell mennem a Whitehallba, kedves ʹ bólintott elégedetten Southwood. Fölállt, és Skye
odalépett hozzá. Ott magasodott fölötte a férfi, s az asszony fölpillantott rá. A hosszú férfiujjak
végigsimították a föltekintő női arcot.
ʹ Tudok én türelmes lenni, aranyom ʹ mondta a grófʹ, ha a majdani jutalom megéri a várakozást.
ʹ Meglehet, csalódást okozok majd, Geofrey ʹ nézett rá az asszony átható pillantással.
ʹ Nem hinném, Skye ʹ mondta a férfi, könnyű kis csókot lehelve az asszony ajkára. ʹ Mit kíván
Vízkeresztre?
ʹ Nem szabad elkényeztetnie, lordom!
ʹ Ugyan, szerelmem! Jóformán még el se kezdtem a kényeztetést. De legyen nyugodt, folytatni
fogom. Hát akkor, viszontlátásra Vízkeresztkor.
Skyeʹnak válaszolni se volt ideje, a gróf biccentett és már ott se volt. Geofrey Southwood lesétált a
folyópartra, odaintett egy csónakot:

ʹ Whitehall ʹ mondta. Nem volt messze onnan a palota. Beszállt a csónakba és helyet foglalt.

ʹ Igenis, uram ʹ bólintott a csónakos, és ellökte járművét a parttól.
ͣNagyon fogom élvezni a Grenville bárkáját", tűnődött el Southwood. De aztán elkomorodott. Ez már
nem játék. Megdöbbenésére, egész szívét beleadta ebbe a kapcsolatba. Nem mondott egészen
igazat, amikor azt magyarázta Skyeʹnak, hogy a királynő tartotta ott Hampton Courtban. Nem egy
alkalom adódott volna már az előző héten, hogy hazatérjen. De nem akart. Időre volt szüksége. Hogy
gondolkozzék.
Oly sebezhetőnek, sérülékenynek mutatkozott Skye azon a novemberi éjszakán, hogy könnyen
magáévá tehette volna. Fiatal; egy nagy szerelemmel a háta mögött. Két esztendeje özvegy;
nyilvánvalóan készen egy férfi befogadására. Ott és akkor megnyerhette volna a Grenvílleʹlel kötött
fogadását Southwood. De oly meghatóan remegett a karjaiban a nő, hogy úgy érezte nem szabad
megbecstelenítenie. Geofrey meglepte a maga viselkedése: soha azelőtt nem volt lágyszívű, s
nemigen érdekelték a mások érzései, érzelmei.
Hazatérvén egy gömbölyded idomú kis szobalányt talált a hálószobájában, éppen fát rakott a tűzre.
Töprengve szűkült össze a férfi zöld szeme: megrohanta a vágyakozás. Átfogta a lány karcsú derekát.
A lány vihogott.
ʹ Hogy hívnak, kislány?
ʹ Pollnak, lordom.
ʹ Mennyi idős vagy?
ʹ Tizenhárom voltam Szent Tamás napján, uram.
ʹ Hajlandó lennél.
ʹ Igen, uram.
ʹ Szűz vagy?
ʹ Nem, uram ʹ hangzott a válasz, s máris lemeztelenítette a fiatalságához képes igenʹigen telt
kebleket. Hamar levetette a szoknyát és az alsószoknyákat is, és ott állt meztelenül.
Nem volt semmiféle előjáték. A férfi odahúzta a leányzót az ágyhoz, ledöntötte, és rámászott.
Módszeresen, szabályos ütemben mozgott, amíg aztán a lány nagyot sikoltott. Southwood legördült
Poll mellé, csöndben feküdt egy darabig, aztán fölkelt. Tárcájából előhalászott egy aranyat, odaadta a
lánynak.
ʹ Most, pedig eridj, Poll ʹ mondta.
A szobalány fölszedte ruhadarabjait, szemtelenül rámosolygott a grófra, majd kiszaladt a szobából.
Sóhajtva emlékezett vissza a jelenetre Southwood. Testileg kielégült, de boldog nem volt. Ő Skyeʹt
akarja. Skyeʹt valamiféle ártatlanság légköre lengi körül, pedig hát valaha férjnél volt, megözvegyült,

gyereket szült. Ez az ártatlanság volt az, amiért Southwood szeretni akarta Skyeʹt, nem pedig
megcsalni.
Semmi kétség: Lynmouth grófja először életében érezte az igazi szerelem kínját.
Róbert Small nem nagyon örült az álarcosbáli meghívásnak.
ʹ A fenébe, Skye ʹ dohogott. ʹ Nem vagyok én afféle lovag, hogy ideʹoda kísérgesselek.
ʹ Ne zsémbelj már, Robbie. Geofrey javasolta a dolgot, holott mondtam neki, hogy zúgolódva fogod
tudomásul venni. De hát ott lesz a királynő, és Geofrey megígérte neki, hogy bemutat bennünket.
Kissé megenyhült Small viharvert arca.
ʹ No jó ʹ mondta ʹ, az ifjú Böske királynővel szívesen találkozom. Mit kell fölvennem?
ʹ Nem valami cifra hacukát. Úgy döntöttem, hogy jómagam ͣÉjszakádnak͟ öltözöm, a te öltözéked
pedig az enyémmel harmonizál majd. Megcsináltatom a jelmezedet, neked csak egyʹkét próbára kell
elmenned a szabóhoz.
ʹ Helyes, babuskám. Igazad van, nem hagyhatlak magadra azoknak az előkelő udvari piperkőcöknek
szabad prédájául.
Skye megtartotta szavát, és az álarcosbál estéjén Róbert Small megállapíthatta magáról, hogy
egyszerűen öltözött, de azért igen elegáns jelenség: ezüstdíszítéssel kivert bársonyzekét viselt,
ezüstszínű csipkeszegéllyel a nyaknál és az ujjakon. A rövid, fekete térdnadrághoz fekete
selyemharisnyát viselt Small, továbbá vastagtalpú, fekete bőrcipőt, ezüst rozettákkal. Fekete
bársonyból készült rövid köpenye is, ezüstös szövetbéléssel, cobolyprém szegéllyel.
Skye egy szép, aranyozott tőrrel ajándékozta meg, a markolaton kis zafír, rubin és gyémánt ékkövek
ragyogtak. Az asszony nagy mulatságára, a kapitány a fogadószoba állótükre előtt illegette magát, és
közben kis mosoly játszott az ajka körül.
ʹ Akármi legyek, ha nem veszem fel a versenyt bármelyik divatbábbal! ʹ büszkélkedett.
ʹ Bár Cecily úrasszony láthatna most!
ʹ Isten ments! El se tudod képzelni, mi várna rám akkor! Úgyis folyton el akart vonszolni ilyenʹolyan
estélyekre, de mindig sikerült kibúvót találnom. Úgyhogy légy szíves, ne árulj el.
ʹ Rendben van, Robbie ʹ nevetett Skye. ʹ maradjon ez a kettőnk titka.

Small felsóhajtott, elfordult a tükörtől, és kritikus tekintettel méregette az asszonyt.
ʹ Nem túlságosan kivágott a dekoltázsod?
ʹ Nem, Robbie ʹ hangzott a nyugodt válasz. ʹ Mostanában ez a divat.
ʹ Megnézem, előálltʹe a hintó ʹ mondta Small, és kivonult a szobából.

Skye elmélyülve nézegette magát a tükörben. Nagyszerű ez a fekete bársonyruha. Tudta jól: ma este
minden nőt lepipál azon a bálon. A mély, szögletes dekoltázst nem ellensúlyozta holmi csipkeszegély;
a kivágás merészen láttatta a hófehér kebleket. Könyékig buggyos volt a ruha ujja, hasítékán
átlátszott az ezüstös csipkebetét. Ugyanilyen csipkedíszítés övezte a csuklókat. A fekete bársony
harangszoknya alól kivillant a fekete brokát alsószoknya, amelyre holdakat, csillagokat, bolygókat,
üstökösöket hímeztek ezüstből, gyöngyből, gyémántból. Az ezüstrozettás térdszalaggal ékesített,
fekete selyemharisnya apró gyémánt ékkövekkel volt kivarrva, akárcsak a keskeny, hegyes orrú,
fekete selyemcipellő.
Skye gyöngy és gyémánt hajdíszei csillagokat és apró félholdakat formáztak. Nyaklánca kékʹfehér
gyémántok csodálatosan gazdag gyűjteménye volt. Ugyanilyen ʹ tökéletesen harmonizáló ʹ együttest
alkotott a karkötője. A fülbevalók: nagy gyöngyökön csüngő, körte alakú gyémántok. Bal kezének
ujjain nagy, kerek gyémánttal, szív alakú rubinnal és zafírral ékesített gyűrűket viselt, jobb kezén
nagy, szabálytalan alakú gyöngyöt és szögletesre metszett smaragdot.
Szeme csillogását diszkrét árnyalatú szempillafesték fokozta.
Arca kipirult az izgalomtól, úgyhogy nem volt szükség mesterséges festékre. Parfümje Wren Court
damaszkuszi rózsáiból készült az elmúlt nyáron, Cecily úrasszony küldte Londonba, karácsonyra.
Tükre azt súgta Skyeʹnak: ͣtökéletes vagy͟, és a fiatal nő hónapok óta most először érzett teljes
önbizalmat annak ellenére, hogy tudta jól: a gróf házába érkezvén új és számára eleddig idegen
világba lép.
ʹ Készen vagy, kislányom?
Skye megperdült, fölvette ezüst álarcát.
ʹ Készen vagyok, Robbie ʹ szólt derűsen.
A férfi az asszony vállára terítette a cobolybélésű és cobolyprémmel szegélyezett, hosszú köpenyt.
Lementek a kocsihoz.
ʹ Ostoba dolog ʹ jegyezte meg Skye. ʹ Idemegyünk a szomszédba, de azért kocsin kell mennünk.
ʹ Nem mehetünk gyalog ʹ rázta meg a fejét Small. ʹ Abból nem lenne valami pompás belépő.
Márpedig a gyönyörű, titokzatos Senora Goya del Fuentesnek elsőre is mély benyomást kell keltenie.
Kezeskedem róla, hogy az udvar valamennyi piperkőce már az első fél órában kezétʹlábát töri, hogy
megismerkedjék veled.
ʹ Ó, Robbie ʹ nevetett Skye. ʹ úgy beszélsz most, mint valami gyanakvó atya.
Hamar odaért a hintó a Lynmouth ház kapujához, és a kocsifeljárón a fényesen kivilágított palota elé.
A bejáratnál eszmélt rá Skye az építmény nagyszerűségére. Négyemeletes, sötétpiros téglaépület
tornyosult a folyó fölé és magasodott fel a gondosan megtervezett, gyönyörű szép kertből. VIII.
Henrik uralkodásának első éveiben épült, és magán viselte a nagy király mindenre ráterpeszkedő,
erőszakos egyéniségének bélyegét. A Tudorʹkori építészet tökéletes példájának tekintették. A
Southwood család azúrkékʹarany színeibe öltözött lakájok rohantak a kocsihoz, hogy kinyissák az
ajtót és kisegítsék az utasokat. Skye karját Robbieʹéba öltötte, és együtt léptek be a hatalmas
márvány előcsarnokba. Rögtön ott termett egy lakáj és elvette Skye köpenyét. Több hölgyvendég

álldogált a bejárat közelében, és Skye ruhája láttán elállt a lélegzetük. Megrándult egy kicsit a fiatal
nő szája széle, de azért sikerült közönyt tettetnie. Ismét belekarolt Smallba, és máris megindultak
fölfelé a széles lépcsősoron.
ʹ Jól csináltad, te lány ʹ mondta halkan Robbie, s Skye huncutul kacsintott rá. A pihenőhöz értek,
ahol a főudvarmester szólította meg őket:
ʹ Szabad a neveket, kérem?
ʹ Sir Róbert Small és Senora Goya del Fuentes ʹ szólt Robbie. Skye hirtelen felvonta sötét
szemöldökét. Nocsak! Sir Róbert! Ennek a Robbieʹnak megint sikerült valami meglepetéssel
kirukkolnia!
ʹ Sir Róbert Small és Senora Goya del Fuentes ʹ jelentette be fennhangon a főudvarmester. Mintegy
varázsszóra csend lett a teremben, és a kíváncsi arcok valóságos tengere hullámzott a két új vendég
előtt. Ok pedig ʹ fekete öltözékükben ʹ lassan vonultak le a három széles lépcsőfokon. A fehérben és
aranyszínben pompázó Geofrey Southwood odalépett, kezébe vette Skye kezét, és csókot lehelt rá.
Az asszony testén borzongatón kellemes bizsergés futott végig.
ʹ Szavamra, asszonyom ʹ mondta Southwood ʹ, maga itt minden nőt túlragyog. Jó estét, Sir Róbert.
ʹ Köszönöm a meghívását, kedves lord.
ʹ Elrabolhatnám öntől Skyeʹt, uram?
ʹ Természetesen, lordom. Látom, amott áll Grenville, szeretnék beszélni vele.

Robbie meghajolt és a terem másik vége felé tartott.
ʹ A tánc csak a királynő megérkezése után kezdődik ʹ szólt Skyeʹhoz a gróf. ʹ Addig jöjjön velem,
megmutatok egyetʹmást a házamból.
ʹ De hát a vendégei. ?
ʹ Túlságosan elfoglalja őket az evésʹivás meg a traccsolás. Észre se fogják venni a távollétemet. ʹ
Minden további tiltakozást elkerülendő karon fogta az asszonyt, s egy kis ajtón át kivezette a
teremből.
ʹ Ez itt a képtár ʹ mutatott körül a szomszéd helyiségben. ʹ a Southwood portrék teljes
gyűjteményével.
ʹ Azt hittem, hogy a devonshireʹi udvarházában tartja ezeket a képeket ʹ csodálkozott el Skye.
ʹ Csak akkor, ha magam is ott vagyok. Ezek a családi arcképek annyiszor tették meg az utat London és
Devonshire között, ahányszor jómagam. Egyike a rögeszméimnek, tudja.
Egy darabig szótlanul mentek egymás mellett, aztán megálltak.

ʹ Skye ʹ szólalt meg a férfi. Csak ezt az egyetlen szót mondta ki, de akkora vágyakozással, hogy az
asszony hátán végigfutott a hideg.
Félénken fölnézett a férfira, és elámult, hogy a világoszöld szempárban micsoda szenvedély lángol.
ʹ Ne mondjon semmit, kedves ʹ kérte határozott hangon Southwood, és ajkát az asszony ajkához
érintette.
ʹ Geofrey! ʹ suttogta lázasan a nő.
A férfi ajkai gyengéden végigszántottak Skye arcán, aztán oldalt a nyakán, le a keblekig. Arcát a mély
és illatos völgybe temette és érezte, miként zakatol a nő szíve az ajkak érintése nyomán.
ʹ Hadd, szeressem magát, Skye! Úgy, de úgy vágyom magára! Édesem!
Mozdulatlanul álltak egymáshoz tapadva. Valaki halkan megkoppintotta az ajtót.
ʹ Szabad ʹ mondta Southwood, azonnal hátralépve. Nyílt az ajtó.
ʹ Jelentem lordságodnak ʹ szólt a lakáj. ʹ hogy az imént észlelték a királynő bárkáját, néhány perc
múlva ideér.
ʹ Jól van ʹ bólintott Southwood, a lakáj pedig tapintatosan távozott.
ʹ Köszöntenem kell Őfelségét ʹ közölte az asszonnyal Southwood. ʹ Visszakísérem Robbiehoz,
kedves, de később még beszélünk.
Robbieʹval az egyik,. Grenvilleʹlel a másik oldalán, Skye elvegyült a többi vendég között. Mind a
kertben tolongtak; a kikötő közelében várták a királynő érkezését.
ʹ Istenemre mondom, maga aztán igazán vonzó látvány! ʹ bókolt Grenville.

ʹ Köszönöm, lordom.
ʹ Egészen jól megvannak a jó öreg Geofrey, mi?! ʹ jegyezte meg Grenville. ʹ Pedig ahogy a Rózsa és
horgonyʹban viselkedett az úr, azt hittem volna, hogy maga soha többé szóba se áll vele.
ʹ Geofreyigen illedelmesen bocsánatot kért a viselkedéséért, Grenville lordom.
De a férfi nem tágított:
ʹ Tudja, ugye, hogy Southwood nős ember?
ʹ Mondja csak, lordom, voltaképpen mit akar közölni velem? ʹ érdeklődött erélyesen Skye.
Grenville zavarban volt. Nem lenne úri dolog, nem lenne méltányos vagy sportszerű, ha beszélne a
fogadásukról. Úgyhogy csak ennyit mondott:
ʹ Nem szeretném, hogy csalódás érje, kedves. Geofrey közismert nőʹcsábász.
ʹ Nagyon kedves magától, hogy figyelmeztet, lordom ʹ válaszolta hűvösen Skye.

Grenville sürgősen témát változtatott:
ʹ Ó, itt van végre az ifjú Böske! Nézze csak, Skye kedves, itt jön a királynő!
Jó kilátás nyílt a kertre, fentről látták a sokszínű, nyüzsgő, kavargó vendégsereget. Kikötött a királynő
bárkája, s Lynmouth grófja partra segítette a királyi vendéget. Angliai Erzsébet egy pillanatra megállt,
szemlét tartani alattvalói fölött. Éljenzés hullámzott át a kerten. Huszonhét esztendős volt az ifjú
királynő, és Skye a távolból is láthatta, hogy milyen szép. Női mivoltához képest magas termetű, és
kissé csontosán karcsú. A középen elválasztott hajzuhatag hosszú, arany vörös fürtökben omlott a
hátára. ͣTavasz͟ʹnak öltözött, almazöld brokátruhát viselt, súlyos aranyhímzéssel és gyémántokkal.
Gyönyörű, hosszú, arisztokratikus ujjain csillogott a sok gyűrű. Mandulavágású szeme ragyogott akár
a borostyánkő, és vidáman mosolygott.
Lord Southwood a hajlongó, bókoló udvaroncok sorfala közt kalauzolta át díszvendégét a kerten
egészen a bálteremig, amely, akárcsak az előcsarnok galériája, az egész épület hosszában húzódott. A
királynő egy emelvényre helyezett kis trónon foglalt helyet; egyenként járultak színe elé a vendégek
bemutatkozni. Southwood a trónus közelében állt.
Skyeʹt Robbie és Grenville kísérte a királynő elé.
ʹ Grenville, maga pernahajder! Be jó látni magát! ʹ mosolyodott el Erzsébet. ʹ Nem is tudtam, hogy
idefárad Devonshireʹből.
ʹ Csak mára, felséges asszonyom ʹ csókolt kezet a királynőnek Grenville. ʹ Csak nem hagyhatom ki a
Southwoodʹbált?! Sem pedig az alkalmat, hogy Anglia legszebb teremtését láthatom. Vonzó
gödröcskék mutatkoztak Erzsébet arcán.
ʹ És kit óhajt bemutatni nekem. Dickon?
ʹ Először is, felséges asszonyom, egyik régi barátomat és devoni szomszédomat, Sir Róbert Smallt, a
Sellő kapitányát.
Róbert Small tisztelettudóan ereszkedett térdre és kezet csókolt a királynőnek.
ʹ Felség ʹ kezdte, de könny szökött a szemébe, és képtelen volt folytatni.
ʹ Nagyon megtisztel, uram ʹ mondta nyájasan Erzsébet.
ʹ Egész Anglia hálát ad Istennek Felségedért ʹ mondotta Small, immár kissé magához térve.
ʹ Egész Anglia hálát adhatna Istennek az olyan keménykötésű tengerészekért, mint amilyen maga is,
Sir Róbert ʹ válaszolta a királynő. ʹ Hiszen a jövőnket képviseli.
De Erzsébet szürke szeme máris Skyeʹra pillantott.
ʹ Goya del Fuentes asszony ʹ szólt Geofrey a királynő balja felől. Skye kecsesen bókolt.
ʹ Az algíri hölgy? ʹ érdeklődött Erzsébet.
ʹ Igen, felséges asszonyom ʹ válaszolt Skye, szemét szerényen lesütve.

ʹ Úgy értesültem, hogy a férje amolyan kereskedőfejedelem volt odalenn.
ʹ Igen, felséges asszonyom ʹ felelte Skye, immár a királynő szemébe nézve.
ʹ Maga és Sir Róbert üzlettársak? Kissé szokatlan egy nő számára, nemde?
ʹ Éppoly szokatlan, felséges asszonyom, mint amilyen az, hogy egy nő saját jogon legyen Anglia
királynője. Sose hittem, hogy nőnek lenni annyi, mint híján lenni az észnek. Egyébként Felséged már a
puszta létével is megcáfolja ezt a hiedelmet.
A mélykék szemek állták a szürke szemek pillantását. Elizabeth Tudor szeme összeszűkült egy
pillanatra, miközben tanulmányozta Skye arcát. Aztán elnevette magát:
ʹ Úgy hallom, kiváltságlevelet óhajt tőlem ʹ mondotta. ʹ Nemsokára beszélünk róla. ʹ Aztán
Southwoodhoz fordult:
ʹ Viszket a talpam, kedves lord ʹ szólt kislányosan. ʹ Úgyhogy gyerünk táncolni.
Ezzel kegyesen elbocsátotta Skyeʹt, aki újabb bókot vágott ki, és két kísérője karján gyorsan odébb
állt.

ʹ Istenemre! ʹ szólt csodálattal Grenville. ʹ A királynő kedveli magát! Pedig nem sok nőt kedvel. Mi
az a kiváltságlevélʹhistória?
ʹ Robbie és én kereskedelmi társaságot alapítottunk, kedves lord, és Lord Southwood segít nekünk a
királyi kiváltságlevél megszerzésében.
A fene essen abba a fickóba! ʹ gondolta Grenville. Szóval így férkőzött az asszony közelébe! Alaposan
át kell gondolnom az ügyet, különben még elveszíthetem a bárkámat. Már éppen készült táncra kérni
Skyeʹt, de akkor odalépett Southwood ʹ aki már megnyitotta volt a bált a királynővel ʹ és felkérte az
asszonyt. Megcsillant Skye szeme, kezét nyújtotta a grófnak, és csatlakoztak a táncolókhoz, otthagyva
az ajtónál Sir Robertet és Grenville lordot.
ʹ Úgy látom, Southwoodnak nagyon tetszik a hölgy, Robbie ʹ dünnyögte elgondolkozva Grenville.
ʹ Igen ʹ válaszolt a kapitány. ʹ és attól tartok, hogy igen.
ʹ Lord és Lady Bürke ʹ jelentette harsányan a főudvarmester.
ʹ Hát ők vajon kicsodák, Dickon? ʹ érdeklődött Small.
ʹ Southwood szomszédai ők is, csak a háza másik oldalán. A férfi valami ír nagyfőnök örököse. Azt
hiszem, Geofrey úgy gondolta, illik meghívnia őket.
A gróf szorosan átkarolta Skyeʹt, amikor egy bonyolultabb táncfigurába kezdtek.
ʹ Ha még egy piperkőc elkezdi magán legeltetni a szemét ʹ csikorgatta fogait a férfi ʹ, hát én biz'
isten tőrt rántok!
ʹ No nézzék! ʹ bugyborékolt Skye lágy hangú, gyöngyöző kacaja. ʹ Csak nem féltékeny, Geofrey?!

ʹ De bizony, kedvesem, féltékeny vagyok! Skye elragadtatva nevetett.
Ilyen csodálatosan még sose szórakozott. A jóképű gróf megdöbbentően figyelmes hozzá, és nem
akad egyetlen férfi a társaságban, aki ne kedveskedne a bókjaival. Minden táncra felkérték, s
Grenville és Robbie mellett még vagy fél tucat úr társaságában fogyasztotta el a vacsorát, és ivott épp
elég édes bort a vidámsága fokozásához. Éjfélkor mindenki elragadtatott kiabálás közepette vette le
az álarcát.
A bálterem túlsó végében Niall Bürke döbbenten bámulta a ragyogó gyémántokkal ékesített és
fekete bársonyban pompázó, gyönyörű szép nőt, aki épp vele szemben állva, mosolyogva tekintett fel
Lynmouth grófjára. Nem, ez nem lehet! Ez egyszerűen nem lehet igaz! Hisz' Skye meghalt! Mindenki
azt magyarázta neki, hogy Skye halott, és annyiszor mondták, annyit hajtogatták, amíg nem tehetett
mást: elhitte.
ʹ Istenemre mondom, ez a Southwood világéletében szerencsés egy zsivány volt ʹjelentette ki
mellette egy úr. ʹ Ha ez a Seiiora Goya del

Fuentes még nem a kedvese, hát rövidesen az lesz, amilyen pillantásokat váltanak.
ʹ Valahol Keleten élt a nő ʹ kontrázott beszélgetőtársa ʹ, úgyhogy gondolom, megtanult egyetʹmást
a háremhölgyek tudományából. Úristen, ha ráhajtanék, hát.
ʹ Ne légy már olyan ostoba, Hugh! Southwood magának szemelte ki a hölgyet. És ha Southwood
rajtakap, hogy legyeskedel körülötte, hát gondolkodás nélkül felnyársal.
Mindketten továbbálltak, de Niall Bürke képtelen volt megmozdulni; fejében szédítően kergették
egymást a gondolatok. Hogy lehet két nő ennyire egyforma? Valamiképpen találkozni kellene ezzel a
Senora Goya del Fuentesszel, de hát hol van ismerős, aki bemutatná őket egymásnak?
ʹ Táncolunk, Niall?
ʹ Tessék? Mi van, kedves Constanzám?
ʹ Hogy lehet ábrándozni ilyen zajban? ʹ nevetett Constanza.
ʹ Ne haragudj, édesem. Csak azt a hölgyet néztem, a terem másik végében. Abban a fekete
bársonyruhában. Olyan ismerősnek tűnik.
ʹ Senora Goya del Fuentest? Talán tényleg ismered. Jóllehet az ura spanyol volt, ő maga ír.
Niall azt hitte, rögtön rosszul lesz, de hamar erőt vett magán.
ʹ Ezt meg honnan veszed, Constanza?
ʹ Greenwood tulajdonosa a hölgy. Ennek az épületnek a másik oldalán van a háza. Az utolsó az
utcasorban. A mi csónakosunk és az övé: fivérek. A szobalányok meg a csónakosok sokat fecsegnek,
és a fülembe jut egy és más a komornámtól. Azt mondják, hogy Lynmouth grófja belehabarodott a
nőbe.

ʹ Úrinő nem hallgatja meg a szolgaszemélyzet pletykáit ʹ vágott közbe ridegen Bürke. ʹ Most pedig
haza akarok menni.
Constanza sértődötten tiltakozott:
ʹ De hiszen alig múlt éjfél! És még a királynő is itt van. Udvariatlanság lenne korábban távozni, mint
ő.
ʹ Nem vagyok jól, Constanza ʹ jelentette ki éles hangon Niall. ʹ és haza akarok menni.
Constanza azonnal megtapintotta férje homlokát.
ʹ Csakugyan lázad lehet, édesem. Southwood lord elnézését fogjuk kérni most mindjárt, de azzal,
hogy én érzem rosszul magam. Így elfogadhatóbb.
Áthaladtak a termen és már ott is voltak Lynmouth grófja mellett. A gróf Skyeʹt nézte, fehér
bársonyba burkolt karja az éjfekete bársonyba bugyolált vállakat ölelte. Rendkívül szép pár.

Southwood most a közeledő házaspárra mosolygott:
ʹ Bürke lordom ʹ mondotta. ʹ remélem, ön és bájos felesége jól érzik magukat. Engedjék meg,
kérem, hogy bemutassam új szomszédunkat, Scnora Goya del Fuentest. Skye kedves, ez itt Lord és
Lady Bürke. Szomszédiam ők is, a ház másik oldalán.
ʹ Azt is a nagyapja építtette valamelyik kedvese számára? ʹ ugratta Southwoodot Skye.
A gróf felnevetett. Csak Skyeʹra figyelt, és így nem vette észre Niall Bürke döbbent arckifejezését.
Ez az ő hangja! Az ő hangja. Az ő neve és az ő hangja.
ʹ Nagyon örvendek, Lord és Lady Bürke ʹ szólt Skye, és egyenesen Niall szemébe nézett. Mégpedig a
felismerés legcsekélyebb jele nélkül. Hangja csakis udvariasságot árult el, egyebet nem. Niall Bürke
azt hitte, megbolondul. De nagy nehezen úrrá lett szorongásán.
ʹ Bocsásson meg, lordom, amiért ilyen hamar távozunk ʹ szólt. ʹ de Constanza panaszkodik, hogy
ismét rátört az a szörnyű fejfájása.
ʹ Ó, be sajnálom! ʹ szólt résztvevőn a gróf.
ʹ Azt tanácsolom, Lady Bürke, hogy hegyi szilfa kérgét tegye meleg vízbe, aztán áztasson meg a
vízben egy puha vászondarabot és helyezze a homlokára ʹ javasolta Skye.
ʹ Köszönöm, Sefiora Goya del Fuentes, még nem hallottam erről a gyógymódról, de ki fogom
próbálni ʹ mondta Constanza. Niall egyre erősebben szorította a karját, úgyhogy bókolt és sarkon
fordult.
ʹ Micsoda furcsa ember! ʹ mondta Skye, a távozó Burkeʹék után nézve. ʹ Olyan meredten bámult
rám.

ʹ Nem is tudom, miért ʹ kacagott Southwood. ʹ Lehet, hogy azért, mert maga a legszebb nő az egész
társaságban? ʹ Lehalkította a hangját: ʹ Ugye tudod, édesem, hogy most mit akarok mondani?
ʹ Tudom ʹ válaszolt halkan Skye, és érezte, hogy arcát elönti a forróság.
ʹ Ha ma éjszaka benéznék hozzád, drágám.
ʹ Tudom, hogy úgy viselkedem, mint valami roppantul ijedős leányzó ʹ hangzott a válasz. ʹ de hát
engem az én drága uramon kívül még nem szeretett férfi. Nem tudom, beengedhetlekʹe, Geofrey.
Akarlak, de félek is. Megértesz engem?
ʹ Mihelyt a királynő távozik ʹ mondta csöndesen Geofrey. ʹ menj haza és várj rám. Megbeszéljük,
Skye. Szeretlek, és dűlőre kell jutnunk. Te is így érzed, ugye?
Az asszony bólintott. Mélykék szeme tágra nyílt. A férfi biztatóan mosolygott, s a nő jeges félelme
egyszerre csak forró izzássá oldódott. Geofrey szereti! Kimondta ʹ világosan, félreérthetetlenül.

Szárnyaló gondolatait Grenville érkezése zavarta meg:
ʹ A királynő szeretne beszélni magával, Skye asszony. Engedje meg, hogy odakísérjem.
ʹ Ketten fogjuk odakísérni ʹjelentette ki ellentmondást nem tűrve a gróf.
Amikor Erzsébethez értek, a királynő utasította egyik apródját, hogy hozzon zsámolyt Skye számára.
Aztán szótlanul, szép kezének egyetlen parancsoló mozdulatával elbocsátotta a fiatal nő két lovagját.
ʹ Népszerű az urak körében, asszonyom ʹ jegyezte meg, miközben a két férfiú távozott.
ʹ Lord de Grenville régi barátja Sir Róbert Smallnak, az üzlettársamnak ʹ nevetett Skye. ʹ És akárcsak
Robbie, ő is úgy érzi, hogy a védelmére szorulok.
ʹ És az a csibész Southwood?
ʹ A gróf hát ő nem viseltetik irántam ilyen oltalmazó érzelmekkel ʹ kacsintott Skye, a királynő pedig
úgy nevetett, hogy derűsen csillogott szürke szeme.
ʹ Szépítő körülírás, asszonyom! Szellemes nő maga, és ez tetszik nekem. Meséljen valamit magáról.
Hogyan lett Sir Róbert Small üzlettársa?
ʹ Magamról nincs sok mondanivalóm, felséges asszonyom. Ír vagyok, legalábbis ezt mondták nekem.
Egészen kicsi voltam, amikor Algírban hagytak valami zárdában. Családi hátteremről mit sem tudok.
Néhány esztendeje férjhez mentem Algír egyik gazdag spanyol kereskedőjéhez. Robbie az üzlettársa
volt. Amikor az uram két esztendeje meghalt, kénytelen voltam elmenekülni Algírból, mivel egy török
kormányzó be akart kényszeríteni a háremébe. Robbie menekített ki az országból, de nemcsak
engem, hanem a férjem francia titkárát, Jean Morlaixʹt és Marié nevű feleségét is. Marié is, én is
várandósak voltunk, amikor menekülnünk kellett. A kislányom ʹ Istennek hála ʹ már itt született
Angliában.
ʹ így hát szegény özvegyasszonyként érkezett ide, és Sir Róbert Small befogadta?

ʹ Szegény? Ó, nem, felséges asszonyom. A mohamedán törvények szerint egy hónapig kellett
gyászolnom az uramat. Ez alatt nagy titokban megszerveztem a férjem minden tulajdonának
eladását, és az értük kapott pénzt Angliába juttattam. Nem, nem, felséges asszony, korántsem
vagyunk nincstelenek, se én, se a kislányom. ʹ Igaz lelkemre mondom, asszonyom, maga aztán meg
tudja őrizni a hidegvérét! Ezt szeretem. Így aztán üzleti kapcsolatra lépett Sir Róbert Smallʹlal, ugye?
Pompás! Kedvelem az intelligens nőket, akik nemcsak a testüket, hanem az eszüket is jól használják.
Maga elég művelt nő, ugye?
ʹ Igen, felséges asszonyom. Beszélek és olvasok angolul, franciául, olaszul, spanyolul és latinul. Írni is
tudok, és a számok világában is kiismerem magam.
ʹ Nagyszerű, asszonyom! Imponál nekem, amit látok és hallok. Cecil majd megbeszél egy találkozót
magával és Sir Róberttel. Aztán még beszélünk erről mindnyájan. És úgy vélem, meglesz az a királyi
kiváltságlevél.
Skye felállt, aztán mély bókot vágott ki.
ʹ Igen hálás vagyok, felséges asszonyom.
Erzsébet is felállt. És azon nyomban felbukkant mellette Lynmouth grófja.
ʹ Elfáradtam, Southwood ʹ mondta a királynő. ʹ Mozgalmas téli szezon volt. Kísérjen a bárkámhoz.
A hajlongó és bókoló vendégek sorfala közt megnyílt az ajtóhoz vezető út a királynő és kísérete
számára. Róbert és Grenville ismét csatlakoztak Skyeʹhoz.
ʹ Maradsz még, kislányom? ʹ érdeklődött Small.
ʹ Nem, Robbie. Fáradt vagyok. Már el is búcsúztam Geofreytől. Kísérj a kocsimhoz, kérlek. De te azért
csak maradj, ha akarsz.
ʹ Én is megyek. Nagyon vágyom egy jó itókára és egy forró menyecskére. Ritka itt a levegő az én
ízlésemhez képest. Velem jössz Grenville?
ʹ Megyek ʹ hangzott a mosolygós válasz.
ʹ Használjátok a kocsimat ʹ ajánlotta Skye.
ʹ Az Isten áldjon meg a nagylelkűségedért, kislány! ʹ hálálkodott Small.
Otthagyták az asszonyt otthona biztonságában, és elhajtottak. Skye átadta köpenyét
főudvarmesterének, Waltersnak.
ʹ Zárjon be mindent ʹ utasította. ʹ Small kapitány már nem jön vissza az éjszaka.
ʹ Igenis, asszonyom.
Skye felsietett a lépcsőn. A lakosztályában Daisy várta. ʹ Jaj, asszonyom, hát látta őt? Az ifjú Böske
királynőt? Mi odaföntről néztük a bárkáját.

ʹ Igen, Daisy, találkoztam a királynővel. Kétszer is beszélgettünk az est folyamán, és még fogok vele
találkozni.
Tágra nyílt Daisy szeme az izgalomtól.
ʹ Csinos a királynő közelről? ʹ érdeklődött.
ʹ Igen, Daisy, nagyon csinos. Gyönyörű fehér a bőre, a haja arany vörös, és csillogó szürke szeme van.

ʹ Jaj, asszonyom, ha elmondom az anyámnak Devonban, hogy láttam a királynő bárkáját, és hogy az
én úrnőm még beszélt is a királynővel!...hát olyan, de olyan büszke lesz rám!
Skye elmosolyodott.
ʹ Holnap majd elmondom neked, milyen ruhát viselt a királynő, most azonban segíts, a vetkőzessél,
mert szeretnék lefeküdni.
Daisy engedelmesen munkához látott. Kifűzte úrnője ruháját, és segített levetni. A szép
bársonyöltözéket alaposan kikefélte és visszaakasztotta a szekrénybe. A selyem alsóneműt kupacba
gyűjtötte, hogy később átadja a mosónőnek. Skye halvány rózsaszín hálóingbe bújt. A hosszú, bő ujjak
lebegtek, maga az ing viszont szorosan simult a testhez.
Daisy fölmelegített rózsavizet hozott ezüst tálban. Skye megmosta arcát, kezét, fogát.
ʹ Keféljem meg a haját, asszonyom? ʹ kérdezte Daisy.
ʹ Nem, Daisy, megcsinálom magam. Későre jár. Eridj aludni.
ʹ Akkor hát jóccakát, úrnőm ʹ bókolt Daisy. ʹ Jó éjszakát, Daisy.
A komorna mögött becsukódott az ajtó, és Skye az öltözőasztalához ült. Lassan vette le az ékköveket,
és kihúzta hajából az aranyʹ és teknőchajtűket. Éjfekete felhőként omlott le a hajzuhatag. Erélyes
mozdulatokkal simította el a gubancokat a keféjével, miközben egész idő alatt azon járt az esze,
eljönʹe Geofrey, és hogy valóban akarjaʹe, hogy eljöjjön. És vajon mi fog történni, ha valóban eljön?
Fölnevetett. Ugyan mi fog történni? Természetesen a szeretője lesz. Elkomorult. Hát ezt akarja? Hogy
egy arisztokrata szeretőjévé legyen? A fene egye meg! Egy férfi simogatására vágyik, arra, hogy egy
kemény férfitest feküdjön a testén. Hát nem lehet egy titkos viszonya ʹ és ezzel kész? Geofrey
bizonyára megértené, hogy teljes diszkréciót akar. Mert ha nem, akkor ő, Skye, inkább abbahagyja az
egészet.
Összerezzent, mert valami kaparászás félét hallott az ablaka felől. Odafutott, kinézett, de rögtön
visszahőkölt. Valaki kaviccsal dobálja az ablakát! Nevetett és kitárta az ablakszárnyakat. Odalent
Lynmouth grófja állt, még mindig a fehérʹ és arany öltözékében. Kihívóan vigyorgott föl rá.
ʹ Felmegyek ʹ suttogta, de azért elég hangosan ahhoz, hogy Skye meghallja. ʹ Hagyd nyitva az
ablakot, Skye.

ʹ De hát hogyan. ʹ kezdte Skye, de aztán elállt a lélegzete: a férfi megragadta a téglafal mentén
felkúszó vastag indákat, nagy lendületet vett és kezdett mászni felfelé. Az asszony lélegzetvisszafojtva
nézte. Végül Southwood szerencsésen fölért az ablakpárkányra.

ʹ Jó estét, aranyom ʹ mondta és könnyed mozdulattal beugrott a szobába. Aztán pillanatnyi szünet
nélkül, szinte ugyanazzal a mozdulattal becsukta az ablakot és magához vonta Skyeʹt.
ʹ Skye! ʹ szólt az indulattól rekedt hangon.
Tágra nyílt a nő szeme, elállt a lélegzete. Képtelen volt szólni.
ʹ Édes, édes Skye! ʹ mondta Geofrey, és ajka birtokba vette a szeretett nő ajkát. Szenvedélyesen
csókolgatta, és a csókok átjárták az asszony egész valóját. Hullámokban árasztotta el az izgalom,
amikor az ajkak gyengéden rábírták a csókok viszonzására, amikor a férfi nyelve szabadon járta a
maga útját, hogy találkozzék az övével, és a rabjává tegyeʹ Skye! Édes, drága Skye! ʹ suttogta a férfi
az asszony selymes bőrű nyakába, és Skye érezte, hogy végső ellenállása gyöngül. Megborzongott a
gyönyörűségtől.
A férfiujjak kikapcsolták a gyöngy gombocskákat a hálóing kivágásánál. Geofrey egyik karja a karcsú
derekat fogta át szorosan, a másik kéz az egyik tökéletes, kemény mellett borította be, cirógatta,
becézte, a száj pedig a feszes kis bimbót kereste. Aztán le is csapott remegő foglyára, a nyelv nagy
szakértelemmel simogatta körbeʹkörbe, míg aztán Skye úgy érezte, nem bírja tovább, és felnyögött,
mintegy halk tiltakozásul. Válaszként a férfi fölkapta félájult kincsét, és az ágyra fektette. Ott aztán
folytatta az élvezetes szerelmi játékot, ezúttal a másik mellre összpontosítva.
Skye teste most már tehetetlen volt, ám az esze még mindig lázadozott. Elkeseredetten igyekezett
megfékezni a férfit, és nagy nehezen kinyögte:
ʹ Ne, Geofrey! Kérlek! Ne!
Az első pillanatban a férfi nem is hallotta, de aztán Skye halkan fölkiáltott, s karcsú ujjaival Geofrey
hajába túrt.
ʹ Ne, Geofrey, ne! ʹ kiáltotta!
Geofrey lassan és kelletlenül emelte föl fejét a forró zsákmányról. A szenvedélytől üveges szemmel
pillantott rá. Összekapcsolódott a kettejük tekintete.
ʹ Félsz még ʹ szólt csöndesen Geofrey, ʹ mert mindig is erényes voltál, tudom. Nem tudom
kikergetni a feleségemet a világból. Ha tudnám, hát megtenném. Szeretlek, Skye, és a
tiszteletreméltó özvegyasszony arca mögött látok egy másik arcot is, a huncut, érzéki kis nőstényét,
aki éppúgy vágyik rám, mint én őrá.
Skye elvörösödött.
ʹ Mi rossz van abban, hogy örömöt szerzünk egymásnak? ʹ folytatta Geofrey. Gyengéden magához
húzta Skyeʹt és levette róla a hálóinget.

Együtt szabadították meg Geofreyt a ruhadarabjaitól, aztán mindketten az ágyra omlottak. Geofrey
legszívesebben rögtön magáévá tette volna Skyeʹt, de nagy erővel uralkodott magán. Nem szabad
csak úgy lecsapni rá. Minél tovább vár, annál édesebb lesz a nő odaadása.
Skye szégyenlősen feküdt az ágyon, félt is, zavart is volt ʹ mintha csak a szüzességét készülne
elveszteni. Southwood lefelé mozdult, megragadta az asszony jobb lábát és csókolgatni kezdte. Aztán
fölfelé kúszott a száj, a bokán, a formás lábszáron, a gödröcskés térden, a hosszú, selymes combon.
Majd ismét lefeléʹ és következett ugyanez a gyöngéd szertartás a bal lábon.
Azután Skye ajkát harapdálta, és az asszony zihált, amikor a férfi újból a keblek érzéki melegébe
temette arcát. Vadul szívta a két érett gyümölcsöt, érzékeny kis bimbókká keményítette mindkettőt,
csak úgy bizseregtek a sóvárgástól. Földerítetlen terep volt az asszony teste, a férfi egyetlenegy
ujjnyit se akart kihagyni.
Milyen büszke és szilárd a nő dereka! Ajkaival becézte Geofrey a hajlatait, orcáin érezte a sima bőr
melegét. Erősen szorította a csípőket, miközben ajka átkúszott a női has selymes húsára. Nyelve
csiklandozta, tapogatta a kis köldököt, majd lejjebb csúszott ʹ a női szépség léglényegét keresve. Az
asszony rázkódva zihált, ujjai belekapaszkodtak a férfi sötétszőke hajába, teste megfeszült, hogy
egészen odaadja magát a követelőző szájnak.
A férfi mosolyogva élvezett, fölemelte a fejét, és halkan így szólt:
ʹ Még nem, édesem. Korai lenne.
ʹ De! Kérlek! ʹ könyörgött Skye. Annyira felizgult, hogy azt hitte: ha nem elégül ki azonnal, hát
meghal.
ʹ Nem, Skye, még nem ʹ ismételte Geofrey. ʹ Megtanítlak, hogyan élvezd a várakozást, mert úgy
meghosszabbodik az élvezet.
Gyengéden átfordította az asszonyt, aki érezte, mint szántja végig a férfi nyelve a hátát, a vállait, a
farát, a lábait. Nagy szakértelemmel, lassan és ütemesen becézte a nyelv a sima bőrt, ezzel is növelve
az asszony lázas izgalmát. Skye két keze a feje fölött dühödten markolászta a lepedőt, ujjai a
matracba mélyedtek. Aztán Geofrey meztelen teste hirtelen föléje lendült.
Skye ʹ a férfi számára váratlanul ʹ küszködött, ledobta magáról Geofrey, a hátára fordult, és
mérgesen rásziszegett:
ʹ Te disznó! Nem angyal vagy te, hanem ördög! Ebből elég volt! Southwood csak nevetett, a
lepedőhöz szorította az asszonyt, és addig csókolta, amíg Skyeʹnak el nem fogyott a lélegzete.
ʹ Nézz rám, te tüzes kis kanca! ʹ suttogta a férfi. Skye erőnek erejével lehunyta a szemét.

ʹ Nem! ʹ kiáltotta.
ʹ Nézz rám, Skye!

Valami kegyetlenség volt a férfi éles hangjában, önkéntelenül kinyílt hát Skye zafírkék szeme, és
Geofrey zöld szemébe fúródott a tekintete.
ʹ Beléd szerettem, te kis ribanc, de azért nem úgy teszlek magamévá, mint valami ringyót.
Tágra feszítette az asszony két combját, mélyen behatolt, és élvezte a nő nyögését és hitetlenkedő
pillantását.
Skye egy pillanatra azt hitte, kettéhasad, de az után megfeszült a teste, hogy befogadja a férfit.
Karmolta a férfi hátát, harapta a vállát, Geofrey pedig gyöngéden arcul ütötte és halkan
káromkodott, amiért kárt tettek benne az éles kis fogak.
Az asszonyban öröm és fájdalom kavargott. Igen, ismert már nagy szerelmet, de akkora szenvedélyt
még sose tapasztalt. Szinte elemésztette, s a hatalmas erejű izzás kiégetett belőle minden más
gondolatot. A férfi mindjobban belehajszolta az élvezetbe, és Skye egyik csúcsot érte el a másik után,
s amikor már azt hitte, nincs tovább, újra meg újra magasabbra emelkedett. A csukott szemhéjak
mögött szivárvánnyá robbant a világ. Testét újra meg újra átjárta, megborzongatta hatalmas erejű
szenvedélye.
A férfi vele tartott az extázisban, egyik csúcsot érte el a másik után ő is, aztán lassanʹlassan eszmélt,
és sikerült legördülnie az asszonyi testről. Egy pillanatig csak bámult a nőre. Skye egészen
elfehéredett, s alig lélegzett. Geofrey felült, és gyöngéden karjaiba zárta szerelmesét. Igyekezett
megmelegíteni a most már didergő asszonyt. Nem volt még nő az életében, aki ennyire
fölgerjesztette volna. Nem volt még nő, aki annyira kielégítette volna, mint Skye, nem volt még nő,
aki ily tökéletesen odaadta volna magát, mint ez az asszony.
Igen, szereti. Grenville akár meg is tarthatja azt a vacak bárkáját. Esze ágában sincs kockára tenni a
szerelmét egy ilyen ostoba fogadás miatt. Ha ez a Dickon akár csak egy kukkot szól a kettejük
esztelenségéről, hát kihívja párbajra.
Karjai közt megmozdult az asszony. Lassan, rebbenve kinyíltak a gyönyörű kék szemek és aggódva
fürkészték a férfiarcon a megnyugtatás jeleit. A férfi gyöngéden simította vissza a nő csapzott haját a
szép homlokról.
ʹ Sose hagyj el engem, Skye ʹ kérte Geofrey.
ʹ Sose hagylak el, Geofrey.
Ez volt az első gyöngéd érzelme Geofrey Southwoodnak, amióta gyönyörű édesanyja belehalt egyik
sikertelen szülésébe; ő, Geofrey Southwood kicsi volt akkor. Édesapja egyetlen fiaként tíz hónappal
szülei esküvője után született. Utána egy lánygyermek következett: Gatheʹrine, Geofrey egyetlen
édestestvére, aki most férjnél van és Cornwallʹban él. Geofrey mostohaanyja a fiú két lányʹ
féltestvérének adott életet. Egyikük egy worcestershireʹi báró felesége, a másik egy gazdag
devonshireʹi földesúré. A mostohaanya meghalt, amikor halva született fiúcskát hozott a világra.
Geofrey édesapja pedig nem kötött újabb házasságot.
Apja büszke volt Geofreyre, de megtiltott mindent, amit túlságosan szelíd bánásmódnak érzett a
fiával szemben. Geofrey hétesztendősen elhagyta otthonát, hogy Shrewsbury grófjának házában
nevelkedjék. (Később ugyanez a sors várt Geofrey fiára.) Féltucatnyi más ifjú nemessel lakott együtt,

jó modort tanult, erkölcsöt, politikát meg azt, miként kell nagyúrnak lenni. Szeretet számára nem volt
hely ebben az életformában. Csak három év múlva mehetett haza Geofrey, de látogatása csak
egyetlen hónapig tarthatott. Akkor már csak legfiatalabb féltestvére, Elizabeth tartózkodott otthon,
két nővérét már más nemesi famíliákhoz küldte az apa, hadd tanulják a sikeres feleség és anya
mesterségét. A kis Beth csodálta az elegáns öltözékű, csiszolt modorú, tízesztendős fiút, de Geofrey
túlságosan el volt telve önnön fontosságával, s figyelemre se méltatta a kislányt.
Amikor Geofrey a következő évben hazatért a havi vakációra, Beth már nem volt odahaza. A
rákövetkező évben Geofrey ʹ tizenkét éves korában ʹ nőül vette azt a kis örökösnőt, akinek élete oly
keveset jelentett a számára, és akinek korai halála vagyonos emberré tette. Édesanyja, mostohaanyja
meghalt. Lány testvéreit jóformán alig ismerte, édesapja elutasító magatartást tanúsított mindenféle
szeretettel szemben, kisegérszerű, félénk, fantáziátlan felesége pedig sose felelt meg az ízlésének. Ez
a titokzatos, gyönyörű asszony, aki most itt fekszik mellette, többet adott neki, mint bárki a világon.
Így tán nem meglepő, hogy teljességgel belehabarodott, belebolondult, ami az ilyen világʹfiaknál
nagy ritkaság.
Átölelte Skye vállát, az asszony pedig szorosan hozzásimult. Valamelyest sikerült összeszednie
gondolatait. Az ő szeretett Khalidja sok örömet szerzett neki, de be kellett vallania magának, hogy
ilyen szenvedélyt, mint most, még sose ismert. Ijesztő, de nagyszerű. Mintha a testüket,
Southwoodét meg az övét, egymásnak teremtette volna a sors.
Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy Geofrey többet akar tőle, mint csupán egy éjszakára szóló
kalandot. Azt állította, szereti, és Skye kezdte hinni, hogy valóban így van. De azért nem veszti el a
fejét! Tudja: idegen ebben az országban, ahol minden egészen más, mint Algírban volt. S amikor
Robbie eltávozik ʹ ez nemsokára esedékes. ʹ akkor nincs férfi mellette, aki megvédje. Márpedig az
üzleti ügyeket nem Devonshireʹből kell intézni, hanem itt, Londonban. Londonban szándékszik
maradni, és szüksége van oltalmazóra.
Újra férjhez kell mennie; de hát Khalid után vajon ki felelne meg neki? Valami egyszerű londoni
kereskedő? Nem, ahhoz túlságosan egzotikus vagyok, gondolta Skye, meg ʹ valószínűleg ʹ túlságosan
előkelő származású. De ahhoz azért nem elég előkelő, hogy egy lord vegyen feleségül. Mivel Geofrey
nős ember, egyetlen út áll csak nyitva. Viszolyog ugyan az ilyesmitől, de nincs más választás.
Ráadásul. Willowʹra is gondolnia kell.
Nem is lenne olyan borzasztó. Geofrey jóképű és szerelmes férfi. Jól bánna a kedvesével, aki ʹ mivel
nem szorul pénzbeli támogatásra ʹ nagyfokú függetlenséget élvezhet. Kedvezőbb lenne a helyzete,
mint más szeretőké! S mint Southwood elismert szeretője, biztonságban lenne más férfiaktól, mert
aki észnél van, nem merne közeledni Lynmouth grófjának kedveséhez.
Geofrey most már szabályosan lélegzett. Milyen csinos, amikor alszik! Ilyenkor illik rá igazán az
Angyalgróf gúnynév (vagy becenév), mivel az álom letörli arcáról azt a cinikus és némileg pimasz
kifejezést. Szinte sebezhetőnek, sérülékenynek látszik, pedig hát erős egyéniség. Skye tekintete
végigsiklott a férfi testén.
ʹ Remélem, mindennel meg vagy elégedve, drágám ʹ hallotta hirtelen Geofrey hangját.
Skye összerezzent, elvörösödött, s a lélegzete is elállt. A férfi nevetett. Kinyitotta világoszöld szemét,
és fektében magához húzta az asszonyt.

ʹ Úgy, úgy, te boszorkány, szóval leltárba vetted mindenemet. Elégedett vagy?
Megcsókolta az asszony fülét, aztán körülnyaldosta, majd a fülkagylóba tolta a nyelvét és úgy
csiklandozta.
Skye megvonaglott és borzongott a gyönyörűségtől.
ʹ Hagyd abba, Geofrey! Igen! Persze, hogy meg vagyok elégedve! A férfi a tenyerébe fogta az asszony
mellét és dörzsölgette a bimbót.
ʹ A királynő néhány napos pihenőt tart, úgyhogy szabad vagyok ʹ mondta. ʹ El akarlak vinni
valahová, ahol egész idő alatt szerelmeskedhetünk.
ʹ Jó! ʹ bólintott Skye, s kissé maga is meglepődött a válaszán.
ʹ Milyen hízelgő és milyen őszinte! ʹ nevetett ismét a férfi. ʹ Ezt már szeretem, kedvesem! Tudok egy
fogadót, félnapi lovaglásra innen, a folyóparton fölfelé. Kicsi, de elegáns, kényelmes. És a fogadós jól
ismer engem.
ʹ Minden szeretődet oda viszed? ʹ érdeklődött Skye, és hangja élesebbre sikeredett, mint szerette
volna.
ʹ Soha még nem vittem oda nőt ʹ felelte halkan és nagyon megértőn Southwood. ʹ Különleges
tanyám az a fogadó, akkor szoktam odamenni, amikor menekülni akarok a kilétem, okozta
megpróbáltatások elől. Úgy gondolom, elmegyünk oda, és akkor meglátjuk, hogy néhány együtt
töltött nap után akarszʹe a barátnőm lenni. Ha nemet mondasz, akkor titokban tartjuk a
kapcsolatunkat. Jóllehet örülnék, ha világgá kürtölhetném a szerelmünket, de semmiképpen sem
akarlak zavarba hozni a nyilvánosság előtt.
ʹ Ó, Geofrey, nagyon sajnálom, hogy elhamarkodottan, meggondolatlanul beszéltem. Köszönöm,
hogy ilyen tapintatos vagy.
ʹ Édes vagy. Tudod, nem egy szeretőm volt annak idején, de hát te már feleség is voltál. Jól tudom,
nehéz belenyugodnod a barátnő helyzetébe, nehéz megbékélned egy szerető státusával.
Megsimogatta Skye arcát és gyengéden megcsókolta.
ʹ Csodálatosan jóízű a szád!
Skye ismét úgy érezte, elalél, és hátrahanyatlott. Boldogan felsóhajtott; a mélykék szempárból
forróság sugárzott.
ʹ Az ördög vigyen el, Geofrey! Mitől van az, hogy már egyetlen csókodtól is egészen elgyengülök és
ugyanakkor feslett nősténnyé leszek?
ʹ És mitől van az, Skye, hogy nem tudok veled betelni?
Azon nyomban egymás karjaiban voltak ismét, összefonódott a két test, s úgy csókolták egymást,
hogy kisebesedett a szájuk és elfogyott a lélegzetük.

Az asszony szorosan ölelte Geofreyt, és amikor kissé lazult a szorítás, a férfi halkan mormolta a
fülébe:
ʹ Tudtam én, te kis boszorkány, hogy az a te úrinői viselkedésed szenvedélyes érzékiséget leplez.
Egek, milyen forró vagy és milyen édes!
Az asszony érezte, hogy egyre tágabbra tárul a befogadására, hogy egyre többet, még többet akar
belőle. Igen, igen, még többet! Felzokogott; a beteljesülés olyan elemi erővel hasított belé, hogy
elalélt.
Visszanyervén eszméletét érezte, hogy csókok borítják el az arcát. Úristen, micsoda magasságokba
tud repíteni engem ez az ember! Kinyitotta a szemét, remegve mosolygott Geofreyʹre, szemében
könny csillogott. A férfi visszamosolygott rá.

ʹ Elvarázsoltál engem, én kedves, kékszemű szerelmem! Holnap délután ellovagolunk a Kacsa és
sárkány fogadóba. Napokig nem csinálunk egyebet, csak szerelmeskedünk a folyóra néző egyik szép
szobában, aztán eszünk és édes bort iszunk. Meglátod, soha, de soha nem akarsz majd elhagyni
engem, én drága szerelmem. Soha!
Aztán ismét izzó csókokra záródtak a férfiajkak. Később eleresztette az asszonyt Geofrey és felkelt.
Gyorsan felöltözött és mosolyogva pillantott le szerelmesére.
ʹ Jó lesz egyelőre titokban tartani a viszonyunkat, kedvesem. ʹ Megcsillant a zöld szempár. ʹ Te
valószínűleg még nem döntöttél felőlem ʹ folytatta. ʹ én viszont döntöttem felőled. Egészen
magamnak akarlak, Skye!
Lehajolt és könnyű, s mégis érzelmes csókot lehelt Skye homlokára.
ʹ Aludj jól, drágaságom ʹ mondotta. ʹ Nem kétlem, hogy alaposan kifárasztottalak.
Átment a szobán, felemelte egy falikárpit szegélyét, kissé megnyomta a falburkolatot, mire kitárult az
ajtó.
ʹ Hát ez az átjáró hová vezet? ʹ ámuldozott Skye.
ʹ Az otthonomba ʹ hangzott a válasz. ʹ Emlékezz vissza: említettem, hogy a nagyapám a szeretőjének
építtette ezt a házat ʹ mondta, és hangjában nevetés bujkált.
ʹ De hát akkor nem kellett volna az ablakon bemásznod!
ʹ Igazad van, édesem, de úgy gondoltam, az romantikusabb.
ʹ Nem tudom, nem vagyʹe teljesen őrült, Geofrey! ʹ kacagott Skye. A férfi mosolygott. Aztán csókot
intett, eltűnt az átjáróban, s mögötte becsukódott az ajtó.
ʹ Miféle emberrel szűrtem én össze a levet? ʹ kérdezte Skye halkan, immár csak magától.
Annyi bizonyos, hogy nem mindennapi lénnyel, felelt a kérdésére gondolatban, és belekacagott a
sötétségbe.

16. fejezet

Másnap reggel Skye elküldte Daisyt Robert Smallért. A kis hajóskapitány egy jó óra múlva állított be a
házba, és ugyancsak megviseltnek látszott. Ábrázata gyűrött volt és kialvatlan. A szeme véraláfutásos.
ʹ Ó, Robbie ʹ sápítozott Skye ʹ, hány korsóval ittál?
ʹ Nem annyira az ital volt ʹ vigyorgott lankadtan a vén tengerész ʹ, mint a nőcskék. Ikrek. Tizenhat
évesek. Ó, a fiatalság!
ʹ Az a te Grenville barátod túlélte a dolgot?

ʹ Igen, lordom. Ott.
ʹ De a szülei írek voltak, ugye?
ʹ Igen. Ezt mondják.
ʹ Hát nem ismerte őket? ʹ érdeklődött hitetlenkedve Lord Bürke.
ʹ Nem emlékszem rájuk, lordom. Egy tengerészkapitány vitt annak idején a Máriaʹzárdába, s az
ottani apácák gondjaira bízott.
ʹ Nagyon szokatlan a neve, asszonyom ʹ jegyezte meg pillanatnyi szünet után a férfi.
ʹ Ezt a nevet mondtam, amikor odaértem, bár az apácák hozzáragasztották a Maryt. Merthogy
szerintük a Skye nem eléggé keresztény név.
De hát miért cifrázom ezt egyáltalán? Gondolta Skye. Mi köze hozzá ennek az embernek, hogy őt
Skyeʹnak hívják? A fene egye meg, miért nem megy már a dolgára ez a fickó?! Az asszony majdnem
biztosra vette, hogy Geofrey a legközelebbi kanyarban várja. Kedves mosolyt villantott Burkeʹre:
ʹ Most mennem kell, uram. Várnak rám.
És mielőtt a férfi bármit mondhatott volna, Skye megsarkantyúzta a lovát és már ott se volt.
Niall nem akart feltűnést kelteni és utána vágtatni, így aztán kényelmes ügetésben volt kénytelen
folytatni útját. Amikor az útkanyarhoz ért, megpillantotta az asszonyt: egy magas, gesztenyebarna
csődör hátán ülő férfiú társaságában távolodott. Valószínűleg Southwood, gondolta fanyarul Niall,
mert emlékezett az éjszaka véletlenül meghallott pletykálkodásra.
Most már egyre kevésbé ismerte ki magát. Ez a nő a megszólalásig, sőt azon túl is szakasztott olyan,
mint valaha Skye O'Malley. Még a keresztnév is azonos. Ez bizony feltétlenül az ő Skyeʹa. De hát.
Megrázta a fejét. Az asszony a legcsekélyebb jelét sem adta, hogy felismerné.

Aztán eszébe villant, hogy hátha Skye túlélte ugyan azt a szerencsétlen esetet, de rabtartói
megbecstelenítették, aztán valami hárembe dugták, s most a nő szégyell a szemébe nézni. Talán
éppen az ő kedvéért színészkedik? Ugyan, mondta erre a józanabbik énje, hogyan menekült volna
meg egy hárem fogságából? És van egy gyereke is, Róbert Small kapitány pedig, az a tekintélyes úr,
nemcsak alátámasztja az asszony, előadta történetet, hanem ráadásul és a jelek szerint protektora a
hölgynek.
Azután Niallnak újabb ötlete támadt. Valami tengerészkapitány hagyta Algírban a lányt annak idején.
Lehet, hogy maga Dubhdara? Vajon nem lehetséges, hogy ez a nő O'Malley törvénytelen gyerekeinek
egyike? Isten a tudója, volt neki jó néhány. Sose tagadta szoknyaʹpecér mivoltát a vén kecske. De ha
csakugyan Dubhdara adta be abba az algíri zárdába a lányt, az a kérdés, hogy miért?
Niall felsóhajtott és visszafordította lovát a Strand irányába. Az imént meglátta az asszonyt
kilovagolni és utána eredt, hogy beszéljen vele. Ostoba volt. Véletlen az egész, véletlenül egyezik a
név és a külső. Utóvégre neki felesége van, aki szereti. Skye pedig meghalt. Halott. Hinnie kell ebben,
mert ha nem hisz, hát a végén még megőrül.
Lynmouth grófja és Skye boldogan lovagoltak egymás mellett. Geofrey Southwood először életében
volt fülig szerelmes, és most három csodálatos napot fog tölteni kettesben a szeretett nővel.
ʹ Milyen gyönyörű vagy! ʹ dörmögte, az asszony pedig boldogan nevetett; hátravetette fejét, leesett
a csuklyája, és láthatóvá vált az arc, meg a nyak karcsú, hófehér oszlopa. Geofrey legszívesebben
megállt volna, hogy lehúzza a nőt a lóról és elborítsa csókjaival azt a habfehér, tükörsima nyakát. ʹ
Hogy van az ʹ folytatta. ʹ hogy éppoly gyönyörű vagy napvilágnál, mint holdvilágnál? Egészen
megbabonáztál, tudodʹe? Meg ám, Senora Goya del Fuentes.
Skye elbűvölőn elpirult; szempillái szénfekete foltként sötétlettek a rózsaszínű orcák fölött.
ʹ Szinte megfélemlítesz, kedves lordom ʹ mondta.
ʹ Ugyan miért? Még soha senki sem mondott neked merész bókokat?
ʹ De. A férjem ʹ felelte hangsúlytalanul az asszony.
ʹ Drágám, édesem! Igazán sajnálom! Akarod, hogy visszaforduljunk?
ʹ Nem, Geofrey. Nem akarok visszafordulni.
A férfi megkönnyebbülten sóhajtott magában, és hangtalanul átkozta magát a butaságáért. Ez nyilván
az első ilyen kalandja az asszonynak, és még tétovázik. Kezét nyújtotta, és kéz a kézben, csendben
lovagoltak tovább. Körülöttük pompásan ragyogott az angol januári délután. Felhőtlen, világoskék
volt az ég, átható fénnyel tűzött a nap, friss, serkentő volt a levegő. Melegen áradó lélegzésüktől és a
lovak lihegésétől apró felhőcskék támadtak körülöttük. Szelíden hullámzott a Temze folyó völgye.
Úgy látszott, csak ők ketten vannak a világon. A szerelmesek. Akár Ádám és Éva.
Gondolataiba mélyedve lovagolt tovább Skye. Kedveli ezt az embert, jóllehet kétséges, hogy igazán
szeretni fogja. Akár őt, akár más férfit. A szerelem szenvedély is, gyötrelem is. Nem hitte, hogy el
tudna viselni még egy olyan veszteséget, mint amilyen Khalid halálával érte.

Ha egyszerűen csak élvezi Geofrey társaságát és szerelmét, akkor nem érheti fájdalom.
Amikor alkonyulni kezdett a januári nap, egy bájos kis folyóparti fogadóhoz értek. Az úttól alacsony
kőfal választotta el, amely téglapadlózatú udvarra nyílt. A bejárat mindkét oldalán egyʹegy ovális
cégér függött, kacsáktól körülvett sárkányt ábrázolt. Fehérre meszelt, favázas, zsúpfedelű épület volt
ólomkeretes, ívelt ablakokkal, az ablakfülkékben magyal és borostyán. A középen meredező, nagy
téglakéményből szürkéskék füstfelhő szállt föl. Miközben a fogadó bejárata felé poroszkáltak, egy
ostoros gyerek szaladt ki az istállóból, hogy a lovaikkal foglalkozzék. Geofrey leemelte Skyeʹt a
nyeregből, keze egy pillanatig megpihent az asszony derekán és érezte, hogy a selyem alsónemű alatt
felforrósodik a bőr. Szorosan fogta Skye kezét, miközben a fogadóba kalauzolta.
ʹ Southwood lordom! ʹ lépett eléjük egy magas termetű, holdvilágképű férfi. ʹ Köszöntöm önöket,
kedves lord, kedves lady. Ma délelőtt kaptuk meg az üzenetét, lordom. Készen a szobája. Nem lesz
más vendégünk az önök ittléte alatt.
ʹ Köszönöm, Parker uram. Úgy gondolom, hogy mielőbb vacsorázzunk meg. Hűvös lovastúránk volt.
ʹ Igenis, lordom. Rose! Hol marad az a lány? Rose!
ʹ Itt vagyok, papa.
ʹ Kísérd Southwood lordot és a hölgyét a szobájukba, te lány. Rose faros mejjes leányzó volt, jókora
keblei majd kibuggyantak a blúzából. Bókolt és pajzán pillantást vetett a grófra.
ʹ Erre, uram, asszonyom ʹ mondta, s nem a lépcsőn vezette fel őket, hanem egy rövid, napfényes
folyosón át a főépület egyik szárnyába. Kinyitotta az ajtót, és egy bájos, fehérre meszelt szoba tárult
fel előttük, köríves ablakokkal, jókora kandallóval, faragott tölgyfából készült, széles ággyal, rajta
súlyos zöld és fehér vászonfüggöny. A falak és a mennyezet mentén sötétlő fagerendák. A kandalló
egyik oldalán kerek, fényezett asztal, rajta barna, zománcmázas agyagváza, benne fenyőágak. A két
szék jól illett a berendezés többi részéhez. Az ágy lábánál ágyneműláda. Az ablakfülkében pad állt,
rajta vastag párnák az ágyfüggönyök zöldʹfehér háziszőttes anyagából.
Rose meggyújtotta a kandalló szép szabályosan elrendezett farakását, és azonnal fellángolt a tűz.
ʹ A poggyász az ágy két oldalán található, lordom ʹ szólt Rose. ʹ Hozhatok valamit?
ʹ Mit gondolsz, édesem? ʹ fordult Skyeʹhoz Southwood.

A kis szolgáló alig bírta visszafojtani sóhajtását, úgy irigyelte a szép hölgyvendéget.
ʹ Fürdőt kérek ʹ mondta Skye. ʹ Rettenetes ló szagom van. A gróf rámosolygott, majd Roseʹhoz
fordult:
ʹ Elintézi, kedves? ʹ kérdezte. Nagy tenyerébe fogta a leányzó arcát, és lepillantott a barna
tehénszemekbe.
Rose majdnem elalélt.
ʹ Iʹiʹigenis, lordom. Fʹfʹfürdőt. Azonnal!

Geofrey levette kezét a lány arcáról, mire Rose sarkon fordult és elrohant. A férfi nevetett, Skye pedig
korholta: ʹ Jaj, Geofrey, te aztán gonosz ember vagy!
ʹ Valószínűleg ʹ vigyorgott rá a férfi. ʹ Különben tudod mit? Nekem is ló szagom van. Úgyhogy
megfürdöm veled.
Ezzel magához vonta az asszonyt, levette, a csuklyáját s meglazította a frizuráját, úgyhogy a fénylő
hajzuhatag Skye hátára omlott. A férfi egyik karjával erősen magához szorította a nőt, másik kezével
pedig a selymes hajat simogatta. Skye egészen elgyengült a férfi érintésétől, és küzdött az érzései
ellen. Geofrey zöld szeme gunyoros pillantásokkal kísérte az erőfeszítést: Skye egy pillanatra
megharagudott, és igyekezett kiszabadulni a szorításból. Geofrey azon nyomban eleresztette.
ʹ Sose akarok én erőszakoskodni, Skye ʹ szólt.
Mert nincs szükségem rá, lógott a levegőben a kimondatlan gondolat. S ezt mindketten tudták.
Kaparászás hallatszott az ajtó felől, aztán egy keménykötésű fiú kerek kis tölgyfa teknőt vonszolt be a
szobába. Néhány társa vödrökben hozta a forró vizet. Rose utasította őket, hogy helyezzék a teknőt a
kandalló közelébe, s amikor ez megtörtént, faragott spanyolfalat húzott köréje. Amikor megtelt a
teknő s a fiúk kimentek, Rose megkérdezte:
ʹ Itt maradjak segíteni, asszonyom?
ʹ Köszönöm, Rose. Az bizony jó lenne. ʹ Huncutul pillantott a kék szempár a férfira. ʹ Sajnálom,
Geofrey, amint látod, szűk ez a teknő a kettőnk számára. Csak utánam fürödhetsz.
Apró kis bosszú volt, de annál édesebb, és Skye alig bírta elfojtani a nevetését. A spanyolfal oltalmába
rejtőzött, s egyik ruhadarabját vetette le a másik után, jó lassan.
A gróf az ágyon ülve, összehúzott szemekkel nézte, mint vándorol a spanyolfal fölött a buzgólkodó
Rose kezébe előbb a bársony lovaglóruha, aztán a sok illatos selyem alsónemű. Rövidesen
kihallatszott a víz halk csobbanása: Skye most ereszkedik a fürdőbe.
ʹ Szüksége van még segítségre, asszonyom? ʹ érdeklődött Rose.
ʹ Nincs, Rose. Meg tudok mosdani egyedül is.

ʹ Elviszem kikefélni a lovaglóruháját és a köpenyét asszonyom, az alsóneműt pedig odaadom a
mosóasszonynak. Aztán jövök vissza.
ʹ Ne fáradjon, én majd gondját viselem a hölgynek ʹ mondta a gróf, az ajtóhoz kísérve a lányt.
Erélyesen kitette a szobából. S hogy kissé enyhítse a bánásmódot, egy aranyat csúsztatott a keblek
völgyébe s megpaskolta a leányzó hátsóját, úgy bocsátotta útjára. Becsukódott az ajtó, bekattant a
zár.
ʹ Most pedig, hölgyem!
Átcsörtetett a szobán, félrelökte a spanyolfalat. Skye ott ült a fürdőben, szappanhabosan, haja lazán
a feje búbjára tűzve. Gúnyosan pillantott fel a férfira:

ʹ Igen, uram?
Geofrey levetkőzött, a ruhadarabjait otthagyta a padlón, és céltudatosan tört előre a teknő felé.
ʹ Ne! Árvíz lesz a szobában! ʹ sikított Skye.
ʹ Akkor hát gyere ki, és hagyjál megfürdeni ʹ vigyorgott gonoszul Geofrey.
ʹ Még nem vagyok kész.
ʹ De én igen!
ʹ A fene essen beléd, Southwood! Adj egy törülközőt.
Geofrey úgy tartotta a törülközőt, hogy az asszonynak fel kellett állnia, ha el akarta érni. Lefelé siklott
a szappanhab a kívánatos női testen, és Geofrey Southwood lélegzetét visszafojtva nézte.
Megmozdult benne a ragadozó. Erősen tartotta a törülköző másik végét, s amikor Skye megfogta a
vászondarabot Geofrey odahúzta őt és megcsókolta. A gömbölyű, telt, még nedves és forró kis
mellek követelőzve tolultak a férfi mellkasához.
ʹ Skye, ó, te édes kis Skye! ʹ tört elő nyersen a vágyakozás Geofrey hangjából. Aztán egyszerre csak
úgy érezte, kicsúszik a lába alól a talaj és bezuhant a forró, illatos teknőbe.
ʹ Nesze neked, te kéjenc! ʹ kacagott Skye. ʹ Higgadj le egy kicsit és mosd le arról a pompás testedről
az út porát. Geofrey, Geofrey! Te aztán megszoktad, hogy mindent megkapj a nőktől! Pfuj, kedves
lordom! Alighogy megérkezünk, máris szemezel a kis szobalánnyal. Aztán engem csókolsz meg, majd
megint a lánnyal szemezel és megpaskolod a fenekét. Igen! Láttam! Aztán megpróbálsz bemászni az
én fürdőmbe egy újabb csókért és egy kis összebújásra. Nem, kedves lordom, ez nem fog menni! Ha
magadnak akarsz, akkor hűséget követelek tőled. Képes vagy te egyáltalán hűségre, Geofrey
Southwood?
Southwood megdühödött, de csak egy röpke pillanatra. Megdühödött erre a névtelen perszónára,
Algír Bordélyfejedelmének a nőjére.

Hogy merészel feltételeket támasztani ez a nőszemély? De mihelyt ránézett, elmúlt a haragja.
ʹ Ez talált, édesem ʹ hangzott a bűnbánó beismerés.
ʹ Megtanítalak én a jó modorra, Southwood ʹ jegyezte meg csípősen Skye.
A kora hajnali órákban eldöntötte: ha Southwood a kedvesének akarja, hát el kell fogadnia az ő
feltételeit. Nem hajlandó pusztán a sok nő egyike lenni. Egyetlen szerelme kell legyen Geofreynek.
Szeretettel, tisztelettel ajándékozza meg ezt az embert, és ugyanazt kell visszakapnia tőle. Hűséges
lesz hozzá, de akkor a férfi is az legyen őhozzá! S íme, az első csatájukban most ő, a nő
győzedelmeskedett.
A szobájukban vacsoráztak, a kandallónál. Egyszerű, de ízletes vacsora volt: főtt rák; articsóka olajban
és ecetben; frissen sült kenyér csemegevajjal; alma sült tésztában, színes cukorral beszórva; fűszeres
sajt és egy kancsó fehérbor.

Utána ledőltek a levendulaillatú ágy vastag pehely párnáira, és egymás kezét fogva aludtak el. Skye
arra ébredt, hogy a kandallóláng árnyéka táncol a falon. Ösztönösen megérezte, hogy a férfi is ébren
van. Odafordult, és fejét a férfi szívére hajtotta.
ʹ Micsoda nő vagy! ʹ mondta halkan Geofrey, és megsimogatta Skye haját. ʹ Beléd szerettem.
Tudod, ugye? Eddig még soha nem szerettem senkit, de Isten a tudója, hogy téged nagyon szeretlek.
Mint Geofrey megígérte, a következő három nap a szerelmeskedés és az evésʹivás orgiáival telt el.
De, még ha programot akartak volna változtatni, akkor se lettek volna képesek rá, mert már az első
reggelen arra ébredtek, hogy januári hóvihar tombol körülöttük.
Úgy örültek, akár a gyerekek, amikor újabb fát raktak a tűzre, s aztán egymáshoz simultak a
pehelypaplan alatt, éppen mielőtt Rose bejött és felszolgálta a kemény tojásból, jó vastag
sonkaszeletekből, kenyérből, sajtból és barna sörből álló reggelit. Egész nap havazott, és ki se
mozdultak az ágyból. Illetve néhány pillanatra mégis, táplálkozni vagy a tüzet táplálni. Különben
pedig. Skye nem győzött csodálkozni, hogy hányszor és milyen könnyen tudta felajzani, kielégíteni,
szeretni őt a férfi.
A második napon elállt a hó, és újra kisütött a nap. Felöltöztek és odakint viháncoltak a hóban, akár a
gyerekek, Parker uram és neje nagy mulatságára.
Este a kandalló előtt üldögéltek, Skye egyszerű fehér pongyolában, Geofrey zöld bársony köntösben.
Gesztenyét sütöttek a tűzön, kihámozva héjából az édes, forró fehérséget, s közben alaposan
megégették az ujjaikat. Geofrey egy lantot talált a fogadó egyik közös helyiségében, s bevitte a
kettejük kis szobájába. Skye meglepetésére, egészen jól játszott és énekelt. Több pajzán dalocskát is
előadott, és az asszony úgy nevetett, hogy egészen elgyengült. Amikor a férfi látta, hogy tehetetlen,
letette a lantot és rávetette magát az asszonyra. Skye vihogva verte vissza a támadást, addig
csiklandozva könyörtelenül a férfit, amíg az is dülöngélt a kacagástól.
Zihálva hevertek az ágyon, s akkor Geofrey egyszerre csak lázasan, hevesen kezdte csókolgatni az
asszonyt.
ʹ Skye! Skye! A fene egye meg, te nő, szeress engem egy kicsit!
ʹ De hisz' én szeretlek, Geofrey!
ʹ Nem, kedvesem, te azt szereted, amit az érzékiségeddel művelek, de irántam nem érzel semmit.
Olyan szép vagy, olyan bájos, olyan okos! Azt hittem, ez elég, de hát nem elég. Azt akarom, hogy úgy
szeress engem, ahogy én szeretlek téged.
ʹ Ó, Geofrey! ʹ kiáltott fel Skye, őszinte sajnálattal a hangjában. ʹ Nem tudom, hogy valaha is fogokʹ
e szeretni még. Rettenetes fájdalom a szerelem! Kedvellek, és azt hittem, jó barátok leszünk. Ez több
mint amit a legtöbb férfi megkap a kedvesétől.
ʹ Én többet akarok tőled, Skye, mint amit a legtöbb férfi a kedvesétől.
ʹ Nincs jogod hozzá! ʹ kiáltott fel Skye. ʹ Te nem teszel magadévá, én szabad akaratomból adom
magam neked!
Az ágyon térdelt, haja örvénylett ragyogó, gyönyörű válla körül.

ʹ Nem leszek senki férfinak a játékszere! ʹ folytatta. ʹ Ezt jól vésd az eszedbe, kedves gróf uram!
Kék tüzet lövelltek a zafírszemek, s az asszony hófehér bőre kipirult a felindulástól. Olyan szép volt
abban a pillanatban, amihez foghatót Southwood még sohasem látott. De azért dühös volt rá a gróf.
O Geofrey Reginald Michael Arthur Henry Southwood, Lynmouth hatodik grófja, ez itt pedig egy név
és múlt nélküli nő. Ö az Angyalgróf, aki után minden nő epekedik. S ez az asszony itt az első, akit igaz
szerelemmel ajándékoz meg. Úgyhogy el fogja nyerni az asszony igaz szerelmét, ezt elhatározta.
ʹ Nem fogok könyörögni neked, Skye ʹ szólt. Vészjóslón halk volt a hangja. ʹ De ha nem tanulsz meg
ismét szeretni, és mégis ideadod a testedet, akkor nem vagy különb egy közönséges ringyónál.
Skye elfehéredett a megdöbbenéstől. Tágra nyílt a szeme. Meglendült a karja és úgy pofon vágta a
férfit, hogy ujjai vörös nyomot hagytak Geofrey arcán. A férfi azonnal visszaütött, hasonló erővel.
Utána a nő testére lendült és az ágyhoz cövekelte.
ʹ A férjed meghalt! Hát még most sem érted?!

Skye vadul küszködött alatta.
ʹ Ne beszélj a férjemről! ʹ ordított rá. ʹ Ne merészelj beszélni róla! O kedves volt, bölcs és jóságos, és
én szerettem! Hallod?! Szerettem! Úgy szerettem, ahogyan soha senki mást nem fogok szeretni!
ʹ Márpedig gúnyt űzöl a szerelméből azzal, hogy úgy viselkedsz, mint egy ringyó! A kéjvágyadat
kielégíted, de a szíved hideg marad. Rendben van, aranyom, ha ringyó akarsz lenni, hát én
megmutatom neked, hogy kell azt csinálni.
Megragadta a pongyola nyakát és gyors mozdulattal könnyedén lehántotta Skyeʹról a selyemből
készült ruhadarabot. Megmarkolta az asszony mellét, s brutálisan lökte be térdét a combok közé.
ʹ Ne, Geofrey! Ne!
A tűz világánál megvillantak a zöld szemek, és Geofrey az asszony szájához hajolt. De Skye
villámgyorsan elrántotta a fejét s a férfi, egyensúlyát vesztve, a párnák közé zuhant. Az asszony
valahogyan kiküszködte magát alóla, és sikerült lábra állnia. Átrohant a szobán, de az ajtónál
rádöbbent helyzetének kilátástalanságára. Anyaszült meztelen volt ʹ menekülésről szó sem lehetett.
Geofrey lusta mozdulatokkal szelte át a helyiséget. Skye egyenesen a szemébe nézett:
ʹ Kérlek, Geofrey, nagyon kérlek! ʹ tette össze könyörögve a két kezét. A férfi tekintetéből viszont
könyörtelenség áradt, amikor testét az asszonyéhoz préselte. A nő érezte a hátán a fal hűvösét.
ʹ A kurvákat gyakran így teszi magáévá az ember ʹ mondta Geofrey szenvtelenül. ʹ Amikor
sikátorban állnak, hátukat a falnak támasztva. ʹ Szétfeszítette az asszony combjait. ʹ Öleld át a
nyakamat, te szajha! ʹ parancsolta. ʹ A lábadat pedig tedd a derekam köré és lássuk, hogyan
viselkedik majd a többi testrészed.

Skye vadul küzdött, testét szinte kicsavarva próbált elhúzódni tőle, körmeivel a férfi szeme után
kapott. A férfi arcul csapta, mire az asszonyból feltört a zokogás, szeméből ömlöttek a szégyen és a
rémület könnyei.
ʹ Kérlek! ʹ vinnyogott. ʹ Nagyonʹnagyon kérlek, ne így!
A könnyek láttán a férfi megtorpant, és hirtelen hátralépett. Skye majdnem felbukott, de Geofrey
Southwood idejében felfogta, és az ágyhoz vitte. Leült, miközben ringatta a mellkasán az asszonyt.
ʹ A fene essen beléd, Skye! A fene egyen meg, te szívtelen, kékszemű ribanc! Hát nem érted? Csak
azt akarom, hogy szeress!
ʹ A szerelem fáj ʹ zokogott Skye ʹ, és én nem akarok megint szenvedni!
ʹ Az élet is fáj, aranyom, a szerelem pedig része az életnek. Akárcsak a halál. ʹ Az asszony nyilvánvaló
gyötrődése láttán elszállt a férfi haragja. ʹ Skye, édesem, úgy szeress engem, mint ahogyan én
szeretlek téged!
Skye még hangosabban sírt. Siratta a nőt, akire nem emlékezett, siratta Khalidot, a gyengéd, nemes
lelkű férfit. És nagyonʹnagyon fáradt volt, fáradt és törődött.
ʹ Szeress engem, drágaságom! ʹ suttogta szelíden Geofrey. ʹ Lágyítsd meg újra a szívedet. Ó, Skye,
magasabb piedesztálra foglak én helyezni minden nőnél! Még a feleségemnél is. Szeress engem,
gyönyörűségem!
Skye falat épített a szíve köré, de most úgy érezte, hogy leomlik a fal.
ʹ Nem vagy te holmi züllött nőszemély, aki csak az élvezetért fekszik le velem. Neked érzéseid
vannak, még ha nem vallod be, akkor is. Igazam van, édesem, ugye?
ʹ Igazad van ʹ nézett fel a férfira Skye, és közben folyt a könnye. Oly halkan suttogott, hogy
Geofreynek egészen közel kellett hajolnia.
ʹ Nem vagy a férjed iránti szerelmed árulója, Skye, ha szeretsz engem. Azzal, hogy ismét tudsz
szeretni, hogy ismét szükséged van szerelemre, tisztelettel adózol a férjeddel megosztott
szerelemnek. Most velem oszd meg a szerelmedet, drágám!
Sokáig egyikük sem szólt. Végül halkan megszólalt az asszony:
ʹ Igen, Geofrey, úgy lesz.
A férfi végtelenül gondosan fektette az ágyra az asszonyt, gyengéden csókolta le a könnyeket az
arcáról, szelíden csókolta a nyakát, a keblét, a pompás mellét. Imádattal adózott tökéletességének,
becézgetve a mellbimbót. Oltalmazón zárta karjaiba Skye a férfit, ringatta, ringatta, amíg aztán ʹ
teljességgel kimerülten ʹ elaludtak mind a ketten.
A januári hajnal szürkésfehér világánál arra ébredt Skye, hogy Geofrey szelíden behatolt.
ʹ Szeretlek ám, Geofrey ʹ mondta halkan, és férfi lassú ütemben kezdte el az ősi mozdulatsort, amely
a mindkettőjüket felperzselő szenvedélyben csúcsosodott. Az asszony átvette a ritmust, ízlelte,
élvezte a férfiúi gyengédséget, és egyszerre csak ráeszmélt, hogy leomlott minden korlát. Szereti ezt

a gyengéd és arrogáns úriembert, aki oly tökéletes teljességgel óhajtja birtokba venni őt. Szereti ezt
az embert. Persze sose fogja tudni Geofrey ʹ a férfiak sose tudják az ilyesmit ʹ, hogy jóllehet szereti,
mindig lesz a szívében egy kicsinyke kis titkos rekesz, amely csakis az övé, Skyeʹé. De szereti ezt a
férfit, egészen bizonyos benne.
Gyorsult a ritmus, aztán a hajnal izzó fehér fénye összevegyült a tudat vibráló aranyfényével, amikor
a férfi a tökéletes kielégülést hozta a számára. Skye Geofrey nevét kiáltozta, érezte teste körül az
erős férfikarokat, hallotta a férfi nyugtató hangját. S a férfiajkak lecsókolták az asszony szeméből
áradó sós könnyeket.
ʹ Az enyém vagy, és én a tiéd vagyok ʹ suttogott végül Skye.
ʹ Igen, édesem. Együvé tartozunk és együtt is maradunk. Tavasszal szabadságot kérek a királynőtől és
elviszlek az otthonomba, Devonshireʹbe.
ʹ De hát a feleséged.
ʹ Mary és a lányai nem Lynmouthban laknak. Te leszel a ház asszonya.
Még aznap délután elhagyták a Kacsa és sárkányʹbéli titkos menedéket, és visszalovagoltak
Londonba. Hideg, szeles nap volt, a borús égbolt havazással fenyegetett, de ők ketten igenʹigen
boldogok voltak.
ʹ Szeretném, ha beköltöznél a házamba ʹ jelentette ki útközben Geofrey. ʹ A mellettem lévő lakrész
Lynmouth grófné lakosztálya, majd átalakítjuk a számodra.
ʹ Nem tudom, Geofrey ʹ mondta elgondolkodva Skye. ʹ Megvan a saját otthonom, és szeretném
odahozatni Devonból a kislányomat, mégpedig hamarosan. Hónapok óta nem láttam Willowʹt. A
saját házában lakjék, ne a tiédben.
ʹ Akkor hát tartsd meg Greenwoodot, kedvesem, de azért engedd meg, hogy átalakíttassam a
számodra azt a lakrészt. Könnyen közlekedhetsz majd a két ház között. Tudod, a kert alatti titkos
átjárón. Nappal a kislányoddal leszel, este meg velem.
ʹ Rendben van, Geofrey, feltéve, ha megtarthatom a házamat. És amíg nem készül el az az átalakítás,
addig Greenwoodban maradok. Velem vacsoráznál ma este?
ʹ Igen, kedvesem, de előbb vissza kell mennem az udvarba, tiszteletemet tenni őfelségénél.
A két ló nemsokára ráfordult Greenwood kocsifeljárójára.
ʹ Isten hozta idehaza, asszonyom! ʹ kiáltotta a kapuőr.
Skye mosolyogva integetett. Közeledvén a házhoz elégedetten vette tudomásul, hogy az istállóból
egy lovász rohan elő. Megállították a lovaikat, a gróf leszállt és leemelte Skyeʹt a nyeregből. Átölelve
tartotta, az asszony pedig bájosan pirulva nézett fel rá.
ʹ Szeretsz engem, Skye? ʹ kérdezte halkan a férfi.
ʹ Szeretlek, Geofrey ʹ válaszolta az asszony, és nem vette le a kék szemek pillantását a férfi arcáról.

ʹ És a szívem hölgye leszel, angyalkám?
ʹ Az leszek, Geofrey, igen!
A férfi lehajolt és hosszan, szerelmesem megcsókolta.
ʹ Megüzenem, mikor jöhetek át ma este ʹ mondotta.

Ismét lóra szállt és elügetett.
Skye ábrándokba merülve lépte át a háza küszöbét.
ʹ Szóval itt vagy újra, és olyan érzelmesen könnyes a szemed, akár valami buta kislányé!
ʹ Adjon Isten, Robbie ʹ mosolygott a kapitányra Skye. ʹ Gyere, igyál meg velem egy pohár bort.
Ünnepeljük meg, hogy szerelmes vagyok. Sose gondoltam volna, hogy Khalid elvesztése után képes
lennék szerelemre, de hát szeretem Geofreyt!
Irgalmas Isten! Gondolta a hajóskapitány, miközben Skye, valami dallam talán dalocskát zümmögve,
jókora adagot töltött kettejüknek a rubinvörös borból. Robbie magába roskadva kuporgott a széken s
a padlót bámulta. Hogy fogom közölni vele, amit Grenville árult el nekem az éjjel, borközi állapotban?
Töprengett. Hogy mondhatnám meg neki, hogy Southwood fogadásból akarta a szeretőjévé tenni? És
megnyerte a fogadást! A fene egye meg! Bár volnék inkább viharban vagy akár hurrikánban az
Atlantiʹóceán déli részén! Ennél a helyzetnél még az is jobb!
Lassan az asszonyra emelte tekintetét.
Skye pedig magasra emelte a poharát:
ʹ Igyunk Southwood lord egészségére! Éljen sokáig!
ʹ Ügy legyen ʹ mondta hangsúlytalanul Robbie. Egek! Olyan boldog ez a nő! Khalid halála óta először.
Ó, a fene egye meg! Már meg se menthetem. ʹ ezzel elkéstem. Neki magának kell rájönnie a
dolgokra. Most csak legyen boldog. Fölhajtotta borát és visszahanyatlott a bársonypárnákra.
ʹ Nekem is van ám hírem a számodra ʹ szólt. ʹ A királynőhöz és Cecilhez vagyunk hivatalosak
Gyertyaszentelő után. Ajánlatos, ha addigra elkészítjük az első utunk tervét.
Ettől a pillanattól kezdve már csakis az üzlet érdekelte az asszonyt.
ʹ Eldöntötted már, hová megyünk? És hogy mi az út célja? ʹ kérdezte.
ʹ A cél: ékszer és fűszer. Hajótörés esetén ʹ itt Small keresztet vetett ʹ megmenthetjük a rakomány
felét. Délnek megyünk, megkerüljük a Hornʹfokot, aztán irány az Indiaiʹóceán és a Fűszerʹszigetek;
onnan borsot hozunk, szegfűszeget, szerecsendiót és gyömbért. Tovább Burmába; a legszebb rubinok
az ország középső részéből, Magokból érkeznek Rangoonba. Indiából kardamomot, gyémántot és
gyöngyöt hozunk, Ceylonból pedig fahéjt és zafírt.

ʹ De vigyázz, hogy csak kasmíri kék zafírt hozzál. Khalid mindig mondta, hogy annak van a legszebb
színe.
ʹ Tudom. Hosszú tengeri út lesz, kislányom. Talán csak egy vagy akár két év múlva érkezem vissza. A
körülményektől függ.
ʹ Ne tagadd Robbie, hogy már alig várod az utat ʹ mosolygott szeretettel Smallra az asszony. ʹ
Idestova két esztendeje rostokolsz a szárazföldön, és már fáj a fogad, helyesebben viszket a talpad
egy kis fedélzeti sétára. Megértelek, édesem. Ideje útra kelned. Ami engem illet, nagyon hálás vagyok
a barátságodért, de hát most végre összeszedtem magam és a saját életemet, kell építenem.
ʹ Tudom, kislányom, de nem szeretném, ha bántódásod essék, vagy ha bárki is kihasználna. Gondot
okoz nekem az az átkozott emlékezetkiesésed. Sok tekintetben még nagyon naiv vagy te, Skye.
ʹ De most mellettem, van Geofrey.
ʹ Csak magadban bízzál, Skye! Szeresd Southwoodot, ha muszáj, de ne bízzál senki emberfiában!
ʹ Milyen cinikus vagy, Robbie!
ʹ Nem vagyok cinikus. Csak realista. Kopogtattak az ajtón.
ʹ Szabad! ʹ kiáltotta Skye.
Egy inas lépett a szobába, levelet hozott egy kis ezüst tálcán. Skye széthajtotta a pergament.
ʹ Az ördögbe! ʹ csóválta a fejét, amikor elolvasta a levelet.
ʹ Mi történt?
ʹ Geofreynek el kellett mennie. ʹ Az inashoz fordult: ʹ Ki hozta ezt? ʹ érdeklődött.
ʹ A gróf egyik lovásza, úrnőm.
ʹ Elmehet.
Az inas sarkon fordult és távozott.
ʹ Milyen magyarázatot ad, Skye? ʹ érdeklődött Small.
ʹ Egész röviden ír ʹ válaszolta gondterhelten az asszony. ʹ Csupán annyit, hogy valami problémája
adódott Devonshireʹben.
ʹ Nyilván használna neked, ha most alvással töltenéd az éjszakát ʹ jegyezte meg fanyarul Robbie,
Skye jót nevetett.
ʹ Rólad azt mondják, gyakran forgatod meg a fegyveredet, úgyhogy most nyilván a bagoly mondja a
verébnek, hogy nagyfejű ʹ ugratta Skye a kapitányt.
Small röhögött egy jót.

Teltekʹmúltak a napok, de Geofrey nem adott életjelt magáról. Eljött a Cecillel és a királynővel való
találkozás napja. Skye elegánsan ollózott, de mértéktartóan. William Cecil, vagyis Lord Burghley,
Őfelsége legfőbb tanácsadója nem olyan ember, akit egy kis kebelmutogatás levesz a lábáról.
Sötétkék bársonyruhát öltött Skye, az öltözék ünnepélyességét némileg enyhítette a kis fehér csipke
nyakfodor. A hasított ruhaujjakat arany díszítés szegélyezte, a réseken át jól látszott a fehér selyem
ingváll. Aranylánc függött Skye nyakában, szabályos közökben elhelyezett apró, lapos lemezkékkel,
amelyekbe fehér korallʹrózsákat vésett a készítőjük. A csillogó hajkoszorú középen volt elválasztva, s
a tarkón elegáns kontyban végződött a frizura.
Szilárd jégréteg borította a folyót, úgyhogy Skye hintaján utaztak Greenwichbe. Cecil
könyvespolcokkal szegélyezett szobában fogadta őket. Nem pocsékolta az időt, rögtön a tárgyra tért:
ʹ Ha megadjuk azt a kiváltságlevelet, mi ebből Őfelsége haszna?
ʹ A rakomány negyedrésze, továbbá a terület pontos térképe, kétʹkét térképész utazik ugyanis
minden hajónkon ʹ válaszolta Small. ʹ Meg hát természetesen vállalunk minden olyan megbízást
útközben, amit őfelségétől kapunk.
ʹ Hány hajóval mennek?
ʹ Nyolccal.
ʹ Hányjon ebből vissza?
ʹ Legalább hat.
ʹ Azt hiszem, Small kapitány, maga túlbecsüli az erejét ʹ hördült fel Cecil.
ʹ Nem én, lordom. Ha nem csap le ránk a tájfun, visszahozom mind a nyolc hajót. Ha viszont nagy
viharba kerülünk, egyʹkét hajót valóban elveszíthetek.
ʹ Hát a kalózok? Vagy a legénység lázadása?
ʹ Tisztelt lordom, az én flottám minden kapitánya évek óta velem dolgozik. Mint egyébként minden
hajóm legénysége. Ezek az emberek megszokták, hogy jóbanʹrosszban együtt dolgozzanak.
Ellentétben más legénységekkel, hűséges, fegyelmezett társaság a mienk. Akár a poklokon keresztül,
de visszahozzák a hajójukat Angliába.
ʹ Dicséretes az önbizalma, uram ʹ mosolygott savanyúan Cecil. ʹ Már alig várom, hogy valami
kellemes meglepetés érjen. ʹ Ezzel Skyeʹhoz fordult: ʹ És ön, asszonyom? Önnek mi a szerepe ebben
az egészben?
ʹ Én finanszírozom az utat ʹ hangzott a csöndes válasz.
ʹ Akkor bizonyára nagyon megbízik Small kapitányban ʹ mondta kurtán Cecil.
ʹ Igen, uram. A kapitány jón néhány évig a férjem üzlettársa volt, és egyetlenegyszer sem okozott
neki csalódást.
ʹ Ki volt a férje?

ʹ Don Diego Indio Goya del Fuentes, spanyol kereskedő Algírban.
ʹ A spanyol nagykövet azt mondja, sose hallott róla.
ʹ Nem hinném, lordom, hogy Spanyolország angliai követe ismerős volna az algíri viszonyokkal ʹ
replikázott ridegen Skye.

ʹ Meglehet, igaza van asszonyom. Ezt csak úgy mellékesen említettem. Nekem kötelességem védeni
a királynő érdekeit.
ʹ Ha úgy érzi, Cecil lord, hogy vállalkozásunk veszélyezteti ezeket, az érdekeket vagy valamiképpen
kellemetlen helyzetbe hozhatja a királynőt, hát visszavonom a kiváltságlevél iránti kérelmemet, és ez
esetben a királynővel közölnie kell döntését. Egy ilyen lépéssel azonban nemcsak az én becsületemet
vonná kétségbe, hanem Sir Róbertét is. Igaz, én új jövevény vagyok ebben az országán, Sir Róbert
viszont világéletében hűségesen szolgálta Angliát.
ʹ Félreért, asszonyom. Én csupán azt mondtam, hogy Fülöp király itteni megbízottja semmit sem tud
az ön elhunyt férje családjáról.
ʹ De hát miért tudna róla? Az uram családja nemzedékek óta Algírban élt. Az algíri Goya del
Fuentesek őse, azt hiszem, másodszülött fiú volt. A család egyik ága még mindig Spanyolországban
van. Granada vagy Sevilla közelében, nem tudom pontosan. Ezt a két várost mindig összetévesztem.
Cecil kétségbeesetten felsóhajtott, Robbie pedig alig bírta leplezni mosolyát. Mesterien hozza
zavarba Skye a kancellárt! Small megkönnyebbülten észlelte, hogy milyen gyors észjárású az asszony.
Nyugodtan mehetek vissza a tengerre, gondolta a kapitány, nyugodtan hagyhatom itt Skyeʹt, mert
nagyon is helyén van az esze.
ʹ Szavamra, kedves lord ʹ és Skye most már egy árnyalatai bosszús hanghordozást is megengedett
magának. ʹ el sem tudom képzelni, miért aggodalmaskodik. Nem kérek egyebet, mint hogy őfelsége
támogasson. Cserébe felajánlom a haszon negyed részét, a terület feltérképezését, no meg azt, hogy
a hajóink elviszik Napkelet népeinek a mi királynőnk jó hírét. Aligha hinném, hogy ez valami gyanús
vállalkozás volna.
ʹ Ördög és pokol, asszonyom, maga szándékosan elferdíti a mondanivalómat! ʹ ordított Cecil.
ʹ Valóban, uram! Akkor hát legyen szíves, világosítsa meg elmémet, hogy pontosan mi a
mondanivalója?
Hirtelen fölhangzó csengő kacaj szakította félbe a szóváltást, és a szoba egyik árnyékos
falmélyedéséből előbukkant a királynő.
ʹ Ne törődjön Cecillel, Goya del Fuentes asszony ʹ legyintett. ʹ Nagyon is éberen ügyel a jólétünkre,
és mi nagyra értékeljük az erőfeszítéseit. Akármelyik más segítőnket nélkülözni tudnók, őt azonban
semmiképpen. Ugyan, kedves barátom ʹ fordult most Erzsébet a férfihoz. ʹ minek ismernie a hölgy
családfáját vagy pedigréjét ahhoz, hogy üzletet kössünk vele? Nincs annyira tele a kincstárunk, hogy
ne tudnók használni az ilyen tengeri út hasznát, és kerülni nem kerül nekünk semmibe, pusztán a
jóindulatunk kinyilvánításába. Small kapitány eddigi teljesítménye önmagáért beszél.

ʹ Helyes, felséges asszonyom. Ha úgy kívánja, hát intézkedem, hogy állítsák ki azt a kiváltságlevelet.
ʹ Úgy kívánom, Cecil lord. Dolgozzák ki Small kapitánnyal együtt a megfelelő részleteket. Goya del
Fuentes asszonnyal pedig most megiszunk egy pohár bort.
A királynő ezzel kivonult a szobából, Skye pedig bókolt Cecil előtt és követte az uralkodót.
Alig csukódott be az ajtó a hölgyek mögött, a kancellár megjegyezte:
ʹ Gyönyörű asszony ez, Sir Róbert, és helyén van az esze is. Őfelsége kedveli az intelligens nőket.
ʹ Skye a fogadott leányom ʹ mondta Robbie.
ʹ Értem ʹ mormolta Cecil. ʹ Akkor bizonyára tudja, hogy január közepén az ön fogadott leánya több
napot és éjszakát töltött Lord Southwooddal a Kacsa és sárkány nevű Temze parti fogadóban.
ʹ Tudom ʹ válaszolta Small, és fortyogni kezdett benne a düh. ʹ Lordságod a jelek szerint meglehetős
nagy figyelemmel kíséri egy jelentéktelen és ártalmatlan asszony lépteit.
ʹ Egy ír származású asszony lépteit, aki egy spanyolnak volt a felesége, írek, spanyolok: Anglia
hagyományos ellenségei ʹ vágott vissza hűvösen Cecil.
ʹ És Lord Southwoodot is gyanús személyként tartja számon? ʹ csattant fel a kapitány.
ʹ Csak amennyiben a királynő környezetének egyik megbecsült tagja esetleg felforgató
tevékenységbe keveredhet.
ʹ Istenemre, uram! ʹ ugrott talpra Róbert Small. ʹ Nem vagyok hajlandó tovább tűrni, hogy
rágalmazza Skyeʹt! Ez az asszony sokat szenvedett, de ennek ellenére kedves és jólelkű maradt.
Biztosíthatom, hogy semmiféle hajlandósága nincs a hűtlen magatartásra.
ʹ Üljön le, Small kapitány, kérem, üljön le. A mi vizsgálódásunk, a nyomozásunk is megerősíti, amit
mond. Szeretném azonban tudni a véleményét a hölgy és Lord Southwood kapcsolatáról. Nem holmi
bizalmas részleteket várok persze, de lássa be, hogy a királynő nagyra tartja a gróf személyét és
szolgálatait.
ʹ Southwood azt állítja, hogy szerelmes a hölgybe ʹ felelte Robbie ʹ, és Isten legyen irgalmas az
asszonyhoz, de ő bizony viszontszereti Southwoodot.
ʹ Furcsa! ʹ csóválta a fejét Cecil. ʹ A gróf nem szokta komolyan venni a nőket. Akkor talán valóban
szerelmes ebbe az asszonyba? Különös.

Messzire onnan, a szóban forgó úriember éppen akkor hordta le sápadtan kushadó nejét. Geofrey
Southwood ritkán érzett ilyen mindent elsöprő haragot.
ʹ Te utolsó perszóna! ʹ ordította. ʹ Megölted az egyetlen törvényes fiúgyermekemet! A Krisztusát
neki, hogy lehettél ilyen ostoba? Tudtad, hogy himlőjárvány dúl, és mégis írtál Shrewsbury grófnénak,
hogy engedje haza Henryt Vízkeresztre. Az én engedélyem nélkül! Isten a tanúm, Mary, hogy meg
tudnálak ölni!

ʹ Csak rajta, Geofrey! ʹ szította az asszony. ʹ Gyűlölsz engem, utálod a lányainkat! Miért nem ölsz
meg mindannyiunkat?
Neje hisztériás kitörése nyomán Southwood kissé lehiggadt. Hűvösen méregette az asszonyt:
ʹ Elválok tőled, Mary. Már évekkel ezelőtt el kellett volna válnom.
ʹ Semmi alapod nincs az ilyen cselekedetre.
ʹ De, minden alapom megvan rá, Mary. Csakis lányokat hoztál a világra. Az egyetlen fiút, akit szültél
nekem, megölte a felelőtlenséged. Sose akartad vendégül látni a barátaimat, a pénzt pedig, amit a
háztartásra küldök neked, kuporgatod, hogy hozománnyal lásd el a lányaidat, jóllehet megtiltottam,
hogy férjhez add őket. Minden alapom megvan a válásra, Mary, de ha szükséges, hát előállíthatok
vagy fél tucat férfit tanúnak, akik ki fogják jelenteni, hogy nagyon is közelről ismernek téged.
Az asszony elsápadt döbbenetében.
ʹ Mocskos fráter vagy, Geofrey ʹ suttogta rémülten. Southwood akkora pofont adott az asszonynak,
hogy Mary térdre esett.
ʹ Mocskos fráter! ʹ ismételte a nő.
Geofrey sarkon fordult és távozott. Mary pedig többé nem beszélt a férjével, mivel alig szállt le az est,
ágynak esett: őt is, a lányait is elérte a himlőjárvány. Pár nap múlva meghalt. Mary, Elizabeth,
Catherine és Philipa követték a halálba; csupán a három legkisebb lány, Susan és az ikerpár ʹ
Gwyneth és Joan ʹ élte túl a betegséget. A grófot magát az mentette meg, hogy már
gyermekkorában átesett a himlő egy enyhébb változatán.
A grófnőt és leányait a lehető legegyszerűbb szertartással helyezték örök nyugalomra, Lynmouth
templomának harangjai kötelességszerűen kongtak az elhunytak emlékére, miközben a szekerek a
családi temetőbe vitték a koporsókat. Geofrey közölte három megmaradt kislányával anyjuk és
nővéreik halálhírét. De hát ők csak négyʹ illetve ötʹesztendősek voltak, és nem biztos, hogy
megértették, miről van szó.

Southwood most vette őket először alaposabban szemügyre, és megállapította, hogy valójában egész
csinosak. Részletes utasításokkal látta el a személyzetet a kislányok ápolására, s távozott Devonshireʹ
ből a királynői udvarba.
Több mint két hónapig volt Devonban, s ez alatt Angliára rátört a tavasz. Az udvar időközben elhagyta
Greenwicht és Nonesuchban horgonyzott le. Lynmouth grófját meleg fogadtatásban részesítették
visszatérése alkalmából, kivált a hölgyek, mivel a jeles férfiú föltűnését megelőzte az őt ért családi
veszteség híre Southwood mindenáron látni akarta Skyeʹt, és azon igyekezett, hogy mielőbb
Londonba mehessen. Nem mehetett azonban a királynő engedélye nélkül. Meg kellett várnia az
alkalmas pillanatot, hogy kérelmével előállhasson.
Londonban Robbie már javában készülődött, hogy elbúcsúzzék Skyeʹtól. A Sellő és társhajói London
alatt a Temzén vesztegeltek, teljes, feltöltött készlettel. Smal a legutolsó pillanatig halogatta az
elutazást, Skye ugyanis igen könnyen elvesztette önuralmát az utóbbi időben; a legapróbb zökkenő

nyomán is elsírta magát. Small kapitány Devonból Londonba hozatta Cecilyt, Marieʹt és a két
kisgyereket. A most kétesztendős Willow látása kissé jobb kedvre hangolta Skyeʹt.
A kapitány tudta, mi szomorítja el Skyeʹt. Az, hogy Lord Southwood a jelek szerint cserbenhagyta.
Amióta a gróffal együtt visszatértek a januári légyottról, Southwoodtól egyetlenegy rejtélyes üzenet
jött csupán, nevezetesen, hogy Devonshireʹben szükség van a jelenlétére. Róbert Small ismét azt
mondta magában, hogy Southwood egyszerűen ocsmány gazember, és kész. Látván, hogy Skye egyre
sápadtabb és törődöttebb, a kapitány elátkozta magában a grófot és bánkódott, hogy képtelen
bármit is tenni Skye felvidítására.
Tovább már nem késlekedhetett, és az elutazás előtti estén Skye egy kis vacsorát adott a tiszteletére
londoni házában. Meghívta Grenvilleʹt is, aki egészen a, La Mancheʹcsatornáig kívánt együtt hajózni
Robbieʹval. Nagyon ízletes volt a vacsora, Skye azonban éppen csak csipegetett. Vidámsága
erőltetett volt. Ebből a Southwoodból legalább egy haszna volt, gondolta kesernyésen: bemutatta a
királynőnek, s ezzel segített a királyi kiváltságlevél megszerzésében. Ami viszont a szerelmet illeti hát
az csupa szenvedély, vagy csupa gyötrelem.
Grenville rövidesen felöntött a garatra és barátságosan ugratta Skyeʹt:
ʹ Okos és szerény asszony létére sokba kerül nekem, hölgyem! Most, hogy Lynmouth grófja visszatért
az udvarba, bizonyára behajtja rajtam a bárkámat.

Szóval visszatért Geofrey! És még csak nem is üzent!
ʹ Miért venné el a maga bárkáját, kedves Dickon? ʹ kérdezte szinte oda se figyelve az asszony.
Róbert Small hirtelen felélénkült:
ʹ Nem Skye fülének való történet, Dickon! ʹ tiltakozott, és az asztal alatt megrúgta barátját.
Grenville azonban ügyet sem vetett rá. A háziasszony édes bora eltompította az elmeélét.
ʹ Már miért ne tudhatna Skye a dologról, Robbie? Mihelyt eljuttatom a bárkámat Geofreyhez, az
egész udvarban úgyis beszédtéma lesz az ügy. Nem tudom, mi a fenének másztam bele ebbe a
fogadásba, deʹhát nagyon akartam Southwood paripáját.
Skye hátán végigfutott a hideg: katasztrófa előszelét érezte.
ʹ Miféle fogadásról van szó, Dickon? ʹ kérdezte.
ʹ Elég, Grenville, elég! ʹ kiáltott fel kétségbeesetten Robbie, nővérére és Marieʹra pillantva.
ʹ Nem, nem, Robbie! ʹ csattant fel Skye. ʹ Hallani akarom, amit Dickon mondani készül! Nagyon
kérem, uram, világosítson fel, mire fogadtak az én derék grófommal?
ʹ A bárkámat tettem fel az ő díjnyertes tenyészménje ellenében. Ö azt mondta, hogy fél éven belül
maga a szeretője lesz. Én persze az ellenkezőjét állítottam, s roppant biztos voltam a dolgomban,
hiszen abban a dartmoori fogadóban maga alaposan leégette. Azt hittem, hogy egyáltalán nem a

maga esete a fickó. De hát már apám is megmondta, hogy az asszony ingatag, és hogy sose szabad
bízni a nőkben.
Cecily és Marié szóhoz se jutottak megdöbbenésükben. Jean, filozofikusan és amúgy francia módra,
csak vállat vont. Robbie viszont, aki mindnyájuknál jobban ismerte Skyeʹt, visszafojtotta lélegzetét,
mert botránytól félt. És a botrány azonnal ki is tört.
ʹ A piszkos csirkefogó! ʹ dühöngött Skye. ʹ Az átkozott, utolsó gazember! Meg tudnám ölni! Nem,
megölni nem fogom, hanem azt teszem vele, amit Marié tett Dzsamil parancsnokkal!
Könnyekre fakadt, felkapta a szoknyája szélét és kiszaladt a szobából.
Marié és Cecily felugrott, hogy utána eredjen, de Robbie egy kézmozdulattal maradásra bírta őket, és
inkább maga követte az asszonyt. Látta, hogy átrohan a teraszon, aztán le a kertbe. Szedte rövid
lábait Small, és egyre csak kiáltozott:
ʹ Skye! Skye, kislányom! Várj meg, nagyon kérlek!
Az asszony megállt, háttal Smallnak. Amikor a kapitány odaért, látta, hogy Skye egész testében
rázkódik. Szembefordult az asszonnyal és átölelte. Skye feltartóztathatatlanul zokogott.
ʹ Jaj, kislányom, nagyonʹnagyon sajnállak. De ne pazarold a könynyeidet arra az emberre. Nem
érdemli meg, Skye. Nem érdemli meg, hogy szomorkodjál miatta.
ʹ De én szeretem őt, Robbie! ʹ zokogta. ʹ Szeretem azt a.
Small felsóhajtott. További fájdalmat fog okozni ennek az asszonynak, de nem tehet mást. Jobb lesz,
ha tőle tudja meg a legrosszabbat, nem pedig valami Grenvilleʹféle szamártól. Odavonszolta Skyeʹt
egy kőpadhoz, s mindketten leültek.
ʹ Azt akarom, hogy tőlem tudd meg, amit mondandó vagyok. Southwood feleségét, egyetlen fiát, és
négy lányát a hétből elvitte a himlőjárvány. Ezért kellett januárban Devonshireʹbe sietnie. Grenville
szerint az udvarban híre jár, hogy a királynő jómódú örökösnőt szemelt ki Southwood számára. És
Geofrey Southwood nem az az ember, aki elutasítana egy jó partit. S most, hogy meghalt a fia,
feltétlenül újra kell házasodnia. Meg kell, mondjam: minél előbb, annál jobb, mivel egy új feleség
mellett kevés ideje jutna rád, kislányom.
Skye ráemelte a tekintetét, és a kapitány megállapította magában ʹ mint eddig már legalább százszor
ʹ, hogy nálánál gyönyörűbb nőt életében nem látott. Small eltervezte, hogy Skye házából távozván
felkeres egy szép fiatal szajhát; de aztán, a hosszú tengeri éjszakákon, bizony nem a kis Sally jár majd
az eszében, hanem Skye. Az ő arca fog megjelenni a képzeletében, nem pedig az ifjú kéjnőé, akit egy
órával a búcsújuk után már el is felejt.
ʹ Érted, amit mondok, Skye? ʹ nézett Small aggódva a könnyben úszó, zafírkék szemekbe. ʹ
Megérted, ugye, hogy a Southwoodhoz fűződő kapcsolatodnak minden valószínűség szerint vége.
ʹ A gyermekét hordom a szívem alatt, Robbie ʹ sóhajtott fel Skye. ʹ Mint egy hat hónap múlva
gyermekkel ajándékozom meg Lynmouth grófját, és forrón imádkozom Istenhez, hogy fiú legyen. És
ugyanúgy imádkozom, hogy az újdonsült gazdag felesége ugyanúgy járjon, mint a régi gazdag
felesége, vagyis hogy lányokat hozzon a világra.

ʹ Légy a feleségem, Skye!
ʹ Milyen elfogult vagy, Robbie ʹ mosolygott erőtlenül az asszony. ʹ Kísérj most vissza, hogy
elbúcsúzzam Grenvilleʹtől. Hány órakor hajózol el holnap?
ʹ A déli dagállyal. Reggel még eljövök elbúcsúzni, Skye. Visszasétáltak a kerten át a házba. Grenville
közben elaludt a székén.

ʹ // est un cochon ʹ állapította meg Marié. ʹ Ez egy disznó.
ʹ Nincs igazad ʹ rázta a fejét Skye.
ʹ De hát fájdalmat okozott magának, kedveském!
ʹ Jobb, hogy tőle tudtam meg a dolgot ʹ vonta meg a vállát Skye ʹ, minthogy egy vadidegen vágja
szemembe, Marié. Sajnos, Grenville nem bírja a mi finom borunkat.
Hirtelen kitárult a kis ebédlő ajtaja: Skye csónakosa szinte beesett a szobába, mellette Walters, a
főudvarmester, aki alig jutott levegőhöz:
ʹ Jön a királynő, asszonyom! ʹ hebegte.
ʹ Micsoda?!
ʹ A királynő jön hozzánk, úrnőm ʹ vette át a szót a csónakos. ʹ Már majdnem ideért. Futárt küldött
előre, hogy jelezze az érkezését.
ʹ Egek! Még csak nem is vagyok rendesen felöltözve. Marié! Gyere gyorsan! ʹ felszaladt a lépcsőn a
lakrészébe, közben Daisyt is hívta: ʹ A vörös selyemruhát kérem, az aranyʹ és fehér alsószoknyával.
És a rubinokat! Meg az aranyszalagjaimat! Marié, menj vissza, kérlek, és szólj Waltersʹnak, hozza
rendbe az ebédlőt. És készítsen sonkát, sajtot, gyümölcsöt, cukrozott ostyát és többféle bort. Tegyen
mindent a pohárszékre, a díszterembe. Ébreszd fel Grenvilleʹt, és szólj Robbieʹnak, hogy kövessen el
mindent a kijózanítására!
Marié sarkon fordult és elrohant, a szobalányok pedig máris sürgölődni kezdtek Skye körül. Az
asszony hamar átöltözött.
ʹ Nézz ki az ablakon, Hawise! ʹ utasította az egyik lányt. ʹ És szólj, mihelyt meglátod a királynő
bárkáját!
Néhány perc múlva, amikor Skye éppen kisimította elegáns selyemruhája ráncait, Hawise felkiáltott:
ʹ A királynő bárkája most ért a Temze kanyarhoz, asszonyom! Skye kiröppent a szobából, leszáguldott
a lépcsőn. Kézen fogta Robbieʹt és Grenvilleʹt; a hármas fogat átsietett a teraszon, s egy másik
kerten keresztül egyʹkét pillanattal előbb ért oda, hogy a királynő csónakja partot ért. A két férfi
előrelépett, hogy kisegítse a királynőt, Skye pedig pompás bókot vágott ki; tetszetősen hullámzott
rajta a borvörös szoknya, a fekete hajjal koszorúzott fej pedig teljes alázattal hajolt meg az uralkodó
előtt.

Az ifjú királynő helyeslően vette szemügyre vendéglátóját.
ʹ Álljon fel, Goya del Fuentes asszony ʹ szólt. ʹ Lelkemre mondom, sohasem láttam még ilyen
elegáns és kecses bókot!
Skye fölegyenesedett, és mosolyogva köszönte meg az uralkodói dicséretet.
ʹ Reméljük, megbocsátja ezt a rendhagyó látogatást ʹ mondta a királynő ʹ, de tudomásunkra jutott,
hogy Sir Róbert holnap elhajózik, és nem akartuk jókívánságaink nélkül ilyen hosszú útra bocsátani.
Robbie elvörösödött; nyilván jólesett neki a dolog.
ʹ Lenyűgöző a kedvessége, Felség ʹ mondta.
ʹ Parancsol valami frissítőt, Felség? ʹ érdeklődött Skye.
ʹ Köszönöm, asszonyom. Sir Róbert és Grenville, kérem, kísérjenek el. Southwood, maga Goya del
Fuentes asszonnyal és Knollys kisasszonnyal marad.
Ezzel a királynő elment, Skye pedig ott állt, mint akit főbekólintottak. Geofrey lépett ki a királynői
bárkából egy elragadó, vöröshajú nő társaságában.
ʹ Skye, hadd mutassam be a királynő unokatestvérét, Letticeʹt. Lettice, ez itt Goya del Fuentes
asszony.
Lettice Knollys barátságosan mosolygott. Halvány, fiatalos arcbőre rózsaszínben fénylett.
ʹ Egyidősek vagyunk ʹ szólt. ʹ Szólíthatlak Skyeʹnak? Te pedig szólíts Letticeʹnek.
ʹ De hát ez csak természetes! ʹ hangzott a válasz. Egek! Csak nem ez a nő a jó parti, akit a királynő
szemelt ki Geofrey számára?!
ʹ Be jó téged viszontlátni, Skye! ʹ suttogta Lynmouth grófja, miközben a kerten át a házhoz kísérte a
két hölgyet. Mögöttük a királynői vízijárművet kísérő fél tucat bárka ontotta utasait a partra.
ʹ Bájos házad van ʹ jegyezte meg Lettice. ʹ Mindig vágytam egy kis házra a Strandén.
Közben a házba értek, s amikor beléptek a kapun, Southwood halkan így szólt:
ʹ Lettice, most beszélnem kell Skyeʹjal. Tartsd szóval a királynőt, kérlek.
Mielőtt Skye bármit mondhatott volna, Geofrey betuszkolta a könyvtárba és nagy erővel becsukta az
ajtót.
ʹ Nem hagyhatom magukra a vendégeimet! ʹ tiltakozott az asszony. ʹ És a királynő biztosan
észreveszi, hogy.
ʹ Három hónapja nem láttam, hölgyem. Nem részesíthetne valamivel melegebb fogadtatásban?
ʹ Mit nem enged meg magának, uram?! Különben pedig, hadd fejezzem ki mélységes részvétemet a
felesége és gyermekei elhunyta miatt.
ʹ Hát megtudtad, Skye? Hogyan?

ʹ Grenville mondta el ma este. ʹ Ezzel az asszony megfordult, és kissé elhúzódott a férfitól. ʹ Azt is
megtudtam különben, hogy gratulálnom kell a küszöbön álló házasságához. Netán Knollys kisasszony
a szerencsés? És netán a bárkáján megy nászútra?
ʹ Nincs bárkám.
ʹ Ejnye, uram ʹ mondta csípősen az asszony ʹ, hát nem nyerte el Grenville bárkáját? Értesültem a
fogadásról, melynek tétje az ő bárkája volt az ön csődörével szemben. Nagyon el van keseredve
Grenville, hogy nem tarthat igényt a nemes állatra.
ʹ A fene egye meg azt az ostoba Grenvilleʹt! ʹ átkozódott Southwood. ʹ Idehallgass, kedvesem! A
fogadást akkor kötöttük, amikor olyan kurtánʹfurcsán bántál velem első találkozásunk napján. Nem
volt szándékomban behajtani a nyereséget. Semmi köze a dolognak ahhoz, hogy később egymásba
szerettünk. Közölni is akartam mindent Dickonnal, de amikor Devonba hívtak, teljességgel
megfeledkeztem az ügyről. A mihaszna perszóna, akit annak idején feleségül vettem, épp akkor
hozatta haza egyetlen fiamat, Henryt, amikor a faluban himlőjárvány tört ki. Úgyhogy meghalni jött
haza szegény fiú! Hogy aztán a feleségem is odaveszett négy lányával együtt, hát az bizony csak Isten
büntetése volt. A három legkisebb lány élete is hajszálon függött. Egészen a felgyógyulásukig ott
maradtam Devonban. Nem vagyok én olyan szívtelen, Skye. Négy és ötesztendősek a kislányaim.
ʹ Írhattál volna, Geofrey!
ʹ Őszintén szólva, eszembe se jutott. Nem vagyok a szavak embere, Skye. A himlő futótűzként terjedt
a birtokomon, és rettentően el voltam foglalva. A többi között meghalt az intézőm is, és amíg nem
találtam meg az utódját, nekem kellett elvégeznem az ő munkáját is.
ʹ De hát kedves lordom, már jó ideje az udvarban tartózkodói. Üzenetet küldhettél volna legalább!
Esetleg egy csokor virágot. Valamit. De nem. Túlságosan lefoglalt, hogy valami örökösnőt találj
magadnak az elhunyt feleséged helyébe. Gyűlöllek, Geofrey! Soha nem bocsátok meg neked. Úgy
használtál, mint valami közönséges cafkát! Hazudtál nekem!
Haragosan elfordult, hogy a férfi ne lássa a könnyeit.
ʹ Figyelmeztettek engem, hogy a legaljasabb csirkefogó vagy egész Londonban ʹ panaszolta. ʹ de
Isten engem úgy segéljen, hogy nem hittem el.
ʹ Igazad van, Skye. Az udvarhoz való visszatérésem óta az új házasságom intézésével töltöttem az
időt. ʹ Skye válla rázkódott a sírástól, és a férfi hallotta az elfojtott zokogás hangját. ʹ A hölgy, akit
Lynmouth soron következő grófnéjává akarok tenni, az egyik legszebb nő London városában.
Ráadásul gazdag, úgyhogy nem kell attól tartanom, hogy csak a pénzemet akarja. Kifogástalan a
modora, remek háziasszony, egyaránt bájosan viselkedik az előkelő és az alacsony származásúakkal.
Úgyhogy tökéletes társam lesz.
Annyi szeretet és csodálat áradt a férfi hangjából, hogy az asszony szívébe megannyi tőrdöfésként
hatoltak a szavak.
ʹ Egyetlen probléma volt, amely akadályozhatta volna a frigy megkötését ʹ folytatta Geofrey ʹ, így
hát meg kellett győznöm a királynőt, hogy ʹ akadály ide vagy oda ʹ nincs más nő a számomra, csak ez
az egy.

ʹ Nem érdekel az ügy, grófúr ʹ mondta Skye. Sarkon fordult és megpróbált elsuhanni a férfi mellett,
de Southwood karon ragadta, és magához szorította. ʹ Eressz el! Vissza kell mennem a
vendégeimhez! ʹ könyörgött az asszony.
A gróf látszólag oda se figyelt.
ʹ A szóban forgó hölgy ʹ folytatta. ʹ nem angol. Azt állítja, ír árva lány, aki egy spanyol kereskedőhöz
ment férjhez, majd özvegységre jutott, így hát bemutattam a királynőnek. De hát tudom, hogy a
történet: csak mese. A nőt foglyul ejtették, s ismeretlen eredetű rabszolganő létére elég szerencsés
volt, hogy megakadjon rajta Algír Bordélyfejedelmének a szeme. Védőszárnyai, alá vette a hölgyet, és
amikor férjurát meggyilkolták, a feleség ʹ immár özvegyen ʹ elszökött Algírból, kimenekítve az
elhunyt ura vagyonát is. De hiába, én szeretem őt, és nőül akarom venni. És sikerült meggyőznöm a
királynőt elhatározásom helyességéről. Ö pedig engedélyezte a házasságkötésünket, Skye.
Skye kivonta magát a gróf öleléséből, s amikor felpillantott rá, csak úgy lángolt szemének kék tüze:
ʹ Nem tudom, honnan szedted az értesülést, Geofrey. A tények megfelelnek a valóságnak, de mégse
tudsz semmit! Igen, fogolyként kerültem Khalid bég színe elé ʹ így hívták őt, kedves grófom. Semmi
emlékem nem volt arról, hogy ki vagyok, honnan származom, de ő egy fikarcnyit se törődött ezzel.
Valamelyik nyilvános házának a kéjhölgyévé tehetett volna, esetleg az ágyasává. De nem cselekedett
ilyesmit. Való igaz: a védőszárnyai alá vett. De, kedves grófom, a felesége is voltam! Hát valóban
olyan szűk látókörű vagy, hogy azt hiszed, a házasság csak akkor házasság, ha keresztény pap esketi
meg a párt? Khalidʹdal, az én urammal Algír fő muahja adott össze bennünket! Annak rendje és
módja szerint megesküdtünk!
Skye fölʹalá járkált, szinte haragosan suhogott a szoknyája. Hajkoronája meglazult, s amikor
szembefordult a férfival, vele lendült a hajerdő is.
ʹ A kislányom, kedves gróf, az édesapja keresztény nevét viseli, mert Khalid spanyol születésű volt, az
inkvizíció kegyetlensége üldözte el abból az átkozott országból. Feltételezem, grófom, hogy ezt még
te is megérted! Egyébiránt a bidefordi Maria templom nagykönyvében megtalálod a Mary Willow
Goya del Fuentes nevet! Nem, kedves lordom, nem mehetek hozzád feleségül! ʹ folytatta Skye. ʹ
Otrombán méltánytalan lenne az én homályos eredetű véremet a te véreddel összevegyíteni, és az
én beszennyezett testemet a te testeddel összekapcsolni.
Ezzel elcsörtetett a férfi mellett, és kirohant a szobából.
Geofrey Southwood pedig ott állt bénultan és hitetlenkedve, amikor Róbert Small lépett a
helyiségbe, becsukva maga mögött az ajtót.
ʹ Mi a fenét csináltál ezzel az asszonnyal? ʹ mordult rá a grófra a kis kapitány.
ʹ Megkértem, hogy legyen a feleségem.
ʹ Miért? ʹ vonta kérdőre Small.
ʹ Mert szeretem! ʹ üvöltötte a gróf. ʹ Megmondtam neki, hogy mindent tudok a múltjáról, de nem
törődöm az ilyesmivel. Még a királynő is engedélyezte ezt a házasságot.
ʹ Nagy marha vagy, kisfiam. Elmondta neked Skye, hogy nincs emléke az Algír előtti életéről?

ʹ Igen.
ʹ Nos hát akkor, ide figyelj, tisztelt lordom. Elég idős vagyok ahhoz, hogy az apád lehetnék, és most
úgy is fogok beszélni veled. Skye férje a legeslegjobb barátom volt. Ősi, nemesi család másodszülött
fiaként jött a világra, de a sors egészen másfajta életet jelölt ki a számára, mint amilyenre eredetileg
hivatottnak érezte magát. Akármi volt is a foglalkozása, igazi úriember volt, a szó minden
értelmében. Te szereted Skyeʹt ʹ folytatta Small. ʹ Nos, Khalid is szerette, egész szívéből. Az öröme
volt az asszony, a büszkesége, és nem akart többet, mint hogy vele tölthesse az életét, meg a hőn
óhajtott gyerekeikkel. Néhány órával az előtt, hogy megölték, megtudta, hogy apa lesz, és olyan
boldog volt, hogy én is majdnem elsírtam magam. ʹ Robbie mélyet lélegzett, aztán elfordult, és leült.
Southwood vele szemben foglalt helyet. ʹ Skye előtörténetét én találtam ki, hogy oltalmazzam őt és
a gyermekét. No, idehallgass, Geofrey fiam, segítségedre leszek Skye meggyőzésében, mert ez a
makacs menyecske szeret téged, és éppen eleget sóhajtozott és sírt miattad a legutóbbi pár hónap
alatt. Nem közölte veled, ugye, hogy gyermeket vár?
ʹ Úristen! ʹ suttogta a gróf.
ʹ Szóval nem közölte ʹ állapította meg nyersen Small. ʹ Dühös rád. Akkor hát nagyon határozottan
kell viselkednünk. Mindenben követned kell az utasításaimat. Rendben?
Southwood megfontoltan bólintott.

ʹ Akkor hát gyere, fiacskám ʹ szólt Robbie. ʹ és megmutatom neked, hogyan kell csapdába ejteni egy
ilyen kis vadócot.
Visszamentek a szalonba, ahol a királynő és Skye körül csak úgy nyüzsögtek az udvaroncok.
Southwood és Small óvatosan vágtak utat maguknak, s egészen az ifjú királynő közelébe értek.
Erzsébetnek különösen jó napja volt, arany vörösben csillogó dús haja hosszú, laza fürtökbe volt
elrendezve, szürke szeme ragyogott. Almazöld selyemruhát viselt, amely gazdagon volt díszítve
arannyal, apró gyöngyszemekkel és topázzal.
ʹ Végre köztünk van az ünnepelt is? ʹ kacagott a királynő, Robbieʹra tekintve. ʹ Ugyan, uram, holʹ
merre járt ön és az én kedves Southwood lordom?
ʹ Megbeszéltük egy Felséged szívének oly kedves házasságkötés részleteit. Goya del Fuentes asszony
szülei híján rám hárul ez a kötelesség. Nos, felséges asszonyom, az ön kegyes engedelmével egy
nappal elhalasztom az elutazásomat, hogy oltárhoz vezessem, és ott átadjam a vőlegényének a
menyasszonyt. Rá tudjaʹe venni Felséged az érsek urat, hogy ezúttal mellőzze a kihirdetést, és már
holnap adja össze a boldog ifjú párt?
A megdöbbent Skye szólni akart, de a királynő tapsolni kezdett örömében:
ʹ Kitűnő ötlet, Sir Róbert! ʹ kiáltott fel. ʹ Igen! Holnap meglesz az esküvő Greenwichben. Maga vezeti
oltárhoz a menyasszonyt, és én leszek a lakodalom háziasszonya!
ʹ Nagy megtiszteltetés ez számunkra, felséges asszonyom ʹjelentette ki a gróf, s erősen átfogta Skye
derekát. ʹ Nincs igazam, édesem?

ʹ így van, lordom ʹ mondta Skye fennhangon és kedvesen. Aztán, miközben a körülállók mind
izgatottan csevegtek, odasúgta Southwoodnak:
ʹ Inkább a himlőt kapnám meg, mint téged férjnek!
ʹ Gyerünk, emberek! ʹ szólította fel a királynő a vendégeket. ʹ Ha Goya del Fuentes asszony holnap
déli egy órára el akar készülni, akkor most el kell hagynunk őt. Föl tehát, Greenwichbe! ʹ Skyeʹhoz
fordult: ʹ Nagyszerű háziasszony maga, kedves. Nagyon élveztük az ittʹtartózkodást. Biztos vagyok
benne, hogy díszére válik a Southwood famíliának. Lynmouth most hazakísér, maga pedig feküdjék
ágyba és pihenjen egy jót. Holnap éjszaka úgyis keveset fog aludni, ha igazak a vőlegényéről elterjedt
hírek!
Ezzel a királynő kacagva távozott a bárkája irányába. Skye mérgesen fordult Robbieʹhoz:
ʹ Nem megyek hozzá a grófhoz, hallod?! Nem és nem!

ʹ Márpedig bizony hogy hozzá mégy, kislányom ʹ replikázott dühítő higgadtsággal Róbert Small. ʹ
Légy észnél, drágaságom. A gróf tudja az igazságot a múltadról, s mégis szeret, és el akar venni
feleségül. Gondold el, Skye! Lynmouth grófné leszel. És gondolj a gyermekre, akit a szíved alatt
hordasz. Ha elutasítod a grófot, mindenki azt hiszi majd, hogy a gyerek nem tőle való; mert hát vanʹe
olyan épelméjű nő, aki nem megy hozzá a gyermeke apjához? És mivel társadalmilag nem érintkeztél
senkivel, azt fogják hinni, hogy valami lovásszal vagy komornyikkal szűrted össze a levet. Alacsony
származású ez a gyerek, fogják mondani. S akkor mi lesz Willowʹval?
Skye úgy érezte, hogy Small minden egyes szavával mindjobban szorul körülötte a hurok.
ʹ Boldogan fogok tengerre szállni ʹ folytatta a kapitány ʹ, mivel tudom, hogy révbe jutottál, hogy
szeretnek, hogy gondoskodnak rólad.
ʹ A fene essen beléd, Robbie! Ha Khalid tudná, hogy mit tettél.
ʹ Teljességgel helyeselné, Skye, ezt magad is jól tudod ʹ förmedt rá a nyers modorú kis ember. ʹ No,
eridj; igaza van a királynőnek: alvásra van szükséged. Közöld Daisyvel, mit akarsz fölvenni holnap,
hogy a szolgálók mindent előkészíthessenek.
ʹ Nem közlök én semmit ʹ makacskodott Skye.
ʹ Rendben van, kislányom, akkor majd én választom ki az öltözékedet. Na gyerünk! ʹ Kézen fogta az
asszonyt s fölvezette a lépcsőn a lakrészébe. ʹ Daisy, hozzám! ʹ kiáltott, s a teltidomú szobalány
máris megjelent.
ʹ Uram?
ʹ Az úrnőd holnap férjhez megy Lynmouth grófjához. Melyik a legmegfelelőbb esküvői öltözék a
ruhatárában?

Tágra nyílt Daisy barna szeme az áhítattól és az elragadtatástól: ʹ Jaj, uram! Ó, asszonyom! Hát ez
csodálatos! Skye zsémbesen elfordult, és bedübörgött a hálószobájába, ahol az ágyra vetette magát.
Daisy kérdő pillantást vetett Róbert Smallra.
ʹ Sose félj, te lány! ʹ nyugtatgatta a tengerészkapitány. ʹ Az úrnőd kicsit szeszélyes. No, nézzük csak
a ruhatárát.
Daisy Skye öltözőjébe kalauzolta Robbieʹt. Smallnak pedig tátva maradt a szája.
ʹ Uram Jézus! ʹ csapta össze a kezeit. ʹ Életemben nem láttam még ennyi finom holmit!
ʹ Pedig ezek csak az esküvőre alkalmas ruhák, uram ʹ vihogott Daisy. ʹ Az egyszerűbb dolgok egy
másik szobában vannak.
Róbert Small a fejét csóválta, majd tanulmányozni kezdte a ruhákat.

Szenvedett: szeretettelen házasságban élt, és fiú örököse meghalt. S neked házasságot ajánlott, pedig
nem is tudta, hogy a gyermekét várod. Ez, ugye, nem tekinthető éppen sértésnek, drágaságom... ?
ʹ Hát a vagyonom? Az csak úgy befolyik a Lynmouth kincstárba az első két feleség vagyona mellé?
Nem és nem! Nem akarok függő helyzetbe kerülni, tehetetlenül, mint az a szegény Mary!
Róbert Small ajka széles mosolyra húzódott:
ʹ Szóval ez piszkálja a csőrödet ʹ bólogatott.
ʹ Részben ʹ ismerte be Skye.
ʹ Hát akkor ne törd a fejed; nem hagylak itt csak úgy, ebek harmincadjára. A gróf megkért, hogy ma
estére készíttessem el a házassági szerződést. Holnap reggel aláírja. Szép hozományt nyújtasz át neki,
Skye, de a vagyonod nagy része a kezedben marad. Például ez a ház. És ha netán velem történik
valami, te vagy az örökösöm, feltéve, hogy Cecilyʹről gondoskodsz. Így aztán Willow vagyonos hölgy
lesz.
ʹ Ó, Robbie! ʹ és Skye halkan sírni kezdett.
Small zavartan és nehézkesen ölelte magához az asszonyt:
ʹ Hagyd abba, lányom! ʹ zsémbelt. ʹ Könyörgök, ne sírj, akkor már jobb, ha sikítasz. Ugyan, ki másra
hagyhatnám Wren Courtot? Gyerekem nincs. Lányom helyett te vagy a lányom. Éppoly drága vagy
nekem, mintha a sajátom lennél.
ʹ Köszönöm, Robbie. Sose volt náladnál jobb barátom. Megtörölte a szemét. Robbie pedig igyekezett
elfojtani szipákolását.
ʹ Idehallgass, Skye! Southwood huszonötezer aranykoronát kap hozományként, és persze te a
ruháidat, az ékszereidet, az ezüstöt viszed a házasságba. A vagyonod többi része ʹ a Khalid
hátrahagyta pénz, a társtulajdonosi részesedésed a kettőnk üzleteiből, ez a ház és Wren Court ʹ
kizárólag a tiéd. Southwood ezt nem veheti el tőled, úgyhogy szabad vagy és független.

ʹ De vajon ő aláírʹe egy ilyen szerződést, Robbie?
ʹ Alá, Skye. A királynő le is üttetné a fejét, ha elutasítaná az aláírást, mert az ifjú Böske éppoly önálló
nő, mint amilyen te vagy. ʹ Megveregette Skye vállát. ʹ No, későre jár. Éjfél jóval elmúlt. Pihenj most
szépen, kedveském. A reggeli viszontlátásra.
ʹ Melyik ruhát választottad, Robbie?
ʹ A krémszínű szaténruhát, a gyöngyʹ és gyémántdíszítéssel ʹ mosolyodott el Small.
ʹ Én is azt választottam volna, ha egyáltalán érdekelne ez a házasság.
ʹ Aludj jól, Goya del Fuentes asszony ʹ kuncogott Small. ʹ Holnap

A fehér nem jön számításba, mivelhogy Skye özvegyasszony. A túlságosan derűs színek valahogyan
nem illenek az alkalomhoz. Aztán egy dús kelméjű, súlyos, gyertyafényʹárnyalatú szaténruhán akadt
meg a szeme.
ʹ Nézzük meg ezt közelebbről ʹ szólt.
Daisy előhúzta a ruhát és Small elé, tartotta, hadd vegye szemügyre. Az egyszerű, mély kivágású
ingváll apró szemű gyöngyökkel volt kihímezve. A könyök alatt végződő buggyos ujjak hasítékait
váltakozva csipkedíszítés töltötte ki. A könyök alatt a sonkaujjak váltakozva szaténʹ és csipkesávokkal
övezték a kart. A csuklónál széles, fodros csipkekézelő. Az alsószoknyán finom apró gyöngyhímzés és
kicsiny gyémántvirágok. Szív alakú, kikeményített, apró gyémántokkal szegélyezett csipkés ruhagallér
ért a tarkóig. Kecsesen gömbölyödő, harang alakú volt az alsószoknya.
ʹ Ez az, Daisy lányom! ʹ morgott elégedetten Small. ʹ Ez több mint megfelelő! Gondoskodj róla, hogy
délelőtt tízig kivasalják. Az úrnődet a királynő tulajdon kápolnájában esketik, Greenwichben. Aztán
maga a királynő állja a lakodalmat. És az ifjú pár Greenwichben tölti az éjszakát.
ʹ Ó. Jézus Mária! Uram! Ott lehetek én is Greenwichben? Az úrnőmnek bizonyára szüksége lesz rám.
ʹ Persze, hogy ott lehetsz, lányom.
A kis szolgáló majd elájult örömében.
ʹ Egek ura! Ha az én öreg édesanyám meghallja, hogy Lynmouth grófné komornája vagyok, hát.
Olyan, de olyan büszke lesz rám! Jaj, uram, ugye Skye úrnő nem vesz fel valaki mást komornának? Bár
tudja, én csak egyszerű devonshireʹi lány vagyok.
ʹ Sose félj, Daisy. Az úrnődnek rád van szüksége. No, most törődj a ruhával és gondoskodj róla, hogy
az asszonyodat illatos fürdő várja holnap reggel. És mosd meg majd a haját.
ʹ Igenis, uram.
Daisy felkapta a ruhadarabokat, és magára hagyta Smallt. A kapitány pedig visszament a
hálószobába.

ʹ Nem vagy már durcás, kislányom? ʹ kérdezte Skyeʹtól.
ʹ Nem szoktam durcáskodni! ʹ fortyant fel az asszony, s felült az ágyán. ʹ Csak nem szeretem, ha az
életemet mások intézik helyettem. Vajon nekem nincs beleszólásom ebbe az egészbe?
ʹ Ezúttal bizony nincs, lányom. Dühös vagy Southwoodra, és úgy akarsz dacolni vele, hogy fattyat
csinálnál a kisfiából. Igen, igen, hitem szerint fiút hordasz a szíved alatt. De ide figyelj! A gróf éppen
eleget tud.

Haját mosta. Daisy fecsegése azonban megszakította a gondolatsort, és az asszony ráförmedt
komornájára. Amikor azonban látta Daisy arcán, hogy fájdalmat okozott neki, mentegetőzni kezdett:
ʹ Szörnyű fejfájásra ébredtem, Daisy; és nem szeretném, ha Greenwichben is rám törne.
ʹ Ó, asszonyom, azonnal csináltatok orvosságot! Hawise ʹ fordult Daisy az egyik szolgálóhoz ʹ, szólj
Cecily úrasszonynak, hogy készítsen gyógyfüves teát fejfájás ellen.
Skye kilépett a dézsából, és Daisy egy jó nagy előmelegített fürdőlepedőbe bugyolálta. A komorna
kicsavarta úrnője hajából a vizet, aztán addig kefélte a hajzuhatagot, amíg meg nem száradt; majd
egy selyemdarabbal dörzsölte, amíg végül kéklő fényben csillogott.
ʹ Tulajdonképpen ennem kéne valamit ʹjelentette ki Skye. ʹ Hozzál kenyeret, húst és bort. Nagyon
éhes vagyok. Gyorsan, Daisy.
Ezzel felállt. A fürdőlepedő a padlóra hullt, Daisy pedig bő, rózsaszín selyempongyolába burkolta
úrnőjét, aztán elsietett, gondoskodni a reggeliről. Skye felsóhajtott: olyan jó egyedül lenni...
De hirtelen halk nevetést hallott, és gyorsan hátrafordult.
ʹ Geofrey!
ʹ Jó reggelt, kedves nejem.
Southwood ott állt a titkos átjáró ajtaját elfedő falikárpit előtt.
ʹ Még nem vagyok a neje, lordom ʹ vágta rá csípősen az asszony.
ʹ Mióta áll itt?
ʹ Elég régóta ahhoz, hogy ismét megállapíthassam, milyen pompás teremtés kegyed, asszonyom ʹ
felelte vontatottan Southwood, miközben zöld szemét kihívóan futtatta végig a nő testén.
Skye tetőtől talpig elpirult, s megrázta sörényét. Vajon valóban szeretiʹe a férfi, vagy csupán
birtokolni akarja kéjsóvárságában? Elhatározta, hogy mindjárt kideríti. Megtörténhet, hogy erre a
férfi lemond nősülési szándékáról, de még az is jobb, mintha érzések híján birtokolná őt. Skye
elszántan lépett az ajtóhoz és bezárta.
ʹ Foglaljon helyet, kedves lordom ʹ mondta igen határozottan.
ʹ Egy kis bort?

A gróf bólintott, mire Skye bort töltött egy kis pohárba.
ʹ Nos, asszonyom, mit óhajt? ʹ dőlt hátra székén a férfi, kezében a pohárral.
Skye mély lélegzetet vett.
ʹ Bátor dolog lenne nőül venni engem, lordom. De biztos vagy benne, hogy feleségednek akarod Algír
egyik leghírhedtebb emberének özvegyét? Hadd emlékeztesselek, hogy a Khalid béggel töltött
időszakot megelőző periódusról semmi, de semmi emlékem, ö tett azzá, ami ma este már Lady
Southwood leszel, Lynmouth grófnéja. Nem is rossz teljesítmény egy ilyen csúf perszónától.
Ügyesen elhajolt a párna elől, amelyet Skye a fejéhez akart vágni, és kacagva ki csörtetett a szobából.

17. fejezet

Esős tavaszi reggelre ébredt London Skye esküvőjének napján. Az asszony kényelmesen kinyújtózott,
homályosan érezve, hogy sürögnekʹforognak körülötte; aztán hirtelen felült az ágyban. Néhány óra
múlva férjhez megy, és még annyi de annyi dolga van! A kandalló előtt már várta a gőzölgő dézsa.
ʹ Jó reggelt, méltóságos asszonyom! ʹ köszöntött rá Daisy meg a két bókoló segédkomorna.
ʹ Nem vagyok még méltóságos asszony, Daisy ʹ jegyezte meg csípősen Skye. A két kis cseléd
vihogott, aztán a lélegzetük is elállt és elvörösödtek, amikor asszonyuk kikelt az ágyból, lehúzta a
hálóingét és meztelenül keresztülment a szobán. Daisy, aki már hozzászokott úrnője különös
viselkedéséhez a meztelen fürdőzést illetően, önelégülten mosolygott két alárendeltjére, és
fölsegítette Skyeʹt a nagy dézsához vezető két lépcsőfokon.
Skye hálásan süppedt a fürdőbe. A jó illatú víz simogatta a bőrét és csobogott a válla körül; Daisy
spanyolfalat vont a dézsa köré, hadd élvezzen az úrnője néhány percnyi egyedüllétet. Közben
utasítgatta a két lányt, hogyan és miként készítsék elő a menyasszonyi öltözéket.
Így hát, gondolta Skye, eljött az esküvőm napja. Mennyire más, mint az a derűs nap, amelyen hozzád
mentem, Khalid! Ó, én édes, édes uram, milyen nagyon szerettelek! De te elmentél, Khalid, és ez a
különös angol lord elrabolta a szívemet. Gazdag vagyok, meglehet, kedves Khalid; de az az igazság,
hogy egy algíri ͣkereskedő" özvegye aligha van azonos társadalmi szinten egy nagyhatalmú angol
főúrral. És lám, ez a főúr mégis a grófnéjává avat ma délben! Nem egyszerűen azért, hogy az ágyába
vigyen, hisz' már voltam ott. Azt állítja, szeret, de azért hosszú hetekig nem adott életjelt magáról.
Merjekʹe bízni benne? Vagy össze fogja törni a szívemet? Ó, Istenem, bár tudnám! Szeretném, ha
szeretnének, de még ennél is jobban szeretném, ha biztonságban tudnám magam.
ʹ Asszonyom ʹ korholta Daisy ʹ, még mindig nem kezdett el mosakodni.
Ezzel maga vette kezébe a puha mosdókesztyűt, és dörzsölni kezdte úrnője hátát. Skye csöndben
folytatta a tűnődést, miközben Daisy mosta a hátát.

Látszott rajtuk, hogy csak lányokat tudnának szülni, ha felnőnek. Az a három, aki túlélte a
himlőjárványt, a jelek szerint tőlem is örökölt valamicskét. Jó társai lesznek Willowʹnak. Mivel látom
a vérben forgó szemedből, hogy meggyűlik veled a bajom, ha nem látom el hozománnyal a
lányaimat, hát jó, megígérem, hogy adok nekik hozományt.
ʹ Jó anyja leszek a gyermekeidnek, Geofrey.
ʹ Tudom, Skye.
Fölkelt és az asszonyhoz lépett. Szeméből vágyakozás áradt, de az asszony elhárító mozdulatot tett:
ʹ Ne még, Geofrey! Nagyon kérlek! Ne!
ʹ Szóval nem bocsátottál meg nekem ʹ állapította meg Southwood.
ʹ Megértem, hogy nem írtál nekem Devonshireʹből. Szörnyű lehetett ott neked. De hát a
visszatérésed után se üzentél, és Grenvilleʹtől kellett megtudnom, hogy mennyi baj ért. És ráadásul
azt mondta Grenville, hogy a királynő valami jó partit akar létrehozni közted és egy örökösnő között.
Ugyan mit gondolhattam volna?
ʹ Például bízhattál volna bennem, Skye.
ʹ Hogyan várhattál volna bizalmat az után, hogy megtudtam, milyen gyalázatos fogadást kötöttél
Dickonnal?!
ʹ Ugyan már, Skye! Eszembe se jutott, hogy érvényt szerezzek annak a fogadásnak. Jól tudod, ugye,
hogy jóval az igazi megismerkedésünk előtt jött létre az a fogadás.
ʹ De megelőzött a híred, kedves lord! Geofrey Southwood, az Angyalgróf, a nagy nőcsábász, a nagy
szívtipró.
ʹ Elég legyen! Túl sok a logika az érvelésedben, te asszony! Szeretlek, Skye. Mindig szeretni foglak.
Néhány óra múlva házasok leszünk. Felejtsük el a múltat, és kezdjünk új életet. Összeillő pár vagyunk
mi ketten, kedves asszonyom.
Nyújtotta a kezét. És Skye lassan, hosszú, gyötrelmes várakozás után ʹ elfogadta.
ʹ Csak még egy kérdést ʹ szólalt meg Southwood. ʹ És megígérem, hogy soha többé nem teszem fel.
Szeretted őt?
ʹ Igen, szerettem Khalidot ʹ válaszolta ünnepélyesen az asszony. ʹ Valami ismeretlen borzalomból
éledeztem akkoriban, és nála megtaláltam a biztonságot. Nevet adott nekem és öntudatot. Értelmet
adott az életemnek. A férjem volt, a szeretőm, a legjobb barátom. Sose fogom elfelejteni. ʹ Rövid
hallgatás után folytatta: ʹ Talán furcsa, hogy így beszélek, de jóllehet Khalid mindig birtokolni fogja a
szívem egy részét, téged is szeretlek, Geofrey Máskülönben vajon miért lettem volna olyan dühös, és
mért gyötrődtem volna annyit?
ʹ Csak Isten a tudója, hogy miféle fertőzött vér folyik az ereimben. Meglehet, anyám őrült volt, apám
pedig gyilkos. Gondold meg, lordom! Ilyen asszonyt akarsz feleségül?
ʹ Ugyan, Skye! ʹ mondta nyugodtan a gróf. ʹ Megpróbálod elvenni a kedvem?

Az asszony tagadólag rázta a fejét.
ʹ Talán Khalid bég tanított a betűvetésre? ʹ folytatta Geofrey.
ʹ Nem. Már tudtam írniʹolvasni.
ʹ Hát még mit tudtál, szerelmem?
ʹ Különféle nyelveket. Matematikát ʹ válaszolta vontatottan Skye.
ʹ A tudás megvolt. De hogy miként szereztem arra bizony nem emlékszem.
ʹ A megjelenésed nem éppen paraszti ʹ jegyezte meg Southwood.
ʹ A férfiak átlagához képest is nagyon művelt vagy, hát még a női átlaghoz képest! Az első
találkozásunk óta tudtam, hogy a kapcsolatunk túlmegy az egyszerű barátságon. A lehető legtöbbet
akartam megtudni rólad, és az ismeretségi körömben rábukkantam egy tengerészkapitányra, aki
ismerte Róbert Smallt, és tudott a Khalid béghez fűződő kapcsolatáról. Az illető néhány nappal a ti
menekülésetek után távozott Algírból. Az egész városban beszédtéma volt, hogy miként szöktél el a
török parancsnok elől, különösen mivel az a hír járta, hogy az elvesztésed megfosztotta férfierejétől a
szerencsétlen embert.
Skye visszafojtotta feltörő nevetését, és röviden elmondta, hogyan állt bosszút Dzsamil kapitányon.
De nem tudta, dühös legyenʹe Geofreyre amiért a magánéletében kutakodott, vagy inkább örüljön,
hogy ennyire érdekli a férfit. Ám elsősorban azt érezte: milyen jó, hogy Geofrey ismeri ugyan a
múltját, de lám, mégiscsak akarja őt!
ʹ Aláírtad a házassági szerződést? ʹ kérdezte hűvösen.
ʹ Alá én. Bőkezű a hozomány, drágaságom. Engedelmeddel, első fiúgyermekünkre hagyományozom.
Nekem magamnak nincs szükségem rá.
Ez volt az ellenlépés. Most az asszony következik.
ʹ Elolvastad a szerződést, ugye? ʹ vonta fel kissé szemöldökét Skye.
ʹ A vagyonom az enyém, marad.
ʹ De hisz ez természetes, kincsem. Majd én kiházasítom a gyermekeinket. Tudom, hogy gondoskodni
akarsz majd Willowʹról. De ha egy huncut vasad se volna, Skye, én bizony örömmel látnám el
hozománnyal a lányodat.
ʹ Pedig úgy hírlett, hogy még a saját lányaidat se akartad kiházasítani.
ʹ Ok Mary kölykei voltak ʹ hangzott a keserű válasz. ʹ Csúf jószágok
A világoszöld szempár most már nemcsak vágyakozva nézett rá, hanem reménykedve is:
ʹ Akkor hát megbocsátottál nekem, Skye?
ʹ Talán, kedves lord ʹ válaszolta Skye huncut mosollyal.

ʹ Próbára teszed a türelmemet, te nő! ʹ horkant fel Southwood, de a szája szögletében mosoly
bujkált, szeméből pedig megkönnyebbülés és derű sugárzott.
ʹ Egyébként melegen ajánlom neked a türelmet, kedves lordom, mivel nem vagyok alkalmas az
alázatos, béketűrő asszony szerepére ʹjelentette ki Skye. ʹ Egyenrangú társad leszek a
házasságunkban!
A férfi magához vonta az asszonyt, átölelte s lehajolt, hogy szájon csókolja. Gyönyörteli, remegő
izgalom járta át Skye testét s felsóhajtott.
ʹ Asszonyom ʹ mondta Geofrey, csókolgatva az asszony szája szögletét, a szemhéját, az orra hegyét.
ʹ ha nem kerülne sor egyʹkét óra múlva erre az esküvői szertartásra, hát én bizony most rögtön
lefektetnélek.
ʹ Miért, kedves lordom, talán órákra van szükséged a hadművelethez? ʹ érdeklődött ártatlanul Skye.
ʹ Te kis boszorkány! ʹ suttogta rekedten Geofrey, arcát az illatos hajerdőbe temetve. Az asszony
érezte, mint forrósítja fel nyakának selymes bőrét a csókáradat. Mélyet sóhajtott, hátravetette fejét;
a férfi ajka szinte befalta a nyakát, és egyre hevesebben dobogtatta a szívét.
ʹ Jól vigyázz! ʹ fenyegetőzött Geofrey. ʹ Éjszaka bosszút állok az ugratásodért. De most, fényes
nappal, szűzies tartózkodással kell majd átlépned a királynői kápolna küszöbét!
Ezzel lassan eleresztette Skyeʹt, aki egy kicsit megtántorodott. Southwood pedig elnevette magát,
sarkon fordult, és eltűnt a falikárpit mögötti titkos ajtóban.
Skye ott maradt, remegve. Egek ura, hogy fel tudja ajzani ez a férfi! És persze jól tudja ezt a jómadár.
Arra eszmélt, hogy dörömbölnek az ajtón.
ʹ Asszonyom! Skye asszony! Jól van? ʹ hangzott.
Az ajtónál termett és kitárta. Daisy, Hawise és Jane arca aggodalmat tükrözött.
ʹ Csak egyedül akartam lenni egy darabig ʹ mentegetőzött Skye.
A lányok furcsán néztek rá, aztán beléptek az ajtón: hozták a reggelit és egy kis asztalra tették. Két
inas következett: kivitték a dézsát, Jane összehajtogatta és elrakta a spanyolfalat, Daisy és Hawise
pedig a kandalló közelébe húzta a reggeliző asztalt és Skye székét.
ʹ Azt mondja a szakácsnő, hogy mindent meg kell ennie, asszonyom ʹ jelentette ki Daisy. ʹ
Különösen az után, hogy legutóbb csak csipegetett, és hogy később nemigen lesz ideje enni. A
lakodalmi ebéd is csak órák múlva kezdődik.
Skye hozzáfogott. Leemelte a legnagyobb tál fedőjét: két tökéletesen buggyantott tojást látott,
könnyű, tejfölös sherry és kapormártásban. Sok minden volt még az asztalon. Egy kis fatányéron
rózsaszínű, vékony sonkaszeletek; egy kosárban pedig gőzölgő, meleg kenyér szalvétába burkolva.
Két kis bögrében vaj és méz; egy kancsóban mélyvörös bor. Skyeʹnak hirtelen nagy étvágya támadt.
ʹ Mondd meg a szakácsnőnek, Hawise, hogy dicséretet érdemel. Megeszem én az egészet, az utolsó
falatig! Add ide az ékszerdobozomat, Daisy. Ki kell válogatnom az ékszereimet evés közben. Te pedig,

Jane, vedd elő a ruhát, amelyet Cecily úrasszony számára készítettem elő és vidd át neki. Aztán menj
el Willowʹért és a dajkájáért.
A két szolgáló elsietett, Daisy pedig asszonya elé tette nagy ékszeres dobozát. Skye, piros ajkát
csücsörítve, töprengett. Az egyszerű gyöngy: unalmas. A gyémánt: rikító. Valami színre van szükség!
Ujjai türelmetlenül turkáltak a sok nyaklánc között, míg végül megtalálta, amit keresett.
Elmosolyodott, mert megörült a türkiz nyakláncnak. Minden egyes lecsiszolt türkizt áttetsző
gyöngyszemek vagy tüzes ragyogású gyémántok öveztek. Hozzáillő fülönfüggőt is választott Skye,
meg két pillangó formájú haj éket.
ʹ Ezeket add majd rám ʹ nyújtotta át Daisynek a kiválasztott ékszereket. ʹ Ami a gyűrűket illeti: egy
türkizt, mert szerencsét hoz; egy rózsaszín gyöngyöst, mivel a hűség jelképe; meg egy zafírgyűrűt,
mivel jól megy kék szememhez.
Daisy félretette a kiválasztott darabokat, majd elrakta a nagy dobozt.
ʹ Small kapitány üzeni, asszonyom ʹ mondotta ʹ, hogy a folyó ugyan sima, mégis jobb lenne hintón
utazni Greenwichbe. Merthogy ömlik az eső.
ʹ Rendben van, Daisy. Ó, itt az én aranyos csöppségem! ʹ kiáltott fel boldogan Skye, amikor nyílt a
hálószobaajtó, s megjelent Willow, a dajkájával.
ʹ Mama! Mama! ʹ kiabált a gyerek, és Skye kitárt karjaiba futott. ʹ Finom szagú mama! Willow
szereti ʹ és édesanyja nyakához szorította pofikáját.
Skye fölkapta a kislányt, és az ölébe ültette.
ʹ Szép ajándékot kapsz tőlem máma, kicsikém! Új papát! Örülsz, Willow?

ʹ Nem! ʹ mondta a gyerek nagyon határozottan. ʹ Nem kell új papa! Robbie bácsi kell.
ʹ Szóval Robbie bácsi rabolta el a szívedet, aranyom ʹ nevetett Skye. ʹ Nincs rossz ízlésed. De
hamarosan meg fogod szeretni az új papádat is, és ő is szeretni fog téged.
Willow duzzogva biggyesztette rózsabimbószerű kis ajkait.
Az édesapja szemére emlékeztető aranyszínű szemét sűrű fekete szempillák szegélyezték. Súrolták
rózsás orcáit, aztán olyan felnőttesʹkacéron söpörtek fölfelé, hogy Skyeʹnak elállt a lélegzete a
meglepetéstől.
ʹ Hoz új papa ajándékot Willowʹnak? ʹ érdeklődött nagy ravaszul a kicsike.
ʹ Persze, hogy hoz, te kis mohó ʹ kacagott az édesanyja.
ʹ Micsodát? ʹ tette fel a követelőző kérdést a kislány.
ʹ Nem tudom, kedveském. Talán ruhácskát, talán nyakláncot vagy egy kosárka édességet.
ʹ Talán szeretem az új papát ʹ jelentette ki elgondolkozva Willow. ʹ Te szereted, mami?

ʹ Igen, kisbabám, én nagyon szeretem ʹ nevetett Skye. ʹ Most pedig adj egy csókot a te mamádnak,
és eridj játszani Maudieʹval. Hajó leszel, hozok neked valamit Greenwichʹből.
Willow puszit nyomott a mama arcára, aztán boldogan totyogott el a dajkája oldalán. Skye az utolsó
falatokat ette, amikor a kandallópárkány órája fél tizenkettőt ütött.
ʹ Úristen! Ha idejében Greenwichbe akarunk érni, délben el kell indulnunk ʹ kiáltott fel Daisy. ʹ Jane!
Hawise! Hamar az úrnő ruháit!
Ö maga krémszínű, finom, pókhálószövésű harisnyát nyújtott Skyeʹnak. Skye nagy vigyázva vette fel.
Aztán a térdszalagokat adta át a sugárzó arcú komorna; ezüstös csipkerozetta díszítette őket, apró,
édesvízi gyöngykagylóval a virágok középpontjában. Skye alsóneműje tiszta selyemből készült. A
halcsontos fűző még jobban karcsúsította az asszony amúgy is vékony derekát. Az abroncsos
szoknyabetét eltért a szokásostól, Skye ugyanis nem akart jó széllel vitorlázó kereskedelmi hajóhoz
hasonlítani.
A komorna ismét megfésülte úrnője haját, majd középen elválasztotta és a fül mögött hátrahúzta. A
selymes, sűrű masszát kecses, elegáns kontyba formálta a tarkón. Aztán ráerősítette a
pillangódíszeket, az egyiket elöl, a másikat a fej jobb oldalán. Utolsó simításként Daisy két tökéletes
kis rózsabimbót illesztett a kontyba.
Skye megnézte magát a tükörben. Gyönyörű nő nézett vissza rá. Ez én volnék? Kérdezte magában.
Hónapok óta most először tűnődött el, hogy ki is ő voltaképpen. Ki volt, mielőtt Khalid rátalált?
Hirtelen rátört az érzés, hogy szeretné visszakapni azonosságát.
ʹ Asszonyom! ʹ ébresztette rá a valóságra Daisy. ʹ Sietnünk kell! Skye bólintott és fölállt. Következett
az abroncsos szoknyabetét, majd a ruha. Jane és Hawise izgatottan csivitelve adták rá és tűzték meg.
Skye kisimította a szoknyát, aztán az állótükör elé lépett. Vontatott mosoly világította meg az arcát.
Meg volt elégedve magával. Ez aztán Lynmouth grófné talpig! Geofreynek meglesz minden oka, hogy
büszke legyen rá.
ʹ Ó, én úrnőm ʹ lihegte nagy tisztelettel Daisy. ʹ hogy maga milyen szép!
ʹ Köszönöm, Daisy. Add ide a köpenyemet, hogy kárt ne tegyen a ruhámban az eső.
Sötétkék bársonyköpeny terült a vállára. Kilépett az ajtón, levonult a lépcsőn. Robbie és Cecily
úrasszony már várták odalent; meghajlással köszöntötte kettejüket.
Cecily úrasszony elegáns fekete selyemruhát viselt. Alsószoknyája ezüstdíszítésű anyagból készült. A
nyakánál és a csuklónál fehér fodros csipke. Ezüstös haján csúcsos selyemsipka, ezüstszínű
csipkeszegéllyel. A dús kebleken ezüstlánc, türkizből vésett, szív alakú függővel. Cecily úrnő
világoskék szeme csak úgy ragyogott a boldogságtól:
ʹ Édes Skye! Hogy köszönjem meg neked ezt a gyönyörű ruhát? Skyeʹnak jólesett az idős asszony
nyilvánvaló öröme.
ʹ Voltaképpen a jövő havi születésnapodra csináltattam ezt az öltözéket ʹ ismerte be. ʹ Úgyhogy
most más ajándékról kell majd gondoskodnom.

ʹ Drága gyermekem! Hisz' már ez is több mint elég, és ugyan mit számít, hogy valamivel előbb adtad
ide? A te esküvőd tökéletes alkalom, hogy fölvegyem ezt a csodás holmit.
ʹ Azért a születésnapodra is kapsz majd valamit ʹ fogadkozott Skye.
ʹ És én? Engem egyetlen bókra se méltatsz, lányom? ʹ panaszkodott a kis kapitány.
ʹ Ugyan, Robbie! Hisz' úgyis tudod, hogy te vagy a legcsinosabb mindünk között!
ʹ Hmʹhm! ʹ hümmögött Robbie, de azért egy kis mosoly bujkált a szája szögletében, és öntudatlanul
illegetni kezdte magát. Megismerkedésük estéje óta nem látta ilyen jól öltözöttnek Skye a kis
tengerészkapitányt. Akárcsak Cecily asszony, ő is feketében pompázott, de a selyemdíszek helyett
bársonydíszítést viselt, zekéjén dús aranyhímzéssel.

Az oldalán fityegő tőr markolata arannyal volt megmunkálva, jókora rubinfogantyúval.
ʹ Gyerünk, kislány ʹ szólt, amikor meghallotta, hogy a hintó megáll a ház előtt.
Amikor kinyílt a kapu, a szél vadul cibálta köpenyüket, és az eső még a házba is bezúdult,
megnedvesítve a márványpadlót. A legmagasabb termetű inas szó nélkül ölbe kapta Skyeʹt, és a
hintó biztonságába cipelte a vihar elől. Hasonló módon helyeztetett el az izgatott Cecily úrasszony és
a piruló Daisy. Róbert Small maga kapaszkodott fel a kocsira.
Viszonylag sima volt az út Greenwichibe, mivel a nagy vihar alaposan megritkította a forgalmat. Az
eső hatalmas erővel zuhogott a derűs szirtekben virító hintóra, függönyszerűen vonta be és
homályosította el az ablakokat. Kilátni nem lehetett. Skye szánta kocsisát, aki magasan trónolt a
bakon; az időjárásnak megfelelően öltözött ugyan, de ez sem igen oltalmazta a vihartól. Még
nehezebb helyzetben voltak a jármű hátsó részébe kapaszkodó inasok: csak úgy ömlött rájuk az eső.
Bent, a hintóban Skye fogta Róbert Small kezét. Csöppet se félt, amikor hozzáment Khalidhoz, most
azonban szorongott egy kicsit. Aggodalmát fokozta a tudat, hogy nemsokára közölnie kell Geofreyʹ
vel, hogy gyermeket vár. Elképzelte, mennyire fog örülni a férfi. De ha nem fiú lesz?! Vajon akkor
Geofrey éppúgy el akarja kergetni majd, mint ahogy elűzte a szerencsétlen Mary Bowent? Skye
kihúzta magát. Nem, ő aztán nem engedné meg, hogy a férje úgy bánjék vele. Ha pedig mégis
megpróbálja, akkor ő bizony egyenesen a királynőhöz fordul!
Lassított a hintó, és nagy robajjal megállt Greenwichben. A hölgyeket a királynő testőrei cipelték be a
palotába. A végeláthatatlanul hosszú, háromemeletes greenwichi palota, amelyet VIII. Henrik annyira
kedvelt, a folyóparton épült. A kápolna melletti kis szobában Daisy lesegítette Skye és Cecily
úrasszony köpenyét. A csuklya megvédte Skye frizuráját, ezzel tehát nem akadt tennivaló.
Cecily úrnő csipkeszegélyű, négyszög alakú kis tárgyat húzott elő zsebéből, és Skye kezébe nyomta.
ʹ Szerencsét hoz, kedveském. Sok boldogságot kívánok! ʹ mondta könnyezve, és megcsókolta a
fiatalasszonyt. Aztán eltűnt a kápolna mélyén, Daisyvel a sarkában.
Robbie Skye mellett termett, átvezette a kapun, be a kápolnába, majd végig az oldalhajón. Tömve
volt a kápolna. A közönség nagy részét nem ismerte Skye, de azért megpillantotta Grenvilleʹt, Lettice

Knollyst, a királynőt és Lord Dudleyt, akiről azt híresztelték, hogy a királynő szeretője. Ott volt Lord
Bürke is, a feleségével.

Geofrey már ott várt az oltár előtt, pompásan állt rajta a sötétzöld bársonyöltözék. Mögötte állt
Matthew Parker, Canterbury érseke.
Skye és szeretett Robbieʹja lassan lépkedtek végig az oldalhajón. Skye néha úgy érezte, ólomnehéz a
lába. Geofrey Southwood biztatóan mosolygott rá. Megálltak, és Robbie erélyesen nyomta Skye kezét
Southwood hatalmas mancsába. Geofrey érzéseinek forrósága átterjedt az asszonyra is. A férfi
szelíden megszorította a kezét, és Skye mélyet sóhajtott megkönnyebbülésében. Minden rendben
lesz.
Az érsek elvégezte a szertartást, s amikor az ifjú pár térdre ereszkedett, Geofrey odasúgta:
ʹ Bátorság, szerelmem!
Skye egész testén átcikázott a férfi iránt érzett szerelmének villáma. Ez a szerelem lassan eloszlatta a
feszültséget, amely a zsúfolt, fülledt levegőjű, gyertyafényes kápolna láttán fogta el. Matthew Parker
házastársaknak nyilvánította őket; kérte, forduljanak meg, s bemutatta az újdonsült párt a
gyülekezetnek. Boldogan belemosolyogtak az arcok tengerébe, s az arctenger visszamosolygott rájuk.
Illetve. Egy valaki nem mosolygott. Ugyan miért sötétlik a haragtól Lord Bürke arca? Különös ember
ez a lord. És voltaképpen mit keres itt? Skye elfordult, és mélyen meghajolt a királynő előtt. Erzsébet
aranyszálakkal varrott, gyémánttal és halványkék akvamarinnal díszített, tiszta fehér selyemruhában
pompázott.
ʹ Álljon fel, Lady Southwood, Lynmouth grófnéja ʹ szólalt meg kegyesen őfelsége. ʹ Örömünkre
szolgál, hogy itt van az udvarunkban, és szívből köszöntjük.
ʹ Hogyan is köszönhetném meg a jóságát, felséges asszonyom?
ʹ Azzal mutathatja ki a háláját, drága Skye, hogy jó és hűséges felesége lesz urának, kitart mellette és
ragaszkodik hozzá ʹ mondta kimérten a királynő.
ʹ Így lesz, felséges asszonyom ʹ válaszolta Skye, és megcsókolta a királynő kinyújtott kezét.
ʹ Szörnyű csapás a sok buzgó széptevőnek! ʹ mormolta Lettice Knollys fülébe Lord Dudley. A hölgy
nagy erőfeszítéssel fojtotta vissza feltörő nevetését.
ʹ Most pedig ʹ kiáltott fel vidáman Erzsébet királynő ʹ fel az esküvői lakomára! Kérem Lynmouth
grófját és grófnéját, vezessék a menetet a díszterembe.
Szökdécselő zenészek ʹ nádsíposok, lantosok, dobosok ʹ kísérték a menetet. Az élen az újdonsült
házaspár vonult.
Az eső ádázul verte a magas, díszes ablakokat, odabent azonban, a hatalmas kandallókban vidáman
lobogott az óriási tölgyfa hasábok lángja. A főasztalnál foglaltak helyet a fiatal házasok, továbbá a
királynő, Lord Dudley, Róbert Small kapitány és Cecily úrasszony ʹ ők ketten az árvaságra jutott

menyasszony szüleinek szerepét töltötték be. A többi vendég vagy a Tʹalakú főasztal hosszanti
oldalán ült, vagy a falak mellett elrendezett kisebb asztaloknál.
Az inasok óriási sótartót helyeztek a főasztal közepére. Két ezüstszárnyú griffmadár és két ágaskodó
aranyoroszlán tartott egy sóval megtöltött, vésett tengeri kagylót. A kelyhek halvány rózsaszín
velencei fújt üvegből készültek, a rájuk erősített ovális gránit darabon a királynő címerével. A
főasztalnál ülők elé aranytányért helyeztek. Az asztalfőhöz közelebb ülők ezüsttányért kaptak, a
távolabb helyet foglaló vendégek fajansztányért.
A libériás inasok megkezdték az óriási lakoma fogásainak behordását. Az első fogás a szokásos hideg,
nyers osztriga volt, jégbehűtött tálakban; aztán következtek a gyógyfüvekben és vajban kisütött
tengeri kagylók, a fehérborban ázó apró garnélarákok, a vízi tormára helyezett, vékonyra szeletelt
lazac, az egészben hagyott tengeri pisztráng és a fehér meg barna kenyércipók. A következő fogás
oldalasból, őz csülökből és báránycombból állt. Egy hatalmas ezüsttálcán ʹ négy komornyik cipelte ʹ
félelmetes agyarú vaddisznót szolgáltak fel. Föltálaltak továbbá sült malacokat ʹ szájukban
almaszeletekkel ʹ, gyömbéres kappant, rózsaszín sonkát, gyümölccsel tömött hattyút, libasültet,
fácánsültet és pávát ʹ a teljes, tarka tollazattal együtt. ʹ továbbá szalonnával tűzdelt kacsát, pacsirtaʹ
, galambʹ, veréb és nyúlpástétomot. Tálakban hozták a fejes salátát, a mogyoróhagymát, a retket, az
articsókát. A pincérek ügyeltek, hogy mindenki poharában folyamatosan ott virítson a mélyvörös,
édes burgundi.
Skye nem evett sokat: nem kedvelte a nagy lakomák nehéz ételeit. Megelégedett néhány osztrigával,
egy kappanszárnnyal, néhány szelet malacsülttel és egy kis fejes salátával. Hálásan vette tudomásul,
hogy Geofrey hasonlóképpen mértékletes: osztrigát fogyasztott, egyʹegy szeletnyit az oldalasból és a
libasültből, egy articsókát, végül egyʹkét szelet vajas kenyeret.
Az édességet és egyéb nyalánkságokat tartalmazó, utolsó fogás sokfajta színes gyümölcskocsonyát,
gyümölcspitét, mazsolás süteményt foglalt magában; volt ott francia cseresznye, spanyol narancs és
több, malomkeréknyi cheshireʹi sajt. No és ott volt persze a szokásos, cukorbevonatú esküvői torta
is. Ezúttal mellőzték róla a vőlegény és a menyasszony marcipánfiguráit, ehelyett apró fehér
rózsákból és kék nefelejcsből álló, ezüstös szalagokkal átkötött kis csokorral ékesítették a torta
tetejét. Skye ebben valamiképpen a királynő kezét sejtette, és Lord Dudley előtt áthajolva köszönetet
mondott Erzsébetnek.
ʹ Nagyon szereti magát a férje, Skye ʹ mondta a királynő szelíden mosolyogva. ʹ Életemben nem
láttam még ilyen igaz szerelmet és odaadást. Jó lenne, ha nekem is ilyen szerelem segítene elviselni a
rám háruló nagy felelősséget.
ʹ Hát erre biztosan megvan minden esélye, felséges asszonyom! ʹ válaszolta Skye. ʹ Sokʹsok úr
örömest rakná a szívét Felséged lábai elé.
Ismét elmosolyodott a királynő, ezúttal szomorúan.
ʹ Igen, Skye, csakugyan sokan lennének hajlandók erre ʹ mondta. ʹ de szeretni egyik se szeret igazán.
Csak a királyságomat akarják, vagy annak egy részét. Nem magát Erzsébetet kívánják. A saját jogon
uralkodó királynő nem számíthat igaz szerelemre. Az ő házastársa maga az ország. S ezt a
legnehezebb szolgálni minden úr között.

ʹ Ó, felség. ʹ sóhajtott fel Skye, s könnyben úszott a szeme.
Az ifjú királynő gyöngéden letörölt egy könnycseppet a menyasszony arcáról.
ʹ Jószívű teremtés maga, Lady Southwood ʹ mondta. ʹ De miattam, ne sírjon. Régóta tisztában
vagyok a sorsommal. Elfogadtam. Sőt: akartam. ʹ Aztán elgondolkozva fűzte hozzá: ʹ Azt hiszem, kis
grófném, megkérem majd, legyen az udvarhölgyem. Ritka erény egy királyi udvarban a tisztesség és a
nyíltszívűség.
Skye nemsokára megtapasztalta, mennyire igaza van a királynőnek. A fűszerezett borral megtöltött
apró poharak és a vékony, cukrozott ostyák felszolgálása után ʹ az ilyen lakomák ezzel végződtek
hivatalosan ʹ, a terem túlsó végében elkezdődött a tánc. A menyasszony először újdonsült férjével
táncolt, majd Lord Dudleyval. Azután mindegyik úr prédájává lett. Többen ʹ vakmerő módon ʹ
találkát kértek tőle, miközben leplezetlenül meredtek a dekoltázsára. Skye megbotránkozott. Az
iszlám világ erkölcsei ʹ jól emlékezett ʹ sokkal szigorúbbak. Itt, Greenwichben, a jelek szerint, lazább
erkölcs járja.
Rövidesen felkérte a komorképű Lord Bürke. Hát sose mosolyog ez az ember?
ʹ Gratulálok, asszonyom ʹ szólt. ʹ Önmagához képest szép teljesítmény.
Sértő módon beszélt, és Skye ismét dühítőnek találta a viselkedését. Egyenesen a férfi szemébe
nézve kérdezte:
ʹ Miért olyan ellenséges velem, lordom? Talán tudtomon kívül megbántottam? Kérem, mondja meg
őszintén, hogy jóvátehessem azt az esetleges bűnt, amit zokon vesz tőlem.
Lord Bürke szó nélkül vonta el az asszonyt a táncparkettről az asztalhoz, ahol frissítőket szolgáltak fel.
Fürkésző, ezüstszürke szemét nem vette le Skye arcáról:
ʹ Mondja csak ʹ kérdezte váratlanul ʹ, hallott már az Innisfana szigeti O'Malley családról?
Skye gondolkodott egy pillanatig.
ʹ Sajnálom, Lord Bürke ʹ válaszolta azután ʹ, de sose hallottam róla.
Vajon miért olyan fontos ez Lord Burkeʹnek? ʹ tette fel magában a kérdést Skye.
Ebben a pillanatban Cecily úrasszony lépett oda.
ʹ Ideje visszavonulnod drágaságom ʹ szólt Skyeʹhoz. ʹ Lettice kisasszony és a királynő néhány
udvarhölgye a segítségedre lesz.
ʹ Lady Southwood ʹ hajolt meg Lord Bürke kimérten. Ezzel sarkon fordult és távozott.
Skye és társnői feltűnés nélkül hagyták el a helyiséget.
ʹ Őfelsége a palota egyik félreeső, csendes részében jelölt ki lakrészt a számodra ʹ mondta
bizalmasan Lettice Knollys. ʹ Ott senki se fog zavarni titeket. Nagyon irigyellek a mai éjszakáért. Azt
mondják, Southwood nagyszerű szerető!

ʹ Node Lettice! ʹ korholta az udvarhölgyek egyike. ʹ Ha őfelsége meghallja, milyen szabadosan
beszélsz, máris száműz valahová vidékre.
A királynő vöröshajú unokatestvére büszkén szegte föl a fejét:
ʹ A királynő a lelkét is odaadná, ha menyasszony lehetne ma éjjel, feltéve, ha a vőlegény Lord Dudley.
ʹ Lettice! ʹ hangzott nem egy fölháborodott kiáltás. ʹ Árulás, amit művelsz!
De Lettice Knollys csak nevetett.
ʹ Nos, megérkeztünk, Skye ʹ mondta, amikor egy ajtó előtt megálltak.
Az őrök kitárták az ajtót, a csevegő hölgyek pedig csinosan berendezett hálószobába léptek. Daisy,
két palotabeli komornával együtt, már várta úrnőjét.
A tölgyből készült széles ágyváz rózsaszín bársonyfüggönyökkel ékesített, díszes faragású
tartóoszlopokon nyugodott. Az ágytól balra ólomkeretes ablakok néztek az eső verte folyóra. Az
ágytól jobbra nagy kőkandalló állt, lobogó tüze otthonossá varázsolta a szobát.

Daisy és két segítője levetkőztették a menyasszonyt. Skye megszabadult alsószoknyájától és az
ingválltól, és megfürdött az ezüst medencébe töltött rózsavízben. Aztán a lányok kibontották a haját,
és csillogóra kefélték. A szobába gyűlt nők legtöbbje irigyelte a hajzuhatag kékes ragyogását. Daisy
elővette a hálóinget, a két segédkomorna pedig minden ruhát levett a menyasszonyról, és ráadták a
hálóinget. A királynő udvarhölgyeinek a szívverése is elállt a megdöbbenéstől és az irigységtől, mivel
a hálóing úgy tapadt Skye testére, mintha ráfestették volna. Tiszta fehér selyemből készült, mély
kivágással; a bő ujjak akár a pillangó szárnyai.
Lettice Knollys bökte ki mindnyájuk gondolatát:
ʹ Jóságos ég! Nem sokáig lesz rajtad ez a hálóing az éjjel, drága Skye.
Skye elpirult, aztán idegesen felnevetett:
ʹ Állítólag pontos másolata annak a hálóingnek ʹ mondotta. ʹ amelyet a pápa kedvese szokott
viselni.
ʹ Siessünk! ʹ kiáltott fel az egyik nő. ʹ Jönnek már!
Az ágyba segítették Skyeʹt; megpaskolták, fölrázták, és a hátához támasztották a vaskos, csipkés
szélű párnákat, lesimították a selyempaplant. Bután érezte magát, akkora volt körülötte a nyüzsgés
egy olyan percben, amely csakis az övé kellett volna, hogy legyen. Visszaemlékezett, hogy Khaliddal
együtt miként szöktek el annak idején a vendégeiktől, s miként lovagoltak el nászéjükön, a
holdfényes tengerparton a Gyöngypavilonba. De most nem Algírban van, hanem Angliában. S nem
Khalidot várja türelmetlenül, hanem Geofrey Southwoodot.
Kitárult az ajtó, nevető férfiak és nők serege tódult be a szobába, a csupasz felsőtestű Geofrey
Southwoodot tolvaʹlökdösve maguk előtt.

ʹ Félig már levetkőztettük, asszonyom ʹ közölte részeg vigyorral Lord Dudley, aki tulajdonosi
mozdulattal fogta át a királynő vállát.
ʹ A többit majd magam végzem el ʹjelentette ki nagyon határozottan Lord Southwood. ʹ Most pedig
jó éjt kívánok kedves mindnyájatoknak, a grófné nevében is.
ʹ Gyerünk kifele ʹ szólította fel a társaságot a királynő, résztvevő pillantást vetve a fiatal házasokra. ʹ
Még nem táncoltam eleget ma este.
Az udvaroncok és a szolgák elhagyták a szobát. A gróf becsukta mögöttük az ajtót, majd erélyesen
bekattintotta a zárat. Szó nélkül vetette le maradék ruházatát, aztán eloltotta a gyertyákat. Karcsú
alakját, aranyszőke haját beragyogta a kandallótűz lángja. Skyeʹhoz fordulva, nyújtotta a kezét:
ʹ Gyere ide, Skye ʹ kérte.
Skye kikelt az ágyból, s odament férjéhez. A férfi elmosolyodott, s amikor felesége megállt előtte,
lehúzta róla a hálóinget. Skye nevetve ölelte át a férfit, aki érezte, hogy fölgerjed benne a szenvedély.
Kezébe vette az asszony arcát, és csókot nyomott a félig nyitott ajkakra.
ʹ Szeretlek, Skye ʹ suttogta rekedten.
ʹ Én is szeretlek, lordom ʹ válaszolta Skye, és ragyogott gyönyörű, mélykék szeme.
Lekúsztak a férfikezek a tökéletes női vállakról a hosszú, sima, szép bőrű háton egészen addig, hogy
kétoldalt megfoghatta, és gyengéden megszorongathatta az édesen, étvágygerjesztőén domborodó
hátsót.
ʹ Annyira hiányoztál ʹ sóhajtott fel Geofrey.
Lassan lehajtotta fejét, és forró ajkai közé vette az egyik feszes mellbimbót. Ingerlőn körözött a
nyelve, amíg aztán érezte, hogy remeg az asszony egész teste. Letérdelt, és a szája őrjítő lassúsággal
vándorolt lefelé az asszonytesten.
ʹ Ó, kérlek! ʹ nyöszörgött Skye.
Geofrey fölemelte fejét és az asszonyra pillantott.
ʹ Mire kérsz, Skye?
ʹ Kérlek! ʹ ismételte az asszony. Kibontakozva az ölelésből az ágyhoz szökellt és belevetette magát. A
férfi halkan felnevetett, az asszony mellé heveredett, majd maga alá gyűrte.
ʹ Kívánsz engem, én sóvár kis feleségem? ʹ ingerkedett. ʹ Ne, ne, Skye, ne fordítsd el a fejedet. Látni
akarom azt a gyönyörű arcodat, miközben magamévá teszlek. Ó, édesem, nincs abban semmi rossz,
hogy akarsz engem. Mondd, szerelmem, hogy akarod! Mondd!
ʹ Igen! Igen! Akarom! ʹ mondta félig zokogva Skye. Szenvedélyessége nyomán a végletekig felizzott a
férfivágy, és együtt jutottak el a robbanásig.
Kimerülten feküdtek egymás mellett, aztán Geofrey a karjaiba vette az asszonyt, cirógatta selymes
haját, remegő testét.

ʹ Ó, én szerelmem ʹ mormolta halkan. ʹ most megpecsételtük az egyezséget, amit az érsek előtt
kötöttünk. Szeretlek, Skye, és mindig boldoggá foglak tenni. Esküszöm!
Skye úgy fordult meg Geofrey karjaiban, hogy szembenézett vele.
ʹ A gyermeked már növekszik a szívem alatt ʹ mondta halkan.
ʹ Köszönöm neked, édesem ʹ hangzott a válasz. Skye nem tudta mire vélni a meglepődés hiányát;
úgy látszik, kitalálta a titkomat, gondolta.
ʹ Hát te tudtad, Geofrey? ʹ kérdezte. ʹ Hát ezért kértél feleségül? ʹ A férfi látta az asszony szeméből
áradó fájdalmat. ʹ De hát én nem vagyok holmi tenyészkanca! ʹ kiáltotta haragosan.
ʹ Csak az után tudtam meg, hogy megkértem a kezed ʹ tiltakozott azonnal a Férfi.

ʹ Akkor hát Robbie mondta meg ʹ mondta szemrehányóan Skye. ʹ A pletykás vénasszony!
ʹ Igen, ő közölte velem. És én már azon voltam, hogy megfojtalak, vagy legalábbis kékreʹzöldre
verlek. Ilyen önfejű, csökönyös perszónát még nem láttam, Skye Southwood! Az a gyerek a szíved
alatt a kettőnké. A tied is meg az enyém is, és én igenis akarom! Nincs jogod megtagadni tőlem, csak
amiért attól félsz a fene nagy büszkeségedben, hogy a gyerekünket jobban fogom szeretni, mint
téged! Szeretni fogom azt a babát, de sose fogok senkit és semmit jobban szeretni náladnál, Skye!
Az asszonyt meghökkentette a férfi hangjának hevessége, és hirtelenjében nem tudott mit válaszolni.
Geofrey felnevetett.
ʹ Végre elállt a szavad, te gőgös, szószátyár ír nőszemély! Talán most már el fogod ismerni, hogy én
vagyok az úr a háznál. Nem hinném, hogy eddig bárki is elérte volna, hogy elálljon a szavad.
Sky mérgesen akart visszavágni, de a férje derűs, világoszöld szeme láttán visszafojtotta indulatát.
Csupa gyengédség és szerelem áradt Geofrey tekintetéből.
ʹ Rettenetesen rossz a természetem ʹ mondta halkan az asszony.
ʹ Ez már igaz ʹ bólintott komoran Southwood.
ʹ De hát semmiféle igazságtalanságot nem bírok elviselni.
ʹ Én sem, kedvesem. De hát, mint tudod, nem élünk tökéletes világban. És ʹ ezt is tudod jól ʹ ebben
a világban nincsenek tökéletes emberek.
ʹ Nem leszek senkinek a tulajdona, Geofrey. Ahhoz túlságosan sokáig irányítottam a magam sorsát.
ʹ Talán olyan nagyon független voltál Khalid bég mellett, drágaságom? Nehezen tudom elképzelni,
hogy egy mór úriember felesége akkora nagy szabadságnak örvendhetett.
ʹ Khalid tisztelte, becsülte az értelmi képességeimet ʹ válaszolta Skye. ʹ Megtanított az üzleti
ügyeinek intézésére, a befektetései gondozására. Tréfálkozva mondogatta: ha vele netán történne
valami, mindenki meglepődik majd, milyen eredményesen tudom képviselni az érdekeit.

Geofrey Southwood eltűnődött a felesége szavain. Amióta megismerkedett Skyeʹjal, alapos
kutatásokat végzett, illetve végeztetett Khalid bég hírnevével kapcsolatban. Nem volt könnyű dolog:
Algír és Anglia között igen nagy a távolság. De sarkallta a kíváncsiság: milyen ember lehetett, aki
előbb befogadott egy nevesincs árva lányt, aztán beleszeretett. Geofreyt meglepte, amiről értesült.
Khalid béget ʹ visszataszító foglalkozása ellenére ʹ úriembernek ismerték. Becsben tartották
tisztességét, jó szívét, és varázslatos kedvességét.

Ez utóbbi okozta a legtöbb fejtörést Geofrey Southwoodnak. Sose tartotta fontosnak, hogy éppen
soros szeretőjének voltʹe már férfi az életében, de Skye más, hiszen a felesége. Vajon
összehasonlítjaʹe a két férjét? Nyugtalanította a dolog, és ʹ szinte öntudatlanul ʹ nagy erővel
magához rántotta az asszonyt.
ʹ Szoktálʹe összehasonlítani engem Khaliddal, Skye? ʹ faggatta feleségét.
ʹ Ó, Geofrey! ʹ mondta halkan Skye, és átölelte a férfi derekát. ʹ Nincs itt semmi hasonlítani való.
Khalid: Khalid volt, te pedig te vagy. Szerettem őt azért, aki volt, téged pedig szeretlek, amiért az
vagy, aki.
Geofrey csókokkal árasztotta el felesége arcát, az asszony pedig boldogan felsóhajtott.
ʹ Nem sokáig leplezhetem már az állapotomat, Geofrey ʹ mondta azután elgondolkozva. ʹ Márpedig
a királynő megkért, csatlakozzam az udvarhölgyei csapatához.
ʹ Mikor esedékes a baba, drágám?
ʹ Kora ősszel. Aratás után.
ʹ Jól érzed magad? ʹ érdeklődött aggódva a férj.
ʹ Este olykor émelygek ʹ ismerte be az asszony. ʹ A sült hús szagától.
ʹ Szeretném, ha mielőbb Devonba költöznél. Egy hónapig még titkoljuk az állapotodat, aztán
távoznod kell innen.
ʹ Jobb lenne, ha két vagy három hónap múlva mennék. Ha két hónapon belül valljuk meg a
terhességemet, magunkra haragítjuk a királynőt. Nagyon szigorú erkölcsű hölgy. Mellesleg szólva:
biztonságosabb a számomra az út akkor, mint korábban. Még körülbelül egy hónapig nem kell az
udvarhoz csatlakoznunk, mivel a királynő bizonyára nem tagadja meg tőlünk a mézesheteket.
Később, amikor majd ismét szolgálni kezdjük őt, rosszullétet fogok mímelni. Még jóval az örömteli
bejelentésünk előtt mindenki dicsérni fogja a férfiasságodat. Azután, ha el akarsz kísérni Devonshireʹ
be, biztosan megkapjuk az engedélyt, és senki sem lesz megsértve.
ʹ Kezdem érteni, hogy Khalid bég miért bízott meg annyira az ítélőképességedben ʹ biccentett
elismerően Lynmouth grófja. ʹ Döbbenetes, hogy mennyi ész szorulhat egy ilyen gyönyörű nő fejébe!
ʹ Remélem, ezt bóknak szántad, lordom ʹ mondta hűvösen az asszony.
ʹ Igen, te boszorka, bóknak szántam ʹ hangzott a válasz.

Ezzel Geofrey a nászágy vaskos párnáira döntötte feleségét, és addig csókolgatta és csiklandozta,
amíg az asszony boldog kacagása a bálteremig is elhallatszott.

18. fejezet

Niall Bürke lomhán süppedt londoni dolgozószobájának egyik karosszékében s kibámult a hajnali
szürkületbe, a sötétlő, eső verte folyóra. A széles kandallóban vígan ropogott a tűz, de a hatalmas
termetű ír nem érezte a melegét, csak komoran meredt maga elé. Jókora kelyhet szorongatott az
öklében, a kehelyből fűszeres vörösbor illata áradt. A ház körül dühöngött a délnyugati szél, amely
csak az imént áztatta el Lord Southwood esküvőjét.
Rázta, zörgette az ablakokat a vihar, és Bürke maga elé meredt. Goya del Fuentes asszony és
Lynmouth gróf esküvője ʹ maga a pokol volt Niall Bürke számára. Constanza társaságában az
udvartartás többi tagjával együtt nézték, miként adja össze az érsek a menyasszonyt ʹ akinél szebb
nőt ő, Niall sose látott ʹ a szerfölött jóképű vőlegénnyel. A kínok kínját élte át Bürke. Lelki szemeivel
újra látta az O'Malley toronyház gyertyafénnyel megvilágított kápolnáját és a beesett szemű, rémült
ifjú arát, akinek arca fehérebb volt a menyasszonyi ruhájánál is. Emlékezett rá, hogyan rántotta fel ʹ
a kelleténél egy pillanattal később ʹ a kápolna ajtaját, hogyan ájult el láttára a fiatal nő, hogyan
követelte magának ʹ botrányos módon ʹ ő, Lord Bürke, az első éjszakajogát. És legfőképpen arra
emlékezett, hogy a menyasszony milyen odaadóan omlott a karjaiba az ágyban.
ʹ Skye! ʹ suttogta halkan. Hosszú hónapok óta most mondta ki először ezt a nevet. ʹ Ó, Skye, milyen
nagyon szeretlek!
Úgy érezte, gyötrelmesen megzavarodott, és ennek az újdonsült Lynmouth grófné az oka. Mert ez a
nő az ő Skyeʹának a hasonmása. Kínlódva vágyott utána, és ʹ szégyellte magát. Odafent alszik szép és
hűséges felesége, egyedül a kettejük ágyában, ő pedig ez alatt itt duzzog, és sóvárog egy másik, egy
rég holt asszony után ʹ és egy másik férfi felesége után.
A fene egye meg Lynmouth grófnéját, gondolta elkeseredetten, és az üveg után nyúlt. Örökösről kéne
gondoskodnom, nem pedig egy halott nőre gondolnom.
Majdnem két esztendeje Constanza férje, gyereknek azonban semmi jele. Ha nem szaladgálnának a
szerelemgyerekei szép számban ír földön, még azt hinné, valami baj van vele, de hát a hiba nyilván
Constanzában keresendő. Eredetileg feleséggel és gyerekkel akart hazatérni Írországba Niall. A
MacWilliam nemzetség feje bizony alaposan megöregedett, s a megnyugtató tudat, hogy a fiának is
van utódja, jót tett volna az idős ember kedélyállapotának.
Lord Bürke és felesége esküvőjük után hetekig időztek Mallorca szigetén, aztán ráérős nászútra
mentek a Földköziʹtenger parti spanyol tájakra, majd a franciaországi Provenceʹba, végül Párizsba. A
telet a francia fővárosban töltötték ʹ vidám és boldog időszak volt, amelyben Niall alaposan beavatta
a feleségét a szerelem érzéki világába, s Constanza buzgó és lelkes tanítványnak bizonyult. Ha nem
lett volna biztos benne, hogy első szeretkezésük előtt szűz volt Constanza, hát bizony feltámadtak
volna a kételyei. De aztán azt mondta magában: ͣNagy marha vagyok. Hány, de hány férfi kénytelen

ijedt és hideg nőket meghágni, akik úgy hevernek alattuk ͣkötelességteljesítés͟ közben, akár egy
darab fa, esetleg elimádkozzák a rózsafüzért, s utálják, amit a férfi a rovásukra ͣelkövet͟! Constanza
viszont élvezi a szeretkezésüket, úgyhogy ő igazán meg lehet elégedve.
Most mindjárt be is megy hozzá. Beoson a hálószobájába; addig csókolgatja, amíg fel nem ébred,
aztán szép tempósan magáévá teszi, ízlelve az asszony szenvedélyességét. Az asszonyét, aki nyüszít
majd az élvezettől, és csimpaszkodva karmolja a férfihátat. Fel akart állni, de elszédült és
visszarogyott a székbe. Túlságosan meleg van itt. Megint kortyolt egyet a borból, és hirtelen
megrohanta a kimerültség. Szeme leragadt, a pohár a kezéből a szőnyegre esett, nyitott szájából halk
horkolás tört fel. És Niall Bürke részeg álomba zuhant.
Pár perc múlva halkan és igen lassan nyílt a könyvtárszoba ajtaja. Constanza Bürke és Ana kukkantott
be. Harag suhant át az ifjú Lady Bürke arcán, árvácskaszínű szeme összeszűkült mérgében.
ʹ Már megint részeg ʹ csattant fel. ʹ Egész éjjel ivott. Egek ura, Ana, hát miféle férfi ez?
ʹ Boldogtalan, rúna. Talán azért, mert nincs gyermeke.
ʹ De hát képesʹe gyereket csinálni nekem ilyen állapotban? ʹ fortyant fel a fiatalasszony. Eridj, hozd
a köpenyemet, Ana ʹ mondta aztán megenyhülve.
ʹ De nina Ne! Kérlek, ne tedd!
ʹ De hát minden izzik bennem, Ana! Elégek! Meg kell tennem, vagy meghalok!
ʹ Majd lecsillapítalak, nina.
ʹ Az nem elég, Ana! Férfi kell nekem! Kell, érted?! Ha nem hozod a köpenyemet, a nélkül megyek el,
és a fehér hálóingemre felfigyel az egész személyzet! Akár valami világítótoronyra.
Ana zokogva sietett el a mindent elborító sötét köpenyért. Constanza pedig a karosszékhez lépett, és
lepillantott a férjére. Vajon miért itta magát az eszméletlenségbe? Csak nemrég kezdődött ez a dolog.
Londonba érkezésük idején még minden rendben volt, de a legutóbbi hónapokban Niall egyszerre
csak megváltozott, látszólag minden ok nélkül. Mostanában gyakran issza magát teljes kábultságba.
Talán ha ő nem változik meg, akkor én sem, mondta magában az asszony. De tudta Constanza, hogy
ez nem igaz.
Minden alattomosan, szinte észrevétlenül kezdődött. Az egyik éjszakán a férfi, túláradó
szenvedélyében, négyszer tette őt magáévá. De amikor már kielégülve és boldogan hevert mellette,
ő, a felesége ébren és vágyakozva feküdt. Nem mintha nem elégítette volna ki a férfi. Kielégítette.
Minden egyes szeretkezés jobb volt, mint az előző. De egyszerre csak nem volt elég. És többé sose
volt elég. A folytonos sóvárgás pedig ingerültté tette a nőt.
Akkor aztán, egy szép napon, a főlovászmester fölsegítette Constanzát a kancájára, s a keze a
kelleténél följebb csúszott az asszony combján. Ő nem szólt semmit, és a férfikéz mind feljebb és
feljebb kúszott, míg végül a nő gyorsan és gyönyörűségesen elélvezett. A férfi keze lassan
visszahúzódott. Egyetlen szó sem hangzott el közöttük. Constanza kilovagolt az istállóból. Mellette
ügetett a főlovász. Akinek arcizma se rándult, szeme se rebbent.

Amikor egy óra múlva visszatértek, a férfi leemelte lováról az asszonyt, és fölvitte az istálló sötét
padlásterébe. Gonstanzát szinte megőrjítette a nyereg dörzsölése és a lova ütemes mozgása ʹ
felizzott az egész teste. Egy szóval se tiltakozott, amikor a főlovász a derekáig föltolta a szoknyáit,
majd rávetette magát.
Constanza utána bűntudatot és szégyent érzett, de igénye jóval erősebbnek bizonyult a
bűntudatánál, és a Harryval megesett közjátékok élete rendszeres részévé lettek. Az udvarnál több
ifjú kan is mohó szemeket meresztett rá, de az asszonyt óvatosságra intette az ösztöne.
Később aztán engedett valamit az óvatosságból, és találkát adott az idősödő Lord Basingstokeʹnak,
aki a jelek szerint nagyon büszke volt magára, amiért sikerült elcsábítania egy másik férfi fiatal
feleségét. De Constanzának ekkor már két szerető se volt elég. Kéjvágya betegséggé fajult, amelytől
képtelen volt megszabadulni. Nemsokára már meg se lepődött ezen. Arra azonban vigyázott, hogy
senki meg ne tudja szörnyűséges titkát. Alapjában nem gonosz asszony, és szereti a férjét. De
egyszerűen nem tudja megállni, hogy. És nem is akarja leküzdeni ezt a hajlandóságát.
Meg se hallotta, hogy közben Ana visszajött. Csak arra eszmélt, hogy vállára nehezedik a súlyos
bársonyköpeny.
ʹ Hát az úr? ʹ kérdezte Ana.
ʹ Hagyd békén ʹ felelte csöndesen Constanza. ʹ Mélyen alszik. És különben se fog soká tartani a
dolog.

ʹ De rúna! Nagyon szépen kérlek.
ʹ Nem bírok magammal, Ana!
Ezzel Constanza Bürke kirohant a könyvtárból, s egy mellékajtón át kisietett a házból. Az istállónak
vette útját a pirkadatban, aztán fölment a padlástérbe, ahol Harry aludt. Tulajdonosi biztonsággal
rántotta fel az ajtót, s ott látta Harryt meztelenül, az ugyancsak meztelen Polly, az egyik konyhalány
társaságában. Néhány pillanatig megbűvölten nézte őket, aztán egyszerre csak Polly kinyitotta a
szemét és rémülten meredt az úrnőre. Constanza elmosolyodott, és mutatóujját figyelmeztető
mozdulattal illesztette ajkához. Lehúzta buja testéről a köpenyt, majd a fehér selyemhálóinget, és
Harry másik oldalán befeküdt az ágyba.
Polly mereven, megkövülten feküdt a lovász mellett. Hirtelen arra eszmélt, hogy úrnője arca ott van
az ő rémült arca fölött.
ʹ Szopd meg! ʹ parancsolt rá halkan az úrnő. ʹ Ketten együtt az őrületbe kergethetjük.
Polly odakúszott, teljesíteni úrnője utasítását. Már nem félt. És miközben betöltötte a maga szerepét,
Constanza nyelvecskéje Harry füle tájékát nyaldosta, majd a fülébe hatolt. Megmozdult az alvó férfi.
Polly lázasan tevékenykedett, közben Constanza gyengéden fújdogált Harry fülébe. Harry felnyögött,
miközben ágyéka ádázul felizzott. Felnyitotta a szemét, és meghökkentette a látvány. Gyorsan Polly
fölé lendült. Constanza nézte vad szeretkezésüket, vékony ujjai önmagával játszadoztak, de akkor
hirtelen magán érezte Harry pillantását, és ő is ránézett. Kéjsóvár mosollyal meredt rá a férfi.

Még nem adta ki minden erejét a lovász, bár Polly a gyönyörtől zihálva feküdt alatta. Legördült a
lányról, maga alá húzta Constanzát, és hamarosan gyönyörsikolyok sorozatát csalta ki az asszonyból.
Utána, amikor egymás mellett feküdtek hárman, Polly félénken kibökte:
ʹ Az én Claro barátnőm nem hinne a szemének. Pedig hát jól ismert háza van. De ha maga nem volna
az úrnőm, bizony bemutatnám Clarónak. Jól tudna használni egy magafajta nőt.
Harryt nevetésre ingerelte a képtelen gondolat. Constanza viszont, a saját ágyába visszatérve,
átgondolta az ötletet. Hátha éppen ez oldja meg a problémáját. Amikor rájön, a szeretkezhetnék,
elosonhatna a bordélyházba, és kielégülhetne. Álarcot venne föl persze, de ez csak növelné a dolog
pikantériáját. Hirtelen azonban rátört a rémület, hogy micsoda iszonyatos gondolatokat forgat a
fejében. Kikászálódott az ágyból, és egyszeriben az imazsámolyán térdelt:
ʹ Szűzanyám! ʹ imádkozott buzgón. ʹ Ne engedd, hogy megcselekedjem ezt a szörnyűséget. Tisztítsd
meg elmémet az ilyen bűnös gondolatoktól.
Pillantása ekkor az éjjeliszekrényen fekvő, pompás bőrkötésű könyvre esett. Szeretőjétől,
Basingstoke lordtól kapta ajándékba. Egy portugál hajóskapitány hozta Angliába, ő Indiában jutott
hozzá. Constanza fölállt, aztán ágyán ülve felnyitotta a kötetet. Gyönyörű, színes illusztrációk
ábrázoltak férfiakat, nőket és állatokat, a nemi aktus legkülönbözőbb figurái közben, a legegyszerűbb
alakzatoktól a legbonyolultabbakig. Constanza lassan és megbabonázva lapozgatott. Gyorsult a
szívverése, és jóllehet csak az imént szeretkezett, ismét úrrá lett rajta a vágy.
Becsöngette a szobalányát; fürdőt rendelt és kérte a lovaglóruháját. Miközben közeledett az
istállóhoz, úgy érezte, tüzel az egész teste. Mozdulatlanul állva nézte, mint nyergeli meg Harry a
lovaikat, de a mód, ahogy a lovaglóostorával türelmetlenül ütögette a csizmáját, azt sugallta a
lovásznak, hogy úrnője ismét lángra gyúlt. Felsóhajtott. Úgy látszik, olthatatlan a tűz, jóllehet ő aztán
igazán megtett minden tőle telhetőt. Nem volt még nő, akit ne tudott volna kielégíteni, de hát ʹ egek
ura! ʹ ez az asszony ritka egy példány.
Tempósan lovagoltak egymás mellett a folyóparti úton, míg az úttól valamivel távolabb rejtőzködő
bozóthoz nem értek. Kipányvázták a lovakat, aztán a férfi a mohlepte földre fektette az asszonyt.
Mint mindig, most is megdöbbentette a madonnaarcú nő leplezetlen bujasága. Később, amikor
tovább lovagoltak, az asszony halkan jelentette ki, a maga kissé idegenszerű hanghordozásával:
ʹ Találkozni akarok Pollynak azzal a Claro nevű barátnőjével.
ʹ Megbolondultál, te asszony! ʹ kiáltott fel a lovász. ʹ Már az is meglepő, hogy a férjed még nem jött
rá, hogy felszarvazod, nemcsak velem, hanem azzal a Lord Basingstokeʹkal is. Mindenáron azt
akarod, hogy leleplezzenek?
ʹ Niallt bízd csak rám. Találkozni akarok azzal a fő kurvával. Ha te nem intézed el Pollyval, akkor majd
magam teszek róla!
Néhány nap múlva ʹ Niall Bürke éppen vadászni ment néhány barátjával Hampshireʹbe ʹ Constanza
Bürke és Harry ellovagoltak Londonba. Az asszony azt várta, hogy valami nyomornegyedben kötnek
ki, úgyhogy kellemes meglepetés érte: a Londonʹhídon, egy jól karbantartott kis épület előtt szálltak
le a lovakról.

Fehérre meszelt, favázas ház volt, a három emelet mindegyike kinyúlt az alatta lévő fölé. Az épület
egyik oldala az utcára nézett, a másik oldalról a folyó hajóforgalmára nyílt kilátás. A csónakosok
folyamatos örömforrásául szolgált az épület, nagyon élvezték ugyanis, hogy szemügyre vehették az
ablakokban üldögélő, hiányos öltözékű nőket, akik pilledten legyezgették magukat a forró nyári
délutánokon.
ʹ Megvárlak ʹ szólt Harry, miközben lesegítette Constanzát a lováról. Az asszony a fejére húzta
csuklyáját, és bekopogott. Egy kis szolgáló azonnal kinyitotta a kaput, Constanza pedig gyorsan
belépett. Rövid folyosón követte a lányt egy kellemes, napos szobába, melynek zárt erkélyablaka a
folyóra nézett.
Jó megjelenésű, szőke hajú, égszínkék szemű nő fogadta.
ʹ Jó napot, asszonyom ʹ üdvözölte a vendéget. ʹ Claro vagyok. Polly mondta, hogy beszélni óhajt
velem. Miben lehetek a szolgálatára?
Constanzának majdnem inába szállt a bátorsága. Elfordította az arcát.
ʹ Hibáztam, amikor idejöttem ʹ motyogta. Claro harsányan nevetett:
ʹ Nem, kedvesem. Polly mindent elmondott magáról. Alkalmanként ide látogathat. Kérem, ne
feszélyezze semmi. Nagyon örülnék, ha magunk között tudhatnánk. Majd mindig álarcosán jelenik
meg, senki se fogja megtudni, hogy valójában kicsoda. Akkor hát megegyeztünk, drágám?
ʹ De hát voltaképpen azt se tudja, hogy nézek ki ʹ aggályoskodott Constanza. ʹ Miből gondolja, hogy
meg fogok felelni, hogy sikerem lesz?
ʹ Ugyan, kedvesem! ʹ hangzott a fölényes válasz. ʹ Feltéve, hogy jól meglovagol tatja az urakat, az se
baj, ha olyan csúf, mint a sötét éjszaka. Vésse eszébe, hogy az arcát senki se fogja látni. A keresetén
pedig feleʹfele arányban megosztozunk.
ʹ Nem! Nekem nem kell egy fillér se! Jaj, Istenem, miért is jöttem ide? Claro kacagva, kedveskedve
ölelte át Constanza vállát:
ʹ Ne féljen, aranyoskám. A kéjhölgy életet meg kell szokni. De magának menni fog, meglátja.
Hellyel kínálta Constanzát, egy kis pohárba szíverősítőt töltött neki, aztán leült vele szemben.
ʹ Hát azt hiszi, hogy én ringyónak születtem? ʹ mondta. ʹ Nem, kedvesem. Édesapám földbirtokos
nemesember volt. De én elszöktem hazulról egy unokafivéremmel. Amikor a fickó felcsinált, faképnél
hagyott. Haza nem mehettem. Úgy hogy mi mást tehettem volna?
ʹ Gyereke lett? ʹ kérdezte Constanza, és árvácskaszeme tágra nyílt a csodálkozástól.
ʹ No nem! ʹ röhögött Claro. ʹ Annyira ártatlan nem voltam, hogy ne tudtam volna, hogyan kell
megszabadulni a porontytól.

Constanzát rosszullét környékezte, de Claro ügyet sem vetett rá. Önfeledten folytatta:

ʹ Nagyon vonzó lesz az álarc, de szeretném, ha valami különleges attrakcióval is kitűnne.
Constanza rábámult vendéglátójára, s egyszerre csak elmúlt a félelme. Ráeszmélt, hogy Claro
egyszerűen: üzletasszony. Az ital már megtette a magáét, és Constanzának pajzán ötlete támadt:
ʹ Van egy könyvem. ʹ kezdte.
ʹ Egy könyve?
ʹ Igen, egy könyvem. Keletről. Szép képekkel. Férfiak, nők egymással; olykor állatokkal. Mi lenne, ha
mindegyik vendégemnek megmutatnám a könyvet, hogy válasszon ki egy figurát? És akkor
megcsináljuk. Lemásoljuk.
Tágra nyílt Claro égszínkék szeme:
ʹ Uramisten! Hogy maga milyen gyorsan kapcsol, kedves! De hiszen ez tökéletes! Nos, mikor jön
legközelebb?
ʹ Ma este ʹ hangzott Constanza válasza. ʹ Az uram távol van pár napig, s az az igazság, hogy nagyon
felgerjedtem.
ʹ Akkor ne is fáradjon haza, drágám. Maradjon itt, pihenjen egy kicsit, és küldje el a lovászát azért a
könyvért ʹ dorombolt Claro. A szolgálónak pedig, aki a kis ezüstcsengettyű hangjára megjelent, kiadta
az utasítást:
ʹ Kísérd a hölgyet a Rózsaszobába.
Constanza szótlanul követte a lányt. Amikor kettejük mögött becsukódott az ajtó, Claro megpördült a
tengelye körül, és ujjongva ölelgette önmagát:
ʹ Ó, Dom! ʹ sóhajtott halkan a levegőbe. ʹ Ó, én drága testvérem, végre bosszút állhatok Niall
Burkeʹön a te nevedben is! Ez a tejfehér arcú nőszemély az ő felesége. A felesége! És én annak a
finom úrnak, Lord Burkeʹnek a feleségéből London leghírhedtebb, legalávalóbb kurváját fogom
csinálni! Ez aztán, ráadásként annak a te egykori ribanc nejednek, Skyeʹnak a halálára, örökre
kikészíti majd azt az ocsmány gazembert!
S Claire O'Flaherty ádázul felkacagott.
Így kezdődött tehát. S az udvarbeli urak rövidesen pikáns történeteket mesélgettek a ͣKönyves
Hölgy"ʹről, aki időnként eljön Clarónak, a nemesség kedvencének házába, szórakoztatni az urakat. A
Könyves Hölgy elmondhatatlanul gyönyörteli perverzitásokra képes. Bujasága, kéjvágya
kimeríthetetlen. Nyilvánvalóan úrinő, de hogy voltaképpen kicsoda: kedvenc találós kérdése volt ez a
Claroʹféle intézménybe és a királynői udvarba egyaránt bejáratos uraknak.

Constanza Bürke élte tehát a maga titkos életét, és még soha nem volt ilyen boldog. Ott volt a férje,
aztán Lord Basingstoke, Harry, a lovász, és egy seregnyi arisztokrata szerető. Ugyan ki gyanítaná, hogy
az ártatlan külsejű és a királynői udvarban gyakran megforduló Lady Bürke azonos a rosszféle
Könyves Hölggyel?

Szerencséje is volt, mert Niall Bürke teljességgel beleveszett szomorú emlékeinek világába, és már
alig vett tudomást a feleségéről. Ha Lynmouth grófnéja nem hasonlít annyira az ő Skyeʹára, hát
simán megy tovább az élete. De most, hogy gyakran látta a grófnét, újra meg újra felszakadtak a
sebek. Hogy megtréfált engem az élet! Gondolta. Keserűen kacagott, és nagyokat kortyolt a borból.
Egyik este feleségének komornája, Ana lépett be a könyvtárba. Bókolt, majd megszólalt:
ʹ Beszélnem kell lordságoddal.
Ana igen nehéz helyzetben volt. Egyrészt nem hagyhatta, hogy szívének kedves gyermeke folytassa
ezt az életmódot; másrészt még ennél is rosszabb lenne leleplezni az asszonyt a férje előtt. Ana úgy
vélte, ha rá tudná, bírná Burkeʹöt, hogy lábaljon ki levertségéből, akkor talán ismét szerető férjjé
válna a lord. S akkor Constanza felhagyna szégyenletes kalandjaival ʹ amíg nem késő.
ʹ Nos, Ana, mi van?
ʹ Az én rúnám nem boldog, kegyes lordom, és ez azért van, mert ön nem boldog.
Bürke sötét pillantása láttán Ana tétovázni kezdett, de aztán összeszedte a bátorságát, és így
folytatta:
ʹ Lordságod az utóbbi időben elhanyagolta a feleségét. Tudja, ugye, hogy igazat beszélek. Miért ne
mehetnének ismét a dolgok kettejük között, mint hajdan? Hisz' ön biztosan nem szereti kevésbé,
mint azelőtt!
Niall felsóhajtott. Minden lében kanál ez az öregasszony, de meg kell adni, becsületes. Bürke tudja
jól, hogy Ana igazat mond.
ʹ Mi, írek, gyakran süppedünk rossz hangulatba, Ana ʹ mondotta ʹ, és ehhez Constanzának hozzá kell
szoknia.
ʹ Miért nem tér vissza Írországba lordságod?
ʹ Oda csak akkor megyek, ha a feleségemmel és a fiammal térhetek vissza.
ʹ Hát erre nagyon kevés az esély, ha oly ritkán közeledik az úrnőmhöz ʹ csattant fel udvariatlanul
Ana.
ʹ Csönd legyen, asszony! ʹ rivallt rá Niall Bürke. ʹ A maga úrnőjének két esztendeje volt, hogy
örököst hozzon a világra. De semmi jelét nem láttam se fiúnak, se lánynak. A feleségem pedig nem
panaszkodott, hogy elhanyagolnám. Úgy látszik különben, hogy elég jól szórakozik manapság.
Kevesebbet tartózkodik idehaza, mint jómagam.
ʹ És sose teszi fel magában a kérdést lordságod, hogy vajon hová megy a felesége?
Összeszűkült Niall Bürke ezüstszürke szeme:
ʹ Mit akar ezzel mondani? ʹ érdeklődött vészjóslóan.
Anát úgy elöntötte a rémület hulláma, hogy alig kapott levegőt. Elakadt a szava.

ʹ Semmit, semmit, lordom ʹ nyögte ki aztán nagy nehezen, és gyorsan kihátrált a szobából. Úristen!
Majdnem elárulta a nagy titkot. A falnak támaszkodott, és halkan sírdogált. A forró, sós könnyek
dagadtra marták a szemét. Nem volt már fiatal Ana. S íme, ismét iszonyatos rettegést kell átélnie.
Átok ül rajta, úgy látszik.
Visszaemlékezett a tizennyolc esztendeje történtekre, amikor mór kalózok hurcolták el őt és
Constanza szépséges édesanyját. Amikor végül is hazakerültek, eskü alatt vallotta, hogy úrnője
erényén nem esett sérelem. Remélte, hogy ʹ tekintettel a körülményekre ʹ Isten megbocsátja hamis
esküjét. Maria úrnő várandós volt férje gyermekével, amikor a kalózok elhurcolták őket, és ha ő, Ana
megmondja az igazat, akkor kérdésessé válhat a gyerek örökösi joga. (Végül aztán a Conde, a gróf
amúgy is kétségbe vonta.) A lány érdekében, akit ő nevelt fel, Ana hazudott. S mivel a többi nő, akit a
kalózok elraboltak, mind eltűnt a Kelet rabszolgapiacain, nyíltan senki se vitatta Ana történetének
hiteles voltát.
De Ana nagyon is élénken emlékezett a valódi történésekre. A kalózok napnyugta után támadtak: a
sötétség leple alatt közelítették meg a grófnak a sziget egy távoli részén épült nyári lakát. Előbb
szemlét tartottak az egész falu lakossága felett. Sorba állították a gyerekeket, a kislányokat, a
fiatalembereket, a szülőképes korban lévő nőket, az egészségesnek és erősnek látszó férfiakat, és a
kalózhajóra terelték mind. A maradék szerencsétleneket lemészárolták. A grófi villánál folytatódott az
eljárás, azzal a különbséggel, hogy az ifjú grófnéval és duennájával kíméletesen bántak, és a hajón
egy kis kabinba zárták őket. Már jó néhány órája úton volt a hajó, de feléjük se nézett senki. Akkor
aztán egyszerre fölrántották az ajtót, és a kapitány lépett be rajta peckesen. Mögötte három férfi
rontott be, s letépték a ruhát a sikoltozó grófnéról. Ana megpróbálta oltalmazni úrnőjét a férfiak
sóvár pillantásaitól, de a kapitány olyan erős ütést mért rá, hogy térdre esett. Bénultan és rémülten
látta, hogy a jóképű mór miként járatja végig a tekintetét az úrnő meztelen testén. Aztán lehajolt, és
felráncigálta Anát a hajánál fogva.

ʹ Szűz a maga úrnője? ʹ érdeklődött kifogástalan spanyolsággal. Ana levegő után kapkodott.
ʹ Nem ʹ bökte ki végül. ʹ Egy gazdag és hatalmas nagyúrnak a felesége. A nagyúr ezeknek a
szigeteknek a királyi kormányzója. Egy vagyont fizetne a felesége biztonságos hazatérése fejében.
Harsányan kacagtak a kalózok.
ʹ Valamelyik kövér pasasokkal, de sokkal többet fizetne, hogy megszerezze a maga úrnőjét a háreme
számára. És mivel a hölgy nem szűz, hát előbb mi magunk fogjuk élvezni.
Tágra nyílt a két nő szeme.
ʹ Ne! Ne! ʹ sikoltozott Ana. ʹ Nagyon kérem, kapitány. Inkább engem. De az úrnőhöz ne nyúljanak.
ʹ Miért, mit gondoltál ʹ röhögött a mór. ʹ talán azt, hogy téged kihagyunk? Gyerünk, Ali! Ez a nő
szerelemre éhes. Tedd a kötelességed.
Olyan lidérces álom következett, amelyet Ana sose felejtett el. Hogy hányszor követtek el erőszakot
őrajta, nem fontos: parasztlány volt, s az ilyesmi a maga fajtájával igen gyakran megtörtént. Padlóra
szorított helyzetéből azonban tisztán látta, mi történik a díványra fektetett Maria úrnővel.

Eleinte küszködött és kiáltozva tiltakozott a grófné, nemsokára azonban a tiltakozás és a szégyen
kiáltásai a szenvedély és a mámor sikolyaivá változtak, midőn a nő szőke szépségétől felgerjedt
kapitány a lehető leghosszabbra nyújtotta az aktus időtartamát. Helyét hamar elfoglalta az egyik
embere, aztán a másik, majd a harmadik.
Ana iszonyodva hallgatta, mint buzdítja Maria mindegyik férfit még nagyobb erőfeszítésre, s miként
könyörög egyre több és több szerelemért. A kapitány és három embere hamarosan békén hagyta
Anát, hogy hosszantartó, egész éjszakányi orgiát csaphassanak az ifjú grófnéval. Ana nem akart hinni
szemének és fülének. Mi történt az ő gyermekével, hogy az édes kislányból ilyen szörnyűséges
perszóna lett?
Amikor végre a négy férfi kitántorgott a kis kabinból, Ana odakúszott Mariához.
ʹ Krisztus urunk testére mondom, drága Anám ʹ pihegte a grófné ʹ, ilyen élvezetben még sohasem
volt részem! Még Kasztíliában sem!
ʹ Félrebeszélsz, nina. Hiszen a nászéjszakádig szűz voltál! Magam láttam a véredet a lepedőn.
Maria csengő kacajt hallatott.
ʹ Csirkevér volt! A gróf a nászéjünkön nagyon vágyott megkapni, és én úgy tettem, mintha félénk
volnék és húzódoznék. Két órájába került, míg sikerült levennie rólam a hálóinget. ʹ Ismét
felnevetett: ʹ És amikor végül engedtem neki, sikoltoztam és küzdöttem. Amikor úgy tettem, mintha
ellökném magamtól, fölszakítottam a csirkevérrel töltött hólyagot, aztán ájulást színleltem. De
eltúloztam a dolgot. A gróf, sajna, nem valami erőteljes szerető, és a nászéjszakánk óta túlságosan
szelíden bánik velem. Hónapok óta gyötör a vad vágyakozás, de nem merek szeretőt tartani, mivel
Mallorcán semmi sem marad titokban.
ʹ Mit beszélsz, én drága kislányom? ʹ siránkozott Ana. ʹ Nem voltál érintetlen, amikor hozzámentél a
Condéʹhoz? De hát ez nem igaz! Hiszen én magam vigyáztam rád! Ugyan mikor lett volna időd, hogy
becsapj? Mikor?! Tanultál, rendszeresen eleget tettél vallási kötelezettségeidnek, kertészkedtél,
lovagoltál. Csupa tisztességes tevékenység!
ʹ Ana, Ana, hogy te milyen naiv vagy! ʹ csóválta a fejét Maria. ʹ A gyámjaim egyedül hagytak abban
az ékszerdobozʹházban. A számláinkat kifizették, de évente egyszer mutatkoztak csupán. Könnyű
préda voltam az olyanok számára, akik szeretik megfosztani a szüzességüktől az ártatlan kislányokat.
ʹ Kik voltak ezek, rúna? Kicsodák?
ʹ Hát például a mi derék papunk, én kedves, jó Anám. Hatesztendős voltam, amikor először az ölébe
ültetett és a szoknyám alá csúsztatta a kezét. Tizenegy éves voltam, amikor a gyóntatószékben
elvette a szüzességemet. Te nagyon mélyen alszol, jó öreg duennám. Ezután magam választottam ki a
szeretőimet a kertészek, a lovászok, a házitanítóim, no meg azok közül a cigányok közül, akik évente
többször is letáboroztak a birtokunkon. Az öreg cigánykirálynő adta nekem azt a csirkevérrel teli
hólyagot is. Nekem kell a szeretkezés, Ana! Szükségem van rá! Majd megőrültem ez alatt a néhány
hónap alatt, de aztán. Úristen, micsoda szeretők ezek a mórok!

Szegény Anát teljességgel lesújtotta a vallomás. Születésétől kezdve ő nevelte ezt az asszonyt, és azt
hitte, jól ismeri. Hogyan telítődhet ennyi rosszal, ennyi gonoszsággal egy ilyen tiszta tekintetű, üde
külsejű nő? Szűzanyám, hogyan történhetett, hogy ebből ő, Ana, semmit sem vett észre?
De aztán a Maria iránt érzett nagy szeretete felülkerekedett az iszonyodásán:
ʹ Nina ʹ mondta csöndesen ʹ, súlyos veszélyben vagyunk. Ezek a mórok el akarnak adni téged
valamelyik háremnek.
ʹ Sose félj, Ana ʹ nyugtatta Maria. ʹ Nem fognak eladni. Váltságdíj fejében vissza fognak szolgáltatni
a férjemnek.
ʹ Miért vagy ilyen biztos ebben, nina?
ʹ Várandós vagyok, Ana. Jövőre gyereket szülök a grófnak. Állapotos asszonyt nem tudnak eladni a
kalózok. Ugyan milyen huri az, amelyiknek hordónyi a hasa?! Közöltem a dolgot Hamid kapitánnyal,
és megegyeztünk, hogy ameddig itt maradunk, addig az ő és a legénysége szolgálatára leszek.
ʹ No, de Maria!
ʹ Ne szidalmazz, kedves duennám ʹ nevetett a grófné. ʹ Előbb fogom kifárasztani őket, mint ők
engem. Mellesleg: rövidesen úgyis túl kövér leszek, a gyerek miatt. És a szülés után... ʹ sóhajtott
Maria ʹ úgyis kénytelen leszek beérni a férjemmel.
A szépséges grófnét tehát a nappal vagy az éjszaka bármelyik órájában bárki megkaphatta. Ana csak
várt, várt tehetetlenül, és remélte, hogy mielőbb megérkezik a váltságdíj. Amikor ez megtörtént, és
visszatértek Pálmára, Ana döbbenten látta, milyen sápadtan és alázatosan ájul aggódó férje karjaiba
az úrnője ʹ amint egy nemesi származású ifjú spanyol hölgyhöz illik. Nemsokára, Mallorca érsekének
és a grófnak szigorú tekintetétől kísérve, Ana megesküdött a pálmai székesegyházban őrzött szent
ereklyére, hogy fogságuk során a mórok hozzá se nyúltak úrnőjéhez. E rendkívüli tartózkodás a hölgy
állapota iránt érzett tiszteletüknek volt tulajdonítható.
A Conde azonban gyanakodott. Még akkor is, amikor hat hónap múlva, a várt időpontban
megszületett a szép, kövér csecsemő. Ana nem értette a gróf kétkedését, hiszen Maria semmi okot
nem adott rá. Ana meggyőzte önmagát, hogy úrnőjét a szíve vitte el ʹ úgy gondolta, hogy éppen a
gróf bizalmatlansága okozta a szívbetegségét. Valójában viszont a szülést követő bonyodalmakba halt
bele Maria. E bonyodalmak legfőbbike a nemi betegsége volt. A finom, előkelő hölgypáciensekhez
szokott orvos sem a himlőt állapította meg valódi halálokként. A Conde pedig azt hitte, hogy felesége
halálát a szégyenérzete okozta: szégyellte a hitetlenek fogságában töltött időszakot.
Ana most ráeszmélt, hogy az ő Mariája rosszféle, gonosz teremtés volt, aki Ördögi tulajdonságait
átörökítette az ártatlan Constanzára. Lord Bürke előbbʹutóbb rájön, hogy felesége kettős életet él, és
ha ez bekövetkezik, akkor. Anát kirázta a hideg: megcsapta a fenyegető katasztrófa jeges fuvallata.
Ana sirámai felrázták Niallt fásultságából. Feltétlenül meg kell tudnia, mi az igazság az újdonsült
Lynmouth grófnéval kapcsolatban. És csak egyetlen olyan ember van, akitől megtudhatja.

Az egész Angliát sújtó ádáz vihar késleltette Róbert Small flottájának indulását. A gondos
óvintézkedések ellenére is kárt szenvedett néhány hajója, s a javítás jó pár hetet vett igénybe. Így hát
a devonshireʹi hajóskapitány még mindig Londonban tartózkodott. Lord Bürke.

Koronás Főhöz címzett fogadóban talált rá. A két férfi udvarias tréfálkozással kezdte a társalgást, de
aztán Niall helyet foglalt a kapitánnyal szemben, és kereken megmondta, miről van szó:
ʹ A segítségére van szükségem egy titok megfejtéséhez, uram. Róbert Small kortyolt egyet a söréből,
és nyugodtan nézett az ír szemébe:
ʹ Ha tudok, segítek, kedves lord ʹ mondotta.
ʹ Néhány esztendeje ʹ kezdte Niall a történetet ʹ beleszerettem egy fiatal lányba. De ő már jegyben
járt, és különben is: apám szerint származását tekintve nem volt méltó hozzám. Így aztán máshoz
ment férjhez, és két gyermeket szült az urának, mielőtt özvegységre jutott. Én is megházasodtam, de
kutyakomédia volt az egész, és az Egyház érvénytelenítette a kötést. Apám akkor beleegyezett, hogy
feleségül vegyem az említett ifjú hölgyet. Aki nemcsak szülőképesnek bizonyult, hanem addigra már
gazdag is volt. Annak rendje és módja szerint eljegyeztük egymást, de mielőtt megkötöttük volna a
házasságot, a hölgynek ʹ fontos családi érdekből ʹ tengeri útra kellett indulnia. Jómagam vele
utaztam.
Róbert Smallnak baljós előérzete támadt.
ʹ Már majdnem elértük az úti célt ʹ folytatta Bürke ʹ, amikor kalózok támadtak ránk. A csata utolsó
pillanataiban az egyik sátáni gazember elrabolta a mátkámat.
Robert Small érezte, mint csorognak le a hátán az izgalom, az idegesség verítékcseppjei. A bőséges
ebéd és az erős angol sör is megtette a magáét: kavargott a kapitány gyomra. Jézusom, mire akar
kilyukadni ez a Lord Bürke?!
ʹ Mit akar tőlem, lordom? ʹ kérdezte kurtán.
ʹ Az igazságot, kapitány uram. Idehozott Angliába egy Senora Goya del Fuentes néven ismert
asszonyt, elhunyt üzlettársa özvegyét, aki állítólag egy algíri zárdában nevelkedett. El is hittem volna
a történetet, csakhogy a hölgy úgy hasonlít az én elveszett mátkámra, mintha az ikertestvére volna.
Sőt! Mintha azonos volna vele!
Kérdezősködésemre azonban azt válaszolta a hölgy, s a jelek szerint teljességgel őszintén, hogy nem
ismeri se Írországot, se az O'Malley famíliát.
Niall rövid szünet után folytatta:
ʹ Lynmoüth grófjának és grófnéjának az esküvőjén, Lady Southwood ruhája elcsúszott egy kicsit, és
egy apró kis anyajegyet pillantottam meg a jobb melle fölött. Hogy két asszony így hasonlít egymásra
és a keresztnevük is azonos. Jó, kétkedve bár, de elfogadom. De az már szerintem lehetetlen, hogy a
két, még csak nem is rokon és csupán véletlenül egyforma külsejű nőnek pontosan ugyanazon a
helyen legyen anyajegye. Hitem szerint Lynmouth grófné nem más, mint az eltűnt Skye O'Malley, és

úgy gondolom, hogy maga tudja az igazságot, kapitány uram. Miért nem hajlandó rám ismerni a nő, s
miért nem hajlandó bevallani a múltját?
ʹ Csak azért, kedves lord ʹ válaszolta csendesen Róbert Small. ʹ mert semmire sem emlékszik, ami
Algír előtt történt vele. Az egyedüli, amit közölni tudott, a keresztneve volt. Később aztán ráeszmélt,
hogy több nyelven beszél, ír és olvas. De hogy kicsoda és honnan jött, nem tudta senki, jóllehet én
természetesen felismertem az ír kiejtését az angol beszédében. Az orvosok kifejtették, hogy nagy
megrázkódtatás érte, ami mindent kisöpört a tudatából, hogy ne kelljen emlékeznie arra a
szörnyűségre, akármi volt is az.
Niall Bürke elsápadt.
ʹ Úristen! ʹ sóhajtott fel. ʹ Mondja meg őszintén, kapitány uram, valóban férjhez ment a hölgy egy
spanyol kereskedőhöz, vagy pedig erőszak következtében született a gyermeke?
Róbert Small alig bírta leplezni mosolyát. ÉszakʹAfrika aligha biztonságos hely, különösen nők
számára, de ebben a tekintetben nemigen tér el Angliától. Vajon miért gondolják az európai
keresztények, hogy a muzulmánok egytől egyig a nemiség megszállottjai?
ʹ Willow egy nagy szerelem gyümölcse ʹ válaszolta. ʹ Skye valóban a felesége volt az én algíri
üzlettársamnak, akit Khalidnak hívtak. Khalid bég mentette meg Skyeʹt. Imádták egymást. Amikor
Khalidot meggyilkolták, Skye majdnem belepusztult. Angliába hoztam, hogy megmentsem egy török
kormányzóʹparancsnok közeledési kísérleteitől. Annak az embernek egyébiránt része volt Khalid
megöletésében. Londonban Skye megismerkedett Lord Southwooddal, és egymásba szerettek. Nos,
Lord Bürke, mindent elmondtam, amit az ügyről tudok, és őszinte örömömre szolgálna, ha
viszonozná a szívességemet. Tehát: kicsoda voltaképpen Skye? Hol van otthon? Ön azt mondja, hogy
Skye gyerekeket szült az első férjének. Élnek azok a gyerekek?
ʹ A szóban forgó hölgy neve: Skye O'Malley ʹ válaszolta a lord. ʹ Első férje, hogy a pokolban égjen a
lelke örök időkre, Dom O'Flaherty volt. Két fiút szült neki Skye. Mindkettő él. Skye édesapját
Dubhdara O'Malleynek hívták.
Róbert Small erre halkan füttyentett, mert ugyan melyik tengerész ne hallott volna a híresʹnevezetes
ír kereskedőʹkalózról?
ʹ O'Malley halálakor ʹ fejezte be Niall a mondókáját ʹ Skye lett az innisfanai O'Malley nemzetség
feje, legalábbis addig, amíg egyik féltestvére el nem éri a nagykorúságot, és alkalmassá nem válik a
poszt betöltésére.

ʹ Hogy boldogult az O'Malley család nélküle? ʹ érdeklődött Róbert Small.
ʹ Skye nagybátyja, Connaught püspöke vette kezébe a dolgokat, édesapám nagy bosszúságára ʹ
felelte mosolyogva Niall. ʹ Amikor Skye eltűnt, édesapám, a MacWilliam nemzetség feje, azt
gondolta, megkaparinthatja az O'Malley érdekeltségeket. De hát az O'Malleyk, a nekünk tett
hűbéresküjük ellenére, mindig függetlenek voltak.
A két férfi néhány percre egyetértő hallgatásba merült, aztán Róbert Small szólalt meg:

ʹ Nos, Lord Bürke, mit szándékozik tenni mindennek tudatában? ʹ kérdezte, nagyot sóhajtva. ʹ Hadd,
figyelmeztessem: Skyeʹt nem szabad megrázkódtatásnak kitennünk. Várandós.
ʹ Mitévő legyek, uram? Kérdezte Niall. ʹ Nemigen mondhatom meg a grófnénak, hogy ő az én
elveszett mátkám.
ʹ De miért ne ismertethetné Lord Southwooddal a körülményeket lordságod? Kihagyva persze a
lordságod és a hölgy közötti személyes kapcsolatot. Igen, Geofreynek tudnia kell Skye származásáról.
Aztán írjon lordságod a grófné nagybátyjának, megmagyarázva, hogy mi a helyzet. A legkevesebb,
hogy a család megtudja: Skye él. Geofrey Southwood imádja Skyeʹt, és biztosra veszem, hogy
helyesnek tartaná, ha a gyermek megszületése után Skye értesülne múltjáról. Talán az új ismeretek
helyreállíthatják az emlékezőkészségét.
Niall Bürke egy pillanatra elgondolkozott, majd így szólt:
ʹ Maga is legyen jelen, Róbert. Segítsen nekem a hír közlésében. Nehéz helyzetben vagyok.
ʹ Belátom ʹ bólintott Small. Meghánytaʹvetette magában a dolgot, aztán kibökte: ʹ Mondja csak,
Lord Bürke, még mindig szereti Skyeʹt?
ʹ Igen ʹ felelte habozás nélkül Niall Bürke. ʹ még mindig szeretem. Sose szűntem meg szeretni, pedig
Isten a tudója, megpróbáltam elfelejteni. Az emléke minden percben kísértett, ébren is, álmomban is.
ʹ Hát a felesége, lordom?
ʹ Constanza a feleségem, Róbert. Meglehet, rosszat tettem vele, amikor nőül vettem, de hát, amíg
ásóʹkapa el nem választ minket, addig a feleségem. Skye pedig Lord Southwood felesége.
ʹ Megkönnyebbülésemre szolgál, hogy ilyen józanul fogja fel a dolgokat, lordom. Tudja, Skye a
fogadott gyermekem. S a nővérem is így van vele, mivel neki se volt soha édes gyermeke. Nagyon
szeretjük, és semmiképpen se akarnánk fájdalmat okozni neki. Semmire sem emlékszik abból, ami az
előtt történt vele, hogy Khalid bég házában visszanyerte az eszméletét, és természetesen magára se
emlékszik, Lord Bürke. Mindent el fogok követni, hogy sürgősen beszélhessünk Lynmouth grófjával,
mivel a hajóim reparálása rövidesen befejeződik, és akkor azonnal el kell indulnom. Épp elég sokáig
késleltetett ez a vihar.
Róbert Small megtartotta szavát. Egy órán belül levelet küldött Lynmouth grófjának, a következő
szöveggel: ͣFeltétlenül és azonnal beszélnem kell veled, Skye tudta nélkül. Légy a hajómon ma este
tízkor."
Geofrey Southwood felvonta előkelő szőke szemöldökét a titokzatos üzenet láttán, elnézést kért
feleségétől, s hamaros visszatérést ígérve a fiatalasszonynak, ellovagolt. A dokkokhoz érvén,
felkísérték a Sellő fedélzetére, a kapitány kajütjébe. Meglepetésére ott találta Burkeʹöt, az ír lordot.
Róbert Smallʹlal együtt várta őt.
Geofrey odadobta köpenyét a kis hajósinasnak, főbiccentéssel köszöntötte a két urat, aztán
elterpesztette hosszúra nőtt figuráját az egyik karosszékben.
ʹ Nos, Róbert, mi az a fontos ügy, ami miatt elráncigáltál a feleségem mellől a mézesheteim alatt?

ʹ Igyál egy kis bort, grófom ʹ szólt Robbie. ʹ Ismered Lord Burkeʹöt, ugye?
ʹ Igen, már találkoztunk. A burgundiból tölts, Robbie.
Róbert Small bort töltött a maga és a vendégei poharába. Amikor a hajósinas behozta a
borospoharakat, Robbie kiadta az utasítást: ʹ Idefigyelj, kislegény! Senki se zavarjon bennünket.
Kivéve, ha süllyed a hajó. Megértetted?
ʹ Igenis, uram! ʹ vigyorgott a fiú. Ezzel kiment, és becsukta maga mögött az ajtót.
Róbert Small hátradőlt székén, és mély lélegzetet vett:
ʹ Geofrey ʹ kezdte. ʹ olyan hírem van a számodra, amely, gondolom, megörvendeztet majd; de nem
titkolom, nagyon kényes az ügy. Lord Burkeʹöt már hónapok óta teljességgel megzavarja Skye neve
és külleme. Amikor jó pár nappal ezelőtt összeadtunk téged Skyeʹjal Greenwichben, Bürke észrevett
Skye kezén egy anyajegyet ʹ hebegte Small, és a lélegzete is elakadt.
Elsötétült Southwood zöld szeme.
ʹ Azt a kis csillag alakút? ʹ kérdezte halkan.
ʹ Azt bizony ʹ hangzott Niall válasza.
ʹ Jó szeme van, lordom! ʹ mondta a gróf, s hangjának halksága vészjósló volt.
Niall elharapta a készülő indulatos választ. A fene egye meg ezt a pimasz, elbizakodott angolt!
Róbert gyorsan közbevágott:
ʹ Amikor Lord Bürke megpillantotta azt az anyajegyet, azonosította a fiatalasszonyt, arról viszont
fogalma se volt, Skye miért tagadja, hogy régről ismeri. Családʹ és helységneveket is említett Bürke,
és meggyőződött, hogy a hölgynek sejtelme sincs róluk. Így aztán ma délután felkeresett engem.
ʹ És? ʹ kérdezte Geofrey Southwood fagyosan.
ʹ A hölgy leánykori neve: Skye O'Malley ʹ jelentette ki Niall Bürke. ʹ Az innisfanai O'Malley
nemzetség feje. Apámnak, a MacWilliam nemzetség fejének a hűbérese. Skye O'Malley évekkel
ezelőtt eltűnt ÉszakʹAfrika partjainál. Holtnak hitték. Róbert Small most elmagyarázta nekem, hogy
Skye emlékezetkiesésben szenved. Úgy éreztem, lordom, hogy tudomást kell szereznie a felesége
valódi azonosságáról; de a kapitány meg én féltünk feltárni a tényeket magának Skyeʹnak.
Kissé összeszűkült Geofrey Southwood szeme, amikor Niall Bürke Skyeʹt a keresztnevén említette.
ʹ Mondjon valamit a feleségem családjáról ʹ kérte nagy nyomatékkal.
ʹ Mindkét szülője meghalt. Az édesapja pontosan egy évvel a fiatal hölgy eltűnése előtt.
Mostohaanyját és nagybátyját nagyon szerette. Van öt nővére, egy öccse, négy fiatalabb féltestvére ʹ
fiúk mind ʹ, ezen kívül pedig két fia az első házasságából. Az első férje meghalt ʹ tette hozzá sietve
Niall, amikor látta, hogy a gróf elsápad.
ʹ Szerette a férjét?

ʹ Utálta! Aljas fickó volt, aki élvezettel kínozta az asszonyt. De meghalt, mielőtt Skye távozott
Írországból. Ez is mutatja, hogy van Isten az égben.
ʹ És magát, kedves lordom, ugyan miféle kapcsolat fűzte az én feleségemhez?
ʹ Együtt nőttünk fel ʹjelentette ki Niall. Simán gördült le nyelvéről a hazugság. ʹ Az ő édesapja az
innisfanai O'Malley nemzetség feje volt, édesanyja, Margaret McLeod, Skye szigetéről származott.
Dubhdara O'Malley, röviddel a halála előtt, Skyeʹt nevezte ki örökösévé, amíg egyik fivére el nem éri
a felnőtt kort és alkalmasnak nem bizonyul a család hajósi hivatásának betöltéséhez. Skye mindig is
édesapja kedvence volt, és ha apjának nem születnek fiai, hát a lány teljes jogú, korlátlan örökös lett
volna. Dubhdara O'Malley halála után Skye hűbérʹesküt tett az édesapámnak. Mint egyébként
korábban is az O'Malley nemzetségfők.
ʹ És mit keresett Skye ÉszakʹAfrika partjainál? ʹ érdeklődött a gróf.
ʹ Az O'Malleyk évszázadok óta járják a tengereket. Skye kereskedelmi flottája megtette a kezdeti
lépéseket az algíri kormányzatnál kereskedelmi kapcsolatok létesítésére. Amikor a szultán algíri
helytartója megtudta, hogy az O'Malley nemzetség feje: nő, követelte, hogy a tárgyalások
megkezdése előtt személyesen találkozzanak. Apám képviseletében elkísértem a hölgyet az útra. A
helytartó védelmet, jelentő zászlaját letépte az árbocról a tomboló vihar, s amikor a vihar
lecsillapodott, berber kalózok támadtak ránk. Nem tudták, hogy a helytartó védelme alatt állunk. Már
majdnem sikerült elkergetnünk őket, amikor az egyik kalóz átlendült a hajónk korlátján és elrabolta
Skyeʹt. Nem sikerült kiszabadítanunk, mert a két hajó közé hirtelen köd ereszkedett. Jómagam
súlyosan megsebesültem a tengeri csatában, és Mallorca szigetére szállítottak. Az O'Malley flotta
megmaradt hajói a helytartó segítségével keresték Skyeʹt, de nem sikerült a nyomára bukkanniuk.
ʹ Mégpedig azért nem ʹ vetette közbe Róbert Small ʹ, mert nem a szabályos rabszolgapiacra
irányították, hanem magánúton adták el.
ʹ Értesíteni kellene a családját, Southwood ʹ vette át a szót Bürke.
ʹ Engedelmével, írnék a felesége nagybátyjának, aki Connaught püspöke. Small kapitány meg én úgy
gondoltuk, hogy maga mondja el Skyeʹnak az egészet, de csak a gyermek megszületése után.
ʹ Lord Bürke úriember, Geofrey, de mivel mindenáron be akart rontani hozzád, hogy feltárja Skye
előtt a múltat, úgy gondoltam, szólnom kell neki a feleséged állapotáról ʹ mentegetőzött Robbie.
ʹ Gratulálok a szerencséjéhez, gróf úr ʹ mondta mély érzéssel Niall.
ʹ Úgy tudom, nemrég vesztette el egyetlen fiát.
ʹ Köszönöm ʹ mondta most már némileg megenyhülve Geofrey. Róbert Small megkönnyebbült
sóhajt hallatott: nem fogják megölni egymást ezek ketten.
ʹ Nos, uraim, mindannyian a szívünkön viseljük Skye sorsát ʹ mondotta. ʹ Akkor hát megegyeztünk:
Lord Bürke értesíti az O'Malley családot a szerencsés fordulatról, de Skyeʹjal csak a gyermeke
megszületése után közli a dolgot a grófúr.
A két fiatal férfi rábólintott.

ʹ Skyeʹra és az ő boldogságára! ʹ emelte a poharát Robbie.
Geofrey Southwood először mosolyodott el, amióta átlépte a kapitányi kajüt küszöbét. Zöld
szemének pillantása találkozott Niall ezüstszürke csillogású tekintetével.
ʹ Erre aztán szívesen iszom ʹ mondta. Niall Bürke visszamosolygott rá, és megemelte a maga
borospoharát.
Egyszerre csak valami zaj hallatszott a kajüt előteréből. A kis hajósinas sipító hangon tiltakozott, egy
mély férfihang pedig követelőzve kiabált valamit. Southwood felfigyelt.
ʹ Ez Grenville hangja ʹ vélekedett.
Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, s valóban megjelent a nevezett úr. A kis hajósinas majdnem sírva
fakadt, és vitézül rángatta a nemes úr zekéjét.
ʹ Pedig megmondtam neki, kapitány úr, hogy nem szabad bejönnie! Megmondtam neki! ʹ kiabálta.
ʹ Jól van, kislegény ʹ nyugtatta meg Róbert Small nyájasan. ʹ Látom, hogy megtettél minden tőled
telhetőt, de ezúttal leszereltek. Menj vissza szépen, és őrködj tovább. Megálltad a helyed.
A fiú az ingujjába törölte a könnyeit.
ʹ Igenis, uram ʹ bólintott, és ismét elfoglalta posztját. Small pedig Grenvilleʹhez fordult:
ʹ Nos, Dickon, miféle fontos ügyben törtél be hozzám? ʹ kérdezte hűvös hangon.
Grenville kisimította csipkés mandzsettáján a képzelt ráncokat:
ʹ Soha vissza nem térő alkalom a számodra, Robbie! ʹ kiáltott fel. ʹ Hahó, Southwood. Hahó, Bürke.
Talán ti is csatlakoztok hozzánk, urak. ʹ Ismét a kapitányhoz szólt: ʹ A sors kegyes volt hozzád,
Robbie, amikor késleltette a kihajózásodat. Értesültem, hogy a ͣKönyves Hölgy"ʹnek ma este
jelenése van Glaro műintézetében, és mindkettőnk számára foglaltam helyet az ágyában.
ʹ A ͣKönyves Hölgy"? ʹ szólt közbe kíváncsian a gróf.
ʹ Ó, Geofrey f, téged úgy lefoglal az új feleséged, hogy elmulasztottad ezt a különleges fenomént. A
legutóbbi néhány hónapban bukkant fel a Claro bordélyban. Azt mondják, valami unatkozó
arisztokrata hölgy, de mindig álarcot visel, úgyhogy.nem lehet tudni. Annyi bizonyos, hogy a modora
kifogástalan és a beszédmódja is előkelő származásra vall, vagyis meglehet, a pletyka ezúttal igazat
mond.
ʹ Talán csak jól színészkedik ʹ vélekedett a gróf.
ʹ Én azt hiszem, hogy valóban nemesi származék. A csontozata, a bőre egészen elsőrangú ʹ
ellenkezett Grenville.
ʹ És miért hívják ͣKönyves Hölgy"ʹnek? ʹ érdeklődött Niall.
ʹ Éppen ez a csodálatos az egészben ʹ sóhajtott fel Grenville. ʹ Legyünk őszinték, uraim, a kéjnő, az
kéjnő. De a Könyves Hölgy: művésznő. Van egy távolʹkeleti, pikáns könyve: csupa pompás kép,

szerelmeskedést ábrázol mindahány. Felütöd valamelyiket, és a Könyves Hölgy kívánatra lemásolja,
vagyis megcsinája veled a képen látható figurát. Azt mondják, nagy szakértelemmel műveli a dolgot,
és annyi szent, hogy imádja a mesterségét. Azt is rebesgetik, hogy ő meg Glaro versenyben vannak:
melyikük tud huszonnégy óra leforgása alatt több férfival hálni. Istenemre, Robbie! Remekül fogunk
szórakozni az éjjel! Southwood! Bürke! Nem jönnétek velünk?

ʹ Nem, Dickon, én nem. Az én Skyeʹom férje ugyan mit keresne más nőnél?
Mintha késsel hasogatták volna Niall szívét...
ʹ Mit mondtál Skyeʹnak, mielőtt idejöttél? ʹ kérdezte Robert Small.
ʹ Azt, hogy meg fogom lepni valamivel ʹ válaszolta Southwood. ʹ És így is lesz.
Szépen kidolgozott aranyláncon csüngő, könnycsepp alakú, nagy zafírfüggőt húzott elő a zekéje
zsebéből.
ʹ Mit gondoltok, tetszeni fog neki?
ʹ Ceyloni kék! Egek, micsoda gyönyörű darab! ʹ kiáltott fel Grenville.
ʹ Bizony, hogy tetszeni fog Skyeʹnak ʹ jelentette ki Róbert Small. ʹ Jól illik a szeméhez.
Geofrey Southwood felállt és a vállára kanyarította köpenyét.
ʹ Köszönöm, Robbie, és köszönöm magának is, Lord Bürke. Robbie, el ne felejts elköszönni Skyeʹtól
indulás előtt.
ʹ Nem fogom elfelejteni ʹ ígérte meg a kapitány. Aztán, a két másik férfival együtt, kikísérte a grófot
a hajóhídig.
A híd végénél egy matróz várta Southwoodot; kantárjánál fogva vezette a gesztenyebarna csődört.
Southwood lóra szállt, búcsút intett Smallnak és elügetett a Strand irányába. Lord Grenville a két
társához fordult:
ʹ Nos, urak, akkor hát fel Claróhoz? Róbert Small bólintott:
ʹ Igen. Szükségem van valami szívmelengető emlékre a tengeri utazás hosszú, magányos éjszakáin.
Igen, Dickon, én veled tartok. És maga, Lord Bürke? Claro jó néhány londoni szépségkirálynőt tart
raktáron. És himlőmentes valamennyi.
ʹ Jó ʹ biccentett Bürke pillanatnyi gondolkodás után. ʹ Benne vagyok. Azt viszont nem hiszem, hogy a
Könyves Hölgy vendége leszek. Beérem egy mindennapi csinos leányzóval.
Grenville odaintette kocsiját, a három férfi felkapaszkodott, és máris elindultak.
Amikor Claire O'Flaherty meglátta a kapuján belépő három férfit, előbb pánikba esett, de az után
hamar ráeszmélt, hogy jóllehet nem egyszer vendégeskedett a MacWiliam kastélyban, Niall Burkeʹ
kel sose találkozott. Claire, egy jelentéktelen, elszegényedett vazallus lánya nem volt elég fontos,

hogy a hűbérúr fiú örököse figyelemre méltassa. Így hát Niall nem fogja felismerni. De Constanzát
feltétlenül figyelmeztetni kell!

Claire könnyű léptekkel szaladt fel a lépcsőn, s meg sem állt a szép szobáig, amelyben háza fő
attrakcióját tartotta. Constanza csak nemrég érkezett, így aztán egyedül volt.
ʹ A férj urad van itt ʹ jelentette be Claire. ʹ de nem hiszem, hogy hozzád jön. Egyáltalán nem látszik
dühösnek vagy felindultnak. Barátokkal érkezett.
ʹ Kik azok?
ʹ Lord Grenville és Sir Róbert Small.
Constanza belenézett az éjjeliszekrényén lévő kis noteszba.
ʹ Grenville meg egy vendég: elő van jegyezve az egész éj szakára ʹ állapította meg. ʹ Rose beszélte
meg a dolgot. Grenville mondott valamit Roseʹnak, hogy a barátja, akit magával hoz, hosszabb
tengeri útra készül.
ʹ Akkor ez feltétlenül Sir Róbert ʹ mondta Claire, a megkönnyebbüléstől szinte mámorosan. ʹ De ha
Rose esetleg tévedett volna, akkor ideküldöm a lányt, és te gyorsan eliszkolsz. És majd előhozakodom
valami mentséggel. Kivéve persze, ha találkozni kívánsz a férjeddel, hogy megtudja, mi újság.
És Claire sunyi oldalpillantást vetett Constanzára.
ʹ Hogy elrontsa a szórakozásomat? ʹ nevetett fel idegesen Constanza. ʹ Azt már nem!
Claire kisurrant a szobából, aztán színpadiasan vonult le a lépcsőn. Szőke haját tornyos frizurában
viselte. Égszínkék szeme kajánul csillogott. Vakító fehér volt a bőre, kivéve a pirosított orcákat.
Mélykék ruhát viselt, amely olyan átlátszó volt, hogy jóformán semmit sem rejtett el. Nyakát több
gyöngysor ékesítette.
ʹ Lord Grenville ʹ dorombolta mély hangon. ʹ Isten hozta! Köszöntöm önt és a barátait. Önt
felismerem, Sir Róbert ʹ hízelkedett cicásan, ʹ de a másik úr idegen a számomra.
ʹ Niallnak hívják. Azazhogy Lord Burkeʹnek, Claro. Bővérű partnerre lenne szüksége.
ʹ Magam veszem majd kezelésbe ʹ mondta széles mosollyal Claro. ͣLefektetni azt a férfit, aki valaha
Skye O'Malleyt szerette ʹ ezt nem szabad kihagyni!" ʹ gondolta.
ʹ Istenemre! ʹ dünnyögte irigykedve Grenville. ʹ Hónapok óta próbálom levenni ezt a nőt a lábáról,
de tudni se akar rólam. Maga pedig egyszerűen belép ide, és máris a lába előtt hever a bestia!
Niall szenvtelenül nézegette Clarót. Igen, egész jól megfelel a célnak. A Skye okozta levertség hetekig
távol tartotta a felesége ágyától, de kell neki egy nő, aki feloldja a csalódottságát, az
elkeseredettségét, akivel szabadjára engedheti, és egyszersmind megszüntetheti a kudarcérzését. Ez
itt éppen jó lesz. Párnás, nagy fehér mell, mohó, piros, nedves ajak ʹ egész másfajta nő ez, mint az ő
finom, filigrán kis Gonstanzája. Kihívón mosolygott Claireʹre, de a nő észrevette, hogy a mosoly nem
Niall hűvös pillantású, ezüstszürke szeméből sugárzik.

Amikor a férfi átölelte izmos karjával, Claire megérezte a sokáig elfojtott erőt és megborzongott
örömében. A Dómmal töltött csodálatos napok óta talán először fog igazán érezni valamit.
Tartózkodó mosollyal nézett fel a férfira:
ʹ Gyere, aranyos ʹ súgta rekedtes, érzéki hangon. Kézen fogta, fölvezette a lépcsőn, bekalauzolta a
szobájába. Alig csukódott be mögöttük az ajtó, Niall máris a karjaiba vette, s oly vadul csókolta, hogy
Claireʹnek elállt a lélegzete. Hallotta, mint szakítja le róla a vékony ruhát a férfi; bőrén érezte a
levegő hűvösséget. Bürke ölébe kapta, az ágyra dobta, aztán rálendült.
Niall számára pusztán testi kielégülést jelentett az aktus. Az alatta fekvő nő közönséges egy teremtés,
de a célnak megfelel. Kezdetben úgy tervezte, hogy hamar elbúcsúzik, most azonban elhatározta,
hogy itt tölti az éjszakát.
Remélte, hogy Grenville és Róbert Small hasonlóképpen jól szórakozik.
Valóban jól szórakoztak. A szobát, amelyben Claro az ünnepelt szajháját tárolta, más lány nem
használhatta. Sokba került a berendezése. Egy olyan korszakban, amelyben az üveg ritka és szinte
hozzáférne tétlenül drága holmi volt, a Könyves Hölgy szobája mennyezetét beépített tükör borította,
az ágy két oldalán pedig egyʹegy aranykeretes állótükör pompázott. Az ágy maga óriási volt,
rubinvörös függönyökkel, széles, vaskos párnákkal, vörös rókaprém takaróval. A nagy kandalló előtt
párnákkal borított alacsony keleti heverő. Az ágy mellett diófa könyvállvány, rajta a híresʹnevezetes
könyv. A kandalló fölött finom ezüstláncok függtek arany karperecekkel; a kandalló mellett magas
fehér virágváza, benne mogyorófa pálcák. Az ablakokon súlyos, piros bársonyfüggöny. A padlón
pirosʹkék mintás vastag szőnyeg Törökországból.
A szobában tartózkodó mindhárom személy meztelen volt. Mindhárman a szerelemkönyvbe
merültek. A nő a két férfi között ült az ágyon, a férfiak szórakozottan simogatták az aranyfényű,
kemény kebleket.
ʹ De hisz' ez lehetetlen! ʹ dörmögte Róbert Small az egyik illusztrációt tanulmányozva.
ʹ Egyáltalán nem lehetetlen, kapitány ʹ cáfolta hevesen a nő. ʹ Csak idő és türelem kell hozzá. Meg
akarná próbálni?

Róbert Small lepillantott az aranybőrű, törékeny kis teremtésre, s megdöbbentette a látvány. A nő
maga volt a megtestesült bujaság. Constanza hozzápréselődött, és simogatta.
ʹ Ekkora bottal jár egy ilyen kicsi ember! ʹ suttogta. ʹ Jól forgatja a fegyverét, kapitány?
ʹ Meghiszem azt! ʹ válaszolta Small, és belecsókolt a nő nyitott szájába. ʹ Gyerünk, Grenville,
tanítsuk meg kesztyűbe dudálni ezt a forróvérű nőcskét!
ʹ A fenébe is, Robbie, pompás esténk lesz! ʹ villant meg Grenville szeme ʹ Sajnálhatja Geofrey f,
hogy nem jött velünk!
Ugyanebben a pillanatban Lynmouth grófja a házába érvén a hálószobájába lépett és látta, hogy
felesége alszik az ágyban. Komornyikja csendben lépdelt mögötte és becsukta az ajtót. Geofrey

Southwood gyöngéd pillantást vetett az előtte kitáruló képre. Skye egyszerű, fehér selyemhálóinget
viselt. A mély nyakkivágás bőségesen láttatta a szép melleket. A gróf mosolyogva vetkőzött le.
Megfürdött a komornyik odakészítette meleg vízben, aztán egy intéssel elhárította az odanyújtott
hálóinget. A zafírt az éjjeliszekrényre tette.
ʹ Jó éjt, Will! ʹ mondta nagy nyomatékkal.
A komornyik kuncogva távozott. A házasság nyilván nem csökkenti Lord Southwood étvágyát.
Geofrey pár percig nézte az alvó Skyeʹt. Olyan vérforralóan szép volt, hogy a férfinek elakadt a
lélegzete. Amit ma este megtudott, az bizonyos értelemben döbbenetes, de valójában nem igazán
meglepő. Mindig is nyilvánvaló volt, hogy Skye nemcsak úri hölgy, hanem művelt nő is. Azt az
értesülést pedig, hogy a felesége nemcsak az imádnivaló kis Willow édesanyja, hanem két fiúé is,
Geofrey igen reményt keltőnek találta. A gyermek, akit Skye most a szíve alatt hord, bizonyára fiú
örökös lesz, nem pedig egy újabb kislány.
Hirtelen ráeszmélt, hogy mennyire kell neki az asszony; szelíden a hátára fordította és szájon
csókolta. Skye motyogott valamit, és nyújtózkodott. Geofrey egy rántással megszabadította a
hálóingétől, s a karcsú test meg a kissé gömbölyödő has láttán szinte fájón felgerjedt. Arcát a keblek
völgyébe temette és a felesége nevét suttogta.
Skye nem késlekedett: átölelte.
ʹ Geofrey, szerelmem! Elaludtam, miközben vártalak.
ʹ Néztelek, Skye, és Isten engem úgy segéljen, még akkor is felajzol engem, amikor alszol.
ʹ Láthatod, drágám, micsoda szemérmetlen nőszemély vagyok. Én is vágyom rád ʹ mondta Skye, és
magához vonta férjét.

ʹ Boszorka! ʹ dünnyögte Geofrey. ʹ Feleségekről általában nem feltételezik, hogy ennyire élvezik a
férji figyelmességet.
ʹ Jó, akkor hát imádkozni fogok ʹ ingerkedett Skye, és kihívóan megvonaglott alatta.
ʹ De akkor Vénuszhoz, a szerelem istennőjéhez imádkozz. Föleszmélve a mámorból, Skye a férje fölé
hajolt:
ʹ Hol az a meglepetés? ʹ kérdezte.
A férj dünnyögött valamit a kapzsi asszonyszemélyekről, de aztán átnyúlt az éjjeliszekrényre, és
meglóbálta az ajándékékszert.
Az asszony levegő után kapkodott:
ʹ Jaj, Geofrey, hogy ez milyen csodaszép!
Törökülésbe ült és a nyakába tette a láncot. Amely aztán kihívón himbálózott az ingerlő kis mellek
között. Miként a férfi előre elképzelte.

ʹ És azért mentél el ma este, hogy ezt megvedd nekem! Angyal vagy! ʹ kiáltott fel Skye.
A férfi elnézte az előtte ülő asszonyt, akinek arcáról gyermeki öröm sugárzott. Ismét megfogadta
magában, hogy ezt a nőt soha senki sem fogja elvenni tőle. Meglehet, valóban egy nagy ír család feje,
de a legutóbbi néhány esztendőben jól megvolt nélküle a família, hát majd ezután is nélküle kell
elboldogulnia. Skye az o felesége! Az övé!
ʹ Nagyon ádáz képet vágsz, Geofrey. Vétettem netán ellened? Valami rosszat tettem talán?
ʹ Nem, nem, szívecském! ʹ nyugtatta mosolyogva a férje. ʹ Csak arra gondoltam, hogy milyen
nagyon szeretlek.
Hozzásimult az asszony, és az ura vallanak, támasztotta fekete fejét.
ʹ És én hogy szeretlek, drágám! Ó, Geofrey, olyan szörnyűséges perszóna vagyok. Nem tehetek róla,
de nem egyszer eszembe jut: milyen szerencsénk van, hogy Mary meghalt.
ʹ És azt hiszed, hogy ha nem hal meg, akkor kiengedlek a kezemből? Soha! Abban a pillanatban, hogy
Dartmoorban megláttalak, elhatároztam, hogy az enyém leszel. Sose eresztelek el, Skye! Te az enyém
vagy, hozzám tartozol.
Szája vadul lecsapott az asszony ajkaira, Skye pedig viszonozta a szenvedélyt; csókra csókkal,
simogatásra simogatással válaszolt, s a végén megint az immár megszokott, de mindig megújuló,
mindig más és más, forró együttlétben lángoltak.
Kimerülten, zihálva omlottak egymás mellé aztán. És Geofrey szelíden dorgálta a feleségét:
ʹ Ez nem mehet így tovább, angyalkám. Vigyáznunk kell a gyerekre.

ʹ Tudom ʹ válaszolt halkan Skye ʹ, de Isten a tudója, Geofrey, úgy, de úgy imádlak, és imádom, ha
szeretkezel velem.
Elmosolyodott a szoba homályában a férfi, s magához húzta az asszonyt.
ʹ Most aludj szépen, én pajzán kis feleségem ʹ mondta. ʹ Sajnos, hamarosan vissza kell térnünk az
udvarba, szolgálni a királynőt. Akkor aztán mérsékelned kell az étvágyadat, aranyom, mert hát a
királynő igen kevés időt hagy az őt szolgálóknak a maguk személyére.
ʹ Sose félj, Southwood! ʹ simult hozzá az asszony. ʹ Ha kell, mindig tudok időt szakítani!

19. fejezet

ʹ Siessen, úrnőm! ʹ szólt sürgetőn Daisy. ʹ Tudja, ugye, hogy a királynő mennyire nehezményezi, ha
az udvarhölgyek késnek a vecsernyéről.

ʹ A királynő udvarhölgyeinek egyike se várandós ʹ zsörtölődött Skye. ʹ Ha valamelyik netán teherbe
esik, menten hazaküldik vidékre. De engem bizony nem! Nem és nem! Az én aranyos Skyeomʹnak
bezzeg mindig ott kell lennie a királynő közelében. Kíváncsi vagyok, hagyʹe elég időt a fiam
megszülésére! ʹ Skye lesimította ruháját domborodó hasán. ʹ így! Most már szalonképes vagyok.
Add ide azt az illatosító labdacsot, Daisy.
Skye átvette, aztán kisietett a lakosztályából, és a palota folyosóinak útvesztőjén át a kápolnához ért.
Hallotta a fiúkórus fuvolázó hangját:
Fejünk meghajtjuk előtted, ó, nagy szentség, tisztelünk.
Úgy tett, mintha észre se venné Geofrey apró homlokráncolását, és becsúszott férje mellé a
templomi padba.
ʹ Nehezen ébredtem ʹ suttogta. Geofrey megszorította a felesége kezét.
ʹ Devonshireʹben kéne lenned ʹ súgta vissza Geofrey, és Skye rábólintott.
Az istentisztelet rövid ideig tartott. Aztán az udvar kitódult táncolni, a vacsorát ugyanis tánc követte.
Erzsébet fürkésző szeme kíváncsian nézett végig kedvenc udvarhölgyén, miközben a többiek a
termekben nyüzsögtek. Tehát ez a Southwood már az előző/elesége életében megízlelte a tiltott
gyümölcsöt! Vajon mi történt volna, ha az a nő nem hal meg? Aztán rátört Amynek, Robert Dudley
elhunyt feleségének az emléke. Erzsébet igyekezett nem gondolni rá. Ezúttal azonban sehogy sem
tudott megszabadulni a gondolattól. Amy Dudley emléke kísértette Tudor Erzsébetet. A királynőnek
igen határozott és szilárd erkölcsi értékrendje volt, tudta tehát, hogy bizony megkívánta egy másik
asszony férjét. Most, hogy az a másik nő meghalt, mégpedig határozottan rejtélyes körülmények
között, a királynő eltűnődött ʹ nem először ʹ, hogy vajon mi az igazság. Sok más emberrel
ellentétben nem gondolta, hogy Róbert Dudley bérgyilkossal megölette a feleségét. Erzsébet
túlságosan jól ismerte Dudleyt. Igaz, mindig is emésztő vággyal sóvárogta az angol királyi trónt. De
nem kellett mást tennie, mint ʹ várni. Amy ugyanis halálos, gyógyíthatatlan beteg volt. Értelmetlen
lett volna tehát megölni vagy megöletni, s ezzel kihívni maga ellen a gyanakvást.
De van még két lehetőség. Az egyik: az ő kedves Cecilje vagy más valaki, aki nem akarta, hogy Dudley
legyen a királynő férje, tehát az uralkodójuk, megszervezte Amy halálát, tudva jól, hogy milyen
izgalmat, sőt botrányt kelt majd Dudley nejének elhunyta. A másik lehetőségʹszegény kis Amy
bosszút akart állni Erzsébeten, amiért a királynő elorozta tőle a férje szerelmét, vagy pedig
egyszerűen azért, mert kétségbe ejtette orvosa szomorú jóslata, és levetette magát a lépcsőn, abban
a tudatban, hogy ez a megszenteletlen, dicstelen halál semmivé teszi majd Róbert és Erzsébet
frigyének esélyeit.
Lehetségesʹe oly mélységesen imádni férfit, mint ahogyan Amy Dudley sokáig szerette az ő
Robertjét, és később hasonló, mindent elsöprő szenvedéllyel gyűlölni? ʹ töprengett Erzsébet. Ó,
milyen más lett volna, ha Amy természetes halállal hal meg! Erzsébet olykor felelősnek érezte magát
Dudley feleségének haláláért. Ez nem igazságos! Mérgesen hessegette el magától a gondolatot, és
sikerült ismét Lynmouth grófnéra összpontosítania.
Igazán haza kéne engednem Skyeʹt Devonba, tűnődött, de oly kevés a szórakoztató nő az udvarban!
Talán egyʹkét hét múlva elengedem, fontolgatta.

Milyen sugárzó a grófné arca! ʹ gondolta Erzsébet. A ruhája szederkék selyem, a mély dekoltázs
pompásan érvényesíti a nagyon is telt kebleket. Az ingvállba gyűrt, lágy, krémszínű selyem
szemérmesen ellensúlyozza a mély kivágást. Ugyanilyen selyem borítja a ruhaujjakat. Skye fekete
haja igen szabályos frizurába volt elrendezve, és a tarkón kontyban végződött. Vékony aranyszálakból
készült háló feszült a hajkoronán. Az asszony karcsú nyakát ékesítő, hosszú, dupla gyöngysort a
teremben minden nő irigyelte. Maga Erzsébet is.
Skye nem csatlakozott a táncolókhoz, inkább elüldögélt a királynő széke melletti zsámolyon.
Elégedetten nézte a táncolókat. A királynő imádott táncolni, és nemigen volt módja ülve maradni az
est folyamán.
Lord Dudley, amikor éppen nem táncolt Őfelségével, ott állt Erzsébet trónusa mellett. S egyszer csak
Skye csupasz vállára tévedt a keze. Megfagyott a vér az asszony ereiben, Dudley pedig halkan
felnevetett:
ʹ Hallottam dicsekedni Southwoodot, hogy milyen csodálatosan finom a maga bőre, asszonyom. ʹ
Hosszú, elegáns ujjai lassan kúsztak a keblek halmai felé. Könnyedén, szinte nemtörődöm módon
simogatta meg a nőt. ʹ Southwood nem hazudott ʹ búgta kihívóan Dudley, és lassan visszahúzta a
kezét.
ʹ Veszélyes játékot űz lordságod ʹ mondotta Skye halkan, de dühösen. Alaposan megnézte magának
a királynő kegyeltjét, egyáltalán nem óhajtva leplezni megvetését. Jóképű férfi azok szemében, akik
ezt a típust vonzónak találják, gondolta. Magas, előkelően karcsú; s mindig piperkőci gonddal
öltözködik. Hosszúkás, arisztokratikus arca, vékony kezei hangsúlyozzák a.. no, mondjuk, az
eleganciáját. Ezt Skyeʹnak el kellett ismernie. Nem olyan ember ez a Dudley, hogy csak úgy keresztül
lehessen nézni rajta. Még az általában jól öltözött udvaroncok között sem. Volt azonban egy
szépséghibája. Mintha csak a természet, amely ily jóképűvé és formássá alkotta, nem tudta volna
elviselni, hogy minden jóval ellásson egy közönséges halandót: Dudley sötétvörös haja igencsak
ritkult, mint ahogyan ritkás volt a bajusza és az igen rövidre nyírt, igen ápolt szakálla is.
Fekete szeme kissé fátyolos volt, és sose sikerült egyenesen a beszélgetőtárs szemébe néznie. Ezzel
szöges ellentétben, nagyon is, szinte brutálisan lényegre törő volt a beszéde:
ʹ Nagyon is élvezem a játékot, amit űzök, kedvesem ʹ válaszolt harapósan. Maró gúnnyal villant meg
a szeme. ʹ Most szeretne pofon ütni, nemde, Lady Southwood? De aligha vághatja pofon a királyát,
mi?!
ʹ Maga még nem király, Lord Dudley ʹjelentette ki Skye, akit megbotránkoztatott a férfi arcátlansága.
ʹ De az leszek, kedvesem, sose féljen! Böskének férjhez kell mennie s utódokat kell világra hoznia,
hogy legyen aki örökli Anglia trónját. A királyi tanács pedig előnyben részesít egy jó, megbízható
angolt holmi külföldi majommal szemben. Nem akarna a király szeretője lenni, kedvesem?
ʹ Elviselhetetlen alak maga ʹ dühöngött Skye, felkászálódva a zsámolyról. ʹ Sértő módon viselkedik,
lordom!

Sikerült felállnia, s megtalálni az egyensúlyt. Aztán a tőle telhető méltósággal lassan elvonult. A
kártyaszobában talált egy üres széket. Leült és csatlakozott a kártyázókhoz. Nagyon mérges volt, és
ádázul összpontosított a játékra.
Sose kedvelte Róbert Dudleyt, túlságosan becsvágyónak tartotta, ráadásul arrogánsnak, gőgösnek.
Szabad bejárása volt Dudleynak a királynői lakosztályba, s különösen akkor szeretett ott lebzselni,
amikor úgy gondolta, hogy a királynő környezetéhez tartozó nőket hiányos öltözetben láthatja.
Merészen szemlélgette őket, és amikor a szerelemtől megkótyagosodott fiatal királynő nem nézett
oda, a lord keze még nagyobb merészségekre vetemedett. Skyeʹt megdöbbentette, hogy Dudley
ilyen szemérmetlen módon próbált közeledni egy várandós asszonyhoz. ͣBár ne ezt az embert
választaná férjül Erzsébet!͟ ʹ gondolta, de aztán elmosolyodott. Az ifjú királynő eszesebb és
bölcsebb, mint amilyennek a környezete hiszi. Bár ne homályosítaná el az ítélőképességét a szerelem.
Skye előtt egyre magasabbra tornyosult az aranypénz. Egyszerre csak Grenville lépett hozzá:
ʹ Elkísérhetem a vacsorázó asztalhoz, Skye? ʹ kérdezte.
Csillapodott Skye haragja. Nyereségét a derekán fityegő kis selyemzacskóba tömte, rámosolygott a
lordra, elnézést kért a kártyapartnerektől, és ʹ nagy megkönnyebbülésükre ʹ távozott.
ʹ Igen, Dickon; farkaséhes vagyok ʹ mondta. ʹ Southwood hol van?
ʹ A királynő mellett. Hírt kaptam Robbieʹtól.
ʹ Ó! Mondja, Dickon, mondja! Jól van Robbie?
ʹ A Hornʹfok Indiaiʹóceán felöli oldalán találkozott vele egy épp most Londonba érkezett kis
kereskedelmi flotta. Teljes épségben volt Robbie flottája, és ő maga is. Van a maga számára néhány
levelem. Holnap elhozom.
Közben az ebédlőbe értek. Színes pompába öltözött udvaroncok nyüzsögtek a teremben. Csevegtek,
és bőségesen tálaltak maguknak a hatalmas büféből.
ʹ Csak colchesteri osztrigát fogok enni ʹjelentette ki Skye, jól megrakva a tányérját.
ʹ A várandós nők különcködő szeszélyei ʹ ugratta Grenville.
ʹ Ugyan honnan tud ilyesmit, Dickon? ʹ ingerkedett viszonzásul Skye. ʹ Hisz' mihelyt észreveszi, hogy
a felesége állapotos, máris száműzi a szerencsétlen asszonyt Devonshireʹbe!
ʹ A saját érdekében, Skye. Meg persze a gyerek egészsége érdekében is.
ʹ Hiszi a piszi! Azért csinálja, Dickon, hogy nyugodt lelkiismerettel hentereghessen a lotyókkal a
legjobb londoni bordélyokban ʹ nevetett Skye, aztán felnyársalt egy osztrigát és egészben lenyelte.
ʹ Túlságosan szókimondó maga ahhoz képest, hogy asszonyszemély ʹ dünnyögte Grenville
elvörösödve. ʹ És túlságosan szép ahhoz képest, hogy előrehaladott állapotban van.

ʹ Mondja csak, Dickon, megpróbálna komolyan udvarolni nekem, ha nem volnék áldott állapotban?

ʹ Az Isten szerelmére, Skye! ʹ tiltakozott Grenville.
ʹ Csak kérdeztem, Dickon. Tudja, én szeretem Geofreyt. És szeretném magát a barátaim között tudni,
akárcsak a férjem. És szomorú lennék, ha folyton el kéne hárítanom a próbálkozásait. A szépség nem
jár szükségképpen együtt laza erkölccsel. Van erről tudomása?
ʹ Kikezdeni Geofrey Southwood feleségével: felér az öngyilkossági kísérlettel ʹ motyogta de
Grenville. ʹ A testi épségem érdekében úgy gondolok magára, Skye, akár az én drága húgaimra.
Skye nyájasan megveregette a lord karját.
ʹ Örömmel hallom, Dickon ʹ kacsintott fel rá.
ʹ Ringyó! ʹ hangzott ekkor egy felháborodott üvöltés, éles csattanástól kísérve. Egy pillanat alatt
csend támadt a teremben. Skye és Grenville döbbenten néztek a felfordulás irányába. Minden
tekintet a szoba egyik sarkába meredt, ahol Lord Basingstoke alakja tornyosult egy nagyon szép,
aranyhajú nő fölé, aki térden kushadt előtte és földagadt orcáját tapogatta. A nemes úr éktelenül
dühöngött, olyan vörös volt az arca, akár a bársonyzekéje. Nyakán kidagadtak az erek, vizenyős
szeme villogott mérgében. Újra pofon vágta az asszonyt, és megismételte a szitkot:
ʹ Ringyó!
Több úr is odaugrott, fékezni igyekezvén a lordot, akit gutaütés kerülgetett.
ʹ Úristen! ʹ sipítozott valaki. ʹ Hisz ez Lady Bürke! Annak az írnek a felesége!
A hölgy halkan sírdogált. Egek, milyen tökéletesen gyönyörű nő! ʹ gondolta Skye. Aztán, szinte nem
tudva, mit cselekszik, átfurakodott a tömegen, és a zokogó asszony fölé hajolt:
ʹ Nocsak, kedves ʹ karolta át gyengéden és fölsegítette. ʹ Holnap már egész más lesz a pletykatéma,
és ezt az ügyet mindenki elfelejti ʹ mondta szelíden, nyájasan.
Gonstanza hálásan pillantott rá.
ʹ A Krisztusát, Lady Southwood! ʹ kiáltott fel Lord Basingstoke. ʹ Hozzá ne nyúljon! A velejéig rothadt
egy nőstény! Tisztességes asszony szóba se állhat vele!
ʹ Szégyellje magát, lordom! ʹ hallatszott Skye csengő hangja. ʹ Egy úrinőt merészel mocskolni,
méghozzá a királynő jelenlétében!
ʹ Hogy ez a perszóna egyáltalán mutatkozni merészel a királynő társaságában, már önmagában is
botrányos! ʹ ordította Basingstoke.
ʹ A riherongyok legocsmányabbika. A minden nők legtisztábbja és legerényesebbje társaságában!
ʹ Nagy lármát méltóztatik csapni, kedves lord ʹ mondta fásultan Skye. ʹ De még nem hallottam, hogy
voltaképpen mi az oka a megbotránkozásának.
ʹ Igen, ez engem is érdekel, uram ʹ szólt Niall Bürke, aki közben átfurakodott a tömegen. Zekéjéből
előhúzta az egyik kesztyűjét, és arcul csapta vele Lord Basingstokeʹot. ʹ Ezennel kihívom párbajra.
Hol és mikor vívjunk meg?

ʹ Nem, nem, uram! Nem ér annyit ez a lotyó. Nem venném a lelkemre a maga halálát, és én se
hagynám megöletni magam egy ilyen ribanc miatt. Mindenható Isten! Hát maga tényleg ilyen vak,
ember?! Constanza hónapok óta a szeretőm. Igen, igen, fölszarvazta magát, uram, de ami még ennél
is rosszabb, fölszarvazott engem is. És nem csupán egy valakivel, hanem mindenkivel, akinek volt elég
aranya, hogy megfizesse az árát.
Ezzel Basingstoke kirántotta Constanzát Skye oltalmazó öleléséből. Magasba tartotta a nő kezét, és
bömbölve jelentette be:
ʹ Urak! Íme, a Könyves Hölgy! Claro madám leghíresebb attrakciója! A leglátogatottabb nőszemély
egész London városában!
Az udvar egy emberként morajlott fel megdöbbenésében. A nők megbotránkozva, de izgalomtól
bizseregve, a férfiak előrenyomakodva, hogy jobban lássák a botrány tárgyát. Constanza árvácskaszín
szeme tágra nyílt a rémülettől, amikor meglátta a sok fontoskodó, beavatott és idétlen vigyort.
Képtelen volt úrrá lenni reszketésén, és ájultan esett össze.
ʹ Kedves Lord Basingstoke! ʹ hangzott fel. Egyszeriben utat nyitott a királynőnek a hemzsegő tömeg,
Erzsébet pedig felséges tartással lépett a helyszínre. ʹ Kedves Lord Basingstoke ʹ ismétlem. ʹ Ezek
ijesztő vádak. Vannak bizonyítékai?
ʹ Vannak, felség, de nem szeretném őket a nyilvánosság előtt kiteregetni.
ʹ De uram! Maga helyesnek tartotta a nyilvánosság elé vinni ezt az ügyet, úgyhogy most bizony a
nyilvánosság előtt kell szellőztetnie a részleteket is. Beszéljen, vagy ellenkező esetben haladéktalanul
kövesse meg Lord Burkeʹöt.
ʹ Ahogy óhajtja, felség.
Basingstoke felsóhajtott és belekezdett a mondókájába:
ʹ Néhány hónappal ezelőtt a szeretőmmé tettem Lady Burkeʹöt. Idő múltán szeretetem és
csodálatom jeléül megajándékoztam egy ritka.képeskönyvvel. A képek, hogy is mondjam.
Szeretkezési, jeleneteket ábrázoltak.
A tömegből vihogás és röhögés hallatszott, de a királynő egyetlen homlokráncolása azonnal véget
vetett a rakoncátlankodásnak, és Basingstoke folytathatta a beszámolót:
ʹ Röviddel ez után a fülembe jutott a híresztelés, hogy Claro madám nyilvánosházában új attrakció
van: egy Könyves Hölgynek nevezett nő. Aztán néhány héttel ezelőtt értesültem, hogy a Claro
bordélyban verseny lesz maga Claro és a Könyves Hölgy között. A verseny tétje. Bocsánatot kérek,
felség, a szókimondásomért. Szóval a verseny tétje, hogy melyikük tudja meghágatni magát több
férfival huszonnégy óra leforgása alatt. Nagy pénzekben ment a fogadás, és mivel aznap se nappal, se
éjszaka nem kértek belépődíjat Glaróékʹnál, magam is elmentem barátokkal, megnézni a cirkuszt.
Úristen, felség! A férfiak olyan gyors egymásutánban mentek be a nők szobájába és jöttek ki tőlük,
hogy az ember alig győzte kapkodni a fejét. Minden látogatás után húztak egy strigulát. Egy arany
ellenében mindenki bekukkanthatott a két hálószobába. Befizettem az aranyat. Képzelhetik a
megdöbbenésemet, amikor fölfedeztem, hogy a Könyves Hölgy nem más, mint a tulajdon barátnőm!

ʹ És pontosan hogyan fedezte fel, Lord Basingstoke? ʹ érdeklődött a királynő. Nincs választása,
gondolta: most már meg kell hallgatnia az egész történetet.
ʹ Constanzán van egy szokatlan ismertetőjel. Azon kívül pedig az a kötet az ágy melletti polcon.
Amikor megkaptam, biztosítottak róla, hogy egyetlen példány.
Tudor Erzsébet elgondolkodva csücsörítette az ajkát. Ennél nagyobb botrány nem volt még az
udvarban, amióta trónra lépett.
ʹ Lépjenek előre azok a férfiak, akik látogatást tettek a Könyves Hölgynél ʹ parancsolta. ʹ Gyerünk,
uraim! Fogadni mernék, hogy a Glaroʹféle szajháknál nem voltak ilyen tartózkodóak!
Tágra nyílt Erzsébet szeme, amikor látta, hogy mennyien lépnek előre.
ʹ Lelkemre mondom, uraim, azt hittem, kellőképpen elfoglalja magukat, hogy az udvarhölgyeimre
vadásznak ʹ jegyezte meg fanyarul a szégyenkező udvaroncok nagyszámú csoportjának láttán.
Kiválasztott közülük tízet, a többit elbocsátotta.
ʹ Mindnyájan látták a hölgy anyajegyét? ʹ kérdezte. Ünnepélyesen rábólintottak. ʹ Rendben van,
urak. Egymás után menjenek oda Lord Burkeʹhöz, és súgják a fülébe a pontos leírást.
Niall Bürke szilárdan állt, akár a szikla, arckifejezése is rideg volt és kifürkészhetetlen, amikor a tíz ʹ
roppant zavart ʹ férfiú sorban odalépett hozzá, súgott valamit, majd elosont és a lehető
legsebesebben tűnt el a tömegben.
ʹ Maga is, Basingstoke! ʹ utasította a lordot a királynő. Amikor Constanza vádlója is végzett, Erzsébet
feltette a kérdést:
ʹ Nos, Lord Bürke, igazat mondtak ezek az urak?
ʹ Igen, asszonyom. Az én örök szégyenemre.
Constanza közben visszanyerte eszméletét, és Skye karjaiban nyöszörgött, mint aki szörnyen kínlódik.
Niall keserű, de szánakozó pillantást vetett rá.
ʹ Vissza kívánjaʹe vonni a kihívását, Lord Bürke? ʹ kérdezte a királynő. Szelídebb volt most a hangja,
mint korábban, az egész iszonyatos kihallgatás folyamán.
ʹ Nem, felség. Lord Basingstoke ugyan roppantul meg van botránkozva, mégis felelős, amiért elsőnek
csábította el a feleségemet és szégyent hozott a nevemre. Nem vonom vissza a kihívást.
ʹ Jól van, uram. Akkor hát itt és most intézzük el ezt az ügyet. Lesz szíves intézkedni, Lord Dudley. A
bálterem megfelel a célnak. Gondoskodjék párbajsegédekről.
ʹ Vállalom, hogy Lord Bürke segédje legyek ʹ lépett ki a sorból Geofrey Southwood.
Skye aggódó kis kiáltást hallatott, a királynő azonban nyugtatóan veregette a vállát:
ʹ Ne aggódjon, Skye drágám. Megígérem, hogy nem életreʹhalálra megy a dolog. Mindketten értik,
ugye, uraim? A becsület követelményeinek eleget kell tenni, de ez minden!

Lord Dudley kiválasztotta Lord Basingstoke párbajsegédjét a nagyon is húzódozó urak közül. A
Könyves Hölgy vendégeinek egyike volt ő is.
ʹ Madarat tolláról. ʹ csipkelődött Dudley. Megvető pillantásokat kapott a szellemeskedése fejében. A
jelenlévők tudták, hogy ő maga is a szóban forgó hölgy vendégei közé tartozott, de nem merte
bevallani a királynő jelenlétében.
A faburkolatú bálteremből egyʹkettőre kihordták az asztalokat, székeket, a karzatról pedig
elparancsolták a zenészeket. Skye talpra segítette Constanza Burkeʹöt, és a királynőhöz vonszolta.
Erzsébet pillantásra sem méltatta a zaklatott teremtést, csak annyit mondott csöndesen:
ʹ Ma estétől kezdve, Lady Bürke, nem látogathatja az udvart. Constanza lehajtott fejjel vette
tudomásul a kitiltást.
A párbajozok a terem két végében álltak fel, egymással szemben.

Mindketten levetették díszes zekéjüket, nyitott nyakú ingben készülődtek. Dudley fontoskodva
sürgött a két csoport között.
Toledói acélból készült, hajszálvékony tőrök kerültek elő. A segédek kipróbálták mind, aztán
kiválasztottak kettőt.
ʹ Kár, hogy nem ölheted meg azt a nagyképű frátert, Niall ʹ dünnyögte Geofrey Southwood.
ʹ Legyen meg Isten akarata ʹ mondta halkan Niall Bürke, miközben nagyon lazán illesztette tőre
hegyére a királynő elrendelte védőburkot.
ʹ Ámen ʹ mondta jámborul a gróf, s úgy tett, mintha ellenőrizné a védőkarikát.
ʹ Több fényt! ʹ adta ki a parancsot a királynő, mire új viaszgyertyákat hoztak.
ʹ Az urak és segédeik előrelépnek! ʹ utasította a résztvevőket Dudley. ʹ Nos, jó urak, ez a párbaj
becsületbeli ügy. A becsület pedig akkor áll helyre, amikor az egyik fél harcképtelen lesz. Érthető? ʹ A
résztvevők bólintottak. ʹ Akkor hát: segédek a semleges sarokba! Uraim, en garde!
Az udvari vívás technikájának látványos balett bemutatója következett. A párbajozok körülbelül
egyenlő erőt képviseltek. Basingstoke valamivel alacsonyabb volt Niallnál, de testsúlyban felülmúlta
ellenfelét. Lassan körbejárták egymást a harcoló felek, aztán hirtelen egymásnak rontottak, de
mindjárt vissza is húzódtak. Mindketten felmérték, mit tud a másik. Erőpróba volt. Keresték egymás
gyengéjét.
Az udvaroncok izgatottan dőltek előre. Megbűvölve és halkan biztatták a harcolókat. Az ifjú királynő
mozdulatlanul állt, csupán hosszú, elegáns kezének apró remegése árulkodott idegességéről,
őszintén undorodott a szépséges Lady Bürke viselt dolgaitól, viszont kellemes izgalomba hozta a két
jól megtermett férfi küzdelme. Bárha értem vagy miattam párbajoznának férfiak! ʹ gondolta
sóvárogva Erzsébet.

Constanza Bürke növekvő kétségbeeséssel figyelte a fejleményeket. Vajon mit fog csinálni vele Niall?
Valószínűleg meg fogja ölni. ͣIsten a tudója, megérdemelném" ʹ gondolta az asszony. Vajon miért
tört rá ez a borzalmas betegség? Halkan sírdogált.
Skye idegesen figyelte a párbajt. Hála istennek, a királynő védőkarikák alkalmazását rendelte el. Ha
Geofrey volna kénytelen csatázni most, nem sebesülne meg. Vajon mi késztethette arra a férjét, hogy
önként jelentkezzék párbajsegédnek Lord Bürke oldalán? ͣTudómmal nem barátok", ʹ gondolta az
asszony. Bár szomszédok a Strandén. Skye mélységes szánalmat érzett mind az ír nemes úr, mind a
szerencsétlen felesége iránt. Khalid mesélt neki olyan nőkről, mint ez a Constanze Bürke, olyan
asszonyokról, akik sose tudnak betelni a szerelemmel, mindig több és több kell nekik. Skye tudta,
hogy Lady Bürke alapjában véve nem gonosz teremtés.
Hirtelen úgy érezte Lynmouth grófnéja, hogy nagyonʹnagyon fáradt. Ha ez itt véget ér, engedélyt kér
a királynőtől, hogy terhessége végső időszakára hazamehessen.
Niall Bürke keringett ellenfele körül, elhárítva Basingstoke erőteljes támadását. Előrelendült és
villámgyorsan riposztozott. Szemmel kísérte a tőrhegyre illesztett védőkarikát. Lazán volt
odahelyezve, rövidesen leesik. Erőltette a támadást, mert mélységes harag dúlt a szívében.
A derekasan védekező Lionel Basingstoke ráeszmélt, hogy szörnyűségesen hibázott, amikor hagyta,
hogy önérzete, büszkesége és temperamentuma felülkerekedjék a józan eszén. Látta, hogy ellenfele
tőrhegyén lazul a védőburok, és átlátta Lord Bürke szándékát. ͣMeg kell halnom" ʹ gondolta.
Méghozzá egy ilyen lotyó miatt. Vajon miért nem verte el egyszerűen ʹ és érdeme szerint ʹ ezt a nőt?
Aztán hagyta volna, hogy Constanza folytassa üzelmeit. Basingstoke testét ellepte a félelem és a düh
verítéke.
Ideʹoda hullámzott a küzdelem, míg aztán az idősebb és súlyosabb Basingstoke fáradni kezdett. Egy
meggondolatlan pillanatában hagyta, hogy ismét elragadja a harag, s lerántva tőréről a védőkarikát,
ráförmedt Niallra:
ʹ Rendben van, te felszarvazott ír, vessünk véget ennek a. Eltöprengve szűkült össze Niall ezüstszürke
szeme, aztán vadul, ádázul rávigyorgott ellenfelére. Ez az ostoba angol tette meg az első lépést; most
aztán lelkifurdalás nélkül megölheti. Megvillantotta tőre hegyét, és így válaszolt:
ʹ Remélem, te bűzlő angol disznó, van törvényes örökösöd, mert ha nincs, akkor még egy pillanat, és
kihal a családod!
Ezzel rohamozott ʹ és szúrt. A penge könnyedén kerülte meg Basingstoke elhárító mozdulatát, és az
angol mellébe hatolt.
Megdöbbenés ült ki Basingstoke arcára, aztán előrebukott. Estében fölfelé lendült a tőre, és kicsiny,
de alaposan vérző sebet ejtett az ír mellkasán. Skarlátpirosan virított a vér Lord Bürke fehér selyem
ingmellén.
A halálos csendet ijesztő sikoly törte meg. Mindenki arra fordult, hogy tanúja legyen Constanza Bürke
hisztériás kitörésének. De nem ő sikoltott, hanem Lynmouth grófnéja ʹ ott állt, mereven,
mozdulatlanul, szeme befelé tekintett, valamilyen ismeretlen, rémséges jelenségre. Megint
felsikoltott; aztán ezt kiáltotta:

ʹ Megöltem! ʹ és szívet tépően felzokogott. ʹ Édes Jézusom! Megöltem!
Arcát eltorzította a rémület görcse, aztán hirtelen az előtte lejátszódó jelenetre tévedt a pillantása.
Hasához kapott, elájult, lassan omlott le a padlóra, s ott feküdt, összeroskadt roncsként.
A kavargó, lármás zűrzavarban Geofrey Southwood is, Niall Bürke is odaugrott, hogy felfogják Skyeʹt.
Elsőnek a gróf termett a felesége mellett, gyilkos pillantást lövellve Burkeʹre. Karjaiba vette Skyeʹt,
utat tört magának a locsogóʹfecsegő udvaroncok tömegén keresztül, s a palotán átcipelte le az
asszonyt a folyópartra, ahol a bárkája kikötött volt.
ʹ A grófné vajúdik ʹ közölte csónakosaival. ʹ Evezzetek haza, mégpedig olyan gyorsan, ahogy még
soha! Egyʹegy aranypénz üti a markotokat, ha idejében és biztonságban érünk haza.
A hűvös levegő magához térítette Skyeʹt, miközben a bárka elhúzott a parttól. Kinyitotta a szemét:
ʹ Geofrey?
ʹ Itt vagyok, édesem. Hogy érzed magad? ʹ Jön a gyerek!
ʹ Tudom. A hasadhoz kaptál, aztán elájultál. Kapóra jött ez a párbaj! Azt fogják hinni az emberek,
hogy koraszülés történt, hogy a megrázkódtatás miatt hoztad világra a fiunkat időnek előtte.
Aggódva pillantott a feleségére.
ʹ Emlékszem, Geofrey. Mindenre emlékszem! ʹ suttogta alig hallhatóan Skye.
A férje felsóhajtott.
ʹ Tudom, Skye ʹ mondta csendesen. ʹ Láttam az arcodat, mielőtt elájultál. Mi idézte fel az egészet,
drágám? Az, hogy Bürke megsebesült?
ʹ Igen! A kalózok rálőttek a kis csónakra akkor, és megsebesítették Niallt. Akkora volt a vérfolt az
ingén, hogy azt hittem, vége. És most, amikor megint megsebesült, felrémlett az egész. Ugye,
Niallnak nem történt nagyobb baja?
A gróf megnyugtatóan rázta a fejét. Skye pedig elhallgatott; arcára kiült a töprengés.
ʹ Szeretlek, Skye ʹ szólt Geofrey.
Az asszony ráemelte szív alakú arcát, s a zafírkék szemek állhatatosan néztek a világoszöld
férfiszemekbe.
ʹ Én is szeretlek, Geofrey drágám. Nagyon!
Szorosan ölelte magához feleségét a férfi. Hát persze, hogy szereti őt, a férjét. Most nagy fájdalmai
vannak, vajúdik az ő, Geofrey Southwood gyermekével, azzal, aki a szerelem pillanataiban fogant, s
akkor, amikor Niall Bürke emléke egyszerűen nem létezett Skye tudatában. De ha a gyerek
megszületik és Skyeʹnak módjában lesz világosan átgondolni mindent ʹ vajon akkor is fogja szeretni
őt, Geofreyt?

Skye nyugodtan feküdt férje karjaiban. De agyában örvénylettek a gondolatok. O'Malley! ö Skye
O'Malleynek született! S ő az innisfanai O'Malley családfeje! És két fia van: Ewan és Murrough! Jaj,
Istenem! Vajon ki vigyázott a fiaira egész idő alatt? Hát: Anne! Anne egész biztosan vigyázott rájuk,
de Michaelʹra is, meg a féltestvéreire is. Úristen! Vajon ki viselte gondját az O'Malley család hajózási
érdekeinek? Megkérdezi majd Geoífreyt, mert Geofrey minden bizonnyal tudja. Úgy látszik, Geofrey
tisztában van az ő, Skye valódi kilétével. Ráadásul: ő maga is kíváncsi, hogy a férje mióta tud mindent!
Úgy érezte, hogy ʹ nagyon mélyről ʹ ismét rátör a fájdalom. Olyan mélyről, hogy még a lábujjai is
megfeszültek. Hagyta, hogy egész testén úrrá legyen a fájás. Nagyokat lélegzett, így könnyebb volt
kibírni. Nem is ébredt tudatára, hogy szorosan kapaszkodik a férjébe.
ʹ A fiaim? ʹ kérdezte. ʹ Mi lett a fiaimmal?
ʹ Biztonságban vannak ʹ válaszolta Geofrey. ʹ A mostohaanyádnál.
ʹ És a család többi része?
ʹ A nagybátyád viseli a gondját, akárcsak az O'Malley féle üzleti érdekeltségeknek. A nagybátyád
pedig jelenleg Connaught püspöke.
ʹ Mióta vagy tisztában a valódi kilétemmel?
ʹ Néhány hónapja. Lord Bürke röviddel az esküvőnk után felkereste Robbieʹt. Az esküvőn észrevette
azt a nagyon vonzó, csillag alakú kis anyajegyet a kebleden. Kíváncsi lettem, hogy vajon honnan
tudott erről az ismertetőjelről Niall Bürke, akihez, ugye, testvéri kapcsolat fűzött egész előző
életedben.
ʹ Erre én is kíváncsi volnék ʹ jelentette ki Skye, és jóllehet Geofrey f tudta, hogy a felesége hazudik,
ettől csak még jobban szerette; Skye annyira szereti őt, hogy ezzel a hazugsággal akarja megkímélni.
ʹ És fokozottan kíváncsi vagyok arra, hogy miért nem fogott gyanút, még mielőtt megpillantotta azt
az anyajegyet. Nem változhattam meg annyira... az óta.
ʹ De hát Senora Goya del Fuentes nem reagált Bürke célzásaira ʹ mondta Southwood. ʹ S jóllehet az
illető hölgy nagyon hasonlított Skye O'Malleyre, az iratai rendben voltak, hogy úgy mondjam.
Kifogástalan rendben. Azóta már tudtomra adta Bürke, hogy azt hitte, egyike vagy apád fattyú
leányainak.
Újabb fájdalomhullám árasztotta el Skye testét, de azért nagyot nevetett, és Geofrey se állta meg,
hogy el ne nevesse magát.

ʹ Valóban az apámra vallott volna, hogy egy algíri zárdában helyezze el valamelyik fattyú lányát. De
vajon hogy magyarázta meg magának Lord Bürke a keresztnév azonosságát?
Közben csökkent Skye fájdalma.
ʹ Erre képtelen volt magyarázatot találni, úgyhogy majdnem megőrült.

ʹ Igen ʹ mondta elgondolkozva Skye. ʹ El tudom képzelni, hogy majdnem az őrületbe kergette
Burkeʹöt a dolog. Niall mindig is nyugtalan ember volt.
ʹ Szerelmes beléd, Skye.
ʹ Tudom, Geofrey.
ʹ És te? ʹ Tudta, hogy ezt nem lett volna szabad megkérdezni tőle, kivált most nem, de hát kicsúszott
a száján a kérdés, ellenállhatatlanul.
ʹ Geofrey, én drága uram! Én a tiéd vagyok, és a tiéd akarok lenni. Mihelyt világra hozom a
fiúgyermekünket, mindent elmondok neked Niall Burkeʹről és Skye O'Malleyről. És amikor befejezem
az elbeszélésemet, akkor is a tiéd leszek, mivelhogy így döntöttem.
Ezt akarta vajon Geofrey hallani? Pillanatnyilag mindenképpen be kell érnie ennyivel. Mindketten
elhallgattak. Hallották az evezők csapódását, amint bárkájuk hasította a vizet és haladt velük lefelé a
folyón, a Lynmouth ház irányába. Skyeʹra most gyakrabban törtek rá a fájások és a gróf, aki már
tudta, hogy feleségének ez a negyedik szülése, nem remélte, hogy még idejében hazaérkeznek. Skye
hirtelen felnyögött és élesen felsikoltott.
ʹ Mi van, szerelmem? ʹ kérdezte aggódva Geofrey. Átkozottul tehetetlennek érezte magát.
ʹ Jön a gyerek, Geofrey! Nem bírom tovább! Segíts!
ʹ Úristen! Itt, a bárkán akarod megszülni?
Az asszony erejéből még egy kuncogásra is futotta:
ʹ Hát tégy panaszt a kedves fiadnál! ʹ mondta.
ʹ Mit kell csinálnom? ʹ kérdezte kétségbeesetten a férj. Úszott a verítékben. De hát ez az ő gyereke, s
valahogy majd csak elboldogul.
ʹ Először is ide a lepedőkkel és a lámpással ʹ utasította Skye, és amikor férje teljesítette ezt a két
egyszerű feladatot, így szólt: ʹ Segíts feltűrni a ruhámat.
Ez is megtörtént. Ezután az asszony apránként levetette selyem alsóneműjét, és férje láthatta a kék
erekkel befutott, dagadozó hasat, amelyből nemsokára előbújik a gyerek. Egyszerre csak víz áradt az
asszony testéből, egészen átnedvesítette az ülőpárnákat. Magas ívben tört meg Skye teste, amikor az
újabb fájdalomgörcs próbálta kinyomni, kilökni a testéből gyermeket.
ʹ Geofrey! ʹ lihegte összeszorított fogakkal. ʹ Érzem már a fejét! Nézd! Odanézz!
ʹ Egek ura! ʹ suttogta rémült áhítattal a férfi, amikor látta, hogy felesége testéből kibújik a gyerek. ʹ
Most mit kell csinálnom, Skye?
ʹ Fordítsd el lassan a gyereket, miközben jön kifelé, Geofrey. Légy nagyon óvatos, le ne ejtsd! Csúszós
a teste a vértől. Jajjj! Jézus Mária!
Újabb fájás hasított az asszonyba.

Southwood feltűrte selyeminge ujját. Skye ismét felnyögött; görcse kitolta testéből a gyerek vállát.
Geofrey előredőlt, zsebkendőjével törölgette a verítéket felesége homlokáról.
ʹ Nagyszerű vagy, én édes asszonyom, és nagyon szeretlek ʹ mondta nagy csodálattal. Aztán
gyengéden átfordította a gyereket, meglátta a feszült kis arcot, s ugyanazzal a zsebkendővel törölte
le róla a vért, amelyikkel az imént az édesanya homlokát szárítgatta. Kinyílt a baba szeme,
szenvtelenül bámult az apa arcába, aztán teljes nagyságában a gróf várakozó kezébe csúszott a
csecsemő, harsány bömbölést hallatva. Egy gyors pillantás választ adott arra, amit Geofrey tudni
akart:
ʹ Fiú! ʹ ujjongott. ʹ Fiúval ajándékoztál meg, Skye!
ʹ Hát persze ʹ szólt gyönge hangon az asszony. ʹ Nem megígértem?
ʹ Mi lesz a köldökzsinórral? Nincs mivel elvágnunk.
ʹ Az várhat ʹ mondta Skye, aztán elvesztette eszméletét.
A gróf csónakosai jól hallották az újszülött sírását és a gazdájuk diadalüvöltését; egymásra
vigyorogtak és belefeküdtek az evezőkbe. Rövidesen kikötöttek a Lynmouth háznál, és
meglepetésükre ott látták Daisyt, Cecily úrasszonyt és a bábaasszonyt: várták a bárkát.
ʹ Lord Bürke csak néhány perce lovagolt át hozzánk Daisyvel együtt, ő értesített, hogy nemsokára
megérkeztek ʹ közölte Cecily úrasszony. ʹ Skye jól van? Vajúdik már?
ʹ Megszületett a gyerek! ʹ ujjongott Geofrey. ʹ Fiam van!
A bábaasszony a bárkára sietett, elvágta a köldökzsinórt, letörölte a csecsemőről a vért, s ezzel
befejezte a műveletet. Pólyába bugyolálta a csöppséget, s átnyújtotta Daisynek. Skye visszanyerte
eszméletét, és ismét felnyögött, amikor újabb fájdalomhullám árasztotta el.
ʹ Még nem nyomta ki a méhlepényt, asszonyom. Hadd segítsek ʹ mondta a bábaasszony, és erősen
megnyomta Skye hasát: pillanatnyi heves fájdalomérzet nyomán kicsúszott a méhlepény az
odakészített törülközőre. A bábaasszony hamar megtisztította páciensét a nemrég lejátszódott szülés
minden maradványától, aztán intett a hordágy vivőknek. A gróf óvatosan vitte ki feleségét a bárkáról,
s gyöngéden helyezte a hordágy párnáira.
ʹ Adjátok ide a fiamat ʹ nyújtotta ki kezét Skye.
Geofrey átvette Daisytől a kisbabát, s édesanyja karjaiba tette. A gyerek most nem sírt, és élénken
viszonozta az anya fürkésző tekintetét. Kis kerek fejét lágy, nedves, szőke fürtök borították, szeme
zafírkék volt, de vonásai az apjára emlékeztettek.
ʹ Ó, Geofrey ʹ mosolygott boldogan Skye. ʹ Valóban fiút adtam neked! Egészen olyan, mint te.
Fogadni mernék, hogy egy éven belül a szeme is megzöldül.
Anyát és gyermekét a házba kísérték és lefektették. A bába egy pohár bort nyújtott át Skyeʹnak. A
borba előzőleg gyógyfüvet kevert.
ʹ Ettől jól fog aludni, asszonyom, s könnyebben nyeri vissza az elvesztett vért ʹ közölte.

Skye engedelmesen felhajtotta a pohár tartalmát, az ágy mellett ülő Geofrey pedig kezébe vette a
felesége kezét. Elégedetten sóhajtott fel az asszony, Geofrey Southwood pedig gyengéden
rámosolygott:
ʹ Aludj szépen, szerelmem ʹ mondotta, s amikor végül lezáródott Skye szemhéja, Geofrey elment, és
az asszony Daisy éber őrködése mellett elaludt. Édesdeden szendergett a kisfiú is az édesanyja ágya
mellett, a bölcsőben.
Lynmouth grófja átment a szomszédba, a saját lakásába. Szótlanul vetette le vérfoltos ruházatát, és
beszállt a gőzölgő fürdőbe, amelyet a személye körüli szolgálatra rendelt inas készített. Jól lesúrolta
magát, aztán kilépett a vízből és megtörölközött. Az inas hosszú, meleg köntösbe bugyolálta, és
elmotyogva szerencsekívánatait, magára hagyta gazdáját.
Geofrey Southwood aranyló fehérbort töltött poharába, s leült a kandalló lángjával szemben. A
gyermek tehát szerencsésen megszületett. Egészséges, erős kisfia van ʹ örököse. De vajon vanʹe még
szerető felesége? Az asszony nem volt hajlandó beszélgetni vele Niall Bürkéről; ebből Geofrey arra
következtetett, hogy Skye valamikor szerette Burkeʹöt. Most, hogy visszanyerte az
emlékezőképességét, vajon ismét beleszeret Niallba? ͣMihelyt világra hozom a fiúgyermekünket,
mindent elmondok neked Niall Burkeʹről" ʹ mondta Skye, és hozzátette: ͣA tied leszek, mivelhogy
így döntöttem". A fene abba a büszke, független ír virtusába! ʹ gondolta Geofrey, és szomorúan
elmosolyodott. Mert hát éppen ez az ír virtus különbözteti meg a feleségét a nők átlagától, éppen
ettől ʹ Skye.
Felhajtotta borát, és lefeküdt a fagyos, üres ágyba. Aztán órákig hánykolódott. Elʹelszunnyadt, majd
megint felriadt. Ez az első éjszaka az esküvőjük óta, amit a felesége nélkül tölt. Mert még a
terhessége végső heteiben is vele aludt, az asszony hálószobájában, elégedetten horkolva a női test
melegének oltalmában. Ügy látszik, öregszem, mondta magában némi öngúnnyal. Rettentő hideg ez
a lepedő, ráadásul dohos, mivel sose használják, ez a szép matrac pedig csomós.
ʹ Az Isten verje meg! ʹ morogta, és hirtelen felugrott. ʹ Itt egy percig se maradok!
Mezítláb botorkált el a Skye szobáját az övével összekötő ajtóhoz és berontott. Alaposan ráijesztve
szegény Daisyre, aki sose látta még hálóingben az urat.
Skye párnáknak támaszkodva ült az ágyban, gyermekével a mellén. Ajkába harapott, mert alig bírta
elfojtani a nevetést.
ʹ A mi kis Robinunkat megnézni jött az én uram? ʹ kérdezte.
A kisfiú jól hallható bosszús zörejt hallatott: édesanyja hangja megzavarta az összpontosításban.
ʹ Fáztam odaát ʹjelentette ki nyűgösen a gróf. Skye rákacsintott:
ʹ Soha nem láttam értelmét, hogy a férfi csak azért ne háljon a felesége mellett, mert az asszony
éppen szült ʹ mondta. Szabad kezével hívogatólag hajtotta fel az ágytakarót: ʹ Bújj be, Geofrey, én is
fázom nélküled.

Daisy megbotránkozva csücsörített, ám Lynmouth grófja és neje úgy vihogott, akár a rossz gyerekek,
és szorosan egymáshoz bújtak. Aztán Geofrey az apró, aranyhajú csecsemőnek szentelte figyelmét. A
kisfiú zajosan csámcsogva szopta anyja mellét, kicsiny ujjaival nyomkodva az édesanyját.
ʹ Keményen dolgozik a kicsi ʹ állapította meg a gróf.
ʹ Egyʹkét napig még nem lesz tejem ʹ mondta Skye. ʹ Most csak amolyan híg folyadékot kap
szegényke.
ʹ Rendben van ez így? ʹ aggályoskodott azonnal a férj. ʹ Ne hozassunk szoptatós dajkát?
ʹ Elég gyereked született, édesem ʹ nevetett Skye. ʹ úgyhogy igazán többet tudhatnál ezekről, a
dolgokról. Jelenlegi állapotom egészen természetes. Körülbelül egy hónap múlva szerzek dadát
Robinnak, de amíg kipihenem a szülés fáradalmait, nem mondok le az örömről, amit a gyermekem
szoptatása jelent.
ʹ Szóval már a nevéről is döntöttél, mi? Egymagad.
ʹ Igen ʹ válaszolta nyugodtan az asszony. ʹ Róbert Geofrey James Henry Southwood a gyerek neve.
Róbert az én kedves Robbieʹm után, Geofrey teutánad, James Seamus nagybácsim után, Henry pedig
egyrészt az elhunyt király, másrészt Robin elhunyt féltestvére tiszteletére, illetve emlékére. A királynő
és Lord Dudley lesznek a keresztszülei. A lord elég hiú, hogy elhiggye: a tiszteletére neveztem el
Robertnek a gyereket, hogy ezzel is a királynő kedvére tegyek. Így aztán nyilván kitűnő keresztapa
lesz, hogy jó benyomást keltsen a királynőben. Geofrey Southwood elismerően nevetett.
ʹ Te aztán ördögien okos kis boszorkány vagy, bogárkám! A királynő és Lord Dudley! Nem hinném,
hogy eddig bárki keresztfiúval ajándékozta volna meg őket, legalábbis kettejüket nem. Zseniális
húzás!
Egészen fölmelegítette a felesége szép, érett teste; emelkedett hangulata támadt.
Skye észrevette. Elmosolyodott.
ʹ Daisy ʹ szólt. ʹ tedd Robint vissza az ágyába. És tartsd szemmel egész éjszaka.
ʹ Igenis, úrnőm ʹ vette át Daisy a csecsemőt. Skye behúzta az ágyfüggönyöket, elkerítve a maga és a
gróf külön kis világát.
Geofrey Southwood szeme ragyogott a szerelemtől és a csodálattól.
ʹ Olyan rettenetesen egyedül éreztem magam nélküled. Úgy vágytam utánad ʹ mondta.
ʹ Akárcsak én teutánad. Ha nem jössz magadtól, hívtalak volna.
Férjéhez simult, Geofrey pedig boldog sóhajtással oltalmazó ölelésbe zárta. Egyʹkét perc múlva a
férfi mélyen aludt, jólesett hallani lassú szuszogását.
Most viszont Skye nem tudott elaludni. Milyen különös, hogy ezt az elegáns, magabiztos férfit, az ő
urát, időnként ilyen szörnyű bizonytalanság gyötri. Milyen nehezen viselhette el a legutóbbi néhány
hetet ʹ egyrészt mindent megtudott a felesége valódi kilétéről, másrészt még mindig fél a teljes
igazságtól. Mégpedig Niall Bürke miatt.

Emlékezetének visszatérése óta most először gondolt Niallra Skye. Ezüstös árnyalatokat látott a férfi
halántéka körül, amelyek négy évvel ezelőtt még nem voltak ott. Reggel Geofrey bizonyára meg akar
tudni Niallról egyetʹmást. Vajon mit mondjon neki? Hazudjon? Tudta, hogy Niall még mindig szereti.
Most értette meg Bürke fürkésző pillantásait, kitartó kérdezősködését, faggatózását. ͣHa úgy döntök,
hogy hazudni fogok Geofrey, nyugodtan kérhetem Niall segítségét. Nem lenne ínyére, de bizonyára
segítene, ha megkérném" ʹ gondolta az asszony.
Hánykolódott az ágyban, és testéről lecsúszott Geofrey oltalmazó karja. Nem; képtelen hazudni
Geofreynek. Egyszerűen képtelen. Kissé tompítható az igazság; de a kifejezett hazugság katasztrofális
következményekkel járhat. Nem akar fájdalmat okozni Geofreynek. Szereti a férjét. De hát nem
szeretiʹe Niallt is? Vajon nem azért vesztette el akkor az emlékezőképességét, mert Niall volt a
legfontosabb az életében? Inkább az emlékezetét vesztette el, mintsem elfogadja Niall elvesztésének
tényét.
Négy esztendeje ennek. Négy hosszú esztendeje. Annyi minden történt az óta. Khalid bég, a hőn
szeretett második férj. Vajon kevésbé szereti most, hogy ismét emlékszik Niallra? Nem, Khalidnak
mindig helye lesz a szíve legmélyén. A kislányuk, Willow, az apjára emlékeztető hosszú szempilláival
és aranyszínű szemével: eleven bizonysága a kettejük szerelmének.
És Geofrey. Éppúgy szereti, mint ahogy a férfi szereti őt. Valami csodálatos tüneménnyé fejlődött a
szerelmük. Hagyja el talán Geofrey t? Ugyan!
És Niall. Hát vele hogy lesz, mint lesz? Valamikor réges régen ʹ szinte egy másik életben ʹ az elvakító
szenvedély egy mámoros éjszakáját töltötték együtt. Aztán megpróbálták, hogy együttes, közös
életet építsenek fel annak az éjszakának az alapjaira, de a végzet, a sors elválasztotta őket egymástól.
Niallnak most felesége van, akinek nyilván nagy szüksége van rá. Neki, Skyeʹnak pedig férje van.
De még mindig szereti Niallt. De hiszen Geofreyt szereti! Bele kell őrülni ebbe! Hogyan szerethet két
férfit egyszerre egy nő?
ʹ A fenébe! ʹ mormolta maga elé halkan.
ʹ Mondd el! ʹ parancsolta Geofrey nyugodt hangon. Skye ekkor elhatározta, hogy nem fog hazudni.
ʹ Az első férjem halála után eljegyeztük egymást Niallal ʹ mondta hangsúlytalanul. ʹ De azt hittem,
alszol.
ʹ Hogyan alhatnék, amikor így hánykolódói mellettem, édesem?! Szeretted Niall Burkeʹöt?
ʹ Igen.
ʹ Szereted most is, hogy visszanyerted az emlékezetedet?
ʹ Téged szeretlek ʹ hangzott a válasz. Elmosolyodott a sötétben a férfi.
ʹ De őt szeretedʹe? ʹ erősködött.
ʹ Nem ʹ vágta rá az asszony.

Kissé elkomorult Geofrey a túlságosan gyors válasz hallatán. Vajon Skye azért hazudik, hogy kímélje
az ő érzéseit, vagy pedig, hogy valamit eltitkoljon előtte?
ʹ Történt köztetek valami? ʹ kérdezte.
ʹ De Geofrey!
A fene egye meg.
ʹ Történt vagy nem történt?

ͣÓ, Istenem, segíts rajtam, nehogy gyanút ébresszek" ʹ mondta magában Skye.
ʹ Nem történt ʹ válaszolta (s remélte, hogy a jogos bosszúság éppen megfelelő árnyalatával a
hangjában). ʹ Soha. ʹ Úgy érezte, Geofrey megkönnyebbült, és gyors hálaimát rebegett magában. A
feszültség elmúltával hirtelen kimerültséget érzett.
ʹ Fáradt vagyok ʹ ásított.
A férje ismét oltalmazón ölelte át.
ʹ Aludj szépen, édes kis feleségem ʹ mondta. ʹ Aludj szépen.
Jobbra tőlük, a szomszéd házban korántsem aludtak. Se a férj, se a feleség. A párbajt követő
kavarodásban a királynő magához kérette a Bürke házaspárt.
ʹ Lordom ʹ szólt Niallhoz, miközben szürke szeme tágra nyílt és sugárzott belőle a harag. ʹ A
feleségének már megmondtam, hogy nem fogadhatjuk többé udvarunkban. Ami pedig önt illeti, nos,
szándékosan figyelmen kívül hagyta a parancsomat, és megölte Lord Basingstokeʹot. Akár le is
fejeztethetném ezért. Számot vetett ezzel?
Niall soha ilyen dühösnek nem látta még a királynőt, s a halványzöld estélyi ruha derűs színét nagyon
is elhomályosította a lángoló arany vörös haj és a villámló szempár. Erzsébet éppoly izzón lángolt
haragjában, mint édesapja, a hírhedt VIII. Henrik.
ʹ Úgy értesültünk, hogy ön súlyos provokációnak esett áldozatul, Lord Bürke ʹ folytatta a királynő. ʹ
Mindazonáltal önt is kitiltjuk az udvarból és ráadásul Angliából, egy álló esztendőre. A felesége
azonban soha többé nem teheti be a lábát Angliába. Egy hónapot adunk a távozásuk előkészítésére.
ʹ Hát a Claro nevű nőszemély? ʹ érdeklődött Bürke töretlenül egyenletes, kiegyensúlyozott hangon.
ʹ Kérem felséged engedélyét, hogy személyesen vegyem kézbe az ügyét.
ʹ Nem akarunk többé hallani róla, lordom ʹ válaszolt a királynő vontatottan és jelentőségteljesen. ʹ
mert különben kénytelenek lennénk visszavonni a kegyelmet, amelyet ön iránt gyakoroltunk.
ʹ Megértettem, felséges asszonyom.
ʹ Akkor hát Isten önnel, Lord Bürke ʹ nyújtotta a kezét Erzsébet, és a lord csókot lehelt rá. Erzsébet
szándékosan keresztülnézett a csüggedten álldogáló Constanzán, mint ahogy az egész beszélgetés

folyamán úgy viselkedett, mintha Lady Bürke ott se volna.

Niall Bürke lassan eresztette el a királynő szép, fölékszerezett kezét. ʹ Felséged igen kegyes hozzám ʹ
mondta. Karon ragadta feleségét, kivezette egy oldalajtón, aztán át a folyosók útvesztőjén, ki az
udvarba, a hintójukhoz. Föltolta a kocsiba az asszonyt.
ʹ Haza! ʹ kiáltott oda a bakon ülő libériás kocsisnak. Aztán maga is beszállt a felesége után, és leült az
asszonnyal szemben. Lassan elindult a kocsi.
ʹ Döbbenetes! ʹ szólalt meg hosszú idő után Niall. ʹ Egyszerűen döbbenetes! Annak ellenére, hogy
nyilván te vagy a legocsmányabb szajha az egész keresztény világban, úgy nézel ki, akár egy angyal.
Tágra nyílt az asszony árvácskaszínű szeme, de a száján nem jött ki egy hang sem.
ʹ Mi az, Constanza? Egyszerre milyen félénk vagy!
ʹ Most mit fogsz csinálni velem? ʹ kérdezte az asszony, amikor nagy nehezen meg tudott szólalni.
ʹ Mi a fenét csinálhatnék veled? ʹ csattant fel a férfi. ʹ A feleségem vagy, hogy az Isten legyen
irgalmas hozzám. Egészen bizonyos, hogy átok ül rajtam. Az első feleségem fanatikusan vallásos volt,
aki egyetlen férfi érintését sem bírta elviselni. A második feleségemről kiderül, hogy hírhedt szajha,
az egyetlen nő a világon pedig, akit valóban kívántam, elveszti az emlékezetét, és máshoz megy
feleségül!
Constanza Bürke egy egészen kicsit megkönnyebbült. Legalább egy pillanatig nem érezte a férje
szavaiból áradó, maró megvetést.
ʹ Mit vagy kit értesz azon, hogy az egyetlen nő, akit valóban kívántál? Hűvösen mérte végig az
asszonyt:
ʹ Lynmouth grófnéja nem más, mint Skye O'Malley ʹ mondta. ʹ Nem halt meg, holott apád annak
idején meggyőzött engem, hogy nincs többé. De elvesztette az emlékezőképességét.
És Niall röviden elmondta, mi történt.
ʹ Ezért voltál olyan szomorú és gondterhelt az utóbbi néhány hónap alatt? ʹ kérdezte a felesége.
ʹ Ezért. És milyen kapóra jött ez neked, drágaságom! Így sokkal könnyebben vállalhattad a
szajhaszerepet.
Vajon a bánata fogékonnyá tesziʹe Niallt a magam baja iránt? ʹ töprengett az asszony.
ʹ Kérlek, próbálj megérteni. Nem tehetek erről az én iszonyatos szenvedélyemről, Niall. Igaz lelkemre
mondom.
ʹ Tudom, Constanza, és ezért kell úgy cselekednem, ahogy cselekedni fogok. Angliából száműztek
bennünket, úgyhogy haza kell mennünk Írországba. Ott persze nem hagyhatlak csatangolni a
környéken, hogy újabb és újabb szégyent hozz a nevemre. Apám kastélyában fogsz tartózkodni, a
lakosztályodra korlátozva. Sose hagyhatod el a szobáidat, drágaságom; én jelölöm ki az őrödet, aki
csak akkor tágít mellőled, amikor lefekszem veled. És gyakran fogok lefeküdni veled, mivelhogy

hozzád vagyok láncolva, mert nem engedhetem, hogy a nevem köznevetség tárgya legyen. Törvényes
örökösöket kell nemzenem a te elhasznált tested segítségével.
ʹ Főként, hogy nem tudod annak a szépséges Lady Southwoodnak a segítségével nemzeni őket ʹ
vágott vissza az asszony. Későn bánta meg az ostobaságát, s már képtelen volt elhajolni a férfi
hatalmas pofonja elől. Constanza feje szédült a csapás erejétől és a nyaka is belerándult, amikor Niall
maga felé rántotta, hogy a szemébe nézzen. Összeszűkült a férfi ezüstszürke szeme, és durva hangja
úgy hasított Gonstanzába, mint a kés:
ʹ No akkor ide hallgass, drágaságom. Jól figyelj arra, amit mondok. Most agyonverhetnélek, mihelyt
hazaérünk. Megfojthatnálak és aztán a Temzébe dobhatnám a hulládat, senki az égvilágon nem
bánná. Még én se. Senki se szólna egy szót se, mert a te cselekedeteid halálbüntetést érdemelnek.
De hát a feleségem vagy. És jóllehet örök szobafogságra kell ítéljelek, mivel csak így tudom elérni,
hogy hű légy hozzám ʹ mégis te leszel a fiaim anyja, és jómódban fogod leélni az életedet. De soha,
érted, soha ki ne merd mondani az ő nevét! ʹ Gorombán megrántotta a nő haját. ʹ Értesz,
Constanza?
ʹ Iʹiʹigen.
ʹ No, ez a beszéd. Örülök, hogy értjük egymást.
Eleresztette a felesége haját. Visszalökte Constanzát az ülésre. Leengedte a kocsi ablakát, és kikiáltott
a kocsisnak, hogy álljon meg.
ʹ A lovamat hátul a kocsihoz kötöttem ʹ mondta a feleségének. ʹ Most visszamegyek a palotába a
grófné komornájáért, aztán elügetek a Lynmouth házba közölni a személyzettel, hogy a grófné
vajúdik. Odahaza találkozunk.
Az asszony bénultan bólintott. De Niall már ott se volt. Egy perc múlva két inas mászott a kocsi
belsejébe, és leültek Constanzával szemben.
ʹ Azt mondja az úr, vigyázzunk magára, merthogy nincs egészen magánál ʹ közölte fanyarul az
idősebbik.
Constanza ügyet se vetett rájuk, csak nézett az elvágtató Niall után.
Későre járt, néptelenek voltak az utcák, mégis úgy tűnt, az örökkévalóságig tart az út a Strandhez. Az
inasok nemrég hagymát ettek, és a kocsi belsejének amúgy is áporodott levegője csakhamar
elviselhetetlenné vált. Constanza percről percre sápadtabb lett, és ólomsúlyként nehezedtek rá Niall
iménti szavai.
Írországban tehát fogoly lesz ʹ életfogytiglan. Tenyészkancának fogja használni a férje. Visszataszító
gondolat, de izgató is. Idegesen fészkelődött az ülésen, kihívóan szemezett a fiatalabbik lakájjal, az
meg le nem vette a szemét az asszony telt melléről. Bűntudatosan elvörösödött, amikor Constanza
hegyes kis nyelve gyors ütemben nyalogatni kezdte rózsaszín ajkait.
Fogságra ítélve. Állandó felügyelet alatt. De hát ebbe bele fog őrülni! Anának valahogy segítenie kell,
hogy megszökhessen Nialltól. De most, ebben a pillanatban nem erről van szó. Most az éhségét kell
csillapítania. Ki tudja, mikor lesz erre legközelebb lehetősége?

ʹ Álljon meg a kocsi! ʹ parancsolta ellentmondást nem tűrően. ʹ Te!
ʹ és vádló ujja az idősebbik lakájra mutatott: ʹ Bűzlesz a hagymaszagtól. Eridj, ülj ki a bakra. Mindjárt
elájulok!
A lakáj megszokta, hogy a parancsnak engedelmeskedni kell, kiszólt tehát a kocsisnak, hogy álljon
meg, aztán kimászott és felkapaszkodott a kocsis mellé. Amikor ismét elindult a kocsi, Constanza
szótlanul térdre esett a magára maradt lakáj előtt. A lakájnak a meghökkenéstől elakadt a lélegzete,
amikor az úrnő követelőző ajkai és nyelve felgerjesztették. És amikor azt hitte, már nem is
fokozódhat a gyönyöre, Constanza fölállt, és fölemelte szoknyáját. A lakáj villámgyorsan feltépte az
asszony ingvállát, és fejét a meztelen keblekre hajtotta. Csókolta, szopta, harapdálta a melleket, és
szinte az őrületbe kergette a nőt. Kétszer is elélvezett Constanza, s amikor elgyengült és elpilledt, az
inas felbátorodott. Megemelte az asszonyt, a szemben lévő ülésre szorította a fejét, a szoknyáját
pedig derékig feltolta, miközben a lehető legocsmányabb trágárságokat sugdosta az asszony fülébe.
Majd egyszerre borzongott végig kettejükön a kielégülés érzete.
Alighogy a fiú elernyedt, a nő ellökte magától, aztán kisimította szoknyáját, s nyugodtan
visszatelepedett az ülésre.
ʹ Gombolkozz be! ʹ sziszegte. ʹ És vésd jól az eszedbe: ha egy szót szólsz erről bárkinek, búcsút
mondhatsz az állásodnak.
Nyugodtabbnak érezte magát, mint az éjszaka folyamán bármikor, és már képes volt átgondolni a
dolgokat. Mihelyt hazaértek, megkereste Anát.
ʹ A férjem mindenről tud ʹ jelentette be minden bevezetés nélkül.
ʹ Az az ostoba Basingstoke párbajt provokált. Niall megölte, öt is, engem is kitiltottak az udvarból is,
Angliából is.
ʹ Ó, hogy a Szűzanya oltalmazzon bennünket! ʹ sopánkodott Ana.
ʹ Én figyelmeztettelek, rúna! A gazdám most bizonyára megöl téged.
ʹ Bárcsak megölne! De nem. Elvisz minket Írországba, ahol örök szobafogságban leszek kénytelen
leélni az életemet, miközben sorra szülöm neki az utódokat.

ʹ Akkor hát térdre, rúna, és adj hálát a Szent Szűznek! Milyen irgalmas ember a mi lordunk!
ʹ Nem, nem, duennám, nem tűröm, hogy bezárjanak! Segítened kell a szökésben!
ʹ Nina, nina! Légy észnél! Az én lordom hajlandó megbocsátani neked! Hidd el, szerencsésnek
mondhatod magad. Legyen belőled jó feleség.
Majdnem egy óra hosszat vitatkoztak. Ana mérsékletre intette úrnőjét, az asszony viszont
mindjobban őrjöngött. Akkor aztán egyszerre csak nyílt az ajtó, és Lord Bürke rontott be a szobába:
ʹ Jól van! Itt vagytok tehát mind a ketten. Ana, ezennel visszaküldöm Mallorca szigetére.

ʹ Ne! ʹ kiáltott fel egyszerre a két nő, Ana pedig Lord Bürke lábaihoz borult: ʹ Nagyon kérem, ne
tegye ezt velem lordságod! Constanza olyan nekem, mint a tulajdon édes gyermekem! Nem bírom
elhagyni! Könyörgök, ne kényszerítsen ilyesmire!
Niall Bürke talpra állította a zokogó nőt.
ʹ Ana kedves, éppen azért kell elküldeném, mert annyira szereti Constanzát. Maga mindent tudott az
aljasságairól, és mégis oltalmazta. S újra megtenné. Ha akkor azonnal szól nekem, elkerülhettük volna
az egész botrányt.
ʹ Kérem, nagyon kérem lordságodat! Esedezem!
ʹ Elég ebből, Ana. ʹ Komor volt Niall hangja, de szelíd is. ʹ Azért küldöm haza és nem ki az utcára,
mert szerette a feleségemet és hűségesen gondoskodott róla. Búcsúzzon el most az úrnőjétől.
Holnap reggel eltávozik innen, s magával viszi a mallorcai emberemnek szóló utasításaimat.
Ana immár tehetetlenül ölelte magához Constanzát. Megviselt, öreg arcán csorogtak a könnyek.
ʹ Cselekedj úgy, ahogy kértelek, nina ʹ mondta. ʹ Az irántad, meg a szegény édesanyád iránt érzett
nagyʹnagy szeretetem kedvéért!
ʹ Ne hagyj el engem, duennám! Ne hagyj el! ʹ Constanza zokogott. ʹ Niall! Nagyon kérlek!
Könyörgök!
Lord Bürke nagy nehezen szétválasztotta az egymást ölelgető két nőt.
ʹ Egyik kőtökben sem lehet megbízni ʹ mondta fásultan, és erélyesen kivezette Anát a szobából.
Megállt egy pillanatra, bezárta maga mögött az ajtót, és csak azután kísérte Anát a lakrészébe.
ʹ Kérem, nagyon kérem lordságodat! ʹ próbálkozott még egyszer Ana.
ʹ Adios, Ana. Isten áldja.

ʹ Legyen nagyon kedves hozzá, lordom.
ʹ Azért hagytam őt életben, hogy fiúkat szüljön nekem, Ana. De nem vagyok biztos benne, hogy
okosan cselekedtem.
Amikor Ana másnap reggel eltávozott, visszaemlékezett, hogy mily nagy szomorúság áradt a férfi
hangjából.
A ház egyik emeleti ablakából Constanza integetett:
ʹ Adios, Ana mia. Vaya con Diós! Isten veled!
Ana kocsin utazott London kikötőjébe, ott pedig a Mallorca szigetére induló hajóhoz kísérték. Két
levelet vitt magával. Az egyik a kormányzónak, Constanza apjának szólt. A levélben Niall kifejtette,
hogy az angliai éghajlat rosszat tett Ana egészségének, és mivel Írország klímája se melegebb, Lord
Bürke nyugalomba küldi a felesége hűséges szolgálóját. Kis házikót kap a Constanza hozományához

tartozó birtokon, ezen kívül évjáradékot. A másik levél Lord Bürke mallorcai emberének szólt: kérte a
lord, hogy tegye meg az Anával kapcsolatos intézkedéseket.
Ana szerencsésnek mondhatta magát: kevés hajó tartózkodott London kikötőjében akkor, s két
napon belül kihajózhatott a vízi jármű. De Ana gondolatai Angliában maradtak ʹ az úrnőjénél.

20. fejezet

Hosszúra nyúlt a pompásan felékesített kocsik sora a Lynmouth ház bejáratától a Strandén végig.
Fölcicomázott lovak trappoltak a folyóparti szép palota feljáróján, miközben elegáns lovasaik
kicserélték a legfrissebb pletykákat. Lady Southwood, aki két hete hozta világra kisfiát, már
vendégeket fogadott. Mindenki sietett gratulálni a királynő kedvenc udvarhölgyének a Lynmouth
örökös megszületéséhez.
Terjedt, terjedt a gyönyörű Lynmouth grófné előéletének igaz története. Tehát nem francia zárdában
nevelkedett! Ír família örökösnője, aki elvesztette emlékezőképességét, amikor kalózok rabolták el.
Eltűnése idején az írországi Lord Bürke mátkája volt. Azé a Lord Burkeʹé, akinek a felesége miatt
történt a szörnyű párbaj, amelyben szegény Basingstoke halálos szúrást kapott. Micsoda pompás,
csámcsogni való botrány!
És persze, egyik botrány hozta a másikat. Geofrey Southwood unokatestvérei ʹ azok, akik örökölték
volna címét, rangját, birtokait és vagyonát, ha fiú utód nélkül hal meg ʹ petíciót nyújtottak be
Canterbury érsekéhez, kérve, hogy nyilvánítsa érvénytelennek a gróf jelenlegi házasságát és
törvénytelennek újszülött fiát, Robertet. Skye és Lord

Bürke korábbi kapcsolatára hivatkoztak jogalapként. Óriási kavarodás támadt: Geofrey párbajra hívta
ki egyik unokafivérét, és súlyosan megsebesítette.
Lord Bürke mentette meg a helyzetet. Bemutatott egy, a pápa aláírta dokumentumot, amelyet a
londoni spanyol követ hitelesített. Az okirat érvénytelenítette a Lord Bürke és Skye O'Malley
eljegyzésekor kötött házassági szerződést, mivel a hölgyet holttá nyilvánították. Constanza édesapja
óvatos volt, körültekintően járt el annak idején! Ezek után Canterbury érseke kijelentette, hogy a
Lord és Lady Southwood között létrejött házasságnak semmiféle törvényes akadálya nem volt. Így hát
a kettejük Robert nevű fia törvényesnek tekintendő. Az érsek maga keresztelte meg a kisfiút;
keresztszülők a királynő és Lord Dudley voltak.
De a botránysorozatnak ezzel még nem volt vége. Lord Bürke berontott Claro nyilvánosházába,
letépett a madámról minden ruhát, aztán korbáccsal kergette végig London utcáin, egészen a város
pereméig. Ott magára hagyta, egy sereg kéjsóvár férfi és egy sereg felháborodott asszony prédájául.
Hazatérvén Bürke megállapította, hogy felesége eltűnt ʹ az ékszereivel együtt ʹ, és eltűnt a
főlovászmestere is. A királynő felfüggesztette Lord Bürke angliai tartózkodási tilalmát, hadd kutassa
föl a feleségét. De Constanzát a jelek szerint elnyelte a föld.

Lynmouth grófnéja ünnepélyesen, teljes díszben fogadta vendégeit aranyhímzésű, rózsaszínű
bársonyfüggönyökkel díszített hálószobájában ülve. Súlyos, halványsárga szaténpongyolát viselt
gyöngyʹ és türkizdíszítéssel. Gyönyörű fekete haját gyöngyʹ és türkizszalag fogta össze. Rózsás
arcbőre, csillogó kék szeme kiváló egészségről, gyors felépülésről tanúskodott. Ez a Southwood végül
is szerencsés házasságot kötött... A nő nyilván könnyen szül, évenként vagy kétévenként
fiúgyermekekkel fogja megajándékozni az urát.
Vaskos pehelypárnáknak támaszkodott a grófné; a csipkeszegélyű fehér vászonhuzatból diszkrét
levendulaillat áradt. Az ágyat a rózsaszín bársonyfüggönyökhöz illő rózsaszínű takaró borította. A
mennyezetes ágy mellett faragott, aranyozott diófa bölcsőben önfeledten aludt a csipkés főkötőjű fiú
örökös, nyilván csöppet sem zavarták a csodálatot, ámulatot kifejező felkiáltások.
A szoba zsúfolva volt ajándékokkal. A fő ajándék tizenkét kehelyből álló, zafírokkal ékesített
ezüstkészlet volt, a keresztanya adománya. Lord Dudley tizenkét ezüstkanalat tartalmazó bőrtokkal
ajándékozta meg keresztfiát, elöl a tokon a kisfiú címere, hátul születésének dátuma.

Minden látogató hozott ajándékot. A kis Robinnak egy tucat csörgője volt, s legalább annyi fogzási
rágókája. Több keresztelőkehely is állt az asztalon, de kapott a gyerek sokʹsok vég kitűnő szövetet is,
meg színültig töltött pénztárcákat. Geofrey Southwood az egész vendégjárás folyamán ott állt a
felesége mellett, és büszke szeretettel őrködött az asszony fölött. Szívbéli szeretettel viselkedett Skye
a férjével a kis Robin világra jötte óta, és ez jobban megnyugtatta Southwoodot, mint bármi más.
Skye viszont korántsem volt nyugodt és magabiztos. Niall Bürke még nem látogatta meg. Hogyan
tudhatnám, gondolta Skye, mi lakozik a szívemben, amíg Niall nem tette tiszteletét? Vajon miért nem
jön el?
Késett az ősz, és a fák most, október vége felé is teljes aranydíszben pompáztak. Geofrey már tíz
napja Devonshireʹbe távozott, hogy minden intézkedést megtegyen felesége és újszülött fia
fogadására. A királynő végül vonakodva, de mégis csak szabadságolta Skyeʹt ʹ legalább a tavasz
eljöttéig.
Ezen a derűs októberi napon Skye egy almafa alatt üldögélt a folyóparti kertben. Sárga szoknyája
legyezőszerűen terült szét. A két és fél esztendős Willow a közelben játszadozott a dajka éber
felügyelete alatt. A kisbaba az édesanyja mellett kiterített takarón szundikált a meleg délutáni
napsütésben. Skye pihentnek és elégedettnek érezte magát, amikor Daisy lépett hozzá és
bejelentette:
ʹ Lord Bürke érkezett, hogy tiszteletét tegye, úrnőm. A kis könyvtárszobában várakozik.
Skye lassan állt fel a székéről, nyugodtabban, mint amilyennek valójában érezte magát.
ʹ Vidd Robint a dajkájához, Daisy ʹ adta ki az utasítást. Aztán nyugodt léptekkel szelte át a pázsitot és
ment be a házba. Egy pillanatra megállt, hogy megnézze magát a tükörben. Gondosan begyűrt egy
rakoncátlan fürtöt a fekete hajkoszorút leszorító aranyhálóba. Keze reszketett. Ez korántsem lepte
meg, mivel a szíve vadul zakatolt. Mély lélegzetet vett, megragadta a kilincset, kihúzta magát és
határozott léptekkel vonult be a könyvtárszobába.

ʹ Be jó viszontlátni, lordom ʹ mondta. Dallamos hangja nem remegett meg, és sikerült a szívélyesség
legmegfelelőbb tónusában megszólalnia.
Niall odafordult. Az ezüstszürke szemek még mindig merészen, tisztán, derűsen tekintenek a világba,
de körülöttük már apró ráncok láthatók. Fehér bőre ragyog, és épp olyan egyenes tartású az ő
egykori jegyese, mint hajdan. De most van benne valami érettség, valami vonzó és csöndes erő ʹ az
idő érlelte ilyenné meg a szenvedés. A haja feketeségét a halántéknál észlelhető árnyalatnyi őszülés
hangsúlyozta. A múlté már az a hevesvérű, szeleburdi fiatalember, akire Skye emlékezett. Érett és ʹ
igen! ʹ rendkívül vonzó, magabiztos férfi jelent meg helyette.
ʹ Még szebb lettél, ha ez egyáltalán lehetséges ʹ állapította meg Bürke. ʹ Jól áll neked az anyaság,
Skye.
ʹ Köszönöm, kedves lord. ʹ Az asztalhoz lépett: ʹ Óhajtasz egy pohár bort talán?
Úristen, hogy ez milyen szertartásosan hangzott! Lehet, hogy Niall kineveti?
ʹ Kényelmetlenül érzed magad a társaságomban, Skye?
ʹ Hát... furcsa a helyzet, Niall. Hatʹhéttel ezelőtt még semmire se emlékeztem a négy esztendőt
megelőző időkre. Tudod, Algírban...
ʹ Üljünk le, Skye. Ülj le, kérlek, és mondd el, mi történt. Én majdnem beleőrültem, amikor
elveszítettelek.
Skye leült a férfival szemben, és csöndesen belekezdett a mondókájába. Egyszerű szavakkal mondta
el történetét, amelyet így fejezett be:
ʹ Khalid gyermekével voltam várandós, amikor Algírból elmenekültem. Willow az ő leánya. A többit
tudod.
Egy pillanatra sem vette le a szemét Niall arcáról, mialatt beszélt.
ʹ Szeretted azt a pogányt? ʹ érdeklődött a férfi.
Skye úgy érezte, fagyos harag árasztja el egész valóját. Hogy merészel így beszélni vele ez az ember?!
ʹ Khalid bég nemes lelkű úriember volt ʹ mondta lassan, hangsúlyosan és igen határozottan. ʹ
Mélységesen szerettem. Kedves volt és jó. Mindenki szerette, aki csak ismerte. Hogy merészelsz így
beszélni róla?
ʹ Bocsáss meg nekem, Skye. A magam sok baja elszínezte a nők iránti érzelmeimet az utóbbi időben.
Adjunk hálát az Úrnak, hogy Khalid bég létezett. Ha Khalid bég nem ment meg téged, Isten tudja, mi
történt volna veled.
ʹ Miért jöttél, Niall?
ʹ Hazamegyek Írországba, Skye. Gondoltam, esetleg üzenetet vihetek tőled, és tudathatom a
családoddal, hogy mikor térsz haza.

ʹ Nem tudom, mikor térek haza ʹ hangzott a válasz. ʹ Értesüléseim szerint Seamus nagybátyám
kitűnően gondoskodott a família üzleti érdekeiről. Az én életem most ide kötődik. Írországból én csak
a fiaimat akarom. Szeretném, ha ideküldenék őket.
ʹ De te az innisfanai O'Malley nemzetség feje vagy, Skye!
ʹ De Lynmouth grófnéja is, Niall. Mondd csak, rátaláltál szegény feleségedre?

ʹ Megtaláltam. Nincs jól. Írországban jobban fogja érezni magát. Megkeseredett ember, gondolta
Skye. Rosszul bánt vele a sors.
ʹ Sajnálom, Niall ʹ mondta. ʹ Nagyonʹnagyon sajnálom.
ʹ Nincs szükségem a szánalmadra, Skye ʹ csattant fel Niall. A szerelmedet akarom! ʹ ezek voltak a
szavak, amelyeket nem mondott ki Niall Bürke, de ott lebegtek kettejük között. Úgyhogy a férfi
sebesen tovább beszélt: ʹ Constanza visszaápolt engem az életbe. Mindenki azt mondta, hogy
meghaltál. Lehetetlennek mondták, hogy egy nő túléljen egy ilyen kalandot. Eleinte nem hallgattam
rájuk, de hát a szultán helytartója se talált rád. Végül is hinnem kellett nekik. Magányos voltam,
Constanza nagyon csinos volt, és... olyan ártatlan. Meg kellett nősülnöm a MacWilliam nemzetség
miatt, meg a Bürke név miatt. És megfeledkeztem arról, hogy nagy a különbség egy akármilyen nő és
egy bizonyos írországi nő között.
És olyan szomorúan sóhajtott fel, hogy Skye majdnem elsírta magát.
ʹ Akárhogyan alakult is a sorsod, Niall, az enyémen nem változtatott volna. Akárhogy is: Geofrey
felesége lennék.
ʹ Biztos? ʹ kérdezte Niall, és Skye kihívónak érezte a hanglejtését. Egyenesen Niall szemébe nézett.
Zafírkék szeme villogott:
ʹ Igenis, biztos ʹ mondta. ʹ Ha akkor nem vesztem el az emlékezetemet, hát egetʹföldet
megmozgatok, hogy visszatérjek hozzád, Niall Bürke, de a gondolat, hogy meghaltál, majdnem
elpusztított. A lelkem mélyén bizonyára felelősnek hittem magam a halálodért, és képtelen voltam
szembenézni a vélt vétkességemmel. Kiürült az emlékezetem. Most azonban visszatért az
emlékezőképességem, amiért hálát adok Istennek, mivel újra láthatom a fiaimat és a famíliámat. De
értsd meg jól, Niall: nem tudok változtatni azon, ami a legutóbbi négy esztendőben történt, és nem
vagyok meggyőződve róla, hogy akarnékʹe változtatni rajta. Vajon hány nő ismert olyan szerelmet,
mint amilyet én ismertem?
ʹ Szerelmet?! ʹ ordított rá Niall. ʹ Talán szeretkezést akartál mondani! Mert ti, átkozott nők, semmi
másra nem tudtok gondolni! Azt gondoltam volna, hogy Dom O'Flaherty kigyógyított a kéjvágyból,
Skye!
ʹ Ha kigyógyított volna ʹ kiabált vissza Skye. ʹ akkor ugyan miért akartál volna olyan nagyon
lefeküdni velem, Niall Bürke? Ha kigyógyított volna, mint te mondod, akkor nem is kellettem volna
neked! ʹ üvöltötte.
Ám akkor egyszerre csak megesett rajta a szíve:

ʹ Ó, Niall, én szegény drágám, mekkora nagy sebet ejtettek rajtad! A volt férjem, Khalid, mesélt
nekem egyszer az olyan nőkről, mint a te.

Constanzád. Betegség ez a feleségednél, Niall. Nem tehet arról, amit cselekszik.
Lord Burkeʹöt azonban felmérgesítette Lady Southwood szánakozása:
ʹ És vajon te mit tudsz felhozni mentségedre, szépasszony?! ʹ dühöngött. ʹ Az a nagyon is eleven
fiúcska, aki itt bőg a gyerekszobában, nem holmi koraszülött ám!
ʹ Milyen rideg, önelégült fráter lett belőled ʹ jegyezte meg halkan az asszony.
A férfi felhorkant és rajtaütésszerűén, kíméletlenül magához rántotta a meglepett nőt. Szája
lecsapott az asszonyéra és vad elszántsággal addig csókolgatta, amíg Skye nem tehetett mást,
kénytelen volt viszonozni a csókot. Ajkait égette a férfiszáj. Niall csókolta a bíborárnyalatú
szemhéjakat, a halántékokat, aztán megint az ajkát.
Skye testén végigfutott a borzongás. Ó, édes Istenem! Niall ajka fölélesztette az emlékeket,
amelyekről hosszú ideig tudni se akart. Az egykori fiatal lány hangtalanul kiáltott a férfihoz...
Aztán, éppoly hirtelen, ahogyan magához ragadta, ellökte őt magától Bürke.
ʹ Igen! ʹ mondta és kiköpött. ʹ Mind egyformák vagytok, ti nők! Készségesen adjátok oda magatokat
bármelyik férfinak, aki felgerjeszt!
Skye pofonvágta, mégpedig a tőle telhető legnagyobb erővel.
ʹ Nem csoda, hogy a feleséged más férfiaknál keres vigaszt ʹ mondta, és örült, amikor látta, hogy
fájdalmat okozott Burkeʹnek. A férfi sarkon fordult és kirohant a szobából. Skye magára maradt és
sírva fakadt. Mi történt Niallal az elmúlt négy esztendő alatt, hogy ennyire megváltozott? Hát nem ő,
Skye, szenvedett többet? Érthető a Constanza miatt érzett elkeseredettsége, de hát miért rá, Skyeʹra
irányítja az ellenséges érzületeit? Hosszabbodtak a délután árnyai, a szolgák bejöttek tüzet rakni, de
Skye csak üldögélt tovább és hagyta, hogy lecsorogjanak arcán a könnyek.
Ismét nyílt a könyvtárszoba ajtaja, de Skye nem nézett fel. Erős karok ölelték át és húzták a
bársonnyal fedett, jól ismert mellkas védettségébe.
ʹ Megölöm azt a pimasz frátert, amiért fájdalmat okozott neked ʹ szólalt meg Geofrey, meglepő
hűvösen.
ʹ Gyűlöl ʹ zokogott Skye. ʹ Igazán gyűlöl. De hát miért? Mit követtem el ellene?
ʹ És te? Te gyűlölöd őt?
ʹ Nem! ʹ mondta zokogva.

ʹ Akkor nagy hülye, hogy nem viszonozza a szeretetedet.

ʹ Nem szeretem őt, Geofrey. De nagyon kedves barátom volt valamikor, és most gyűlöl. Én sose
ártottam neki, és ezért nehéz elviselnem, hogy utál.
Tovább sírt, miközben a férje gyengéden átölelte és fekete haját simogatta. Végül sikerült
lecsillapodnia.
ʹ Mikor érkeztél? ʹ szipogta.
ʹ Röviddel ezelőtt. Daisy elmondta, hogy Lord Bürke jött hozzád látogatóba, aztán csakhamar
dühösen kirohant a házból, s te azóta se hagytad el a könyvtárszobát.
ʹ Minden rendben van Devonshireʹben?
ʹ Igen. És minden készen áll a fogadásunkra. A kislányaim már nagyon várnak téged. Akárcsak a
mostohanővérüket meg a féltestvérüket.
ʹ Induljunk holnap!
ʹ Rendben van ʹ bólintott a férfi. ʹ Holnap indulunk.
ʹ Geofrey?!
ʹ Mi van, édesem?
ʹ Szeretlek!
Boldog mosoly ragyogott fel a férfi csinos arcán. Az ajtóhoz lépett és kulcsra zárta. Skye látta, hogy a
szenvedély kifejezése foglalja el a mosoly helyét Geofrey arcán.
ʹ Ó, igen! ʹ válaszolt halkan az el sem hangzott kérdésre. ʹ Igen! Igen! Igen!
Kinyújtotta a kezét, magához vonta a férfit. Egy hosszantartó pillanatra Geofrey a kezébe vette Skye
arcát, és letekintett a felesége szemébe. Aztán a férfi ajka szelíden megérintette a nő arcát, Skye ajkai
vágyakozva nyíltak szét, s hidegʹmeleg borzongások hullámzottak végig a hátgerincén. Fokozódott a
férfi csókjainak ereje és Skye ráeszmélt, hogy a férfi keze meglazítja a ruháját. Amikor levetkőztették
egymást, a kandalló jó meleg tüze előtt omlottak a padlóra.
Egészen belevesztek egymásba. Szerettek, és újra szerettek a kezek és az ajkak, amíg el nem
mosódott a határvonal valóság és képzelet között, hogy aztán végleg eltűnjön. Simogatták,
ízlelgették, sóvárogták egymást, amíg végül olthatatlanul lángoló szerelemben egyesültek, s ez a
lángolás testileg összetörte őket, de ʹ furcsa módon ʹ mégis erőt plántált beléjük. Kimerülten aludtak
el ott, a padlón, és amikor egy óra múlva fölébredtek és összesimultak, apróságokról sugdolóztak.
ʹ Jó volt a termés a birtokainkon ʹ mondta Geofrey.
ʹ Wren Courtban voltál? ʹ érdeklődött Skye.

ʹ Már nagyon várják Cecily úrasszonyt.

ʹ Ö is nagyon szeretne otthon lenni már. Akárcsak mi. Ó, Geofrey! Köszönöm, hogy szeretsz. Amiért
igazán szeretsz.
ʹ Úgy szeretlek, szívecském, ahogy te engem. Viszonzott szerelem a miénk.
ʹ Mindig is az lesz, én drága uram.
Mit nem adott volna Niall Bürke az ilyen szavakért! Mérhetetlenül dühösen távozott a Lynmouth
udvarházból. Nem az elképzelései szerint folyt le a találkozás, egyáltalán nem. Azt hitte nagy
merészen, hogy a karjaiba omlik az asszony és könyörög, hogy vigye haza, Írországba. Azt hitte,
szégyellni fogja Skye, ami Algírban történt. Ezzel szemben egyáltalán nem úgy viselkedett a nő, mint
az az édes Skye, aki Niall Bürke emlékeiben élt. Bizonyos mértékig Lord Bürke emlékezete is
kihagyott: szép kényelmesen megfeledkezett arról a nőről, aki csatába vezényelte az embereit a
berber kalózok ellen.
Bement a házba, végigment a folyosókon, kinyitotta felesége hálószobájának ajtaját és belépett.
ʹ Jó estét, Tubbsné ʹ szólt. ʹ Hogy van a páciense?
A magas termetű, erős testalkatú asszony fölkelt az ágy mellett álló székéről.
ʹ Ma este már tudott egy kis levest enni, méltóságos uram ʹ mondta. ʹ Jól van. Most menjen, egyék
maga is. Itt maradok Lady Burkeʹkel, amíg vissza nem jön, Mrs. Tubbs.
ʹ Köszönöm, méltóságos uram ʹ bólintott az asszony, és távozott. Niall Bürke helyet foglalt az ágy
mellett és elnézte az alvó asszonyt a feleségét. Egykor oly szép, halovány aranyszínű bőre megfakult,
hajdan pompás hajkoszorújának színe a sötétszőkéből fénytelen barnára váltott. Alig néhány hónapja
nemigen akadt nálánál szebb nő az országban, és íme most... Lord Bürke felsóhajtott. Szegény
Constanza. Sose fogja megbocsátani ennek az asszonynak, amit elkövetett, de talán újra kezdhetik, és
ha majd gyereket hord a szíve alatt, akkor talán ismét az az aranyos nő lehet belőle, akivel annak
idején, Mallorca szigetén szerelembe esett.
Kinyílt az asszony árvácskaszínű szeme:
ʹ Niall? ʹ szólalt meg.
ʹ Itt vagyok, Constanza.
ʹ Vigyél haza, Niall.
ʹ Ha majd annyira erőre kapsz, hogy utazhatsz, kedvesem, hazamegyünk Írországba.
Constanza elborzadt. Írország. Az a párás, nedves, szürke sziget. Bizonyára hideg és szürke a
MacWilliam kastély is. Melegre, melegségre vágyott Constanza, napsütésre ʹ Mallorcára.
ʹ Ha Írországba viszel, én meghalok. Haza akarok menni Mallorca szigetére ʹ suttogta.
ʹ Majd meglátjuk, mit mond a doktor, Constanzita ʹ válaszolta a férfi. ʹ Most aludj szépen.
Az asszony elcsigázottan hunyta be a szemét. Niall megdöbbent, hogy milyen törékeny lett. Csoda,
hogy túlélte a londoni alvilág megpróbáltatásait. Niall ugyanis ott talált rá. A főlovászmesterrel

szökött meg hazulról az asszony. Harry jól ismerte úrnője természetét: két szobát bérelt a számára,
vendégeket kerített neki, és ki tartatta magát vele. Eladta az asszony ékszereit, és a haszonból
kicsapongó életet élt. Egy közeli fogadóban lakott és úgy költekezett, hogy nemsokára kiürült a zsebe,
a fényűző életmódból azonban így se engedett egy jottányit sem. Kegyetlenül verte a nőt, azzal
vádolta, hogy nem elég szorgalmas. Kétszer annyit kereshetne, mondogatta, ha csökkenti az egyʹegy
vendégre szánt időt, és ha éjszakánként nem alszik négy óránál többet.
Polly, a konyhalány, aki az ugyanabban a nyomornegyedben lakó asszonynővérétől tudott Harry
hollétéről, fölmerészkedett a lord szobájába, hogy értesítse gazdáját. Niall lóra szállt, maga elé
ültette Pollyt és a lány, akinek a lélegzete is elʹelakadt izgalmában, Constanza lakhelyéhez irányította
a lordot.
Niall alig bírt úrrá lenni rosszullétén, amikor rátalált a feleségére. Az asszony, fél delíriumban a láztól,
egy aprócska szoba padlóján feküdt, koszos szalmazsákon. A kiürítetlen, teli éjjeliedény bűze
elárasztotta a helyiséget. Még az ugyanolyan nyomorban nevelkedett Pollynak is elállt a lélegzete
megütközésében.
ʹ Semmi jót ne várjanak tőle ʹ kotkodácsolt a vén banya, a ház tulajdonosa. ʹ Hacsak nem akarják
eladni a hulláját.
ʹ Fogja be a pofáját, vén boszorkány! ʹ csattant fel Polly. ʹ Elvisszük innen a hölgyet.
ʹ Hölgyet? Még hogy hölgyet?! ʹ sipította az öregasszony. ʹ Tartozik a lakbérrel ez a...
ʹ Hol az az ember, aki vele jött? ʹ kérdezte Niall.
ʹ Hetyke Harry? Nem tolta ide a képét, mióta ez itt beteg lett. Valami új tyúkot szerzett magának.
ʹ Mennyi lakbérrel tartozik a hölgy?
A vénasszony ravasz pillantást vetett a lordra.
ʹ Egy shillinggel ʹ mondta.
Bürke már vette elő a pénztárcáját, de Polly közbeszólt:
ʹ Két évre se kapna egy shillinget ezért a lyukért, maga vén boszorkány ʹ jelentette ki
megbotránkozva. ʹ Lordságod ne adjon neki két ezüstpennynél többet!
Niall Bürke azonban egy félkoronás érmét húzott elő a tárcájából. Odanyújtotta az asszonynak,
akinek kiguvadt a szeme a mohóságtól és a meghökkenéstől.
ʹ Ez a hölgy sose járt itt és mi se jártunk ittʹ mondta csendesen Lord Bürke. ʹ Megértette?
Az öregasszony kikapta a pénzdarabot a lord kezéből, megharapta, aztán a kötényzsebébe dugta.
ʹ Sose láttam én egyiküket se ʹ bólintott, aztán egyʹkettőre eltűnt. Niall és Polly nagy nehezen talpra
állította Gonstanzát.

ʹ Te ülj föl vele a lóra, kislány, én majd vezetem a paripát ʹ mondta Bürke. Hálát adott az égnek a
sötét, esős éjszakáért, így legalább észrevétlenül juthatnak vissza a Strandre. Niall Bürke már régen
unta, hogy a felesége viselt dolgai anyagot szolgáltassanak az udvar pletykahordozóinak.
Amikor hazaértek, a szolgák már aludtak, egyetlenegy lovászfiú kivételével. A fiatalember az istállóba
vezette a lovat, Lord Bürke pedig fölcipelte eszméletlen feleségét az asszony szobájába, ahol Pollyval
együtt lehúzták Gonstanza testéről a mocskos ruhát. Niall forró vizet töltött a kis tölgyfa teknőbe.
Megmosdatták az asszonyt, beleértve csapzott, tetves hajzatát is. A félig eszméletre tért Constanza
gyönge hangon tiltakozott. Kiemelték a teknőből, alaposan megtörölték, tiszta köntöst adtak rá, a
megszárított hajat befonták. Végül ágyba dugták Constanzát.
Odalent a konyhában Lord Bürke kiürítette a kis teknőt, és leült az asztalhoz. Polly kotorászott az
éléskamrában, és talált egy fél sült kappant. Szeletelő deszkára helyezte, kenyeret tett mellé, és az
egészet a gazda elé rakta. Aztán barna sört töltött egy korsóba, majd szerényen visszahúzódott. De
Niall intett neki, hogy üljön le vele szemben a padra. Leszakította a kappan mellének egy részét s a
lány elé tolta.
ʹ Egyél csak, kislány ʹ biztatta. ʹ Megdolgoztál érte az éjszaka. Tölts magadnak sört is.
Polly félénken engedelmeskedett.
ʹ Köszönöm lordságodnak ʹ mondotta.
ʹ Nagyon szép tőled, amit tettél, te lány. A te segítséged nélkül sose találtam volna meg a
feleségemet. Nagyon beteg ő, Polly. Testben is, lélekben is.
ʹ Már megbocsásson lordságod, de sose gondoltam volna, hogy egy úrinő ilyesmire vetemedhet.
Niall elmosolyodott. Micsoda ártatlan, naiv kis veréb ez a Polly. Bizony megdöbbenne, ha most
elmondaná neki, miféle kalandokba keverednek a királyi udvarok tekintélyes hölgyei Európaʹszerte!
ʹ Te okos leányzó vagy, Polly. Felkínálok neked egy lehetőséget, hogy lendíts a sorsodon. De nem lesz
könnyű megbízatás. Szükségem van valakire, aki vigyáz a feleségemre. Soha többé nem szabad őt
egyedül hagyni. Most nagyon beteg, de ha jobban lesz, megpróbál majd kijátszani téged; de ne
engedd. Gondolod, hogy megbirkózol a feladattal?
ʹ Igen, méltóságos uram. De valamit tudnia kell. Harry régebben a szeretőm volt, és egyszer, amikor
az úrnő rajtakapott bennünket, ő... ő is... szóval... ʹ Polly vörös lett, akár a pipacs. ʹ Szóval...
csatlakozott hozzánk, harmadiknak ʹ mondta sietve, hogy mielőbb túlessék a közlésen. ʹ Tudom,
hogy képes leszek vigyázni rá, de úgy gondoltam, hogy lordságodnak tudnia kell erről a dologról.
Niallnak torkán akadt a sör. Találékony egy nő ez a Constanza, annyi bizonyos.
ʹ Lady Bürke őrzéséhez hozzátartozik, Polly ʹ mondta. ʹ hogy az érdeklődőkkel közöld: az úrnőd nem
egészen épelméjű.
ʹ Értem, méltóságos uram.
Így hát Bürke éjszakára Tubbsnét, nappalra a kis Pollyt alkalmazta felvigyázónak. Az első orvosnak, aki
megvizsgálta Constanzat, azt mondták, hogy Lady Burkeʹöt erőszakkal megszöktették, és hogy az

elszenvedett élmények hatására megháborodott. A doktor köpölyözte és eret vágott rajta, ami még
jobban legyengítette a szerencsétlen teremtést. Niall kiadta az orvos útját és egy másikat hívott, akit
Lady Southwood ajánlott.
Erről a doktorról kiderült, hogy nagy tudású mór ember. Alaposan megvizsgálta Constanzat, olykorʹ
olykor jegyzetelt, részvétteljesen motyogott és cecegett hozzá. Végül bekopogtatott a lord
lakosztályába.
ʹ A felesége nagyon beteg, kedves lord. Testileg lelkileg egyaránt. Különleges étrendre van szüksége,
pihenésre, sok napsütésre, azon kívül gyógyszeres kezelésre.
Pillanatnyi szünetet tartott, mint aki mérlegel valamit.
ʹ Lordságod nem kapta meg a francia betegséget? ʹ kérdezte aztán. ʹ Jóságos ég! Nem!
ʹ Mert a felesége bizony megkapta ʹ mondta az orvos. ʹ Egyike a legsúlyosabb eseteknek a
praxisomban.
ʹ Nem lep meg ʹ mondta csöndesen Niall. ʹ Tudja, doktor úr, a feleségem valóban beteg. Olyan
asszony ő, akinek egy férfi nem elég. Tudja, ugye, hogy mit akarok mondani.
ʹ Tudom, kedves lordom, és nagyon sajnálom. Hallottam ilyen esetekről. Tüneti kezelésben
részesíthetem ugyan a hölgyet, de ha nem tudja megakadályozni, hogy a felesége újabb őrültségeket
kövessen el, hát önként megy a halálba szegény. Őszintén szólva nem tudom, nem késtünkʹe el
máris.
Niall a dolgozószobájába ment. Nem gyújtott gyertyát, csak üldögélt a kandalló táncoló lángjaival
szemközt. Nos, apám, mondta magában, ezt a feleségemet még nem viszem haza Írországba.
Hamid doktor másnap visszajött.
ʹ Jó estét, doktor úr ʹ üdvözölte Niall.
ʹ Jó estét, lordom.
ʹ Jöjjön be hozzám, kérem, miután megvizsgálta a feleségemet.
ʹ Úgy lesz, méltóságos uram.
ʹ Nos, hogy van Constanza? ʹ kérdezte Niall, amikor az orvos bekopogtatott.
ʹ Egy kicsit jobb erőben. De azért nincs olyan jól, mint ahogy reméltem.
ʹ Utazásra képes?
ʹ Márminthogy Írországba? Belehalna.
ʹ Nem úgy gondoltam, Hamid doktor. Mallorca szigetére. Azt mondta, nagyon vágyódik haza.
Szívesen teljesíteném a kívánságát, ha van rá mód.
ʹ Jót tenne neki a napsütés. De még nem elég erős az utazáshoz. Pár hét múlva talán lehetséges.

ʹ Akkor hát megmondom neki. Időközben magam hazautazom Írországba, meglátogatni édesapámat.
Több mint négy esztendeje nem láttam.
Három nap sem telt bele, Niall Bürke útra kelt. Lóháton szelte át Anglia zöldellő tájait, s a nyugati
országrész legtávolabbi kikötőjében rövidesen talált egy Írországba induló hajót.
A szeretett szülőföldre vetett első pillantás ʹ a szelíden hullámzó, zöldellő dombvidék, a csakis
Írországra jellemző, egymást szinte drámaian kergető felhősereg, no meg hogy oly hosszú ideig volt
távol ʹ könnyeket csalt a szemébe. Mihelyt azonban kikötött a hajó és Niall ismét lóra pattanhatott,
az érzelmek helyébe az a törekvés lépett, hogy mielőbb a MacWilliam erődbe érjen. Meglepődve
tapasztalta, hogy az egész család várja. Honnan a csudából értesülhettek az érkezéséről? Közeledvén
a kastélyhoz, egy szembejövő lovast pillantott meg. Nagyot dobbant a szíve, amikor felismerte
édesapját. Lesoványodott az öregúr, sőt határozottan törékeny ember benyomását kelti, állapította
meg magában Niall. De semmit sem vesztett legendás tekintélyéből, büszke tartásából.

ʹ Tehát megint kiengedted a kezedből a O'Malley lányt, és már fiat is szült az új urának!
Ezzel köszöntötte az atya a fiát. ͣMintha ki se tettem volna a Iábam hazulról" ʹ gondolta Niall.
ʹ Nős vagyok ʹ emlékeztette édesapját, a szükségesnél védekezőbb hangon.
ʹ Szóval megint csak terméketlen talajra hullnak a magvaid. Hol a feleséged?
ʹ Londonban hagytam. Beteg.
ʹ Hm! Tudhattam volna.
ʹ Nem maradhatok itt, apám. Azért jöttem, hogy lássalak. Az angliai klíma rosszat tesz Constanzának,
s mivel Írország éghajlata se jobb, hazaviszem az asszonyt Mallorca szigetére.
ʹ Jobban tennéd, ha idehoznád, meghalni. Akkor aztán újból megházasíthatnánk, ezúttal egy életerős
ír leányzóval. Ö aztán fiúunokákkal ajándékozna meg engem. A külföldi nők nem virágzanak ír talajon.
ʹ Valószínűleg úgyis meghal Gonstanza, apám. Hiányzik neki a napsütés és szeretném, ha legalább
élete végső napjaiban jól érezné magát.
ʹ Ebben az esetben utánanézek, hogy milyen jó családból való lányok állnak itt rendelkezésre
házasság céljából. Vagy esetleg valami fiatal özvegyasszony, akinek már van fiúgyermeke ʹ tűnődött
fennhangon az idősebbik férfi.
ʹ Ne üss nyélbe partikat nekem, apám!
ʹ Azt akarom, hogy unokák vegyenek körül, mielőtt meghalok. Ekként társalogtak apa és fia Niall
néhány napos látogatása alatt.
Lord Bürke tervezett elutazása napján érkezett a MacWilliam kastélyba Seamus O'Malley az
unokaöccseivel: Ewan és Murrough O'Flahertyvel. A püspök megkérte a lordot, kísérné át a fiúkat
Angliába, édesanyjukhoz. Niall beleegyezett, bár tudta, hogy a fiúk jelenléte meglassítja visszatérését.

Így hát kellemesen lepte meg, hogy Seamus felajánlotta: egy O'Malley hajó egyenesen Devonshireʹ
be viszi őket.
ʹ Boldogʹe az én Skye unokahúgom? ʹ érdeklődött a püspök.
ʹ Azt állítja, igen ʹ válaszolt fanyarul Niall ʹ, de hát köztudomású, hogy az asszony ingatag.
Seamus O'Malley álig bírta leplezni mosolyát.
ʹ Meg kell tanulnod elfogadni Isten akaratát, fiam ʹ dörmögte jámborul.
Niall Bürke viszont alig bírta visszafojtani a felszólítást, hogy a kegyes püspök menjen a pokolba.
ʹ Megpróbálok imádkozni Istenhez, hogy oltson belém több türelmet ʹ mondotta Niall, nyilvánvaló
őszintétlenséggel, mire Seamus O'Malley felröhögött.
ʹ Utazhatszʹe holnap, Niall? Skye azt írja, hogy már nagyon szeretné látni a lurkóit.
ʹ Igen, elindulhatok holnap ʹ válaszolta rövid szünet után Niall. ʹ Bár buzgón fogok imádkozni, hogy
ez a hajóút ne legyen olyan eseménydús mint a legutóbbi, amelyet egy O'Malley féle vízi járművön
tettem.
Ewanra és Murroughʹra nem volt nehéz felügyelni. Hat esztendős volt az egyik, hét a másik, s
mindketten már nagyon szerették volna látni édesanyjukat, jóllehet megijesztette őket a lehetőség,
hogy olyan mamával fognak találkozni, akire alig emlékeznek. Először életükben készültek elhagyni
Írország földjét, és minden szorongásuk ellenére is kellemes izgalom vett erőt rajtuk.
Niall Bürke szerető búcsút vett édesapjától.
ʹ Ha netán szükséged van rám, Mallorca kormányzója tudni fog a hollétemről, és ígérem, ezúttal
hazafelé vezet majd az utam.
ʹ Jól van! Addig nem halok meg, fiam, amíg meg nem látom a legújabb generációt.
Niall búcsúmosolyt villantott az apjára, aztán a két rábízott gyerekkel együtt ellovagolt. A néhány
napos tengeri úton nem történt semmi különös. Derült volt az égbolt, kedvező a széljárás. Az utolsó
napon Lundy szigete mellett vitorláztak el, át az áramtorlaszon, föl a Torridge folyón, Bidefordig. Az
O'Flaherty fiúcskák tágra nyílt szemmel nézegettek mindent; városban soha azelőtt nem jártak.
Tátott szájjal bámulták a kikötőváros nyüzsgését. Niall nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy egy
kicsit kényeztesse őket, elvitte hát a két gyereket egy kies folyóparti fogadóba süteményt enni,
almabort inni. Két lovat bérelt, s mivel még délidő sem volt, nem kellett sietniük, hogy idejekorán
érjenek a Lynmoufh kastélyba. Indulás előtt a fogadós ifjú felesége kenyeret, sajtot, ropogós almát
csomagolt be hármuknak.
Ewan és Murrough elcsendesedtek; izgalmuk fokozódott, ahogy közeledtek édesanyjuk
rezidenciájához. Niall gondolatai Skye körül keringtek. Keserű hangulatban váltak el egymástól;
teljességgel az ő hibájából. Bolondot csinált magából: Constanza viselkedésének hatására
erkölcstelenséggel gyanúsította Skyeʹt! Hát persze, hogy Skye szereti Southwoodot! Az ő számára
tragikus, hogy az asszony csak az után emlékezett őrá, hogy beleszeretett Geofreybe és nőül ment

hozzá. De hát ʹ mint Skye is hangsúlyozta ʹ ha ő maga esetleg még nem lett volna férjnél, Niall már
nős volt! Vajon miért az asszonyon töltötte ki bosszúját a saját kudarcáért?!

Megálltak egy tiszta vizű folyócskánál, hogy pihentessék egy kicsit a lovakat, s hogy elfogyasszák a
szerény ebédet, amelyet a fogadósné rájuk tukmált.
ʹ Ez nem olyan, mint Írország ʹ jegyezte meg Ewan.
ʹ Itt minden olyan... rendes ʹ toldotta meg Murrough. ʹ Szeretnék hazamenni.
ʹ De hát gyerekek, próbáljatok hozzászokni. Édesanyátok már nagyon szeretne látni benneteket.
ʹ Hát az az angol, aki a férje? ʹ érdeklődött Ewan, alig leplezett megvetéssel.
ʹ Lord Southwood kitűnő úriember, gyerekek. Meg fogjátok szeretni.
De Ewan nem tágított.
ʹ Nem maradunk Angliában. Az öcsém és én Ballyhenesseybe való O'Flahertyk vagyunk. Megvan a
magam birtoka Írországban, arra kell felügyelnem. Itt csak anyánkat akarjuk meglátogatni.
ʹ Édesanyátok csak nemrégen nyerte vissza az emlékezőképességét. Amikor ez megtörtént, ti
voltatok az első gondolata! Csak nem akarjátok szégyenbe hozni az angolok előtt, hogy azt
mondhassák, mi, írek, bárdolatlan barbárok vagyunk!
ʹ A pokolba az angolokkal! ʹ fortyant fel Ewan.
ʹ Ezzel a kívánságoddal hajlandó vagyok egyetérteni, Ewan O͛Flaherty, de ennek ellenére:
viselkedjetek rendesen és ne hozzatok szégyent az írek fejére ʹ mondta Niall, és játékosan
meglegyintette a kisfiút. ʹ Most pedig lóra, gyerekek! Ha sötétedés előtt oda akarunk érni
anyátokhoz, igyekeznünk kell.
A Lynmouth kastélyt éppen naplemente előtt pillantották meg. Két földnyelv között, egy öböl partján
tornyosult, Lundy szigetével szemben. Legrégibb része a szászʹkorbeli őrtorony volt, köréje
építkezett több nemzedék. Az eredmény: a szász, a normann, a gót és a Tudorʹkorbeli építészet
kisméretű, de teljességgel elbűvölő keveréke. A sötétszürke torony alatt halványszürke kövekből
épült a ház, foltokban futotta be a sötétzöld repkény. A késő délutáni napfény elszínezte a palatetős
tornyocskákat és meleget árasztott a környező rétekre. A lovak patái lassan csattogtak a tölgyfából
ácsolt, megviselt felvonóhídon, míg aztán a kastélyudvarba értek. Egy lovászfiú sietett eléjük
gondozásba venni a lovaikat, és egy szolga kalauzolta őket a kastélyba.
Inasok vezették őket a családi díszterembe. Belépéskor két mozzanatra figyelt fel Niall. Nagyon szép
helyiség volt, mindkét oldalán ablakokkal; kilátással a tengerre. Azután pedig: Skye... Skye annyira
beleillett ebbe a terembe!
Az ablaknál állt; egyszerű, eperszínű bársonyruhát viselt. Gyönyörű kék szeme tágra nyílt a
meglepetéstől Bruke és a két fiú láttán.

ʹ Elhoztam a fiaidat, Skye ʹ szólalt meg csendesen Nial ʹ Jó estét, Southwood. Remélem, igénybe
vehetem a vendégszeretetét éjszakára.
A gróf bólintott és előrelépett és átkarolta a feleségét.
ʹ Ők a fiaim? ʹ kérdezte hitetlenkedve Skye. ʹ Nahát Geofrey! Kisbabák voltak, amikor utoljára
láttam őket. ʹ Könnyben ázott az arca. ʹ Ewan! Murrough! Gyertek ide! a mamához!
Kitárta karjait és a két fiú rögtön odarohant; szorosan simultak az anyai karokba, nem szégyelltek,
hogy sírva fakadnak a boldogságtól és a megkönnyebbüléstől.
Ó, én édeseim ʹ zokogott Skye ʹ, eddig a szent pillanatig nem is tudtam, hogy mennyire hiányoztatok
nekem! De most már eresszetek el, kis majmaim, hadd nézzelek meg benneteket jobban.
Levette a gyerekkezeket a nyakából és egy kicsit hátratolta a fiúkat.
ʹ Jól van. Egyikőtök sem, hasonlít apátokra egy cseppet sem, amiért hálát adok Istennek͙ Tiszta
O͛Malleyk vagytok mind a ketten. Fekete haj, sötétkék szemek. Ewan, te ugye hét éves vagy, te
Murough pedig hat?
ʹ Igen, mama ʹ felelték kórusban.
ʹ Akkor hát ʹ mondta szomorkásán Skye ʹ nem sokára apródnak küldünk titeket valamelyik jó
családhoz. Előbb azonban ismerkedjünk meg újból. Hadd mutassalak be mostohaapátoknak,
Lynmouth grófjának
A fiúk arra fordultak, és ʹ Nail Bruke fenyegető pillantásainak kíséretébenʹ mereven meghajoltak
Lord Southwood előtt. Geofrey kuncogott magában. Tehát ez a két kis vadóc rossz néven veszi a
létezését. Nos, ez egészen természetes. Viszonozta a meghajlást.

ʹ Ewan és Murrough O'Flaherty ʹ mondotta ʹ nagyon örülök, hogy a nevelt fiaimnak mondhatlak
benneteket, és hogy az otthonomban köszönthetlek.
ʹ A többi gyerekekkel is találkozniuk kell, Geofrey ʹ monda Skye. ʹ Három mostohanővéretek van,
fiúk Susan hatéves, Gwinett és Joan ikrek, ötesztendősek. És egy féltestvéretek is van az én
kislányom: Willow. Ő három és fél éves. Az új féltestvéreteket Robbieʹnak hívják. Gyertek,
kedveskéim, menjünk a gyerekszobába, üdvözölni őket. Niailhoz nem szólt Skye. Egyetlen szót sem
ʹ Elfelejtettem már ʹ szólt Niall, amikor a kis csapat távozottʹ, éppoly vadul tud gyűlölni, mint
amilyen vadul tud szeretni.

ʹ A legutóbbi találkozástokkor nagyon megbántottad ʹ válaszolta Geofrey.
ʹ Tudom. Isten a tudója, hogy nem akartam. Egyszerre csak azon vettem észre magam, hogy
veszekszünk.
ʹ Kedves tőled, hogy áthoztad Skye fiait Írországból. A feleségedet rendben elhelyezted odaát?

ʹ Constanza még Londonban van. Csak apámat mentem meglátogatni. Holnap elutazom Londonba. A
feleségem nagyon beteg. Hazaviszem Mallorca szigetére.
Geofrey megértően bólintott.
ʹ Hívok egy inast, hadd mutassa meg, hol a szobád ʹ mondotta aztán előzékenyen.
Néhány perc múlva Niall egyedül álldogált a szobában. Akárcsak a díszterem, ez a helyiség is a
tengerre nézett. A naplemente borvörösre festette odalent a vizet. Az őszi koraest ködében
odalátszott Lundy szigete, a titokzatos kalóztanya. Skye nagyon jól érezheti magát itt, gondolta Bürke,
nemcsak láthatja a tengert, hanem szagolhatja is.
Egyszerű vacsorát fogyasztottak ʹ a mértékletesség márʹmár a szűkösség határát súrolta. A gyerekek
nem ettek velük; már korábban megkapták a vacsorát a gyerekszobában. Ewan és Murrough nagyon
jól megvoltak: mostohanővéreik áhítattal néztek fel rájuk, a fiúk pedig nyomban a kis féltestvér,
Willow bűvkörébe kerültek. Robbieʹt, a csecsemőt, figyelemre se méltatták.
A Southwood házaspár és Lord Bürke a nagyasztalnál ültek. Az alsóbb szinten csak néhány udvarnok
kísérő foglalt helyet, mivel ez alkalommal a gróf nem tartott ünnepélyes fogadást. Egyszerű volt a
vacsora, szűkszavú, akadozó a társalgás. Végül csak Niall, Geofrey és Skye maradt az asztalnál, a
többiek vagy kimentek a teremből, vagy a kandalló köré tömörültek. Niall tudta, hogy okvetlenül
beszélnie kell Skyeʹjal, mielőtt elutazik. Az asszonynak egész este sikerült kitérnie a közvetlen,
személyes beszélgetés elől, de úgy tett, mintha nem volna semmi baj. Niall látta, hogy nincs mit
tennie, egyenesen bele kell vágnia a közepébe.
ʹ Skye ʹ szólalt meg csöndesen, s egyenesen az asszony szemébe nézett ʹ, bocsánatot kérek a
legutóbbi találkozásunkkor történtekért.
Mosoly bujkált Skye szája szögletében.
ʹ Sok minden nyomta a lelkedet akkoriban ʹ mondta kedvesen. ʹ Most azonban elnézést kell kérnem
ʹ folytatta. ʹ Izgalmas nap volt, és nagyon elfáradtam.
Niall válaszát meg se várva Geofreyhez fordult:

ʹ Ne várass sokáig magadra, édes ʹ szólt, és szeméből most már csak úgy áradt a melegség.
A férj megragadta felesége kezét, és belecsókolt a tenyerébe.
ʹ Ne félj, megyek nemsokára.
Niall kínosan érezte magát. Mint aki betolakodóként tanúja egy bizalmas jelenetnek. Skye megállt a
díszterem ajtajánál, és hátrafordulva mondta:
ʹ Isten veled, Niall. Ezzel eltűnt.
ʹ Valóban megbocsátott neked, Niall ʹ szólt Southwood. ʹ De hát megsértetted akkor, és Skye
nagyon büszke teremtés.

ʹ Mindig az volt ʹ bólintott Bürke. ʹ Büszke és dacos. Szembeszállt az egész világgal, ha kellett. Azt
hiszem, ezért szerette őt jobban az apja, mint a többi gyermekét, és ezért bízta a gondjaira az
O'Malley famíliát. ʹ Niall gondterhelten dörzsölte meg homlokát. ʹ Ó, ez most már történelem ʹ
folytatta. ʹ más idők voltak, más helyszínek. És most már egészen más nőről van szó. No, megyek
aludni, Southwood. Korán szeretnék elindulni. Ha reggel nem találkoznánk: köszönöm a szíveslátást.
Geofrey Southwood hosszan nézett a vendége után. Sajnálta Burkeʹöt. Aztán felállt, megrázta magát
és elment lefekvéshez készülődni. Amikor csatlakozott a feleségéhez, Skye éppen fésülte a pompás,
fekete sörényét.
ʹ Keményen bántál vele, szerelmem ʹ mondta a férje.
ʹ Niall Bürke soha többé nem bánthat meg ʹ válaszolt komoran Skye. Aztán nyomban hangulatot
váltott. Átölelte Southwoodot.
ʹ Csókolj meg, Geofrey!
Fenntartás nélkül adta oda magát Skye, és szenvedélyének ereje ismét meglepte a férjét. Ajkai
virágsziromszerűen nyíltak ki a férfiajkak unszolására, hogy Geofrey nyelve közéjük hatolhasson.
Southwood egy pillanatra sem szűnt meg csókolni a nőt; felkapta, és az ágyukba vitte. Gyöngéden a
párnák közé fektette, aztán levetette selyem hálóingét. Az asszony zafírkék szemei szinte felfalták őt,
a halványzöld szemek méltóképpen válaszoltak. Skye levette vékony hálóingét, és a padlóra dobta.
Geofrey az ágy szélén ült, erős kezei közé vette a felsége arcát, s gyönyörű szemekbe nézett.
ʹ Nem, nem, Skye, ne azért szerelmeskedj velem, hogy eltöröld Niall Bürke emlékét. Én nem félek
ettől az emléktől, és te se félj tőle! Valamikor nagyon szeretted azt az embert, és jól tudom, hogy az
ilyen érzés sose küzdhető le teljesen. Nincs is szükség ilyesmire. Tudom, hogy nemrégen fájdalmat
okozott neked Bürke, de neki magának is fájt sok minden. Bocsáss meg neki, szívecském, az ő
kedvéért, de az én kedvemért is, hogy tudjam, azért szeretsz, amit irántam érzel, nem pedig azért,
mert még mindig neheztelsz Niall Burkeʹre. Skye sírva fakadt, könnyei lecsorogtak az arcán.
ʹ Te átkozott Southwood ʹ zokogta ʹ, nem is érdemellek meg téged! Igen, igen, a fene egyen meg!
Megbocsátok annak a rohadt alaknak, mert sajnálatraméltó. Én megalkudtam a sorsommal, de Niall a
sajátjával nem, és gyűlölt engem, miközben keservesen panaszkodott a végzetére. Mintha én volnék
felelős azért, ami vele meg velem történt! Igenis gyűlöltem, amiért fájdalmat okozott nekem.
Bűntudatot oltott belém, amiért olyan boldog vagyok veled, neki pedig annyi baja van Constanzaval.
Egyet azért véss eszedbe! Sose azért szerelmeskedtem veled, hogy eltöröljem a Niall Burkeʹhöz
fűződő emlékeimet!
ʹ Ennek szívből örülök, asszonyom ʹ nevetett Southwood.
Lassú mozdulatokkal becézni kezdte Skye kihívó kebleit, miközben lusta mosoly bujkált a szája
szögletében és ragyogtatta fel szemét. Az asszony egyre mélyebbeket lélegzett, szeme csillogott a
félig lezárt szemhéj mögött.
ʹ Ó, én drágaságom! ʹ búgta a férfi. ʹ Te aztán szerelemre születtél. Feje a kebelre hajolt, hogy a száj
ízlelhesse a mell gyenge húsát. Az asszony torkából szenvedélyes sikoly tört fel, Geofrey szíve pedig
vadul zakatolt.

ʹ Te aztán egy márványszobrot is fel tudnál ajzani, te boszorkány! ʹ suttogta a férfi.
ʹ Szeress engem, Geofrey! ʹ súgta sürgetően Skye.
Lassan, gyengéden és rutinosan hatolt be a férfi, s amikor biztosan tudta, hogy Skye tökéletesen
boldog, ő is elért a maga mennyországába, és határtalanul élvezte a teste alatt oly kitanultan mozgó
asszonytestet.
Az övé ez az asszony ʹ csakis az övé!

21. fejezet

Lynmouth grófja és grófnéja röviddel Újév után távoztak Devonshireʹből, hogy Londonban részt
vegyenek a gróf híres vízkereszti gálaünnepségén. Ismét kelendők voltak a cécóra szóló meghívók, s
London legjobb varrónői és szabói túl voltak terhelve ruhapróbákkal és munkával, akkora volt az
eszeveszett tolongás a legjobb jelmezekért. Lynmouth grófnéjának ʹ teli pénztárcája segítségével ʹ jó
előre sikerült tudomást szereznie vendégei elképzeléseiről. Ittʹott diszkrét vesztegetésre volt
szükség, hogy senkit se sértsen maszkjának jelmezének esetleges hasonlósága.
Nagy mulatságára szolgált, hogy a nők egyikeʹmásika lemásolta az ő tavalyi jelmezét. Akkor fekete
bársonyba öltözött, az ͣÉjszaká͟ʹt jelképezve. Némelyik nő, meglehetős ravaszul, fordított egyet a
szerepen, úgyhogy most legalább féltucatnyi ͣNappal"ʹlal és négy ͣDélután"ʹnal kellett számolni.
Meg persze nem egy ͣTavasz"ʹszal, ͣNyár"ʹral, ͣŐsz"ʹszel és ͣTél"ʹlel. A királynő ͣNap"ʹnak öltözve
fog megjelenni, híresztelték ʹ egész Londonban nem volt ennél rosszabbul őrzött titok. Az a három
hölgy, akinek történetesen ugyanez az ötlet jutott volt eszébe, hisztériás rohamot kapott, amikor
jelmezük megváltoztatására kényszerültek. Népszerű téma volt még a ͣHold" meg az ͣAratás"; de
csakis Skyeʹnak támadt az az ötlete, hogy ʹ ékszerként jelenjék meg. ͣRubin"ʹnak szándékozott
öltözni. S mivel Daisy és édesanyja Devonshireʹben készítették a ruhát, ennél jobban őrzött titka nem
volt egész London városának. Geofrey sötétzöld öltözékben, ͣSmaragd͟ʹként virít majd a bálon.
Az álarcosbál estéjén Skye nagy tetszéssel szemlélgette magát az állótükörben. A mélyvörös ruha
nagyszerű volt, de korántsem hivalkodó. Az alsószoknya selyemből készült, a díszes mintázatot
pompásan örvénylő apró rubinok és aranyszálak ékesítették, vakítón villogott az egész a fény, a
világítás minden változása nyomán. Magát a ruhát súlyos bársonyból varrták, a bársony ujjak
hasítékaiban jól látszott az alsóruha selyme és az apró rubinok ismétlődő mintázata. Merész volt a
ruha kivágása, úgyhogy a gróf meg is jegyezte:
ʹ Nem tudom, helyeseljemʹe a nagylelkűségedet, mármint, hogy az egész udvarnak mutogatod a
drága kincseket, amelyek élvezetéhez csakis nekem van jogom.
ʹ De gondold csak el, hányan fognak irigyelni téged, kegyes lord! ʹ vágta rá Skye kacér mosollyal.
ʹ Micsoda huncut boszorka vagy! ʹ hahotázott Southwood, és váratlan mozdulattal egy nagy
rubinokból álló láncot kanyarított a felesége nyakába: ʹ Ez az én ajándékom Vízkeresztre, szerelmem!

ʹ mondta, és amikor Skye alig ocsúdott a meglepetésből, a férfi lehajolt és a lánchoz illő függőt
erősített az asszony füléhez.
ʹ Ó, Geofrey! ʹ érintette meg áhítattal a nyakláncot Skye. ʹ Hiszen ez gyönyörű! ʹ Odafordult és
csókot nyomott a férfi arcára. A férfi érezte az asszony test mámorító illatát és belenyilallt a
vágyakozás.
ʹ Irgalmazz, szívecském! A hálálkodást halasszuk későbbre, mert e pillanatban komolyan
fontolgatom, ne ziláljamʹe szét a jelmezedet a frizuráddal együtt.

Skye boldogan kacagott.
ʹ Jaj, Geofrey, mennyire szeretlek!
A férfi úrrá lett szenvedélyén.
ʹ Bár inkább volnék veled odahaza Devonban ʹ dohogott. ʹ mint itt, ahol fél London készül kienni a
vagyonomból, és bámulni a feleségem dekoltázsát.
Skye elragadtatva kacagott, majd leült és hagyta, hogy Daisy elvégezze az utolsó simításokat a
frizuráján. Akkoriban az angol királyi udvar hölgyei általában bodorították a hajukat, Skye azonban
nem kedvelte ezt a divatot. Pompás sörényét kontyba rendeztette a tarkóján, és piros
selyemvirágokkal díszítette. Középen választotta el a frizuráját, és arca két oldalán huncutkának
nevezett két kis tincs fityegett.
Felállt és perdült egyet a férje előtt:
ʹ Nos, kedves uram?!
ʹ Semmi olyat nem mondhatok, bogárkám, amit már ne tudnál. Skye elmosolyodott.
ʹ Hát én? ʹ kérdezte a férfi. ʹ Semmi említésre méltó?
Az asszony lassan körbejárta, tetőtől talpig szemügyre vette, majd így szólt:
ʹ Formásabb lábszára senki emberfiának nincs az udvarban, kedves lord, a smaragdzöld bársony
pedig jól érvényesíti észbontó szemeidet. A hölgyek hajlamosak lesznek megfeledkezni róla, hogy te
az enyém vagy, de melegen ajánlom, hogy tartsák észben ezt a csekélységet!
Kart karba öltve, nevetve vonultak le a lépcsőn a Lynmouth kúria nagy báltermébe.
Érkeztek már az első hintók, és Skye meg Geofrey fejedelmi testtartással álltak a főlépcső tetején,
hogy köszöntsék a vendégeket. Hamar megtelt a bálterem. Még a királynő is korán érkezett;
kíséretében volt, a többi között, a jóképű Lord Dudley.
ʹ Nem fogunk ám egyhamar távozni, kedves Skye ʹ jelentette ki Erzsébet. ʹ Maga meg Southwood az
év legsikeresebb estélyével ajándékoznak meg bennünket.

ʹ Azért jöttünk vissza ideiglenesen Londonba. ʹ mondta Southwood ʹ, hogy ne okozzunk csalódást
felségednek. Skye még nem heverte ki teljesen felséged keresztfiának születését!
ʹ Nem fogja túlságosan megterhelni ez a bál, kedvesem? ʹ aggályoskodott Erzsébet.
ʹ Nem, felség. Már felséged kedves arcának látása is erőt ad ʹ válaszolt Skye.
ʹ Micsoda tökéletes udvarhölgy maga, drágám! ʹ kacsintott rá Erzsébet. ʹ Igazán méltó párja
Southwoodnak.

A gróf meghajlással köszönte meg a bókot, s az első táncnál karját nyújtotta a királynőnek. Lord
Dudley Skyeʹt kérte fel. Skye nem kedvelte a királynő kedvencét, s a lord tudta ezt. Sajnos azonban
éppen az asszony tartózkodó magatartása izgatta fel igazán Róbert Dudleyt. Olyan ember volt, aki
szerette a veszélyt, és gyönyörűségesen kísértő volt a gondolat, hogy ezt a szép nőt úgyszólván a
férje és Erzsébet orra előtt csábítsa el.
Róbert Dudley nagy véleménnyel volt önmagáról: egyszerűen eszébe se jutott, hogy őt, az udvar
legnépszerűbb emberét, elutasíthatja valaki. Azt hitte, hogy Skye félénk; pedig hát Skye
egyéniségében semmi se volt a tartózkodó, szemérmes leányzók magatartásából. Ha Dudley jobban
ismeri, erre magától is rájön. Tánc közben a férfi az asszony gyöngyházfényű bőrén legeltette szemét,
aztán a dekoltázs mélyét fürkészte a főudvaronci tekintet.
Gyorsan történt a szemügyre vétel, mert jóllehet Erzsébet eddig megtagadta Dudley tói királynői
teste teljes birtokbavételét, igen féltékeny volt.
Skye úgy tett, mintha nem venné észre a sóvárgó szemeket, amelyek pillantása nyomán márʹmár
tisztátalannak érezte magát. De Dudley igencsak közvetlen megjegyzéseit lehetetlen volt nem
meghallania:
ʹ Miért viseltetik ellenszenvvel irántam, szépségem? ʹ érdeklődött a lord. ʹ Pedig hát bölcs dolog
lenne a kedvemben járnia!
ʹ Nem viseltetem ellenszenvvel ön iránt, lordom ʹ válaszolta Skye és rezzenéstelenül nézett Dudley
szemébe. Ám a férfi diadalmas pillantása nyomban elenyészett, amikor az asszony így folytatta: ʹ De
nem is rokonszenvezem magával.
ʹ Akkor meg mi a fenének kért fel a fia keresztapjának?
ʹ Az a férjem ötlete volt ʹ hazudott Skye. ͣLehet, hogy Tuskóságod megorrol rám", gondolta, ͣde az
én Geofreymmel nem fog kibabrálni". ʹ Tudja, Lord Dudley ʹ folytatta fennhangon és roppant
illedelmesen. ʹ én mindig hallgatok a férjemre, mint ahogy jó feleséghez illik.
ʹ Éppen ez az erényessége tüzel föl engem ʹ dünnyögte Lord Dudley.
ʹ Nem akarom én feltüzelni lordságodat.
ʹ Pedig hát bizony lángra gyújt, asszonyom ʹ mondta Dudley. Gyors pillantást vetett Erzsébetre, de a
királynő éppen nagyon el volt foglalva. Felhasználva Skye figyelmének pillanatnyi lankadását, Dudley

elvezette az asszonyt a táncparkettről a bálterem egyik sarkában lévő, eldugott fülkébe. S mielőtt
Skye magához tért volna az ijedtségből, lecsapott rá és átölelte. Az asszony felháborodva kapálózott.
ʹ Uram! Azonnal eresszen el! ʹ követelte.

A férfi felröhögött.
ʹ Nem, nem, gyönyörűséges Skye asszonyom, nem eresztem el. Elég a tartózkodásból, a
szégyenlősségből, hölgyem! Nagyon szeretném már megízlelni az érett ajkait, és ʹ ráhajolt, hogy
csókkal illesse a hullámzó kebleket ʹ ezeket a még az ajkaknál is sokkal édesebb gyümölcsöket.
Az asszony próbálta kiszabadítani a karját. Arcát undorodva fordította el a lordétól, Dudley viszont
még erősebben ölelte a derekát az egyik karjával, a másik kezével pedig a fejét szorította satuba.
Kétségbeesetten próbált Skye elhúzódni a férfi követelőző szájától, de képtelen volt rá, és Dudley
ajka harapdálta az övét, hogy szenvedélyt csiholjon ki belőle ʹ sikertelenül. Kiáltani nem mert Skye,
mert akkor a szerelmes királynő őt vélné támadónak. Róbert Dudley persze jól tudta ezt. Nyelve
betolakodott az asszony fogai közé, a férfikezek pedig merészen emelték fel a szoknyáját. Skye
ráeszmélt: csak egy módon kerülheti el, hogy Dudley erőszakot kövessen el rajta. Villámgyorsan
megemelte a térdét, és eltalálta a legsebezhetőbb pontot. Eredményesnek bizonyult a hadművelet:
az ágyékán kapott rúgás nyomán Dudley azonnal kiengedte kezéből a zsákmányt, és meglepett arcán
jól látszott az éles fájdalom.
Skye szó nélkül menekült ki a fülkéből. Égett az arca. Szerencséje, gondolta, hogy a Dudley választotta
találkahely annyira el volt szigetelve. Sem az odaérkezést, sem a zavarodott menekülést nem látta
senki. Skye lekapott egy kupát az egyik arra haladó pincér tálcájáról, aztán apró kortyokban
kényszerítette le a torkán a jégbe hűtött bort, amíg fokozatosan normálisra lassult a szívverése. Egy
tükör előtt megállt, letette a boros kupát, majd reszkető kézzel rendbe hozta a frizuráját és
kisimította a ruháját.
Ez a mocskos fráter! Hogy merészel rárohanni ez a pimasz Dudley?! ő aztán igazán mindent megtett,
hogy elvegye a kedvét, de őlordságát nem lehetett eltéríteni. A királynőhöz nem fordulhatok,
gondolta Skye, mivel Erzsébet szerelmes Dudleyba, és semmiképpen sem tűrné, hogy bírálat érje az ő
drágalátos Robinját. Nem akarok visszatérni az udvarba, futott át Skye agyán a gondolat. Tavasszal
valószínűleg elkéredzkedhetünk, és mire megjön az ősz, talán már mások foglalták el a helyünket a
királynő szeretetében. Akkor aztán Devonban maradhatunk, és békében nevelhetjük fel a
gyermekeinket. Kissé megnyugtatták a Devonshireʹhez fűződő gondolatok, és ʹ kezében a boros
kupával ʹ feltűnés nélkül csatlakozott a vendégeihez.
A fülkében, amelyből Skye oly hirtelen távozott, Lord Dudley még mindig görnyedve öklendezett. Pár
percig még elöntötték a fájdalom megʹmegújuló hullámai, de aztán fokozatosan jobban lett. Pimasz
kis lotyója, gondolta félig dühösen, félig izgatottan. Szomorúan dörzsölgette sajgó testrészét, és még
most sem hitte el, hogy elutasították. A nők egyszerűen nem szokták elutasítani Róbert Dudleyt. Még
meg fogja bánni az a szuka! Úgyis az övé lesz egy szép napon. ͣSőt", fogadkozott magában,
ͣkönyörögni fog a kegyeimért!" Rendbe hozta ruházatát és kilépett a bálterembe.

Skynak sikerült elkerülnie Dudleyt a mulatság folyamán; a felesége hangulatait jól ismerő Geofrey
azonban megérezte, hogy valami baj van. Feltűnés nélkül félrevonta az asszonyt.
ʹ Mi a baj, drágaságom? ʹ érdeklődött.
ʹ Dudley az imént erőszakot akart elkövetni rajtam ʹ felelte mérgesen Skye.
ʹ Micsoda?!
ʹ Halkabban, Geofrey. ʹ Intőleg tette kezét a férfi karjára. ʹ Csöppet sem kívánatos figyelmességével
tüntetett ki a lord, egyébként nem először, de éppoly jól tudod, mint én, hogy a királynő nem hinne
nekem, ha szólnék erről. Dudley persze épp erre számít.
ʹ De végül csak nem... ?
ʹ Nem, nem sikerült neki. Alaposan beletérdeltem az ágyékába. Meglepne, ha egyáltalán táncolni
tudna ma éjszaka.
Geofrey önkéntelenül felnevetett.
ʹ Mi a véleményed arról, édesem ʹ kérdezte ʹ, hogy a bál után azonnal elutazzunk Devonba?
ʹ Nagyszerű! ʹ válaszolta Skye sugárzó arccal.
ʹ Nem lesznek hosszadalmas előkészületek. Csak éppen átöltözünk. Meleg és kényelmes holmiba.
Hajnalban indulhatunk. Ismerek egy csodálatos fogadót az úton, ott tölthetjük a holnap éjszakát.
ʹ Olyan hely, mint a Kacsa és sárkány? ʹ érdeklődött az asszony.
ʹ Sokkal jobb! ʹ mosolygott le rá Southwood. ʹ Mondd csak, nem vennéd zokon, ha Devonban
maradnánk, és kivernénk a fejünkből az udvart és Londont? ʹ kérdezte aztán.
ʹ Dehogy venném zokon! Nagyon örülnék, ha Devonban maradnánk. Attól tartok, hogy igazából
amolyan vidéki kisegér vagyok, kedves lord. Remélem, ez a hír nem okoz csalódást neked.
Geofrey forró, szerelmes ölelésbe zárta az asszonyt.
ʹ Úgy gondolom, drága feleségem, hogy senkivel sincs kedvem osztozni rajtad. Kivéve talán a
gyerekeinket.
ʹ Csak talán? ʹ ingerkedett Skye.
ʹ Ha éppen tudni akarod a megrendítő igazságot, senkivel se akarok osztozni rajtad. Még a
gyerekekkel se! No, most menjünk szépen vissza a vendégeinkhez, mielőtt még hiányolnának
bennünket.

Az éjféli vacsoránál Grenville és a nemrég férjhez ment Lettice Knollys apró kis koronákat találtak a
vízkereszti süteményükben, és a vendégsereg Gonosz Királlyá és az ő királynőjévé koronázta őket.

A bál hátralévő idejében Grenville gonosz kis zálogosdival szórakoztatta a vendégeket. Szegény
Lettice se kerülhette el a sorsát. Dickon megparancsolta, hogy kössék be a szemét, aztán utasította a
fiatalasszonyt, hogy csókolja meg a lord kiválasztotta hat férfiút.
ʹ Egyik a hat közül Walter, a férje ʹ közölte. ʹ Meg kell mondania drágaságom, hogy melyik.
Szegény Lettice szörnyű slamasztikába került, mivel Walter nem volt ihletett szeretőnek mondható.
Látni nem látott Lettice semmit, de a hallása élesedett, és a nagy viháncolás közepette is meghallotta
az ideʹoda csoszogást. Csinos eperajkát csücsörítvén megkapta a hat csókját; egy csak amolyan
csipegetés volt, kettő virgonc cuppantás, további kettő nyálas, érzelgős puszi, egy pedig valódi
szenvedélyes csók, amelynek nyomán forró bizsergés futott végig a testén.
ʹ Nos, Lettice? ʹ érdeklődött Grenville a szembekötősdi áldozatától. Lettice úgy tett, mint aki
fontolgatja a dolgot. Bizonyos volt benne, hogy Walter nem volt a hat között, de tudni szerette volna,
ki az a férfi, akinek a csókja annyira felajzotta.
ʹ Az utolsó csókot Waltertől kaptam ʹ jelentette ki határozottan. ʹ Ez egészen bizonyos.
Érdes, durva röhögés üdvözölte a kijelentést, és amikor Lettice szeméről levették a kötést, Lord
Dudleyt pillantotta meg: ő állt előtte.
ʹ Óóó! ʹ kiáltott fel, elpirulva kedves zavarában. ʹ Pedig olyan, de olyan biztos voltam, hogy...! Éppen
így csókol Walter is.
ʹ A hat férfi egyike sem volt Walter, drágaságom ʹ kacarászott Grenville.
ʹ De igazán, Dickon! ʹ toppantott felháborodást színlelve Lettice, és csak úgy harsogott körülötte a
hahota. Róbert Dudley somolygott, miközben egyik karjával a királynő derekát ölelte. Ez a Lettice
Knollys dévaj egy nőszemély! Amikor megcsókolta, a nőcske nagy gyakorlatra valló, gyönyörűségesen
ügyes technikával dugta a szájába azt a hegyes kis nyelvét. Óvatosan lesütött szemhéja mögül
méregette most a fiatalasszonyt Dudley, és meglepődve állapította meg magában, hogy a nő éppoly
áthatóan és éppoly óvatosan szemez ővele. Nocsak, nocsak, gondolta a lord, megfelelő játszótárs
lenne egyikʹmásik olyan éjszakán, amikor Böske az örülésig felizgat, aztán utamra bocsát,
kielégítetlenül.
Ahogy telt az idő, úgy lett egyre vidámabb a hangulat. Aztán elbúcsúzott a királynő és közvetlen
környezete, s rövidesen követte őket a többi kimerült jókedvű és ittas vendég. Mihelyt az utolsó is
eltávozott.
Lynmouth grófja és grófnéja egymás kezét fogva rohant föl a lépcsőn a lakrészükbe, ahol már várták
őket a személyükhöz kirendelt szolgák.
ʹ Kikészítettem a holmiját éjszakára, úrnőm ʹ mosolygott Daisy.
ʹ Nincs rá szükség ʹ közölte Skye ʹ, az uram és én éppen csak átöltözni jöttünk föl. Megyünk
Devonba. Szólj a lányoknak, hogy csomagolják be a hálóingemet, meg a toalettszereket, és add ide a
sötétkék gyapjú úti ruhámat és a hozzáillő bársonyköpenyt.
ʹ De hát még nem csomagoltunk be az útra, úrnőm ʹ tiltakozott Daisy.

ʹ Te meg a többiek utánunk jöhettek holnap vagy holnapután, de az uram és én minél hamarabb
szeretnénk indulni.
Geofrey hasonlóképpen rendelkezett a maga hálószobájában:
ʹ A nagy utazókocsi álljon elő ʹ utasította a főudvarmestert. ʹ A feleségem szundikálni szeretne az
egész úton. Küldjön lovas hírnököt a Királyasszony fogadóba, mondja meg az ember, hogy késő
délután odaérkezünk. Készítsék elő a legjobb hálószobájukat, azon kívül különtermet kérünk az
étkezéshez, és gondoskodjanak a kocsi és a személyzet megfelelő ellátásáról.
ʹ Azonnal intézkedem, méltóságos uram!
A nagy utazóbatár, oldalán a Southwood család címerével, egy órán belül már az úton zötykölődött. A
kocsis mellett egy inas ült a bakon. A hintó mögött egy lovász poroszkált lóháton, két lovat vezetve,
ötʹhat fegyveres követte. Ezt a kocsit ne tartóztassa föl útonálló! Hat fegyveres a hintó előtt lovagolt.
Hideg januári hajnal volt. Négy óra mindössze. Odafent apró kék csillagok ragyogtak a sötétlő
égbolton.
A kocsi belsejében a házaspár elegáns rókaprém takaró oltalma alatt simult egymáshoz, lábukat
flanelba bugyolált forró téglák melegítették. Geofrey Southwood egyik karja a felesége derekát
ölelte, másik keze az asszony mellét cirógatta, szája ráérősen járta be Skye ajkait és nyakát, a fogai
pedig a neje fülcimpáit harapdálták.
ʹ Emlékszel, mit műveltünk éppen ma egy éve? ʹ suttogta a férfi.
ʹ Valami nagyon hasonlót, drágám, ha emlékezetem nem csal ʹ vihogott az asszony. ʹ De nem egy
zötyögő kocsiban.
ʹ Kocsiban még nem szeretkeztünk, azt hiszem ʹ jegyezte meg elgondolkozva Geofrey.
ʹ De Geofrey! ʹ méltatlankodott Skye, rekedten a megbotránkozástól.
ʹ Nem tehetek róla, kicsikém ʹ kuncogott Southwood ʹ, de csuda vonzó vagy, legszívesebben
eltemetkeznék benned!
Skye úgy érezte, elgyengül a vágytól. Megvan ennek az ő urának az a vészes tulajdonsága, hogy akár
egyetlen szavával is fölgerjeszti. Megborzongott a sóvárgástól, de aztán erényesen felkiáltott:
ʹ Nem helyes ez, lordom!
ʹ Valóban nem helyes, drágám. Szeretkeztem már hintóban, rettentően kényelmetlen és nehézkes.
Várjunk, amíg a fogadóba érünk. De megígérem asszonyom, hogy azután nem ismerek kegyelmet.
Zötyögött tovább a kocsi a hajnali tájban. A tél még nagyon is uralkodott a csöndes vidéken,
barnállott a parlag, megʹmegcsillant egyʹegy befagyott pocsolya. A levendulakékʹ és aranyszínű
égbolt alatt feketéllettek a csupasz fák. Ittʹott a kéményekből füst szállt fel. Egy ízben valamelyik
tanyaudvarból egy kutya ugrott elő, rövid ideig ugatva rohant a kocsi mellett, a kerekek után
kapdosva, de csakhamar lemaradt. Bent, az előregördülő kocsiban nyugtalanul aludt Lynmouth grófja
és grófnéja, a jármű zötykölődése időnként visszaʹvisszaráncigálta őket a féltudatosság állapotába.

Órák múlva lovakat cseréltek, ez időt adott a kis csapatnak, hogy mindenki könnyítsen magán és
csillapítsa éhségét. A fogadósban mély benyomást keltett a címeres hintó, az előkelő házaspár, a
libériás személyzet, így aztán külön szobába kalauzolta Southwood lordot és álmos feleségét.
Nyomban megjelent két felszolgáló, tálcáikon forró leves, sonka, mézbe mártott fűszeres alma, sajt, a
kemencéből frissen kikerült kenyér, édes vaj. Maga a fogadós két kancsót hozott, j égbehűtött barna
sörrel az egyikben, édes almaborral a másikban.
A tálcákról szállongó illatoktól Skye teljesen magához tért, és férje vidám tekintetétől kísérve nagy
kedvvel esett neki az ételnek. A levestől felmelegedett ʹ addig szinte csontig fagyott ʹ, orcáira
visszatért a szín. Mohón falta a meleg vajas kenyeret a vékony, sózott sonkaszeletekkel, sajtot is vett
hozzá.
Elégedett sóhajtással dőlt hátra.
ʹ Néha alig bírom elhinni ʹ röhögött Geofrey ʹ, hogy elég idős vagy feleségnek!
ʹ Nagyon éhes voltam már ʹ közölte egykedvűen Skye.
ʹ Szólok a fogadósnak, csomagoljon nekünk egy kosárnyi ennivalót, mivel a következő állomásunkon
nem lehet részünk ilyen kellemetességekben. Ott éppen csak lovakat váltunk. Van valami, amihez
különös kedvet érzel?
ʹ Igen. Kemény tojás és téli körte ʹ vágta rá az asszony, és amikor férje furcsálló pillantást vetett rá,
Skye kacagott és szomorkásán jelentette ki:
ʹ Nem, Geofrey, nem vagyok ismét állapotos...bár... ʹ Férje arcához simította arcát. ʹ Nagyonʹ
nagyon szeretlek, férjuram ʹ mondta. ʹ Szeretném benépesíteni a házunkat a fiaiddal.
Mit nem adott volna Niall Bürke az ilyen szavakért... De Mallorca szigetén olyan idegenül, érezte
magát, mint csirke a rókalyukban. A jó szerencse úgy hozta, hogy Hamid doktornak egy
unokatestvére lakott a szigeten ʹ szintén orvos. Spanyolországból ugyan kiűzték a mohamedán
vallású mórokat, de a Földköziʹtenger szigetén ʹ félúton Európa és ÉszakʹAfrika között ʹ nagyobb
volt a tolerancia részben az évszázados keveredésnek, a vegyes házasságoknak köszönhetően.
Ana alig bírt magával örömében, hogy viszontláthatja úrnőjét. Niall visszafogadta, és az öreg, hűséges
cseléd ʹ Pollyval együtt ʹ gondozásába vette Constanzát. Niall tudta, hogy itt, Mallorca szigetén, a
felesége tisztességesen fog viselkedni ʹ nem úgy, mint Angliában. Nem volt semmi ok rá, hogy Ana ne
lakjék együtt Gonstanzával. Lord Bürke egy kis házat vásárolt a városra néző dombok egyikén, ott
aztán maguk lehettek, s nemigen nyílt lehetőséges szórakozásra.
Leánya láttán a gróf dühödten támadt Niallra:
ʹ Mit tettél a gyermekemmel? ʹ vonta kérdőre.
Niall felsóhajtott, és a hálószobából a zárt udvarra kalauzolta apósát.
ʹ A betegségét ő maga okozta, Francisco ʹ közölte. ʹ Nem azért mondom ezt, hogy fájdalmat okozzak
neked, hanem azért, hogy megértsd a dolgokat. Ne tagadd meg a szeretetedet Gonstanzától. Nagy a
valószínűsége, hogy sose fog felépülni. Azért hoztam haza, mert könnyen lehet, hogy nemsokára
meghal. Hitványul viselkedett ugyan, mégis jót akarok neki, boldognak akarom látni.

ʹ Mit követett el?
ʹ Olyan asszony Constanza, akinek egyetlen férfi szerelme egyszerűen nem elég.
A gróf eleinte nem értett semmit az egészből. Aztán, amikor veje mondanivalója lassan az agyába
hatolt, előbb elvörösödött, majd elsápadt haragjában:
ʹ Mi a fenét akarsz mondani lordom?! ʹ kérdezte.
ʹ Azt, hogy Constanza fehérmájú.
ʹ Hazudsz!
ʹ Ugyan miért hazudnék, Francisco? Ana megerősítheti, amit mondok. Anát azért küldtem haza, mert
képtelen volt felügyelni Constanzára. Sőt, akaratlanul segített neki. Constanza olyan botrányt
okozott, hogy örökre száműzték Angliából. Azt gondoltam, hazavihetem Írországba, de nagyon beteg.
Nemcsak hogy nem lehet gyereke, de valószínűleg rövidesen meg fog halni. Kieszközölhettem volna a
házasságunk érvénytelenítését, Francisco, de ez kellemetlen lett volna a számodra. Utóvégre még
mindig Fülöp király mallorcai kormányzója vagy.
ʹ Nem lep meg ʹ mondta a gróf, ʹ hogy az erkölcstelen angol udvar megrontotta a leányomat. A
királynő, az a fattyú! Annak a hírhedt szoknyapecérnek a lánya. Elátkozott ország Anglia, akárcsak a
királyi udvara.
ʹ Jómagam ír vagyok, Francisco, úgyhogy szívesen egyetértenék veled. De nem tehetem. Angliai
Erzsébet fiatal még, de nagyságot látok benne. Jól fogja kormányozni az országot. Az udvara pedig
elegáns és értelmes, szellemes és vidám. És nem is olyan nagyon szabados vagy erkölcstelen,
Francisco! Ó, vannak persze jó páran, akik mindenféle züllött szórakozásban vesznek részt, de ha az
érzékiségre gondolsz, hát a francia udvar messze megelőzi bármelyik más királyi udvart Európában.
Szinte szétestek, szétzilálódtak az idős férfi komor arcának vonásai.
ʹ Akkor hát mit gondoljak erről az egészről, Niall? Talán bennem van a hiba? Talán valami mulasztást
követtem el a lányommal kapcsolatban?
ʹ Nem, nem, Francisco. Bizonyos időbe telik, amíg rájössz ʹ mint ahogy magam is így voltam ezzel. ʹ
hogy nem benned van vagy volt a hiba. A hiba Constanzában van, s nagyon mélyen gyökerezik. Mint
amikor féreg rágja a látszatra tökéletes gyümölcsöt. A szem gyönyörűnek látja, a bőrét pompásnak, a
színét remek szépnek. Belül azonban: minden csupa rothadás. És Constanza valószínűleg nem is tehet
róla.
A gróf egyszerre csak sírva fakadt:
ʹ Ó, én Szűzanyám! Szegény kislányom! Szegény, jó gyermekem!
ʹ Constanza haldoklik, Francisco, és nincs gyermeked rajta kívül. Gondoltál valaha arra, hogy újból
meg kéne házasodnod? Nem is értem, miért nem tetted meg eddig. Ha azt akarod, hogy
fennmaradjon a nemzetséged, meg kell nősülnöd. Nem vagy még öregember, és van még időd fiakat
nemzeni.

ʹ Különös, hogy szóba hozod ezt ʹ nézett meglepődve Niallra a gróf. ʹ Constanza anyjának a halála
után nem zaklattak házasságközvetítők. Gyanítom, azért nem, hogy legyen időm kiszomorkodni
magam. Röviddel azután pedig visszavonultam a társasági élettől, és csak bizonyos kötelezettségek
teljesítése végett mutatkoztam a nyilvánosság előtt. Miután nőül vetted Constanzát és elutaztatok
innét, magamra maradtam, és megint elkezdtem társaságba járni. Csak nemrég ajánlotta valaki, hogy
vegyem feleségül egy régi barátom unokáját. Itt lakik Mallorca szigetén. Habozom, mivel a leányzó
csupán tizennégy esztendős.

ʹ Úgy gondolod, Francisco, hogy boldog lehetnél vele? Jó parti különben?
ʹ Igen. Boldogan tudnék élni Luisával. Csinos. Vallásos. Jámbor lélek. És tudomásomra juttatta, hogy
ő is boldogan tudna élni velem.
ʹ Akkor hát, az Isten szerelmére, ember! Vedd feleségül, hadd legyenek örököseid!
Constanza Bürke csak két esztendő múlva halt meg, és ez alatt mostohaanyja két fiúgyermekkel
ajándékozta meg a grófot, és harmadszor is várandós lett. Egyik nő sem bírta a másikat. Luisa azért
neheztelt mostohalányára, mert azt gondolta: gyermekeinek a jövőben osztoznia kell Constanzával a
gróf vagyonán. Egyszerűen nem volt hajlandó elhinni, hogy Lady Bürke ʹ haldoklik.
Constanza pedig úgy vélte, hogy Luisa: ellene irányuló, élő szemrehányás. Különösen akkor erősödött
benne ez a meggyőződés, amikor első féltestvére a világra jött, alig tíz hónappal az édesapja esküvője
után. A második fiú tizenegy hónap múlva született meg, s alig múlt három hónapos, amikor Luisa
bejelentette, hogy ismét áldott állapotban van.
ʹ Valóságos szemrehányás ellenem ennek a nőnek a termékenysége! ʹ zokogott Constanza, Niall
jelenlétében. ʹ Játssza a tökéletes spanyol feleséget csak azért, hogy megmutassa a sziget egész
lakosságának, hogy én bezzeg nem vagyok az! Luisa az, ami sem én, sem az anyám nem lehettünk:
fiúgyermekek édesanyja. Úristen, hogy utálom ezt a nőszemélyt!
Luisa ugyan tökéletes felesége volt az urának, de felfuvalkodottan és nagyképűen viselkedett.
Szépsége nem ért fel Constanzáéval, de azért egészen csinos volt. Tejfehér bőrét gondosan óvta a
naptól. Sima, fekete haját háló szorította le; sötétbarna szeme is szép lett volna, ha bármiféle
érzelem élénkíti...
Niall mindent elkövetett, hogy megvédje feleségét az újdonsült mostohaanyjától. Sohasem tudhatta
bizonyosan, hogy Luisa szándékoltan kegyetlenʹe vagy pedig egyszerűen csak meggondolatlan.
Valamelyik délután kitört a nagy botrány: Luisa mondott valamit ʹ Niall sose tudta meg, mit ʹ mire
Constanza a betegágyából kitántorogva üvöltötte:
ʹ Takarodj a házamból, te undorító, termékeny tehén!
Ezzel összeesett. Ana az úrnőjéhez rohant, Polly pedig kituszkolta a szobából az ifjú grófhét.
ʹ Eressz el, te lány! Vedd le rólam a kezed! ʹ förmedt rá Luisa, s próbálta kiszabadítani magát Polly
szorításából.

ʹ Kifelé, hölgyem, vagy elátkozom azt a kölkit a hasában! ʹ sziszegte Polly. Szeme összeszűkült, ajkát
pedig összecsücsörítette, hogy nagyobb nyomatékot adjon a fenyegetésének.
ʹ Ó! ʹ kiáltott fel Luisa. Keresztet vetett, kirántotta magát Polly keze közül. Kimenekült az ajtón,
egyenesen a hintájába.
Constanza órák hosszat eszméletlenül feküdt. Kihívták a mór orvost.
ʹ Nem éri meg a reggelt a felesége, lordom ʹ csóválta a fejét Mehmet doktor.
Papot hívtak, hogy feladja az utolsó kenetet. Fiatal pap volt: elsápadt és megrendült a haldokló
asszony gyónása nyomán. Soha még nem hallott ennyi ocsmány cselekedetről egy nő szájából.
Gondterhelten hullt térdre, reménykedve, hogy talán segít valamit az imádsága.
Megérkezett a gróf. Feleségét ʹ igen bölcsen ʹ otthon hagyta. Négyen virrasztottak Constanza
ágyánál, várva, hogy a halál mikor ragadja el áldozatát. Ana halkan sírt, miközben a rózsafüzért
morzsolgatta. Polly törölgette úrnője homlokáról a hideg verítéket. Niall elmerengve ült felesége
ágyánál, azon tűnődve ʹ nem először. ʹ hogy vajon másként alakulʹe minden, ha annak idején
egyenesen hazaviszi Constanzát Írországba Mallorca szigetéről, s nem teszi ki London
viszontagságainak, veszélyeinek.
A kandallópárkányon az óra könyörtelenül ütötte a hosszú perceket, s a kis csengettyű vidáman,
derűsen jelezte az órák múlását. Aztán, az éjszaka legsötétebb és legmagányosabb órájában, három
és négy között, Constanza felnyitotta árvácskaszínű szemét és körültekintett. Pillantása szeretettel
pihent meg azon a három emberi lényen, akiket a legjobban szeretett: férjén, édesapján és Anán. S
ők hárman azonnal közelebb húzódtak hozzá.
Constanza nagy erőfeszítéssel nyújtotta ki kezét, hogy megérintse duennája könnyáztatta arcát.
Rázkódott Ana kövérkés válla, de csak nyelte, nyelte a bánatot, amely már majdnem szétfeszítette a
torkát. Aztán a grófra nézett Constanza, és szelíden mosolygott édesapjára. Francisco Cuidadela
hirtelen nagyon öregnek és magányosnak érezte magát. Constanzával együtt távozik az utolsó
kapcsolat, amely a lánya édesanyjához, élete nagy szerelméhez fűzte. Úgy érezte: neki magának is
meghal egy része.
Constanza végül Niallra fordította tekintetét:
ʹ Nagyonʹnagyon sajnálok mindent, Niall ʹ suttogta. ʹ Emlékezz rá, hogy őszintén szerettelek.
ʹ Tudom, Constanza ʹ nyugtatta Bürke. ʹ A betegségeden múlt, nem a szándékodon.

Megkönnyebbülést tükrözött az asszony arca. Mintha nagy tehertől szabadította volna meg a férje.
ʹ Akkor hát megbocsátasz nekem? ʹ kérdezte.
ʹ Megbocsátok, Constanza ʹ válaszolta Niall. Ráhajolt az asszonyra, csókot lehelt az ajkára. Constanza
mélyet sóhajtott ʹ és vége volt. Niall egy pillanatra rámeredt: visszagondolt arra a gyönyörű, karcsú
lányra, a szép, aranyló bőrű, aranyszőke hajú teremtésre, aki akkor odaadta magát azon a virágos
réten. Gyöngéden megcsókolta felesége szemhéját, aztán sarkon fordult és kiment a szobából.

Még hallotta Anát, aki végre szabad folyást engedhetett bánatának: keservesen zokogott. Niall egy
pillanatra megállt felesége lakrészének ajtaja előtt; nem egészen tudta, mitévő legyen. De hamar
határozott:
ʹ Constanza mallorcai birtokait átíratom a nevedre, Francisco ʹ szólt. ʹ kivéve a kis házat és a szőlőt,
amelyet Ana, azt hiszem, megérdemel. Kapjon Ana évi tizenkét arany nyugdíjat is. Mindezt az
ügyvédek elintézik. Polly vissza akar menni Angliába. Szeretném, ha tíz arany hozományt kapna, ezen
kívül fizetnénk az utazását és megkapná a kis gyöngysort, amely Constanzáé volt. A londoni házunkat
magamnak akarom. De a többi mind a tiéd.
ʹ Nagyon kérlek, Niall! Még jóformán ki se hűlt a lányom holtteste, te pedig, érzéketlenül, máris a
tulajdonának az elosztogatásáról beszélsz. Akár Krisztus keresztfájánál a katonák...
ʹ Két esztendeig pokol volt az életem, Francisco. Kötelességszerűen megadom Constanzának a
végtisztességet, intézkedem a temetéséről, de haza akarok menni Írországba. Te egy álló esztendeig
fogod gyászolni őt a magad módján, de hát neked itt van a feleséged és a két fiad. Nekem nincs
feleségem, nincsenek gyerekeim, és így nincs időm a spanyol konvenciókra sem. Minden részletet
elintézek még ma, mert mielőbb el akarok hajózni Írországba.
Niall Bürke megtartotta szavát. Constanza holttestét a kormányzói palotába vitték, ott ravatalozták
fel két napra. A menyasszonyi ruhájába öltöztették, a ravatalt pedig fehér gardéniák szegélyezték. A
holttest fejéhez és lábához viaszgyertyákat állítottak. A harmadik nap reggelén misét mondtak a
halottért Pálma székesegyházában, ahol annak idején Constanza és Niall örök hűséget esküdtek
egymásnak. Constanzát csendben temették el a tengerre néző domboldalon, s már a temetés
délutánján elindult egy hajó Las Palmasból London felé. Lord Bürke is az utasai között volt, meg egy
Polly Flanders nevű kisasszony. Mallorca szigetén pedig ment tovább az élet ʹ mint hogyha Constanza
Maria Alcudia Cuidadela, és Lord Niall Bürke soha nem is létezett volna.

Néhány hét múlva, eseménytelen utazást követően, Niall elhelyezte Pollyt komornának egy úri
családnál, a lány hozományát pedig egy tekintélyes banknál. Nagyon vágyott Niall délre, Devonshireʹ
be, hogy láthassa Skyeʹt; de aztán egy régi barátokkal eltöltött ivászaton megtudta, hogy
valószínűleg nem lenne szívesen látott vendég. Úgy értesült a tivornyán, hogy Southwoodék nem
térnek vissza a királynői udvarba, jobban kedvelik a vidéki életet. Mindössze évente egyszer jönnek
Londonba, a híres vízkereszti álarcosbáljuk megrendezésére. A szépséges grófné időközben egy
második fiúgyermekkel ajándékozta meg férjét: John Michelnak Lord Lyntonnak hívják a fiúcskát.
Fejedelmien boldogok Southwoodék; tökéletes házaspár.
Niall Bürke tehát Londonból Anglia nyugati partjának vette útját, és onnan Írországba hajózott. A
MacWilliam nemzetség feje örült a fia visszatérésének, de nagyon is a szívén viselte a jövendőjét, a
sorsát, így aztán minden rendelkezésre álló nőt felvonultatott előtte, a tizenkét esztendősöktől a
huszonöt évesekig. De Niall határozottan visszautasított minden ilyen próbálkozást.
ʹ Márpedig meg kell nősülnöd! ʹ erősködött az öregúr. ʹ Ha már magadra nem gondolsz, legalább
gondolj rám. További örökösökre van szükségem!

ʹ Akkor hát most te nősülj meg újra! Jómagam kétszer házasodtam, s mindkét házasságom kudarcba
fulladt. Legközelebb csakis szerelemből vagyok hajlandó nősülni! ʹ kiabált az édesapjával Niall.
ʹ Micsoda gyerekes beszéd! ʹ kiabált vissza a MacWilliam uraság. ʹ Szerelemből! No hiszen!
Istenemre, micsoda agyalágyult fiút nemzettem! Nem csoda, hogy Skye O'Malley inkább ahhoz a
jóvágású angol lordhoz ment feleségül.
ʹ Eridj a pokolba, te vénember! ʹ horkant fel a Bürke vagyon örököse. Kirohant a teremből,
fölpattant nagy vörös csődörére, és úgy vezette le indulatait, hogy nyaktörő sebességgel lovagolt
végig a környező domboldalakon. Később a tenger fölé tornyosuló sziklán pihentette meg a tajtékos
paripát, ő maga pedig a kéklő vízen túli, nyugati égboltot bámulta. Tudta, hogy az öregúrnak igaza
van, hogy a fene enné meg! De akár igaza van, akár nem, ő, Niall Bürke, legközelebb csakis
szerelemből hajlandó házasodni. Felsóhajtott. Szerelmes bizony Skyeʹba. Mindig is szeretni fogja.
Amíg Skye él, ő, Niall Bürke, nem zárhat más feleséget a szívébe, nem vihet más feleséget az ágyába.
Egyszer már megpróbálta becsapni önmagát. A következmény? Egy ártatlan nő nyomorúsága,
pusztulása. Szerencsétlen, nyomorult Constanza, aki a halálos ágyán a bocsánatát kérte!... ͣNekem
kellett volna bocsánatot kérni tőled, szegény Constanzám, mormogta maga elé Niall.

Majd ismét lóra pattant és elszáguldott; aztán amúgy istenigazában leitta magát, és zavaros álmokat
álmodott egy nőről, akinek haja akár a sötét éjszakai felhő, szeme pedig akár az ír tengerek kékje.
Skye... Nos, Skye lidérces álmot élt végig. A napsütéses, meleg márciust hideg, nedves április követte.
Lynmouth faluban járvány tört ki: a rettegett torokgyík. Különösen a gyermekeket sújtotta. Mielőtt
Skyeʹnak sikerült volna elszigetelni a maga gyermekeit a kastélyban, Murrough O'Flaherty és Joan
Southwood már diftériás volt.
Skye ugyanabban a szobában helyezte el a két gyereket, hogy jobban ápolhassa őket. Ö maga
gyermekkorában már átesett ezen a nyavalyán, úgyhogy nem félt a kicsik ápolásától. De a többieket
nem engedte a közelükbe. A többi gyereket és Geofreyt a kastély egy másik részében különítette el.
Daisy önként jelentkezett, hogy segít úrnőjének.
ʹ Sose voltam torokgyíkos ʹ mondta. ʹ de sok diftériás beteget ápoltam anyámmal együtt. O se kapta
meg soha.
ʹ Természetes védettség ʹ magyarázta férjének a jelenséget Skye.
ʹ Az meg micsoda?
ʹ A mór orvosok szerint némelyik embernek különleges védekezőképessége van bizonyos
betegségekkel szemben, mások viszont túlélik azt a betegséget, és soha többé nem kapják meg,
jóllehet ki vannak téve a veszélynek. Ezt hívják védettségnek. Daisy és az édesanyja nyilván védettek,
jóllehet sose estek át diftérián.
ʹ Te pedig azért vagy védett, mert már volt torokgyíkod! ʹ mondta diadalmasan Geofrey.
ʹ így van. Ezért ápoljuk Daisyvel együtt Murroughʹt és Joant.
ʹ Mire van szükséged?

ʹ Sok vízre, tiszta ruhára, kámforolajra.
ʹ Mindenről gondoskodom, édesem.
ʹ Hány halottunk van eddig a faluban?
ʹ Eddig kilenc...
ʹ Kriszus legyen irgalmas szegény lelkükhöz ʹ mondta Skye. Hosszú, rémséges heteket éltek át, de
szerencsére egyik gyerek esete sem bizonyult súlyosnak. Legyengítette őket a magas láz, és
nyűgösködtek. Előbb a mandulájukon ütköztek ki a rettegett fehér foltok, aztán átterjedtek a torok
többi részére; állandóan köhögtek a gyerekek, de ennél súlyosabb nem történt. Skye és Daisy viszont
teljesen kimerült; egyikük sem kímélte magát, ha a gyerekek ápolásáról volt szó. Húsz óra elteltével
estek túl a krízisen a kicsik; ez alatt a húsz óra alatt a két nő szüntelenül cserélgette a kis páciensek
nyakára és mellkasára helyezett, kámforos meleg borogatást. Végül aztán a láz elapadt, a köhögés
megszűnt, s lassan eltűntek a fehér foltok is. A két nő még egy nap és éjszaka figyelte a gyerekeket, s
csak ez után jelentették ki, hogy sikerült legyőzni a betegséget.
Skye és Daisy tehát most már bebocsáthatta a személyzet két tagját a betegszobába, hogy átvegyék a
felügyeletet. Pihenésre és könnyű ételekre volt szüksége a gyerekeknek, hogy erőre kapjanak; a két
önfeláldozó ápolónőnek pedig alvásra, hogy össze ne essenek a fáradtságtól. Daisy bement a
szobájába, s azon ruhástól az ágyra zuhant. Skye betámolygott a saját szobájába, ahol gőzölgő fürdő
várta.
ʹ Nem vagyok képes most... ʹ mondta. ʹ Muszáj aludnom. Geofrey Southwood egy székhez vezette a
feleségét, és leültette.
ʹ Tisztálkodás után jobban esik az alvás, tündérkém ʹ mondta. Óvatosan levetkőztette az asszonyt;
lehúzta róla a ruhát, az alsószoknyákat, a cipőt, a selyemharisnyát. Felkapta, a dézsába tette,
óvatosan megmosdatta, közben mosolyogva hallgatta felesége sóhajtásait ʹ Skye nagyon élvezte a
dolgot. Southwood megtörölgette az asszony testét, ráadta a hálóinget, az ágyukhoz cipelte őt, aztán
bedugta a takaró alá. Ráhajolt, homlokon csókolta.
ʹ Aludj jól, drágaságom ʹ hallotta még férje hangját Skye, mielőtt ráborult volna a sötétség.
Majdnem két napig aludt. Mire felébredt, romhalmaz lett a világa. Daisy ott állt az ágyánál. Elég volt
egy pillantás a lány nyílt parasztarcára ʹ s máris felgyorsult Skye szívverése.
ʹ Mi van? ʹ kérdezte ijedten.
ʹ A kis fiatalúr... Lord John! Torokgyíkos! A grófúr ápolja.
Skye kitámolygott az ágyból. Menet közben ráncigálta magára köntösét.
ʹ A gyerekszoba fölötti emeleten, úrnőm ʹ igazította útba Daisy. Skye ösztöne azt súgta, hogy
alaposan meg kell szidnia Geofreyt.
Hogy merészeli eltitkolni előle Johnny betegségét?! Miért nem ébresztette fel? De aztán
meggondolta magát, mert ráeszmélt, hogy a férje kímélni akarta őt egy darabig. Amíg valamennyire

erőre kap... Végigrohant a kastély folyosóin, felkapaszkodott a lépcsőn a gyerekszoba szintje fölötti
épületszárny emeletére, és berontott a szobába.
ʹ Nem! Ez nem lehet! ʹ kiáltott fel.
Geofrey bénultan ült az ágynál, csorogtak a könnyei. Ölében a kis John élettelen teste. Föltekintett, s
pillantása olyan éles fájdalmat tükrözött, hogy Skye nem tudta volna megmondani, mi okoz neki
nagyobb szomorúságot: a férje lesújtottsága vagy a kettejük kisfiának elvesztése.
ʹ Mindent megtettem, amit te cselekedtél ʹ zokogott tehetetlenül Southwood. ʹ Képtelen volt
lélegzeni szegényke! Nem jutott levegőhöz, és én nem tudtam segíteni rajta. És a szemei, Skye! Azok
a kék szemek ʹ akár a tieid. És segítségért könyörgött a pillantása, de én nem tudtam segíteni.
Semmit se tudtam tenni érte!
Skye térdre esett és nézte, nézte legkisebb gyermeküket. Annyira hasonlított őrá, az édesanyjára!
Fehér bőr, zafírkék szemek, fekete haj. Geofrey kedvence volt ez a kisfiú, jobban szerette, mint első
szülöttjüket, Robint. Tündérgyerek volt Johnny, mindenki kedvence, aki inkább volt ír, mint angol. Az
ajtó felől fojtott hang hallatszott; Skye fölpillantott, és Daisyt látta meg. Öklével törölgette
könnyáztatta arcát a lány. Johnny ʹ az ő kis kedvence is volt.
Skye igenʹigen öregnek érezte magát. De összeszedte minden erejét, magához vette Geofrey öléből
a holttestet, és átadta Daisynek.
Daisy kifutott a szobából, keblére ölelve a halott fiúcskát. Most már hangosan zokogott.
Skye egyik karjával átölelte a férjét:
ʹ Gyere, szerelmem ʹ kérlelte. Geofrey felállt, s felesége oldalán támolyogva hagyta, hogy a
földszintre vezesse őt az asszony, a lakosztályukba.
ʹ Forralt bort! ʹ parancsolt rá a férje személyi komornyikjára Skye. Amikor megérkezett az ital, Skye
gyógyfüveket kevert belé, és belediktálta Southwoodba a kortyokat. A feleség és az inas közös erővel
levetkőztették a grófot, és selyem hálóinget adtak rá. Skye idegesen állapította meg, hogy férje
testhőmérséklete magasabb a kívánatosnál. Ágyba dugta és megkérdezte tőle:
ʹ Jól érzed magad, édesem?
ʹ Fáradt vagyok. Nagyonʹnagyon fáradt ʹ dünnyögte Geofrey. ʹ És nagyon melegem van.
Ezzel lerántotta magáról a paplant.
Skye a férje homlokára tette a kezét. Forróságot érzett. Gyorsan megy fel a láz, állapította meg
magában.
ʹ Hozz egy vödör hideg vizet és tiszta ruhákat ʹ utasította Willt, az inast. A gróf felköhögött. Éles,
ugatáshoz hasonló hangon. Az asszonyon rettegés lett úrrá.
ʹ Ne! ʹ suttogta. ʹ Ne engedd, Szűzanyám! Kérlek! Nagyon kérlek. Will a birtok legmélyebb kútjából
merített vízzel tért vissza. Olyan jeges volt a víz, hogy megfájdult Skye keze, amikor a ruhát
megmerítette benne. A gróf fájdalmában felnyögött, amikor a vászon a bőréhez ért.

ʹ Le kell vinnünk a lázadat, drágám! ʹ kért elnézést Skye, de Geofrey önkívületében meg se hallotta.
Az elkövetkező órákban alaposan bebugyolálták a testét, homlokán pedig állandóan cserélték a
borogatást. A lepedőket, a gróf hálóingét háromszor is kicserélték, s a felhasznált vásznat elégették,
hogy megakadályozzák a fertőzés terjedését. Egyszerre csak megjelent Daisy.
ʹ Egy tálca várja az előszobában, úrnőm ʹ mondta.
ʹ Képtelen vagyok most enni ʹ pillantott föl a beesett szemű asszony a komornájára.
ʹ Nem segít a gróf úron, ha úrnőm is megbetegszik. A gyerekeknek is szükségük van úrnőmre, nagyon
megrémítette őket a kistestvérük halála. Most, hogy a grófúr is beteg, a kicsik még nehezebben
fognak elviselni mindent.
Engem is megrémít minden! Én is meg vagyok rémülve!, ʹ gondolta Skye, és ordítani szeretett volna.
De azért bólintott ʹ igen fáradtan ʹ, s örült Daisy lelkierejének. Kiment az előszobába. Nagy
szeretettel; gonddal készítettek oda mindent a tálcára. Skye gépiesen evett, semminek se érezte az
ízét, csak rágott és nyelt, amíg aztán elfogyott minden. Gyorsan fölállt, s máris ment vissza a
betegszobába. Lement a gróf láza. De rettenetesen rázta a hideg, és Daisy újabb és újabb takarókat
tett az ágyra.
ʹ Forró téglát! ʹ szólt Skye, és Will rohant, hogy teljesítse a parancsot.
Egyszerre csak Geofrey borzalmasan felköhögött. Levegő után kapkodott. Skye erőszakkal fölnyitotta
a száját és belenézett a torkába. Csupa piszkosʹfehér folt. Szürkés hártya képződött, amely
akadályozta a légzést.
ʹ Tartsa az állkapcsot, úrnőm ʹ szólt Daisy. És gyors mozdulattal nyúlt be a gróf szájába és kihúzta a
hártyát, majd a tűzbe dobta. Southwood most már lélegzetet vehetett.
ʹ Ha meg tudjuk akadályozni, hogy ez a tajték elvegye a levegőt, akkor megmenthetjük a gróf urat ʹ
mondta Daisy. ʹ De ha megkeményedik a tajték, akkor a beteg bizony meghal.
ʹ Nem! Nem! ʹ rázta a fejét komoran Skye. ʹ Nem fogom elveszíteni őt.
Együtt végezték a forró kámforos borogatások váltogatásának keserves munkáját. Daisy többször is
kihúzta azt a nyálkás hártyát a gazdája torkából, s ezzel megkönnyítette a légzést. Teltekʹmúltak az
órák. Elmúlt egy nap, és megint este lett. Apadt, emelkedett, apadt, emelkedett a test hőmérséklete.
Southwood egyre nehezebben lélegzett, mivel egyre gyorsabban képződött a hártya, s egyre
nehezebbé vált az eltávolítása. Skye érezte, hogy úrrá lesz rajta a pánik. Ügy látszik, nem tudják
legyőzni a betegséget. Legföljebb lassítani.
Geofrey Southwood egyszerre csak felnyitotta világoszöld szemeit:

ʹ Skye! ʹ szólalt meg. Rekedt volt a hangja, s megint azt a szörnyű, ugató köhögést hallatta.
ʹ Itt vagyok, drágám ʹ hajolt fölé aggódva az asszony.

A férfi csodálatos szemei lassan, kedvtelve siklottak végig Skye arcán. Mintha csak meg akarta volna
őrizni emlékezetében a szeretett vonásokat.
ʹ Vigyázz a gyerekekre, Skye.
ʹ Geofrey, szerelmem, ne beszélj így! Hangja a hisztéria határát súrolta.
A férje szelíden rámosolygott, kinyújtotta formás, elegáns kezét, s úgy érintette meg a felesége arcát,
mint aki áldást oszt.
ʹ Micsoda örömöm telt benned, drágaságom! ʹ suttogta. Aztán mélyet sóhajtott ʹ és meghalt.
Csend honolt a szobában. Nem, mert mozdulni se Daisy, se az inas.
ʹ Geofrey! Ne rémíts meg! ʹ könyörgött Skye. ʹ Meglásd, jobban leszel, szerelmem! Igen! Elmegyünk
Írországba a nyáron, ahogy terveztük, meglátogatni a családomat, és akkor Ewan leteheti a
hűbéresküt a MacWilliam uraságnak.
Beszélt és beszélt Skye ʹ a család dolgairól, a közös terveikről. Végül aztán Daisy gyengéden átkarolta
Skye vállát:
ʹ Meghalt a grófúr, asszonyom ʹ mondta és felzokogott. ʹ Ö nincs többé, és ezzel szembe kell néznie,
úrnőm. Közölni kell a gyerekekkel, és intézkedni kell a kis Johnny és az édesapja temetéséről.
Daisy menten megkönnyebbült, amikor Skye féktelen zokogásban tört ki és a férje holttestére borult.
ʹ Nem! Nem halt meg! ʹ kiáltozta. ʹ Nem! Nem! Ö nem halhatott meg! Nem halt meg!
Kiáltásai az egész kastélyban visszhangzottak, és zokogásban törtek ki mások is. Daisy és Will
elvonszolták Skyeʹt a holttesttől. Az asszony eszeveszetten ellenállt, de végül érvényesült a túlerő, és
sikerült ágyába fektetni az özvegyet. Skye egészen összeomlott, és fékezhetetlenül sírt.
ʹ Hozd be a gyerekeketʹ, súgta Daisy az inas fülébe. Amikor a gyerekek bejöttek a szobába, Daisy
teketóriázás nélkül, kíméletlenül magához térítette Skyet a bánat, okozta kábulatból.
ʹ Úrnőm! ʹ szólt. ʹ Itt vannak a gyerekek, mind. Nagy szükségük van most úrnőmre! Mégpedig
sürgősen!
Skye ráemelte zilált, könnyáztatta arcát a hálószobaajtóban összezsúfolódott, ijedt gyerekek kis
csoportjára. A Geofrey második házasságából született három kislány ʹ a kilencesztendős Susan,
akinek zöld szeme kísértetiesen emlékeztetett az apjáéra, valamint az ikerpár, a nyolcéves Gwyn és
Joan ʹ most árvaságra jutott. Skye három saját gyermeke ʹ a tízéves Ewan, a kilencéves Murrough és
a hat és fél esztendős Willow ʹ zavart volt mind; valahogyan leplezni próbálták rémületüket. A
hároméves Robin, az o gyermekük mától fogva Lynmouth grófja. Legszívesebben rájuk kiabált volna
Skye: Menjetek innen, hadd maradjak egyedül a bánatommal! De aztán hallani vélte Geofrey kérését:
ͣVigyázz a gyerekekre, Skye."
Összeszedte magát, kisimította gyűrött ruháját.
ʹ Apátok meghalt, gyermekeim ʹ szólalt meg csöndesen. Ezzel fölemelte a kis Robint, az egyik
asztalra ültette, ahonnan a kisfiú tágra nyílt szemekkel bámult rá.

ʹ Te most Lynmouth grófja vagy, Robin ʹ mondta. ʹ Hűséget esküszöm neked, gróf uram.
És bókolt a fia előtt.
A többi gyerek ott állt Robin előtt, s hűséget esküdtek ők is. Robin nem tudott hová lenni zavarában.
ʹ Hol a papa? ʹ selypegte.
ʹ Elment az égbe, kisfiam ʹ válaszolta halkan Skye.
ʹ Mint Johnny? ʹ ráncolta homlokát a kisfiú.
ʹ Igen, Robin. Mint Johnny.
ʹ Mi nem mehetünk oda?
Susan felsírt, de mostohaanyja szigorú pillantására elhallgatott.
ʹ Nem, Robin, még nem mehetünk. Az ember csak akkor mehet föl az égbe, ha Isten szólítja, és
bennünket Isten még nem szólított.
Skye érezte, hogy tagjaiba visszaszáll az erő. Igaza volt Geofreynek: a gyermekeknek szükségük van
rá. Leemelte kisfiát az asztalról, és maga köré gyűjtötte a többi gyereket is.
ʹ Bátran kell viselkednünk, kedveskéim ʹ mondotta, és sorra megcsókolta mindegyiket. ʹ Most
menjetek szépen vissza a szobátokba, és imádkozzatok apátokért és Johnnyért.
A gyerekek engedelmeskedtek, és libasorban távoztak a szobából.
ʹ Menj el papért ʹ kérte Daisyt Skye. Aztán az inashoz fordult: ʹ Will! Szeretném, ha ellovagolnál
Londonba. Üzenetet viszel tőlem a királynő őfelségének. Várj az előszobában, amíg megírom.
Skye levele tájékoztatta a királynőt Geofrey elhunytáról, és kérte Robin örökösi jogának királynői
elismerését. Will menten ellovagolt a levéllel. Skye megkérte a papot, tűzze ki a temetést másnapra.
A tizenhat hónapos Johnt ʹ Lord Lyntont ʹ apjával egy sírba temessék, kérte.
Skye egy palack cseresznyepálinkát hozatott. Álomba itta magát. Ezt később megbánta: a reggel
derült, napsütéses időjárása sok volt zúgó fejének. Szomorúan ironikus helyzet: egyik napról a
másikra melegre fordult az április, és a faluban nem történt több diftériás megbetegedés. Azzal, hogy
a grófot elvitte, a járvány ʹ úgy látszik ʹ kielégítette vérszomját.

22. fejezet

A nyegle Róbert Dudley, Leicester grófja valami vidám dalt dúdolt, miközben Devonshire felé tartott
az országúton. Kísérete osztozott derűs hangulatában. A gróf küldetést teljesített őfelsége, a királynő
részére, ami igen fontossá tette utazását. Ráadásul: június volt, s egész Anglia gyönyörű, napos
időnek örvendhetett. A legkülönbözőbb árnyalatú rózsák kandikáltak ki a kis előkertekből vagy
árasztották el szertelen összevisszaságban a sziklafalakat. A zöldellő réteken kövér báránykák

hancúroztak az édes lóhere közepette. Mindegyik malomtóban legalább egy hattyúcsalád úszkált ʹ a
széptartású szülők a szürke fiókák társaságában úgy szelték nagy büszkén az alig fodrozódó víztükröt,
akár megannyi, kincsekkel megrakott spanyol gálya.
Lord Dudley kitűnő hangulatban volt. A királynő akaratlanul olyasmit adott neki, amire már régen
vágyott. ͣBöske͟ nem tudhatta, amikor elküldte, nézzen utána, kellő jólétnek örvendʹe keresztfiuk, a
kis Lynmouth gróf. ʹ nem tudhatta, hogy a gyermek édesanyja sokkal jobban érdekli Leicester grófját,
mint Robin maga.
Geofrey Southwood halála borzasztóan megrendítette a királynőt és egész udvarát, mivel az
Angyalgrófot nagyon kedvelték. Igaz, a gróf és az a gyönyörű szép ír felesége már két esztendeje nem
jártak az udvarban, de azért évente feljöttek Londonba, hogy megrendezzék vízkereszti
álarcosbáljukat, amely mindig a szezon legjobban sikerült estélyének bizonyult. Alig néhány hónapja,
hogy mindenkit megleptek ʹ nem először ʹ jelmezeik csodás eredetiségével, ilyen volt például
legutóbb az ͣÚjvilág". A világszép ifjú grófné hódprémmel nagyvonalúan megmunkált és kolumbiai
smaragddal megtűzött aranyruhában tündökölt, Lord Southwood pedig szintén ragyogó benyomást
keltett rókaprémmel szegélyezett és mexikói türkizzel ékesített ezüstszövésű öltözékében.
Így múlik el a világ dicsősége, jegyezte meg magában fanyarul Róbert Dudley. A januárban még oly
eleven és férfias Southwood jelenleg, e dicső júniusi napon immár visszavonhatatlanul halott, és a
föld alatt pihen. A felesége talán hozzáférhetőbb most már. Ha pedig nem, akkor megvannak a
megfelelő eszközök, amelyek készségesebb együttműködésre bírhatják. Leicester grófja annyira meg
volt elégedve önmagával, amikor kora este megpillantotta a Lynmouth kastélyt, hogy dalra fakadt:
egy akkoriban népszerű és igencsak trágár nótát gajdolt, katonái vigyorgó örömére.
Lynmouth özvegy grófnéja a kastély nyitott erődfaláról figyelte Leicester grófjának közeledését, és
szíve megtelt aggodalommal. A királynő csak hetek múlva válaszolt Skyeʹnak a Geofrey halálhírét
közlő levélre. Válaszában Erzsébet megerősítette a kis Robin örökösi jogát, ugyanakkor Róbert
Dudleyt kinevezte a fiú gyámjává. Skye tiltakozott: a lehető legdiplomatikusabban kifejtette, hogy
Geofrey a végrendeletében őt, a feleségét jelölte ki gyermekeik egyetlen gyámjául. A királynő
azonban nem tágított. Rendben van, a többi gyerek fölött Skye teljes felügyeleti jogot gyakorolhat, de
a kis Lynmouth gróf mostantól fogva királyi védnökség alatt áll...
Skyeʹt nagyon elszomorította a döntés. Nem bízott Dudleyban. A két esztendővel azelőtti,
Vízkeresztkor történt incidens óta Dudley ugyan ʹ meg kell adni ʹ igen tartózkodóan viselkedett, de
Skye tudta: Leicester grófja nem nyugszik bele egykönnyen a sikertelenségbe. Egy özvegyasszony:
védtelen és könnyű zsákmány. Dudley habozás nélkül fel fogja használni a gyerekek létezését, hogy
megadásra, behódolásra kényszerítse őt, úgyhogy Skye gyorsan megtett minden intézkedést a maga
és gyermekei védelmében.
Ewan és Murrough O'Flahertyt hazaküldte Írországba, az ikerlányokkal, Gwyneth és Joan
Southwooddal együtt. Több mint egy esztendővel korábban Skye és Geofrey eljegyezték a kislányokat
a fiúkkal. Az ikrek megmondták, hogy együtt akarnak maradni, és a két fiú kedvelte őket. Ok négyen
biztonságban lesznek Anne O'Malley felügyelete alatt, és néhány év múlva összeházasodhatnak. Az
ikrek kilencesztendős nővérét, Susan Southwoodot Cornwallba küldte Skye, Trevenyan lordékhoz,
hadd tanulja meg a kislány a lord feleségétől a háziasszonyi mesterséget. Susan majd a Trevenyan
örökös felesége lesz: kitűnő parti mindkét fiatal számára.

Csupán Willow és Robin maradt az édesanyjával. Skyeʹnak megvoltak a maga tervei a kis gróffal, de
királynői engedélyre volt szüksége a megvalósításukhoz. Így hát csak akkor terjesztette elő a kérését,
amikor Lord Dudley távol volt az udvartól. Willowʹt nem lesz nehéz elküldeni Lynmouthból. Veszély
esetén a Wren Courtʹi Smalléktól várhat védelmet. Ha harcolnom kell Róbert Dudley ellen, én
szabnám a feltételeket, nem ő, gondolta Skye: a gyerekeket nem használhatná fegyverként ellenem.
Odalentről hallotta a paták csattogását: a csapat áthaladt a fából készült felvonóhídon, aztán
beügetett a kastélyudvarba. Skye a vállára terítette köpenyét, lement a bástyáról, s a lakosztályába
sietett, hogy ott várja meg főudvarmestere híradását Lord Dudley megérkezéséről. Amikor megjött a
hír, nyugodtan lesimította szoknyáját, s levonult a díszterembe a nemʹszívesen látott vendég
üdvözlésére.
Amikor Skye a terembe lépett, Róbert Dudley szívébe egy pillanatra belenyilallt a részvét érzése.
Lesoványodott Skye, és fáradt asszony benyomását keltette. E változások ellenére azonban még
mindig ő a legszebb nő, akivel valaha is találkoztam, gondolta Leicester grófja. Nagyszerűen illik hozzá
a fekete selyem gyászruha; a szurokfekete szegélyű főkötő pedig csodálatraméltóʹelőnyösen keretezi
szív alakú arcát. Jól áll neki az özvegység, mondta magában Dudley.
ʹ Üdvözlöm Lynmouthban, lordom ʹ mondta Skye, minden melegség nélkül.
ʹ Szívből üdvözöl, kedves Skye? ʹ kérdezte játékosan a férfi, miközben kezet csókolt.
ʹ őfelsége, a királynő mindig szívesen látott vendég a házamban, Lord Dudley, márpedig ön a
királynőt képviseli. Remélem, az embereit megfelelően gondozásba vette a cselédségem.
ʹ Igen, asszonyom, köszönöm.
ʹ Nyilván találkozni akar a gróffal ʹ mondotta Skye. ʹ Pillanatnyilag azonban alszik őlordsága. Holnap
reggel, mihelyt felébred, beküldőm önhöz. Sajnálom, Lord Dudley, hogy nem tudunk kellőképpen
gondoskodni a szórakoztatásáról, de hát mély gyászban vagyunk. Most ugye megbocsát, de magára
kell hagynom.
Dudley dühbe gurult. Kiadják az útját, mint valami szolgának!
ʹ Nem, asszonyom, nem bocsátok meg ʹ fortyant fel.
ʹ De hát kedves lord! ʹ nézett rá megbotránkozva Skye. ʹ Imát szeretnék mondani a férjemért. Ne
akarja megtagadni tőlem az imádság vigaszát!
ʹ Nem lenne jobb vigasz egy húsʹvér férfi, drága Skye? Tágra kerekedtek a gyönyörű, kék szemek:
ʹ Maga? Southwood után? Jaj, Dudley! ʹ Gorombán a szemébe nevetett: ʹ Ha mulattatni akart,
uram, hát mondhatom, sikerült! Köszönöm. Amióta Geofrey meghalt, most nevettem először.
Sötétvörösben játszott Dudley ábrázata.
ʹ Próbára teszi a türelmemet, asszonyom! ʹ mondta.

ʹ Maga meg az enyémet ʹ vágott vissza Skye. ʹ Hogy merészel beállítani ide ezzel az ajánlattal? Már
az sem volt szép, hogy Geofrey életében próbálkozott nálam, de hogy akkor folytatja a támadást,
amikor gyászolok, hát az gyalázatos!
ʹ Pedig meg fogom kapni magát, hölgyem.
Nos, kibújt a szög a zsákból. Nyersen, nyíltan szólt a lord. Kertelés nélkül.
ʹ Soha! ʹ csattant fel Skye.
ʹ Hadd, emlékeztessem, hogy a kisfia gyámja vagyok.
ʹ De az enyém nem!

ʹ Bármikor elvitethetem innen a fiút. És ha maga nem hajlandó arra, amire kérem, bizony el is fogom
vitetni.
ʹ Akkor én a királynőhöz folyamodom.
ʹ Milyen alapon, kedves Skye? Csak azt kell mondanom Böskének, hogy magát búskomorságba
döntötte Southwood halála, és úgy gondolom, hogy a kedélyállapota nem tesz jót a gyerekeknek. S
van egy másik, még ennél is jobb ötletem: a gyerekek itt maradhatnak Lynmouthban, de magát
Londonba költöztetem. Vajon erre mit mondhat a királynőnek? És Erzsébet melyikünknek hinne?
ʹ Nem! Nem! ʹ tiltakozott Skye.
De hát... nem tehet semmit, amíg a királynő nem válaszol a legutóbbi levelére és meg nem szabadítja
Dudleytól. Addig azonban nem kockáztathatja, hogy elválasszák Robintól és Willowʹtól. Dudley
vigyorgott: tudta, hogy az asszony máris felmérte a helyzetet, és ráébredt, hogy nincs más választása,
mint a megadás.
ʹ Velem vacsorázik, aztán az enyém lesz ʹ diadalmaskodott Dudley.
ʹ Nagyon kérem, engedje el a vacsorát. Gusztustalan dologra kényszerít, úgyhogy nem lesz étvágyam.
Bemegyek a szobájába, mivel nem hagyom, hogy abba az ágyba feküdjék, amelyet a férjemmel
osztottam meg. Adjon néhány órát, hogy összeszedjem magam.
ʹ Jól van, drága Skye ʹ biccentett Leicester grófja. ʹ Nem kell velem vacsoráznia. A szobámban fogok
étkezni, s maga ma este tízkor bejön hozzám. Akkor hát megállapodtunk?
ʹ Igen, lordom.
Ezzel sarkon fordult az asszony, és gyorsan elhagyta a szobát. Ha nincsenek a gyerekek, hát kiugrana
a vártoronyból. De nem! Inkább tőrt döfne Dudley szívébe, aztán a tengerbe dobná a lord hulláját.
Miért ő szenvedne a miatt a felháborító alak miatt?!
Daisy az úrnője hálószobájában várta Skyeʹt.
ʹ Lerí az arcáról, úrnőm, hogy Lord Dudley még mindig a régi nótát fújja ʹ mondta.

Skye időközben bizalmába avatta a komornáját, úgy gondolta ugyanis, hogy szüksége lehet Daisy
segítségére.
ʹ Azzal fenyegetett ʹ magyarázta most fásultan. ʹ hogy ha nem adom be a derekam, elválaszt a
gyermekeimtől. Persze, kénytelen vagyok lefeküdni vele, kivált mivel azt hiszem, még nem tudja,
hogy a négy nagyobbik gyerek nincs is itt. Ha megtudja, Daisy, hát bizony lehet, hogy elszabadul a
pokol.
ʹ Kivéve persze, ha Dudley lord kedvére tesz, asszonyom. Elnézőbb lesz az úr, ha úgy látja, hogy
elnyeri asszonyom kegyeit.

ʹ Ha a királynő elfogadja a Robin jövőjére vonatkozó javaslatomat, akkor a drágalátos Lord Dudleynak
nem lesz mivel zsarolnia engem.
ʹ Időközben azonban melegítenie kell a lord ágyát, úrnőm, és őlordsága nem fog örülni, ha
tartózkodón viselkedik vele.
ʹ Hogyan viselkedhetnem másképp, Daisy? Megvetem azt az embert! Hogyan fogadhatnám el
szeretőnek azt a nevetséges paprikajancsit az én drága Geofreym után?!
ʹ Sajnos, úrnőm, nem arról van itt szó, hogy ön mit akar, mit nem. A boldogult grófúr is azt kívánná,
hogy úrnőm védje meg a kis Robin örökségét ʹ vélekedett a mindig praktikusan gondolkodó Daisy. ʹ
Most Lord Dudley kezében van a hatalom. Az mindig a férfiak kezében van.
ʹ Nem mindig ʹ mondta halkan Skye. Hosszú évek után először történt meg most, hogy
emlékezetében ismét átélte ifjúkorát. Geofrey szerelmének védőszárnyai alatt szinte már elfelejtette,
hogy ő, Skye az innisfanai O'Malley nemzetség feje. Csapdába esett most, mivel Robin: angol főúr, és
ő, az édesanyja, nem tulajdoníthatja el tőle az ősi jussot csak azért, hogy érvényt szerezzen a maga
törekvéseinek. De lenne kiút, ha a királynő jóváhagyná a tervét. Ami viszont a ma éjszakát illeti,
bizony nincs menekvés Lord Dudleytól. Skye hátán végigfutott a hideg.
ʹ Szóltam a lányoknak, készítsék el úrnőm fürdőjét ʹ mondta csöndesen Daisy. ʹ A fürdő után
behozzák a vacsorát: kappanmell, saláta, korai eper tejszínhabbal.
Skye szórakozottan rábólintott. Gépiesen, oda se figyelve levetkőzött és a teknőbe lépett. Kedvenc
rózsaillatát árasztotta a fürdővíz. Daisy gondosan feltűzte úrnője haját, Skye pedig jó mélyen süppedt
a vízbe. Nem hiszem, hogy Dudley kérkedne velem a nyilvánosság előtt, gondolta. Elizabeth Tudor
nem tűrné az ilyesmit. Meg aztán Dudley alig két éve kapta meg a maga grófságát. Így hát úgy
tervezné a dolgait, hogy őt, Skyeʹt engedi Devonshireʹben lakni, s időnként meglátogatja, keresztfia
ʹ s a királynő gyámfia ʹ ͣjólétét" ellenőrizendő. Nagyon óvatosan kell eljárnia Dudleynak, hogy a
királynő ne gyanakodjék a valódi indítékaira.
Skye Algírban szokott rá a mindennapi fürdésre. Az angol királyi udvar hölgyeinek többsége éppúgy
irtózott a víztől és a szappantól, mint a konyhalányaik. Kikelt a fürdőből, s Daisy előmelegített
fürdőlepedőbe burkolta. Skye leült a kandallótűzhöz közeli padra. A kis szolgálók nagy vigyázva
megtörölték a vállát, aztán ʹ térdre ereszkedve ʹ megszárították a lábát is. Skye felállt, hagyta

lehullani a fürdőlepedőt, karjait a feje fölé nyújtotta, Daisy pedig, gyapjúpamaccsal fölszerelkezve,
bőkezűen hintette a rózsaillatú púdert úrnője testére.

ʹ Nem igazság! ʹ morfondírozott. ʹ A húszas évei derekán jár, öt gyereket szült, és olyan az alakja,
akár valami fiatal lányé!
Skye felkacagott. Daisy jó öt évvel fiatalabb nála, de ʹ a kedvelt cselédek módján ʹ anyai érzelmeket
táplál az úrnője iránt. Skye még mindig mosolyogva nyúlt a rózsaolajʹüvegcséért, jócskán hintett
belőle a testére, és egyszerre csak Jázmin jutott az eszébe, meg az Örömök Házának kéjnői. Úgy
látszik, hátrafelé megyek, nem pedig előre, tolult agyába a keserű gondolat.
Daisy odatartotta a ruhát, Skye pedig magára öltötte. Korallszínű selyemruha bő ujjakkal, elöl mély
dekoltázs; kecses redőkben aláomló szoknya. Derékvonal nélküli ruha volt. A mell alatt volt
bekapcsolva, s jól érvényesítette a keblek formáit. Mennyire szerette volna ezt a ruhát Geofrey,
gondolta Skye, és hunyorogva fojtotta vissza a könnyeit. Az elmúlt télen csináltatta Londonban a
ruhát, de Geofrey életében már nem volt alkalma viselni. Egy pillanatra úgy érezte, inkább széttépi,
semmint hogy Lord Dudley tiszteletére fölvegye. De aztán eszébe jutott, hogy akármihez nyúl, itt
szinte minden Geofreyre emlékezteti.
ʹ Elmehettek ʹ szólt ʹ, jó éjszakát, lányok.
Becsukódott hármuk mögött az ajtó, és Skye a kandallópárkány órájára pillantott. Még egy óra...
Eleinte csak csipegetett a vacsorából, de aztán ʹ nagy meglepetésére ʹ ráeszmélt, hogy van étvágya.
Az eper különösen jóízű volt, és eszébe jutott, hogy Geofrey halála óta nem is gondolt az ételek ízére.
Evett, evett, mert muszáj volt, de akárha száraz leveleket fogyasztott volna.
Idegesen járkált fölʹalá a szobában. Bár megjött volna a havi vérzése gondolta, akkor elutasíthatta
volna Dudleyt. Uramfia! Hát miért nem hozta fel ezt a kifogást?! De mégse. Nem használt volna
semmit. Dudley legfeljebb várt volna egy kicsit, amíg behajthatja a követelését. Jobb minél előbb
túlesni rajta.
Egy pillanatra felidézte magában a rá váró férfi küllemét: meglehet, talál valamit rajta, ami
elviselhetőbbé teszi a megpróbáltatást. Tagadhatatlan, hogy csinos ember. Magas termetű, jó
felépítésű; fehér arcbőr, vörösesszőke haj és elegáns bajusz, bársonyos barna szemek. De túl közel
ülnek egymáshoz azok a szemek, s valamiféle alattomosságról árulkodnak, amely tulajdonság
különben, mint maga is tapasztalhatta, nem egyszer megnyilvánult a lord viselkedésében. S jóllehet
Dudley modora tökéletes, mégis van ebben az emberben valami arrogancia, valami pimaszság. De
ami sokkal súlyosabb ennél: olyan becsvágy tombol benne, amely féktelen és határtalan, akár az
önimádata. Nem, nem vagyok képes megszeretni és kész, gondolta az asszony.
Öt perc híján tíz óra volt, amikor Skye fekete bársony körgallért terített a vállára és elhagyta
lakosztályát. A kastélyban csend honolt, mindenki aludt, kivéve az őrszemet. Lord Dudleyt a kastély
keleti szárnyában szállásolták el, távol Skyeʹnak a délnyugati szárnyban lévő szobáitól. Gyors
léptekkel haladt az asszony, imádkozva magában, hogy ne találkozzék senkivel, aki tanúja lehetne
szégyenének. Egy pillanatra megtorpant Lord Dudley hálószobája előtt, mély lélegzetet vett, s aztán,
még mielőtt meggondolhatta volna magát, lenyomta a kilincset és kinyitotta az ajtót.

Dudley hátrafordult a kandallótól és vigyorogva villantotta rá a harminckét fogát. Odakint a bástyán
az őrszem elkiáltotta a tízet.
ʹ Milyen pontos, kedvesem! ʹ heherészett a lord. ʹ Tulajdoníthatom ezt annak, hogy már kívánja az
együttlétünket?
Az asszonyhoz lépett, levette róla a körgallért és hagyta a padlóra hullani a ruhadarabot.
ʹ Istenemre, asszonyom ʹ kiáltott fel ʹ, milyen gonddal választotta meg a ruháját!
Magához ölelte a nőt és nagy hévvel csókolta. Skye ösztönösen ellenállt, de a férfi erőteljesen
magához szorította.
ʹ Ebből aztán nem kérek, jóasszony! ʹ vicsorgott ádázul. ʹ A nyilvánosság előtt megjátszhatja a
bánatos özvegyet, de ne akarja elhitetni velem, hogy nem tüzel férfiért a kábaköze! Geofrey
Southwood jól szerette a nőket, s magának hónapok óta nem volt része szerelemben. Kivéve persze ʹ
és komiszul vicsorított Skyera ʹ, ha valami kéznél lévő lovászfiú ...
ʹ Mocskos fráter maga, Dudley! ʹ sziszegte az asszony.
ʹ Szóval nem volt semmi lovászfiú ʹ mélázott Dudley. ʹ Akkor hát annál készségesebben fogja
odaadni magát, Skye drágám.
Egy falitükörhöz vonszolta az asszonyt, odaállította eléje, ő maga pedig szorosan mögéje állt, és
óvatosan lehúzta a válláról a korallszínű selymet. Ujjai cirógatták a sima bőrfelületet, aztán egyszerre
csak forrón megcsókolta a meztelen női húst.
ʹ Southwood mindig eldicsekedett a maga bőrével ʹ mormolta Dudley a telt vállaktól
megmámorosodva.
Skye kellemetlen zsibbadást érzett, és Geofrey említésére majdnem elalélt.
ʹ Nagyon kérem, lordom ʹ szólalt meg egészen halkan, hogy ne hallatsszék a hangja remegése ʹ, ha
egyáltalán táplál valami jóérzést irántam, ne beszéljen nekem Geofreyről.
Lord Dudley fürkészőn pillantott rá. Vállat vont, még lejjebb csúsztatta a ruhát, úgyhogy kibukkantak
az asszony keblei. Baljával ölelte

Skyeʹt, jobb keze pedig előre kígyózott, hogy marokra fogja a nő jobb mellét.
ʹ Pompás ʹ állapította meg a tapasztalt szakember méltányló hangján. ʹ Éppen marokba illő. Több
belőle már túl sok lenne.
Skye behunyta a szemét; visszafojtotta a könnyeit, miközben ruhája egyre lejjebb csúszott, s Dudley
keze követte. A ruha a padlóra hullt, és Skye immár meztelen volt.
Dudley öntelten röhögött, s levetette sötétbarna koncodét. Most már ő is meztelen volt, és Skye
félve pillantott rá.

Róbert Dudley ʹ önelégülten heherészve ʹ hirtelen elhúzódott tőle.
ʹ Rég meg tanultam fegyelmezni a testemet, kedves Skye ʹ mondta. ʹ Még nem vagyok teljesen kész
rá, hogy szabad folyást engedjek a szenvedélyemnek. Hisz még el se kezdtük, kiscicám. Túlságosan
ízes falat vagy te ahhoz, hogy csak úgy gyorsan bekapjalak. Olyan a hangulatom, hogy el akarok
játszani veled egy darabig.
Buja, kéjsóvár pillantásokkal méregette az asszonyt.
ʹ Micsoda csinos kislánya van a papának ʹ mondta. ʹ Vajon jó kislány leszʹe?
Kérdőn tekintett Skyeʹra, s amikor az asszony értetlenül, kifejezéstelenül nézett vissza, kijelentette:
ʹ Bele kell menned a játékba, én drága kislányom. Hívjál papának! Mondd csak, soha nem játszottál
ilyen játékokat Southwooddal?
Skye tagadólag rázta a fejét. Dudley az ölébe ültette.
ʹ Pedig nagyon szórakoztató az ilyen játék, galambom. No, mondd meg szépen a papának, jó kislánya
leszelʹe.
ʹ Én... igen.
ʹ Ugyan, Skye, ne légy már olyan elfogódott, olyan szégyenlős! Jó kislánya vagyʹe a papának?
ʹ Igen... papa.
ʹ Ez a beszéd! ʹ kapott a válaszon Dudley széles vigyorral. ʹ De van ebben egy kis hazugság is,
édeském. Nem lehet állandóan jó az ember lánya! Vagy talán igen?
ʹ Nem... papa.
ʹ Szóval akkor hazudtál nekem, te édes kis rosszaság!
ʹ Igen, papa.
Úristen, hisz' ez az ember őrült!
ʹ Akkor hát meg kell büntesselek, te csúnya, rossz kislány!
ʹ Ne, ne, Dudley! Ez nevetséges!
ʹ Ó, szóval dacolni akarsz a te papáddal? Akkor most már biztos, hogy meg kell, büntesselek.

Gyors mozdulattal a térdére fektette Skyeʹt és verni, kezdte a fenekét. Skye rémülten sikoltozott, és
próbálta kirántani magát a szorításból, de nem ment; Dudley ujjongva mulatott az erőfeszítésein, és
egyre keményebben ütötte, úgyhogy a végén égett a fájdalomtól az asszony hátulja.
Korábban csak egyetlen egyszer fenekelték el. Édesapja hazaküldte tanulni: cserélje föl a matróz
mesterségét az úrinőséggel. Egy álló hetet Peigi nővére bosszantásával töltött Skye, és Peigi végül jól

elverte. Skye úgy állt bosszút, hogy Peigi ágyát telirakta eleven, nyüzsgő rákokkal. Azóta nem
fenekelte el senki.
ʹ Az istenit! ʹ hallotta Dudley ziháló kiáltozását, miközben hiába igyekezett szabadulni. ʹ Az a
szemtelen kis popod szinte kihívja a verést!
Megemelte az asszonyt, és az ágyra szorította a fejét.
ʹ Ne! Rohadj meg, Dudley! Ezt ne! ʹ zokogott Skye. Tudta jól, hogy a férfi mire készül. De hiába,
Dudley már rámászott, s a nyakánál fogva tartotta, miközben nagy vigyázva belehatolt ʹ úgyszólván
görög módra.
ʹ Mocskos disznó! Buzi! ʹ förmedt rá Skye, de Dudley csak nevetett. Skyeʹt megrohanták az első
férjével ʹ és Dom trágár szitkaival ʹ kapcsolatos emlékek. Aztán Dudley visszahúzódott, és hanyatt
fektette őt.
Dudley ezúttal is ura volt a szenvedélyének. Kielégítette Skyeʹt, s aztán elégült ki maga is. Az asszony
sose gondolta volna, hogy úgy lehet gyűlölni embert, ahogyan most gyűlölte Róbert Dudleyt. Hiába
elégült ki a lord, csak nem hagyja őt békén.
ʹ A fenébe is, te gyönyörűség! Te aztán igazán szerelemre születtél! Még egy eunuchot is
felgerjesztene a te selymes bőröd. De azért...valamivel több tüzet várnék tőled.
ʹ Azt már nem, tisztelt lord! Fenyegetésekkel az ágyába kényszeríthet, és rám parancsolhat, hogy
engedelmeskedjem a perverz szeszélyeinek; de az érzelmeimen nem uralkodhat!
Nem volt képes leplezni hangjában a diadalérzetet, s remélte, hogy jól felbosszantja vele a férfit.
Lord Dudley túlságosan kitanult udvaronc volt ahhoz; hogy felmérgesítsék az efféle szúrások. Eleinte
a nő hozzáférhetetlensége ajzotta fel, most pedig az, hogy az asszony undorodik tőle. De azért
megadásra tudta kényszeríteni a nő testét! Szerette volna persze, ha az odaadás sikolyait hallja aktus
közben. Pillanatnyilag azonban csak a dac szavait hallgatja. Ismét leteperte Skyeʹt, most a dac is
felizgatta.
ʹ Rohadt kurafi! ʹ sziszegte az asszony, és végighasította körmeivel a férfi hátát.

Dudley feljajdult és visszahúzódott, de Skye ádáz pillantásának hatására elnevette magát.
ʹ Te kis ír barbár ʹ mormolta Skye fülébe. ʹ Meg akarlak szelídíteni és meglásd, sikerülni fog.
ʹ Előbb fog maga megöregedni, kedves lord. Bele fog rokkanni az igyekezetbe.
ʹ Nosza, Skye kedves, reményt öntesz a szívembe! ʹ vágott vissza Dudley, kifacsarva az asszony
szavainak értelmét. Térdével erőszakosan szétfeszítette a combokat, Skye pedig ezúttal a férfi
szemeit vette célba. Róbert Dudley lefogta a női kezeket, az asszony feje fölé húzta őket, és így
sikerült mozdulatlanságra kényszerítenie. Ismét behatolt. Majd pillanatnyilag kielégülve az oldalára
fordult és elaludt. Egyik lábát hanyagul átvetette Skye testén, mintegy foglyul ejtve áldozatát.

Csak nem hagy békén ez az alak! Gondolta fagyos dühvel az asszony. Felizgatja a ridegségem, de ha
szenvedélyességét mímelnék, az is felizgatná. Édes jó Istenem, bár kedvező választ kapnék a
levelemre a királynőtől, akkor kimászhatnék a csávából!
Leicester grófja két nappalon és három éjszakán át tartózkodott Lynmouthban. Ez alatt egyetlen egy
valami volt, amelyben ő és vendéglátója egyetértettek. Az egyetértés a kis Robin Southwood körül
alakult ki.
ʹ Nem kétséges, hogy Geofrey fia! ʹ lelkendezett Dudley. ʹ Istenemre mondom, ha az én fiam volna,
dagadozna a keblem a büszkeségtől. Az ír kisfiái is ilyen szépek? Még nem volt alkalmam üdvözölni
őket.
ʹ Írországban vannak.
ʹ Pedig úgy értesültem, hogy itt vannak magával.
ʹ Csak az év egy részében ʹ mondta mézédesen Skye. ʹ Utóvégre Ewan a ballyhennesseyʹi O'Flaherty
nemzetség feje. O és az öccse az év egy részét szükségképpen Ewan birtokán töltik. Magukkal vitték
Írországba a mátkáikat, s jelenleg a nagybátyám, Connaught püspöke és mostohaanyám, Lady Anne
O'Malley biztonságos felügyelete alatt vannak mind.
ʹ A mátkáikat?!
ʹ Igen. Gwyneth és Joan Southwoodról van szó. Geofrey és én több mint egy esztendeje eljegyeztük a
gyerekeket egymással. Imádják egymást. Hát nem szerencsés dolog?
Ártatlan örömöt sugárzott Skye arca.
ʹ Van még egy lánya Southwoodnak. O hol van? ʹ érdeklődött Dudley. Nagyon fegyelmezte a
hangját.

ʹ Susan? Nos, Susan Lady Trevenyan házában van, odalenn Cornwallban. Már meglehetős régen
eljegyezte őt a Trevenyan örökös.
ʹ így tehát csak a maga kislánya és kisfia vannak itt? Okos, ügyes nő maga, drága Skye. Őszintén
szólva okosabb és ügyesebb, mint gondoltam. De azért van ám ütőkártya a kezemben: Robin
személyében. Nemde? ʹ Dudley elvigyorodott. ʹ Ma vissza kell térnem az udvarba, mert utóbb még
gyanút fog az én kedves jó Böském. De mihelyt szerét ejthetem, ismét idelátogatok, Skye. És ha sort
kerítek erre, hát további kellemes órák várnak rám magával az ágyban.
Skye gúnyos fintorára a lord felkacagott. Ajkához emelte az asszony kezét és megcsókolta az
ujjhegyeket. Rövidesen elbúcsúzott Dudley és ismét kezet csókolt ʹ lassan, elnyújtottam Skye ʹ a
látszat kedvéért, jelen volt ugyanis a személyzete ʹ mosolygott. De letompított hangon megjegyezte:
ʹ Aljas disznó maga, kedves lord.
Dudley ismét felkacagott, és ellovagolt. Mégpedig úgy, ahogy jött: énekelve.

Megszabadulván végre a lord személyétől, Skye elmenekült kastélyából és sétát tett a tenger fölött
tornyosuló szirteken. A derült idő, az élénk, tisztító szél sokat segített szomorúsága leküzdésében ʹ s
mégis úgy érezte, bemocskolódott. Szinte már el is felejtette, hogy ilyen férfiak is vannak, mint
Dudley. Dom O'Flaherty volt ilyen, de Dudley kifinomultsága nélkül. De hát Dom évek óta halott, s az
olyan férfiak szerelmének, gyöngédségének melegében, mint Khalid és Geofrey, Skye majdnem
elfelejtette, hogy vannak hímek, akik csak akkor éreznek kielégülést, ha meggyötrik és megalázzák a
nőt.
Másnap viszont kellemes meglepetés érte Skyeʹt: Róbert Small visszatért hosszú tengeri útjáról. Csak
rövid időre állt meg Wren Courtʹban ʹ éppen csak meg akarta nyugtatni nővérét, hogy jól van ʹ, s
máris Lynmouthba sietett. Skye a kedvenc rejtekéből ʹ a kastély egyik magas oromzatáról ʹ
megpillantotta a kapitány herélt pejlovát, rajta Robbie kedvesen ismerős alakjával. Felkapta
szoknyáját, valósággal röpült le a kanyargó lépcsőkön, be a kastélyudvarba, ki a felvonóhídra.
ʹ Robbie! O, Robbie! Hát itt vagy ʹ és épségben! Hazaérkeztél!
Skye kacagott örömében, zokogott megkönnyebbülésében, hogy viszontlátja az ő kis protektorát. Ha
Robbie itthon van, hogy a gondját viselje ʹ akkor minden rendben!
Megállt a ló, s leugrott róla a kisember, hogy átölelje a gyönyörű szépasszonyt. A kastély egész
személyzetének szeme láttára ölelkeztek, aztán Róbert Small cuppanós csókot nyomott Skye mindkét
orcájára.

ʹ Hogy lehet, hogy még szebb vagy, mint voltál, kislány? ʹ kiáltott fel.
ʹ Ó, Robbie, olyan simán forog a nyelved, hogy néha már azt hiszem, te is ír vagy!
Robbie jót röhögött, s karját az asszonyéba öltötte.
ʹ Jelenleg olyan szomjas vagyok, mint az írek szoktak lenni ʹ mondta. ʹ Bekísérnél ebbe a szép
házadba, és adnál egy kupa bort, hogy kimossam a torkomból Devonshire porát?
Skye felkacagott. Tiszta, örömteli hang volt Robbieʹé, nem hallott ilyet, amióta elvesztette Geofreyt
és a kettejük kisebbik fiát. Bekalauzolta Robbieʹt a díszterembe, hellyel kínálta, s maga nyújtotta át
neki a bort. A kapitány nagyot kortyolt az itókából.
ʹ Szomorúan értesültem Geofrey és a kisfiú haláláról ʹ mondta aztán csöndesen
ʹ Kitől? Grenvilleʹtől?
ʹ Tőle. Bidefordban találkoztunk. A fenébe is, Skye...ͣszomorúan": ez bizony semmitmondó ahhoz
képest, amit...
ʹ Ne folytasd, Robbie. Mi ketten barátok vagyunk. Tudom jól, hogy mit érzel.
ʹ Mondd csak, a királynő megerősítette a fiad öröklési jogát?
ʹ Igen ʹ mondta Skye, mélyen a régi barát szemébe nézve ʹ, de figyelmen kívül hagyva Geofrey
végrendeletét, Róbert Dudleyt nevezte ki a fiam gyámjának.

A tengerészkapitány a homlokát ráncolta, kezdte sejteni, hogy valami baj van.
ʹ Azt veszem ki a hanghordozásodból, Skye, hogy éppen ideje volt hazaérkeznem. Meg kell
mentenem egy szegény özvegyasszonyt netán?
ʹ Azt hiszem, ezúttal magamnak kell megmentenem magamat, Robbie. ʹ Felállt, és felʹalá járkálva
mondta el a történteket. ʹ Geofrey meg én megváltunk az udvartól Robin születése után, és ide
vonultunk vissza, Devonba. A nagybátyám utánam küldte az ír fiaimat, és boldogan élt az egész
család: az én fiaim, Geofrey lányai és a kettőnk két fia. Aztán meghalt Geofrey és meghalt Johnny. A
királynő hamarosan elismerte Robint Geofrey törvényes örököseként, de kijelölte gyámjául Leicester
grófját. Nagy szerencsétlenségemre Róbert Dudley megkívánt engem.
ʹ A rohadt kéjenc mindenit! ʹ kiáltott fel Robbie. ʹ Nem elég neki Böske?
ʹ Egészen biztos, hogy a királynő nem adta oda magát neki. Kívánja

Dudleyt, az hiszem, de nem akar, vagy nem mer kompromittálódni. De rajong Dudleyért és
rettentően kényezteti. Nem tűri, hogy bárki rosszat mondjon Leicester grófjáról. Hogyan
mondhatnám el neki, hogy a gróf kényszerített engem, hogy... és továbbra is így fog cselekedni, amíg
a kisfiam révén kézben tarthat?
ʹ Az aljas fráter! ʹ vicsorgott Small. ʹ Azt akarod mondani, hogy már... ?
ʹ Igen, Robbie. Már sikerült neki. De még túljárhatok Lord Dudley eszén ʹ folytatta komoran Skye. ʹ
Geofrey meg én megbeszéltük, hogy eljegyezzük Robint Grenville legkisebbik leányával, Alisonnal. Ha
megkapom a királynő beleegyezését a partihoz, akkor kérni fogom, hogy Grenville legyen Robin
gyámja. Írtam erről a királynőnek. De csak hetek múlva fog válaszolni.
ʹ Akkor menj fel Londonba, kérj tőle kihallgatást, és ott kérd a hozzájárulását.
ʹ Micsoda?!
ʹ Menj el Londonba, lányom! Veled megyek. Úgy is van ott dolgom, hisz jelentést kell, tegyek
Őfelségének az utazásom sikeréről. A kereskedelmi társaságnak a képviseletében hajókáztam és
természetes, hogy mind a ketten ʹ te is, én is ʹ jelentést tegyünk Erzsébetnek.
ʹ Szóval eredményes volt az út? Tehát sikert értünk el! Mennyire? Úristen, Robbie, voltaképpen ezt
kellett volna először megkérdeznem tőled!
ʹ Ugyan, kislányom! ʹ nevetett Small. ʹ Más gondjaid voltak. De én majd eloszlatom azokat a
gondokat! Tudodʹe, Skye, hogy egyetlen hajót se vesztettünk!? Egyetlen egyet se! S tudodʹe, milyen
csekély az ilyen szerencsének a valószínűsége? Embert ugyan vesztettünk, ötöt... Borzalmas viharba
kerültünk az Indiaiʹóceánon. Ettől eltekintve: mintha holmi malomtó vizén vitorlázgattunk volna!
Soha életemben nem tapasztaltam még ilyen kedvező időjárást! Zsúfolásig tele a hajóraktár
fűszerekkel! Vagyonokat, érő ékszereket hoztam haza. S ami nagy ritkaság: amikor megálltunk egy kis
afrikai kikötőben vizet venni, pompás elefántcsontʹrakományra tettem szert! Ha eddig nem lettél
volna gazdag, Skye, hát most az vagy! És a királynői kincstárnak se lesz oka panaszra.

ʹ Akkor hát indulhatunk, Robbie? ʹ kérdezte Skye, és kék szeme felragyogott örömében.
ʹ Én készen állok, lányom! ʹ hangzott a válasz. ʹ Adj nekem egy jó meleg vacsorát, engedélyezz
zavartalan éjszakai pihenést, és máris mehetünk.

Egyszerre csak kicsapódott az ajtó és Willow rohant be a szobába, egy szőke kisfiúval a nyomában.
ʹ Robbie bácsi! Robbie bácsi! ʹ ugrott Small nyakába a kislány. Róbert Small felkapta a gyereket,
viharvert arcán széles mosoly jelent meg.
ʹ Willow! Kislányom! Hát lehetséges ez?! Mekkorát nőttél!
Ezzel egyʹegy cuppanós puszit nyomott a kislány orcáira, és a talpára állította
Willowʹt.
A leányka elpirult örömében, s lesimította a ruháját.
ʹ Már hétéves vagyok ʹ állapította meg fontoskodva.
ʹ Valóban? Milyen büszke volna rád az édesapád! Tudodʹe, hogy hasonlítasz rá? ʹ Willow
szemlátomást mély benyomást keltett Smallʹban, ami pontosan megfelelt a kislány céljának. ʹ És
mondd csak, kislányom, ki az a legényke melletted?
Willow maga elé tolta a kisfiút:
ʹ Engedje meg, uram ʹ szólt ünnepélyesen Smallhoz ʹ, hogy bemutassam Robint, Lynmouth grófját.
Róbert Small elegánsan meghajolt.
ʹ Megtiszteltetés számomra, kedves lordom, hogy megismerhetem. Jól ismertem boldogult
édesapját és nagyon tiszteltem. Isten áldja meg az emlékét is.
A kisfiú félénken tekintett fel Smallra, s a tengerészkapitánynak elállt a lélegzete: kiköpött az
édesapja ez a fiú! Geofrey Southwood néz rá ennek a fiúcskának a szemével, s ez bizony
meghökkentő.
ʹ Hívhatlak én is Robbie bácsinak? ʹ kérdezte félénken a gyerek.
ʹ Hát persze, fiacskám! ʹ válaszolta Robbie, és a vállára ültette az elragadtatott Robin Southwoodot.
ʹ Willow! Te és Robin velem jöttök, megmutatom az ajándékaitokat. A nyeregtáskámban vannak.
Skye mosolygott: örült, hogy gyermekeit ismét örülni látja.
Kilépett a díszteremből a szirttetőn végighúzódó kastélykertbe. A kert végéhez érvén átment a kapun
a Southwood família temetőjébe, Geofrey sírjához. Egyetlen szál fehér rózsát szakított le a kertben, s
most Geofrey sírjára helyezte.
ʹ Robbie megjött, Geofrey ʹ mondta ʹ, csodálatosan sikerült az útja. A részesedésedet félreteszem
Robin számára, drágám, és én magam megyek Londonba beszélni a királynővel. Meg kell

szabadulnom Dudleytól! Nemcsak a kéjsóvársága rémít meg, hanem a zabolátlan mohósága is.
Szétfeszíti a becsvágy azt az embert, Geofrey! Ó, én édes uram, mily nagy szükségem volna rád!
Miért kellett itt hagynod engem?
Mélyet sóhajtott. Ez nem mehet így tovább. Szokásává lett, hogy naponta ellátogasson Geofrey
sírjához, és úgy beszéljen az elhunythoz, mintha élne. Különös vigaszt nyújtott neki, hogy kiönthette a
szívét. Geofrey halála után egy ideig úgy érezte, ott van a férje, mellette. Mostanra azonban
elenyészett ez az érzés.
ʹ Azért van ez, mert most már valóban eltávoztál tőlem, ugye, szerelmem ʹ suttogta szomorúan
Skye.
Szelíd tengeri szellő kuszálta a haját. Egyszerre csak kéretlen könnyek áztatták az orcáit, és Geofrey
halála után most először sírt úgy, hogy nem erőszakolt magára önuralmat. Szabad folyást
engedhetett a zokogásnak, nem kellett keménynek lennie a gyermekek kedvéért.
Így talált rá Róbert Small. Szótlanul ölelte át az asszonyt, hang nélkül nyilvánította együttérzését.
Nem szólt egy szót se, mert voltaképpen nem tudott volna mit mondani. De Skyeʹt megvigasztalta
Small otthonos és szerető jelenléte. Amikor alábbhagyott az asszony zokogása, a kapitány ʹ némi
keresgélés után ʹ talált egy tűrhetően tiszta selyem zsebkendőt a zekéjében, s átnyújtotta. Skye
megtörölte a szemét és kifújta az orrát.
ʹ Jobb most? ʹ kérdezte Small.
ʹ Igen, köszönöm. Sírtam, amikor Geofrey meghalt, de csak egy pillanatig, mert ott volt valamennyi
gyerek, amúgy is ijedten, s az én bőgésem csak fokozta volna a rémületüket. Azóta pedig nem sok
időm volt a gyászra.
ʹ S ez egészen máig tartott ʹ bólintott a kapitány.
ʹ Igen ʹ hagyta helyben Skye. ʹ Hirtelen tört rám az érzés, hogy Geofrey valóban elment. És hogy
valóban magamra maradtam, Robbie.
ʹ Újra férjhez fogsz menni egy szép napon, Skye.
ʹ Nem, Robbie, ezúttal nem. Két olyan férfit temettem el, akit nagyonʹnagyon szerettem. Nem
vagyok hajlandó mindent újra végig csinálni.
ʹ Márpedig akkor nagyhatalmú állandó szeretőre kell szert tenned, drágaságom. Hisz'
tapasztalhattad, hogy egy szép özvegyasszonyra hogy rávetik magukat a harcedzett kéjencek!
ʹ Eszem ágában sincs szeretőt tartani. Meg akarok szabadulni Dudleytól, aztán visszavonultan akarok
élni Devonshireʹben, Robin nagykorúságáig. Engem elsősorban Robin és Willow sorsa érdekel,
Robbie. És... ha velem netán történik valami... már intézkedtem, hogy te és a nővéred legyetek a
kislányom gyámjai. Tudtam, hogy nincs kifogásod ellene.
ʹ Mit forralsz te, Skye? Szinte látom, amint forognak a kerekek abban a csinos kis fejedben.

ʹ Nem tervezek én egyelőre semmit, Robbie ʹ mosolyodott el halványan Skye. ʹ Előbb el kell
mennem Londonba. Ráérek dönteni magamról azután is.
Másnap reggel Skye és Robbie elindultak Lynmouthból északkeletnek, London felé. Lovas futárt
küldtek előre, hogy a Lynmouth házban minden készen álljon a fogadásukra, s hogy a királynő
értesüljön Róbert Small kapitány hazatéréséről, no meg arról, hogy sürgős kihallgatást kér Erzsébettől
a maga és a társaságában lévő Lynmouth grófné számára. Néhány nap múlva Skye és Róbert Small
szerencsésen megérkeztek a fővárosba. Házába érvén Skye döbbenten ʹ és dühösen ʹ látta, hogy
Leicester grófja várja.
ʹ Nagy örömömre szolgál édes Skye, hogy nem tudsz meglenni nélkülem, és sürgősen követsz
Londonba ʹ ingerkedett Dudley, és kezet csókolt.
Skye kirántotta kezét a férfi szorításából. Fájt a feje, mivel a melegben is zárt kocsiban utazott, a nagy
porban ugyanis be kellett csukni az ablakokat. Fagyos pillantással meredt Dudleyra, Róbert Small
pedig alig bírta visszafojtani a hahotázást Leicester grófja döbbent képének láttán, amikor Skye
ͣMenjen a pokolba, tisztelt lord!" felkiáltással söpört el a nagyember mellett.
Az asszony rohant fel a lépcsőn, lakosztálya magányának kényelmét és vigaszát keresve. Dudley,
ostoba módon, utánaeredt, s ott lihegett a sarkában.
ʹ Azt hittem, aranyos Skye, hogy hetekig nem élvezhetem a társaságodat ʹ mormolta olyan hangon,
amelyet csábosnak hitt. ʹ Jóval éjfél utánig Böskét kell táncoltatnom a Whitehallban, de azután, édes
Skye...
Skye megperdült, s egyenesen a lord szemébe nézett:
ʹ Nem lesz ͣazután", tisztelt Lord Dudley! Fáj a fejem! És megjött a havibajom! Három napig
darabokra rázódtam egy kocsiban, három éjszakán át pedig lármás fogadókban igyekeztem elkerülni
a részegeket és a poloskákat. Most le akarok feküdni. Mégpedig egyedül! Úgyhogy takarodjék a
házamból!
Ezzel folytatta útját fölfelé a lépcsőn. Aztán döngő ajtócsapódás volt a következő hang, amit Dudley
hallott, s Leicester grófja nem tehetett egyebet, mint hogy tátott szájjal bámult Lynmouth grófhéja
után.
Odalent Róbert Small halkan röhögött egyet, aztán hangosan és vontatottan fölszólt:
ʹ Kissé ingerlékeny a hölgy a fárasztó utazás nyomán, kedves lord. De ezt bizonyára megérti
lordságod, hisz' volt valamikor felesége.

Dudley egy pillanatig rámeredt a kis tengerészkapitányra, aztán lassú tempóban vonult le a lépcsőn.
ʹ Ne próbáljon beavatkozni, kapitány! ʹ fenyegetőzött. ʹ Már bejelentettem igényemet a hölgyre.
Robbie jeges ʹ de ugyanakkor égető ʹ haragot érzett.

ʹ A döntés joga a hölgyet illeti, lordom ʹ mondotta. ʹ Ezt vésse az eszébe, mielőtt kénytelen lennék
másképpen az emlékezetébe idézni.
Dudley továbbment a kapu felé, de közben hátraszólt:
ʹ Böske és Lord Cecil holnap tízkor várja magukat. Eszébe ne jusson áskálódni ellenem a királynőnél.
Kár a fáradtságért.
Pimasz fráter, gondolta dühösen Robbie. Igaza van Skyeʹnak. Jobb, ha szabadul ettől az alaktól,
mégpedig mielőbb. Korántsem alkalmas gyámja Robinnak ez a főúr, és ha továbbra is zaklatja Skyeʹt,
az asszony esetleg valami meggondolatlan cselekedetre ragadtatja magát. Sokáig nem fogja tűrni
Dudley szemtelenséget az O'Malley nemzetség feje.
Amikor másnap délelőtt William Cecil dolgozószobájába kísérték őket, Robbie Small a harcra kész nő
magatartását vélte fölfedezni Skye egész fellépésében. Üdvözölték Cecilt, majd Robbie felvázolta
utazásának eredményeit. A királynő fő tanácsadója figyelmesen végighallgatta.
ʹ Igen biztató a beszámolója, Sir Róbert ʹ bólintott elismerően. ʹ Őfelsége és jómagam egyetértünk
abban, hogy Anglia jövendő felvirágzásának a kereskedelem a záloga.
ʹ Találkozhatnánk a királynővel, uram? ʹ érdeklődött Robbie. ʹ Egy kis ajándékom van a számára, és
úgy tudom, Lady Southwood szeretne magánbeszélgetést folytatni vele fia, a kis gróf jövőjéről.
ʹ A Grenville lánnyal kötendő házasságról van szó? Azt tanácsoltam Őfelségének, járuljon hozzá az
eljegyzéshez. Kitűnő parti, s mindkét család javát szolgálná.
ʹ Köszönöm lordságodnak ʹ szólt Skye. ʹ De van valami más is, amiről szeretnék beszélni Őfelségével.
ʹ Kedves asszonyom ʹ válaszolt nyájasan Cecil. ʹ ha elfogadja egy, a királynőt alaposan ismerő
öregember tanácsát: ne hozza szóba azt a témát. Tudor Erzsébet, akárcsak az apja, teljességgel
elvakult, amikor a szeretteiről van szó.
ʹ De meg kell próbálnom, uram ʹ erősködött Skye.
William Cecil szomorúan mosolygott. Erőslelkű, állhatatos, makacs asszony Lynmouth grófnéja. De
hát ilyen a királynő is. Ha ez a két nő tengelyt akaszt, adódhat néhány érdekesség. De: adódhat
robbanás is.
ʹ Jó ʹ bólintott fásultan. ʹ Azonnal szólok a királynőnek.

Erzsébet néhány perc múlva lépett be a szobába. Aznap délelőttre a francia követet várta.
Gyöngysorokkal gazdagon ékesített pompás aranyszálú ruhát viselt.
ʹ Kedves, drága Skye! ʹ nyújtotta a kezét. ʹ Milyen jó, hogy újra látom! Sir Róbert! ʹ fordult
Smallhoz. ʹ Örömmel hallom Ceciltől, hogy sikeres volt az útja.
ʹ Meglehetős hasznot hozott, felség. És hoztam önnek egy csekélységet, a legénységemnek a
királynőjük iránt érzett szeretete jeléül.

Cédrusfából készült, gyönyörű ládikát nyújtott át.
ʹ Ennek minden darabjában benne van minden egyes ember erőfeszítése. Minden egyes emberem
önként és nagy szeretettel adja, munkájuk gyümölcseként.
A királynő átvette a ládikát, és az asztalra helyezte. Lassú mozdulattal nyitotta ki, és szeme tágra
kerekedett a tartalom gazdagsága láttán. A fehér, a sárga, a rózsaszín, az arany, a fekete minden
árnyalatában játszó gyöngyök az Indiaiʹóceánból. Csillogó burmai rubinok, ragyogó zafírok Ceylon
szigetéről. Tüzes golcondai gyémántok. És több selyemzacskó, drága fűszerekkel tele: szép kövér
szerecsendió, vaníliatermés hüvelyekben, hosszú, sima fahéj rudak, pici és illatos szegfűszeg,
gömbölyű, fekete borsszemek.
A királynő elragadtatott tekintettel nézett a tengerészkapitányra:
ʹ Nem adhattak volna szebb ajándékot az emberei, Róbert Small! Köszönje meg nekik a nevemben,
kérem, és közölje velük: azt mondja a királynő, hogy amíg Angliának ilyen derék fiai vannak, addig
legyőzhetetlen. Hát akkor, uraim, hagyjanak most magunkra, hogy kettesben beszélgethessünk az én
kedves Skye barátnőmmel. Szeretnék mindent tudni a keresztfiam fejlődéséről.
Hajlongva hátrált ki a két férfi a szobából. Hosszú csönd támadt. A királynő szólalt meg elsőnek.
ʹ Cecil meggyőzött, hogy a házasság, amelyet maga javasol, nagyon megfelelő. Mármint a kis Robin
és Alison de Grenville között. Úgyhogy a hozzájárulásunkat bírja, kedves Skye.
ʹ Ez igen kedves felségedtől. De volna még egy kérésem. Erzsébet biccentett, várta a folytatást.
ʹ Mivel felséged hozzájárult ehhez a partihoz, lenne szíves felmenteni Dudley lordot a fiam
gyámjának tiszte alól és Dickon de Grenvilleʹt kinevezni a helyébe? Az adott körülmények között ez
lenne a természetes, és Grenville számára is kellemesebb lenne a megbízatás, mint Lord Dudley
számára.
ʹ Én Dudleynál maradok ʹ mondta erélyesen Erzsébet.

Hanghordozása bosszantotta Skyeʹt. Minek avatkozik be Erzsébet ebbe a dologba?
ʹ Legyen szabad emlékeztetnem felségedet ʹ jegyezte meg csípősen. ʹ hogy boldogult férjem engem
jelölt ki gyermekeink gyámjául, s felséged határozott úgy, hogy figyelmen kívül hagyja ezt a döntést.
Én viszont nem látom felséged határozatának értelmét.
ʹ E határozatom csak a keresztfiamra vonatkozik ʹ vágott vissza a királynő. ʹ Szüksége van a
gyereknek egy férfi befolyására. És ebből a szempontból a magam választotta férfinál nincs
alkalmasabb egész Angliában.
ʹ Férfibefolyásnak ott van Grenville és Róbert Small, s ott vannak Robin féltestvérei, felséges
asszonyom ʹ ellenkezett Skye.
ʹ Dudley büszke rá, hogy a kis Robin Southwood gyámja lehet ʹ érvelt a királynő. ʹ Ezt ő maga
mondta nekem, kedves jó Skye!

ʹ Nem akarom, hogy Robin bármelyik udvari ember befolyása alá kerüljön. Legalábbis most nem.
Túlságosan fiatal még. Az édesanyja én vagyok, s enyém a döntés joga ebben az ügyben.
ʹ Nem, kedves Lady Southwood ʹ válaszolt fagyosan a királynő. ʹ Robin dolgában én döntök, mint a
királynője, az uralkodója. Lord Dudley marad a fiú gyámja.
Erre aztán elragadta Skyeʹt az ír vérmérséklete:
ʹ A fenébe is, asszonyom! Nem tudja talán, hogy valójában miért ragaszkodik Dudley ehhez a
megbízatáshoz?
ʹ De, kedves Skye, tudom ʹ felelte Elisabeth Tudor. Lynmouth grófné felháborodva nézett a királynő
elsötétült szemébe.
Elborzadt attól, amit e szemekben látott.
ʹ Te jó ég! ʹ szólt halkan. ʹ Tehát tudja! Ó, felség, hogyan volt képes rá, hogy kiszolgáltasson annak
az embernek?! A férjem és én mindig hűségesen szolgáltuk felségedet. Ez hát a hűségünk jutalma?!
ʹ Próbára teszi a türelmemet, asszonyom ʹ nézett rá haragosan a királynő ʹ, de mivel nagyra
becsülöm magát, hát megmagyarázom. Ha azonban bárkinek elismétli, én letagadom, maga pedig a
Tower börtönében fog sínylődni. Én sose fogok férjhez menni, kedves Skye, mert ha megteszem, se
teljes jogú királynő, se teljes jogú asszony nem leszek. Tapasztaltam, hogyan tudják a férfiak alávetett
szerepre kárhoztatni a nőket. S amíg Angliának királynő az uralkodója, nem fogom hagyni, hogy ez
megtörténjen velem. Féltestvérem, Mária ʹ folytatta Erzsébet ʹ, sose heverte ki, amit apám
elkövetett ellene és szerencsétlen édesʹanyja, Aragóniái Katalin ellen. Apám tönkretette az életüket.
Szegény Mária! Apám a születése pillanatától elkényeztette, aztán egyik napról a másikra megvonta
tőle a szeretetét; elszakította az anyjától, akit többé sose látott; és törvénytelen gyermeknek
nyilváníttatta. Azt mondják, hogy az én édesanyám állandó nyomás alatt állt, elvárta apám, hogy fiút
hozzon a világra. Amikor ez nem sikerült, kivégeztette. Ami engem illet, sose tudtam, hogy is állok az
apámmal. Egyik nap az édes, drága kislánya voltam, a másik napon kegyvesztett perszóna, akit
száműzött Hatfieldbe. Sokat tanultam én, kedves Skye, sokat tanultam.
ʹ Jane Seymour, VIII. Henrik következő felesége, szerencsés volt, azt hiszem, mert korán meghalt.
Apám nagy pompával gyászolta, de voltaképpen fütyült az egészre. Fiú utódot akart, és megkapta. A
többi három mostohaanyám közül Anne de Cléves ʹ igen bölcsen ʹ megadta Tudor Henriknek, amit a
király akkor a legjobban kívánt: a gyors válást. Szegény Catherine Howard, édesanyám unokahúga
úgy vesztette életét, mint anyám: lefejezték. Még ma is hallom annak a tragikus sorsú nőnek az
őrjöngő kiáltozását, amikor rádöbbent: azért jöttek érte, hogy a Towerba hurcolják. Próbált
érintkezésbe lépni apámmal, de hiába sikoltozott, elvonszolták apám kápolnájának ajtajától.
ʹ Catherine Parrnak szerencséje volt: túlélte apámat, és ahhoz az emberhez ment feleségül, akit
szeretett. A király halála után nála és az új férjénél laktam. Anglia admiralitásának első lordja, Sir
Thomas Seymour volt a mostohaapám. Nála csinosabb férfit még nem láttam. De akkora csirkefogót
sem. Miközben mostohaanyám hasában egyre nőtt a gyerek és szegény asszony egyre rosszabbul
érezte magát, Sir Thomas az elcsábításomat tervezgette. Azt hitte, Catherine nem éli túl a szülést és a
bátyja, Edward ʹ az én kisöcsém gyámja ʹ rovására akarta megszerezni a hatalmat. Nálam sikere lett
volna, mert ártatlan, naiv kislány voltam, de Kate átlátott a szitán, amikor véletlenül rajtakapta, hogy

csókolgat, mégpedig korántsem atyai módon. Botrányok közepette utasított ki a házából, s amikor
pár hét múlva gyermekágyi lázban meghalt, Tom Seymour el akart venni feleségül. De nemsokára
lefejezték. Voltak, akik bele akartak keverni engem az árulásába, de sikerült megmenekülnöm. Hamar
megtanultam, hogy a nők, akik hatalomra vágynak a férfivilágban ʹ és ne tévedjünk, drága jó Skye, ez
bizony a férfiak világa!. ʹ nem számíthatnak jó barátra se a férfiak, se a nők között. Jómagam olyan
nő vagyok, akinek hatalom van a kezében. Nem szándékozom átadni egy férfinak azok után, amiket
tanultam, és amiket végigszenvedtem. Mária nővérem lépett trónra, s ő egyre jobban gyanakodott
rám ʹ folytatta Erzsébet. ʹ Különös módon egy férfi mentett ki a karmai közül: Fülöp sógorom,
Spanyolország királya. De azért a Towerba zártak, s ott újítottam fel előző, futó ismeretségemet
Róbert Dudleyval. Szeretem őt, de soha nem lehetek a felesége, és nem vagyok hajlandó a szeretője
lenni. Ahhoz nem elég bölcs, hogy megértse ezt, így hát flörtölök vele, megadom neki, amit akar,
hogy ébren tartsam a reményeit, és ne veszítsem el az irántam tanúsított érdeklődését. Nem akarom
elveszíteni Dudleyt. Nem bírnám ki az elvesztését. Jelenleg Róbert Dudley magát akarja, Skye, és én
szívesen teljesítem a kívánságát, mert maga nem veszélyes számomra. Maga megveti Róbert Dudleyt
és gyanítom, hogy ez mindig így lesz. De maga oda fogja adni magát Dudleynak, mert én így
parancsolom, mint a maga uralkodója.
ʹ Képes ezt megtenni velem? ʹ vonta kérdőre Skye elhaló hangon a királynőt. ʹ Velem, aki jó
barátnője volt? És hűséges szolgálója? Úristen, asszonyom, maga aztán igazán az apja lánya! Az angol
oroszlán éppen olyan gonosz kölyköt nemzett, mint amilyen ő maga volt.
Erzsébet felszisszent.
ʹ Vigyázzon a szájára, drágaságom! ʹ figyelmeztette Skyeʹt.
ʹ Ön valóban Anglia királynője ʹ mondotta vészjóslóan Skye ʹ, én viszont ír vagyok. Amíg Geofrey
Southwood élt, megfeledkeztem erről. De most már nem tudom feledni.
ʹ Micsoda kis lázadó maga, kedves Skye! ʹ kacagott a királynő. ʹ De mindketten tudjuk, ugye, hogy az
én királynői hatalmammal szemben tehetetlen.
Gyors visszavágás tolult Skye ajkára, de még idejekorán erőt vett magán.
ʹ Megengedi felséged, hogy távozzam? ʹ kérdezte e helyett higgadtan, hangsúlytalanul.
A királynő kinyújtotta híresen szép kezét, Skye pedig futó csókot lehelt rá.
ʹ Megengedem, hogy távozzék, Lady Southwood ʹ mondta Erzsébet. ʹ Menjen haza Devonba,
készítse elő a keresztfiam eljegyzését Alison, de Grenvilleʹlel. Ez majd kellőképpen elfoglalja, és így
nem keveredik bonyodalmakba.
Skye kihátrált a szobából; Robbie és William Cecil már várták. Lángoló haragjában egészen felhevült,
égett az arca. Bókolt a kancellár előtt, dühös pillantást vetett Robbieʹra, és kirohant a szobából.
ʹ Úgy látom, ideje, hogy távozzam, lordom ʹ jegyezte meg kurtán Róbert Small.
Kezet ráztak, elbúcsúztak egymástól ʹ Cecil folytatta hivatali munkáját, Small pedig visszakísérte
Lynmouth grófnéját Devonshireʹbe.

Rettentő dühös volt Skye, és egy percig sem volt hajlandó tovább időzni Londonban. Erzsébet tehát
úgy gondolja, hogy legyen ő csak Dudley szeretője, mialatt őfelsége tovább játssza a maga kis ͣtalán
igen, talán nem" játékát! A ribanc! ͣNincs szándékomban megadóan várni Lord Dudleyra, arra a
finom úrra, hogy a játékszerének használjon", gondolta Skye. Persze, Robin kedvéért úgy tesz, mintha
belemenne a dologba. De elhatározta, hogy valamiképpen bosszút áll Tudor Erzsébeten.
Robbieʹra pillantott: a kapitány elgondolkozva szívta a pipáját.
ʹ Szeretném, ha a gyerekeim pár hétig nálad és Cecily úrnőnél laknának ʹ mondta Skye. ʹ Haza kell
mennem Írországba. Túl sokáig halogattam már ezt az utazást.
ʹ Mit mondott a királynő, Skye?
ʹ Azt, hogy legyek a drágalátos Leicester gróf rimája. Nem akar férjhez menni Erzsébet, de ezt nem
hajlandó nyilvánosan beismerni. Semmitől sem fél annyira, mint hogy egy férfi uralkodjék rajta.
Kívánja Dudleyt, de nem veszi férjül. Úgy döntött, hogy én nem veszélyeztetem a szerelmüket, mint
ahogy talán sok más nő veszélyeztetné, mivel én utálom azt az alakot. Így hát ameddig ott vagyok én,
hogy kielégítsem őlordsága szükségleteit, addig semmi baj: nem fogja elveszíteni lovagját a felséges
asszony. Úristen! Geofrey forogna a sírjában, ha tudná, hogy mire használják fel az özvegyét! És maga
a királynő vetemedik ilyesmire!
ʹ Iszonyatos! ʹ mondta mélységesen megrendülve Róbert Small. ʹ Mit akarsz csinálni?
ʹ Mit csinálhatok, Robbie? A fiam kedvéért bele kell mennem a játékba, mint ahogy a királynő és
Dudley számított is erre. Ameddig megtartom Erzsébet titkát és engedelmeskedem Dudleynak, addig
biztonságban van a fiam öröksége.
ʹ És ez az utolsó szavad ebben az ügyben? Nem, Skye, ezt nem bírom elhinni! Forralsz te valamit,
amit titkolsz előttem.
ʹ Mondd csak, Robbie, hűséges vagy te a koronához?
ʹ Persze. Hisz' angol vagyok.
ʹ Én pedig ír vagyok, Robbie. Mi, írek, sose kedveltük valami nagyon a ránk erőszakolt angol
uralkodókat. Amíg Southwood élt, osztottam a lojalitását. És továbbra is magamévá tettem volna a
királyhűséget, ha Tudor Erzsébet megtart a tiszteletében, mint ahogy én megtartottam őt a
tiszteletemben eddig. De ő is csak olyan, mint minden angol uralkodó! A környezetéből mindenkit
felhasznál a saját érdekében, s ilyenkor nem számít a kedvesség, nem számít a barátság. Ragyogóak a
szellemi képességei. Semmi kétségem, hogy jól fogja kormányozni Angliát. De az után, amit velem
tett: a legnagyobb ellenségem! Viszont a gyermekeim közül kettő: angol; és nem fogom megzavarni a
fejüket a lojalitás ügyeivel. Robin: Lynmouth grófja, egyik főura ennek a birodalomnak. Régiʹrégi cím
és rang. Geofrey büszke volt rá, és joggal. Robin hűséggel tartozik a királynőnek, s mivel éppoly vonzó
férfi lesz belőle, amilyen az apja volt, Erzsébet jól fog bánni vele.
ʹ Willow itt született Angliában ʹ folytatta Skye ʹ, s a te örökösöd. Nem veszélyeztethetlek téged és a
nővéredet, és tudom, hogy az én drága Khalidom se helyeselné, ha veszélyes helyzetbe hoznám
egyetlen gyermekét. Így hát, amit tenni fogok, titokban fogom megcselekedni; mindnyájatok
kedvéért.

ʹ Geofrey törvényesen örökbe fogadta Willowʹt? ʹ érdeklődött Small, miközben tovább zötykölődött
velük a kocsi.
ʹ Nem. Szándékában állt ugyan, de valahogy nem jutottunk hozzá. Miért kérded?
ʹ Mert akkor én akarom örökbe fogadni, Skye. Máris törvényes örökösöm ugyan, de nagyonʹnagyon
szeretném, ha ráadásul a nevemet is viselné. És azt hiszem, nagyobb biztonságban lenne Willow a
Small családnévvel. Ismerlek téged, Skye, úgyszólván ártatlan csitri korod óta, amikor teljesen
belehabarodtál Khalidba, és felismerem a harci kedv tüzét a szemedben. ʹ Felsóhajtott. ʹ Felveszed a
harcot a koronával, mi?!
Skye szomorúan mosolygott:
ʹ Megmondom őszintén, Robbie, még nem tudom, mit fogok csinálni. De mivel te a királynő hűséges
alattvalója vagy, jobb, ha nem tudsz a terveimről.
ʹ Fityiszt! Emlékeztetlek rá, szép hölgy, hogy én elsősorban a te barátod vagyok! ʹ Elkomolyodott. ʹ
Légy óvatos, Skye! Tudor Böske egy oroszlán kölyke, és nagyon veszedelmes lehet!
ʹ Ezt magam is tapasztaltam, Robbie, és résen leszek. Azt hiszem, rájöttem, miképpen harcolhatok
ellene úgy, hogy ne tudja meg, hogy én vagyok a háttérben. De előbb hadd menjek el Írországba.
Aztán majd meglátjuk.
ʹ Mikor akarsz elindulni?
ʹ Pár nap múlva. Előbb üzennem kell a nagybátyámnak, mert ajánlatosabb O'Malley hajón utaznom.
Négyʹöt nap múlva Connaught püspöke immár másodszor olvasta az unokahúga levelét a
dolgozószobájában. Az innisfanai O'Malley nemzetség feje tehát végre hazajön ʹ bár e látogatása
titokban tartandó. Azt akarja, hogy parancsnoki hajója, a Sirály Szent Iván napjának előestéjén várja
őt a Lundy sziget közelében, és hogy a bácsikája ott legyen a fedélzetén. Seamus O'Malley nagyon
örült. Legfőbb ideje, hogy unokahúgának eszébe jut, ki is voltaképpen a nagybátyja. És június 23.ʹ
ának estéjén Seamus bácsi segítette föl a hajóra Skyeʹt.
Az asszony mosolya szinte eltüntette, eltörölte az elmúlt éveket. Áthajolt a korláton, s átkiáltott
valakinek a kis vitorlásba, amely a szárazföldről hozta a Sirályʹig.
ʹ Akkor hát tíz nap múlva, Robbie. Kivéve, ha vihar van.
Jó szerencsét, kislánykám! ʹ hangzott a magabiztos válasz. Megfordult a csónak, s az angol partoknak
vette útját.
Skye egyenesen a hajótatnak tartott: a parancsnoki kabinba vonult. Köpenyét egy székre hajította,
egy kis bort töltött magának s a két férfira pillantott, akik várták, hogy beszéljen.
ʹ No, bácsikám, talán annyira megváltoztam? ʹ ingerkedett. ʹ Maga bizony meghízott, MacGuire, de
azért jólesik viszontlátni!
ʹ Skye úrnő! Biztosra vettük annak idején, hogy meghalt. S elcsuklott a hangja.
Kezét a férfi karjára téve vigasztalta őt Skye:

ʹ Látja, MacGuire, nem haltam meg. Nagyon is élek és most, íme, hazaérkeztem.
A vén tengerész sűrűn pislogott. Skye pedig a nagybátyjához fordult:
ʹ Nocsak, tisztelt püspök uram, soha még ilyen szótlannak nem láttalak. Adósod vagyok, bácsikám,
amiért úgy vigyáztál az O'Malley vagyonra. Soha nem leszek képes megfizetni a tartozásomat ʹ ahhoz
túlságosan nagy ʹ, de egész szívemből köszönöm a fáradozásodat.
Seamus O'Malley végül leküzdötte meghatottságát, és megtalálta a hangját:
ʹ Ha nem látom a saját szememmel, hát nem hiszem el ʹ mondta. ʹ Valamikor azt gondoltam,
elérted a szépséged tetőfokát, de nem volt igazam. Szebb vagy most, mint bármikor... ha ez
egyáltalán lehetséges! És van benned még valami, amit nem tudok pontosan meghatározni. ʹ
Megcsóválta a fejét. ʹ Nem csodálom, hogy Niall Bürke nem akar újra megnősülni.
Skye alig észrevehetően elsápadt a név hallatán.
ʹ Özvegységre jutott tehát? ʹ érdeklődött. Sikerült hangsúlytalanul föltennie a kérdést.
ʹ Az a spanyol nő meghalt, mielőtt még hazahozta volna Írországba. Nem valami erősek ezek a meleg
éghajlatú országokból származó lányok. ʹ Seamus szünetet tartott, és sunyi oldalpillantást vetett az
unokahúgára: ʹ Ha annak idején nem szól közbe a sors, Niall meg te már régesʹrégen férjʹfeleség
vagytok. Most, hogy mind a ketten szabadok lettetek, nyélbe lehetne ütni a dolgot.

ʹ Nem! Nem házasodni jöttem haza, bácsikám. Én Lynmouth grófné vagyok és az is maradok, amíg
Robin felnő és megnősül. Azért vagyok itt, mert hadat akarok viselni Elizabeth Tudor ellen, és ehhez
szükségem van a flottámra.
ʹ Micsoda?!ʹ kiáltott fel a két férfi egyszerre.
ʹ Anglia királynője megbocsáthatatlanul megsértett. De az ellene viselt harcomnak titkos háborúnak
kell lennie. Nem szabad veszélybe sodornom sem a kisfiámat, Lynmouth grófját, sem pedig a
kislányomat, Willowʹt.
ʹ Mi a fenét akarsz csinálni, Skye? ʹ érdeklődött Seamus O'Malley.
ʹ Erzsébet hite szerint Anglia nagyságának kulcsa a kereskedelem. Igaza van. Tapasztaltam, milyen
gazdaggá tette a kereskedelem a Keletet. A magam és az üzlettársam angol hajói máris megkezdték a
királynő vagyonának gyarapítását, de most meg akarom büntetni őt, úgyhogy a hajóim fosztogatni
fogják az Anglia felé tartó kereskedelmi hajókat, amelyeknek forgalmából a királynő részesedik. Nem
vonakodhatom Anglia javára kereskedni, mert az veszélyeztetné Robin örökségét. De ha a hajóimat
és más hasonló hajókat kalózok támadják meg, akkor az angol korona semmi hasznot sem húz a
kereskedelemből. Nekem pedig nem eshet bajom, mert ki a fene gyanúsíthatna egy özvegységre
jutott, ártatlan grófnét kalózkodással... Nem akarok én gyilkolást. Nagyra tartom, sokra becsülöm az
alkalmazásomban álló tengerészeket akár tisztek, akár matrózok, akár angolok, akár írek. Az ír
hajóim, amelyek angol hajók ellen intéznek kalóztámadást, Algírba mennek majd tovább, ott
értékesítik a rakományt. Nekem hasznot hoz a dolog, Tűdkor Erzsébetnek viszont egész biztosan
nem.

ʹ De hát miért ez a háború Anglia ellen, húgocskám?
ʹ Nem Anglia ellen, bácsikám. Csupán Erzsébet ellen. Az angolokkal nekem semmi bajom.
ʹ Jó, rendben. Akkor hát miért a háború Erzsébet ellen?
ʹ Azért, mert prostituálni akar engem. Hogy megtartsa a férfit, akit szeret, de akivel nem akar se
lefeküdni, se házasságra lépni. Egyʹkettőre elfelejtette, hogy az én imádott Geofreym a lehető
leghűségesebben szolgálta őt. Miként jómagam is. Senkire sincs tekintettel, ha érvényt akar szerezni
az érdekeinek, a vágyainak. De én nem akarom, nem tűröm, hogy ilyesmire használjon fel bárki. Még
az angol királynő sem.
ʹ Gondold meg jól, kishúgom! ʹ kérlelte gondterhelten a nagybátyja. ʹ Ha netán kiderül, hogy
valamiképpen hozzád kapcsolódik egy ilyen akció, a királynő nem fog irgalmazni. Nem tűrné, hogy
nyilvánosságra kerüljön az aljassága. Hogyan védenéd meg akkor a gyermekeidet?
ʹ Elintézem, hogy az én kis Robinomat jegyezzék el Alison de Grenvilleʹlel, Sir Richárd de Grenville
kislányával. Sir Richárd kegyben áll a királynőnél. A kislány számára kitűnő parti, az édesapja, Dickon
pedig jó barátom. Ha valami történnék velem, Sir Richárd a szívén viselné Robin érdekeit. Azután:
Róbert Small, akinél jobb barátom nincs a földön, törvényesen örökbe fogadja a kislányomat,
Willowʹt. Róbert a legjobb barátja volt Willow édesapjának. Gyermektelen. Üzlettársak vagyunk, és
mielőtt három esztendeje elindult legutóbbi kereskedelmi hajóútjára, Willowʹt megtette örökösévé.
Small kapitánynak szép háza van Bidefordban. O meg a nővére imádják Willowʹt, a kislány is imádja
őket. Különben Small kapitány hozott engem ide a Sirályʹhoz ma este.
ʹ Az angol gyerekeidről csakugyan jól gondoskodtál, Skye, de Ewan és Murrough O'Flahertyvel mi
lesz? Nem állhatnak esetleg bosszút rajtuk az angolok?
ʹ Az O'Flaherty birtok túlságosan kicsi, túlságosan jelentéktelen és túlságosan elszigetelt ahhoz,
bácsikám, hogy az angolok egyáltalán figyelemre méltassák. Mellesleg: az én ír fiaim duplán rokonai
az angol fiaimnak, mivel eljegyezték Robin féltestvéreit Geofrey Southwood kislányait. S ha Robin a
királynő kegyében áll, akkor a féltestvérei nemkülönben.
Seamus O'Malley elégedetten biccentett: Skye valóban megtett minden óvintézkedést.
ʹ Olyan hadműveleti támaszpontra van szükségünk Angliában ʹ mondta eltűnődve. ʹ amely a
legcsekélyebb mértékben sem utal arra, hogy neked vagy az O'Malley családnak köze van az ügyhöz.
ʹ MacGuire! ʹ szólt Skye. ʹ Irány a Lundy sziget urának a vára. Az egyetlen biztos kikötő az egész
szigeten. Adam de Marisco ott az úr. Utolsó sarja a családjának, és azt mondják, kevés a nála nagyobb
szabású gazember. Különben pedig abból él, hogy menedéket nyújt és készleteket ad el kalózoknak
és csempészeknek. Lundy szigete biztonságos kikötője lesz a hajóinknak.
ʹ Hát ezt jól kigondoltad, húgocskám! Dubhdara nagyon büszke volna rád.
De hát... mindig büszke is volt rád. Mondd csak, magad is részt vennél a hajóid akcióiban?
ʹ Nem, bácsikám! MacGuire fogja vezetni a műveleteket, és remélem, talál majd egyelőre ismeretlen
fiatal kapitányokat. Sem neked, sem nekem nem szabad tevékenyen belebonyolódnunk a
hadműveletekbe, mivel bennünket könnyen felismernek. Azonossági jelzés vagy zászló nélkül kell

vitorlázniuk a hajóinknak. Kigondoltam már az érintkezési módozatokat is a kalózexpedíciók
tartamára, s a rendszerem teljességgel összezavarja majd kiszemelt áldozatainkat. De erről majd
később...
ʹ Akkor hát beállok az új menetirányra ʹ mondta MacGuire. ʹ S ha meg akar szabadulni a szoknyáitól,
asszonyom, minden régi holmiját megtalálja abban a ládában ott, ni. Magam raktároztam el mind ʹ
tette hozzá szerényen, szemérmesen.
ʹ Nocsak, MacGuire, vénségére egész kedves ember lett magából! ʹ ugratta Skye a kapitányt.
A viharvert tengerész merészen végigmérte a főnökasszonyt:
ʹ Egy kicsit szűk lesz a nadrágszoknya, és ott fent, elöl se fog illeni minden ʹ állapította meg. ʹ Egy
picit megtelt, hajói látom.
Skye nevetve nyitotta ki a ládát. Kis levendulazacskók közé volt beraktározva tengerész holmija.
Előhalászott egy selyeminget és kirázta. Aztán egytőlʹegyig megtalálta a nadrágszoknyát, a hosszú,
puha, gyapjú harisnyanadrágul, a combközépig érő zekét a szarvasagancs és ezüstgombokkal, a
kordován bőrből készült csizmát meg a széles övet az ezüstʹ és topáz kapoccsal.
Seamus O'Malley észrevette, hogy hirtelen könny szökik unokahúga szép kék szemébe.
ʹ Megyek föl a fedélzetre, Skye ʹ mondta. ʹ levegőzni egy kicsit. Talán valamelyes idődbe telik az
átöltözés.
Alighogy meghallotta az ajtócsukódást Skye, kezdte meglazítani a ruhája kapcsait. Rövidesen a padlón
hevert Lynmouth grófnéjának ruhája, a néhány alsószoknya, a harisnya és a szalagos kis fűző.
Megbűvölve nézte Skye a tükörben, mint születik újjá a szeme láttára az innisfanai O'Malley
nemzetség feje. Mint kiderült, MacGuireʹnak csak félig volt igaza, de a dolog megoldhatónak
bizonyult: az ing legfelső gombját nem gombolta be az O'Malley főnökasszony.
A láda legalján lapult drágakőʹdíszítéses kis tőre, továbbá a legjobb minőségű toledói acélból készült
kardja, az arany és ezüst megmunkálású markolattal. Az övébe tűzte, mivel biztosra vette, hogy Adam
de Marisco szemében így nagyobb lesz a becsülete.
Kopogtattak. A nagybácsi dugta be a fejét az ajtó nyílásán.
ʹ Mindjárt kikötünk, Skye ʹjelentette.
ʹ Küldd el MacGuireʹt, hogy lépjen érintkezésbe Lord de Mariscóʹval, és beszéljen meg találkozót
köztem és a sziget ura között. Itt várom meg a hajón, amíg készen áll a fogadásomra.

ʹ Gondolom, nem asszonyszemélyt vár Marisco ʹ vélekedett Seamus O'Malley.
ʹ Az innisfanai O'Malley nemzetség fejét várja, bácsikám ʹ mosolyodott el Skye. ʹ Nem az én hibám,
ha nem tudja, hogy ez az O'Malley: nőnemű.

ʹ Menjünk föl a fedélzetre, húgocskám ʹ javasolta nevetve Seamus ʹ, nem lesz igazán sötét az
éjszaka, mivelhogy Szent Ivánʹéj van. Alaposan szemügyre vesszük a szigetet. Gyanítom, hogy a
szigetlakók valódi pogány hévvel fogják megülni az ünnepet.
Együtt távoztak a kabinból. Seamus O'Malley megadta az utasításokat MacGuireʹnak, majd az
unokahúgával együtt álldogált a hajókorlátnál. Lundy szigete egy norvég szóból eredeztette a nevét:
Lunde egy madár elnevezése. Északi lunda vagy sarki alka, esetleg ʹ egyszerűen és népiesen ʹ
vészmadár néven ismert fajta. A sziget mintegy a hajó fölé tornyosult; a hatalmas gránitszirtek
sötéten emelkedtek a levendulakék szürkületben. Valami barbár szépség volt a tájban. Csupa rét meg
mező a sziget, legelésző juhnyájakkal. És valóságos paradicsoma a tengeri madaraknak a környék. A
sziget egyik végén világítótorony állt, a másikon a Mariscoʹvár; itt volt az egyetlen kikötő.
Partot ért MacGuire hajója. A kapitány annak rendje és módja szerint kikötött, aztán végigsietett a
mólón. A móló végében hajózási kellékek boltja, mellette egy fogadó. Egyelőre kevés vendéggel.
MacGuire helyet foglalt az egyik asztalnál. Egy bögyös leányzó kacsintott rá:
ʹ Mit parancsol, kapitány úr?
ʹ Mariscóval akarok találkozni.
ʹ Mindenki azt akarja, vitézem, de nem fogad az akárkit.
ʹ Engem viszont fogad. Vár engem. Az innisfanai O'Malley hajóról jövök.
ʹ Megyek, megkérdezem ʹ mondta a lány, és ezzel távozott. MacGuire körülnézett. A fogadó falai ʹ
az eredeti várfalak ʹ csupa nedves, zöldellő penész. A padlón a gyékény jobb napokat látott
egykoron; csontok tarkították és szegélyezték, amelyekért kiéhezett, sovány kutyák vetélkedtek
vicsorogva. Kevés asztal volt a fogadóban, egyik se valami tiszta. Füstölt a kandalló, füstöltek a
faggyúgyertyák is. Megjelent a telt idomú leányzó:
ʹ Aszondja az úr, hogy maga gyüjjön utánam.
MacGuire felállt és szapora léptekkel haladt a lány nyomában. Ennél a piszokfészeknél minden csak
különb lehet. A szolgáló fölkalauzolta egy nyitott lépcsősoron; odafönt megállt, és kopogtatott a
vaskos tölgyfa ajtón.
ʹ Bújjon be, kapitány ʹ mondta kisvártatva.
MacGuire belépett a helyiségbe, s leesett az álla meglepetésében.
Ilyen pazarul berendezett szobát még nem látott. Bársonyʹ és selyemkárpit a falakon, pompás,
vastag báránybőr szőnyegek a padlón. Június vége felé jártak, de azért édes illatú almafahasábok
lángoltak a hatalmas kandallóban. A hosszú tölgyfa asztalon két nagy, csavart arany gyertyatartó, égő
méhviasz gyertyákkal.
Az asztalfőn álló nagy, trónszerű széken óriástermetű emberalak terpeszkedett. Ültében is látszott,
hogy legalább hat és fél láb magas. Éjfekete haj és ugyanolyan színű, ápolt szakáll. Érzéki, fátyolos kék
szemek. Bal fülében aranykarika. Zekéje puha, finom bőrből készült. Nyitott fehér selyeminge a
köldöktől fölfelé burjánzó, vastag szőrzetet láttatott. Sötétzöld gyapjú harisnyanadrág, jóval a térd

fölött végződő barna bőrcsizma. A férfiú ölében két csinos ifjú leányzó, deréktól fölfelé pucér mind a
kettő. Ezüsttálcáról nyalánkságokat szedegettek, amelyeket aztán Lundy urának a szájába dugdostak.
ʹ Üljön le, ember! ʹ hangzott a nagyúr harsogó parancsa. ʹ Glynis! ʹ bömbölt aztán, és öléből a
padlóra lökte az egyik fehércselédet.
ʹ Szolgáld ki a vendégemet!
A lány kedélyesen fogta föl a dolgot, egy kicsit dörzsölgette gusztusosán domborodó hátsóját
miközben feltápászkodott, majd bort töltött MacGuire kupájába. A kapitány köpniʹnyelni sem tudott,
amikor a nőszemély hatalmas mellei ott hetykélkedtek az orra előtt.
ʹ A magáé a nő erre az éjszakára ʹjelentette ki röhögve Marisco, Glynis pedig vígan telepedett az ír
kapitány ölébe. MacGuire üdvözülten mosolygott:
ʹ Tetszik nekem a vendéglátói stílusa, lordom, istenemre mondom! Ha az O'Malley főnök nem óhajt
tovább hajózni ma este, köszönettel elfogadom lordságod ajándékát. ʹ Megemelte a kupát: ʹ
Lordságod egészségére!
Marisco biccentett:
ʹ Szívesen látom főnökurát, mihelyt partra száll. Lármás lesz az éjszaka, az ünnepségek miatt.
Hajlandó a főnöke és a legénység velünk ünnepelni?
MacGuire alig bírta leplezni mosolyát.
ʹ Megyek ʹ mondta ʹ és átadom az O'Malley főnöknek a meghívását. ʹ Ezzel fölállt, és szegény Glynis
megint csak a padlóra huppant.
Marisco rossz hangulatban volt, unatkozott. Amikor az ír hajós távozott, eltűnődött, vajon a küszöbön
álló látogatás hozʹe valami izgalmat. ͣKétlem", gondolta. Néhány perc múlva azonban tágra
kerekedtek a szemei a meglepetéstől: MacGuire állított be a helyiségbe az O'Malley főnökkel.
ʹ A Krisztusát neki! ʹ káromkodott Marisco. ʹ Egy nő?! Miféle tréfát űz velem, MacGuire?!
ʹ Ez itt az innisfanai O'Malley nemzetség feje, kedves lord ʹ jelentette az ír hajós.
ʹ Nőkkel nem kötök üzletet ʹ hangzott a nyers válasz.
ʹ Csak nem fél, lordom? ʹ kérdezte Skye halkan, vontatottan.
Az óriás felháborodott ordítást hallatva ugrott talpra, úgy, hogy a másik leányzó is a padlóra pottyant
az öléből. Adam de Marisco Skyeʹhoz csörtetett, alakja félelmetesen tornyosult az asszony előtt.
MacGuire szorítást érzett a gyomra tájékán. Bátor ember volt, de már időskés. ͣSemmi esélyem ezzel
az óriással szemben", gondolta.
Marisco ádázul pillantott le az asszonyra. Ez a nő nem reszket, mint a másik kettő, sőt: merészen néz
vissza rá. Kissé lehiggadt a férfi és ráeszmélt, hogy voltaképpen tetszik neki a dolog. Nemcsak bátor
ez az asszonyszemély, hanem gyönyörű is.
ʹ Majdnem két tucat, különböző nagyságú hajó tulajdonosa vagyok

ʹ kezdte mondókáját Skye minden bevezetés nélkül. A flottáim egyike nemrég érkezett vissza Keletʹ
Indiából, egy sikeres háromesztendős útról. Gazdag vagyok. Összeütközésbe kerültem egy igen
magas rangú személlyel. Hogy bosszút álljak rajta, szükségem van biztosítékokra, hogy Lundy szigete
bármikor fogadja a hajóimat. Bőkezűen fogom megfizetni.
Sikerült azonnal felkeltenie Marisco érdeklődését.
ʹ Milyen magas rangú személyről van szó? ʹ tudakolta.
ʹ Erzsébetről. A Tudor királyi házból ʹ hangzott a higgadt válasz.
ʹ A királynőről? ʹ vonta fel a szemöldökét Marisco, és füttyentett.
ʹ Ezt komolyan mondja, asszonyom, vagy netán megbolondult? ʹ Rábámult a nőre. ʹ Maga biz isten
komolyan gondolja! ʹ röhögött, és a röhögés harsogó hahotába csapott át, amely betöltötte, és
szinte megrázta az egész helyiséget.
Skye állta a sarat.
ʹ Nos, Marisco, akkor kötünk üzletet vagy sem? ʹ kérdezte rezzenéstelenül.
ʹ Mennyit fizet? ʹ kérdezte az óriás.
ʹ Mondjon egy árat. Az ésszerűség határain belül.
ʹ Hadd, beszéljünk erről négyszemközt. MacGuire, vigye le Glynist és a nővérét a földszintre.
ʹ Asszonyom? ʹ vetett kérdő tekintetet Skyeʹra a kapitány.

ʹ Menjen csak, MacGuire. Egy álló esztendeig folyton csak szemrehányást tennék magamnak, ha
megfosztanám ilyen pompás társaságtól. Mondja meg az embereknek, hogy partra szállhatnak, részt
venni az ünnepségen. Felváltva ügyeljenek a hajóra, hogy senki ki ne maradjon a szórakozásból. ʹ
MacGuire habozni látszott, mire Skye fölkacagott: ʹ Úristen, ember, úgy viselkedik, akár valami
vénasszony! Marisco, kérem, adja a szavát MacGuireʹnak, hogy nem tesz kárt bennem. Különben el
se kezdhetünk tárgyalni.
ʹ Ez az! Egek ura, kapitány, hát úgy nézek én ki, mint a kiszolgáltatott nők réme?
MacGuire kelletlenül, vonakodva távozott, Marisco pedig intett Skyeʹnak, hogy foglaljon helyet az ír
hajós megüresedett székén. Egy kis bort töltött a vendégnek s elébe tolta a díszes ezüstkupát. Az
asszony kortyolt egyet a rubinszínű folyadékból, s elismerő mosollyal nyugtázta, hogy az íze kitűnő.
Marisco megint alaposan szemügyre vette a hölgyvendégét.
ʹ Azt mondja tehát, hogy mondjak egy árat. Az ésszerűség határain belül.
ʹ Igen, így van.
ʹ Nincs szükségem pénzre, asszonyom. Nincs sok lehetőség ezen a szigeten a költekezésre, meg aztán
van pénzem, több mint elég. Tehát: mi az a bizonyos ésszerűség? ʹ Hörpintett a borból. ʹ Mondja

csak, voltaképpen hogy hívják? Nem tudom elképzelni, hogy a bizalmas barátok csak O'Malleynek
nevezik.
Skye a legszebb mosolyát villantotta vendéglátójára, az pedig úgy érezte, kiugrik a szíve a helyéből.
ʹ Skye a nevem.
ʹ A szigetről való?
ʹ Anyám ott született.
ʹ ír nőnek nézem magát, de a kiejtése kevert: egy kicsit angol, egy kicsit ír.
ʹ Kíváncsi természet maga, Marisco. Üzletet ajánlottam magának, nem pedig az élettörténetemet.
Ismét összehúzta kék szemét a férfi:
ʹ Szeretem tudni, hogy kivel kötök üzletet, Skye O'Malley ʹ mondta. Megvillant az asszony szeme, de
Lundy ura rendületlenül, higgadtan folytatta: ʹ Azt mondja, hadat akar viselni Anglia királynője ellen.
Mielőtt kockára tenném azt a szerény kis vagyonomat, szeretném tudni, miért csatlakozzam a maga
privát háborújához.
Skye pillanatnyi gondolkodás után bólintott.
ʹ Boldogult uram Lynmouth grófja volt ʹ közölte. ʹ A kastélyom fényeit láthatja az ablakából,
Marisco. Amikor Geofrey néhány hónapja torokgyíkban meghalt, én lettem a kettőnk összevont
családjának feje. Az én gyerekeimről, az ő gyerekeiről, no meg a közös fiúgyermekünkről, Geofrey
örököséről van szó. Az utóbbi esetében azonban Erzsébet királynő nem vette figyelembe Geofrey
végrendelkezését. Kegyencét, Róbert Dudleyt tette meg a gyermekünk gyámjává. A gróf erőszakos
figyelmességével tüntetett ki engem, és amikor panaszra mentem a királynőhöz, Erzsébet nyíltan
megmondta, hogy azt akarja, továbbra is fogadjam Dudley udvarlását. Elvárja tőlem, hogy Dudley
rimája legyek csupán azért, hogy az ő kegyence jól érezze magát. Mind a boldogult uram, mind pedig
jómagam hűséggel szolgáltuk a királynőt, amíg az udvarhoz tartoztunk. Nem érdemlem meg
Erzsébettől ezt a cudar bánásmódot, de nem sodorhatom veszélybe a fiamat, úgyhogy nyíltan nem
fordulhatok szembe a királynővel.
Marisco mélyet lélegzett. Jóllehet a ͣvállalkozásait͟ általában legalábbis szokatlannak tekintették, a
maga módján erkölcsös, becsületes ember volt.
ʹ No, az a nő tagadhatatlanul Harry Tudor, a hírhedt VIII. Henrik kölke. Éppen olyan könyörtelen,
mint az apja volt, meg az a boszorkány, aki a világra hozta, Anne Boleyn. Jól van, Skye O'Malley,
Lynmouth grófnéja, ismertesse a terveit, aztán majd meglátjuk, támogatomʹe magát.
ʹ Az angol flottám busásan hoz Anglia konyhájára, és a királynő tetemes részesedést szakít le
magának. Napról napra gyarapszik a kincstára az angliai bázisú hajók hozta haszonból. Ha az én ír
hajóim fosztogatják a gondosan kiszemelt angol hajókat, a magaméit beleértve, hogy a gyanúnak
még az árnyéka se essék rám, akkor a legérzékenyebb ponton sértem a királynő érdekeit. De a kár,
amely éri, nem kerül nyilvánosságra. Ezért van szükségem Lundy szigetére, Marisco. Mindössze
tizenegy mérföldnyire van a devoni partoktól, és szükség esetén egy nap alatt megtehetem az odaʹ
vissza utat. A kalózaim biztonságban érezhetik magukat itt a szigeten, és senki semmit nem fog

megtudni az egészről. Ugye, nem akarja velem elhitetni, hogy minden áru, ami a maga szigetén
gazdát cserél, legális kereskedelemből származik?
Adam de Marisco derűsen felnevetett.
ʹ Úgy látszik, Skye O'Malley, magának sokkal nagyobb szüksége van rám, mint viszont. Mindemellett
nincs ellenemre egy kis kalózkodás, úgyhogy teszek magának egy ajánlatot. A segítségére leszek;
használhatja Lundyt a hajói menedékeként; cserébe a megszerzett áruinak egy százalékát kérem,
továbbá ʹ pillanatnyi szünet után hadarva fejezte be mondókáját ʹ továbbá azt, hogy az ágyamban
töltse ezt az éjszakát.
Skye elsápadt. De hamar magához tért.
ʹ Két százalék ʹ mondta. ʹ És egy fillérrel se több.
ʹ Egy százalék és a mai éjszaka ʹ ismételte Marisco, és huncut mosoly villant meg csinos arcán.
ʹ De hát ugyan miért?! ʹ fortyant fel az asszony.
ʹ Azért, mert maga gyönyörű nő, és mert nincs más mód rá, hogy egy magamfajta férfi egy ilyen
mesésen ritka szépséget birtokolhasson. ʹ Az asszony a jelek szerint nagy zavarba jött, és a férfi így
folytatta: ʹ Ugyan már, Skye O'Malley, ha valóban bosszút akar állni az ellenségén, akkor nincs az az
ár, ami túl magas lenne. Csak egyetlen éjszakáról van szó, édesem!
Két lélek lakozott az asszonyban. Tudta, hogy a terve hibátlan, de csak akkor lehet eredményes, ha
igénybe veheti Lundy szigetét. Erzsébetre gondolt, aki higgadtan ismerte be, hogy felhasználja őt.
Róbert Dudleyra gondolt, aki perverz és megalázó módon birtokolta őt... és ez a birtoklás, minden
valószínűség szerint, csak a kezdet.
Most ez az Adam de Marisco is birtokolni akarja, de ő legalább méltányos ellenszolgáltatást kínál.
Felsóhajtott; szomorúan idézte emlékezetébe Robbie véleményét: ha nem megy újra férjhez,
prédájává lesz a férfiaknak. Nézte a nagydarab embert, és megállapította magában, hogy korántsem
visszataszító. ͣHa szerencsém van", gondolta, ͣakkor nem olyan züllött alak, mint Dudley."
ʹ Éjfélig ʹ alkudozott.
ʹ Nem ʹ rázta meg a fejét a férfi. ʹ Egész éjszaka. És semmi nyafogás, semmi sírás. És arról se lehet
szó, hogy úgy feküdjön, mint valami fadarab.
ʹ A fene magába, jó uram! Nem vagyok én kéjnő, hogy a maga kényeʹkedve szerint viselkedjem!
ʹ Én is így gondolom, Skye O'Malley. Maga gyönyörű és azt hiszem, szenvedélyes nő. Nem akarnám,
hogy valami hamisan felfogott erény jegyében visszafogja a szenvedélyességét. Sokkal, de sokkal
inkább felháborítana, ha nem lenne elég tüzes, mint hogyha túlságosan az lenne.
Skye elvörösödött dühében. A férfi hahotázása úgy visszhangzott a szobában, akár a távoli
mennydörgés.

ʹ Akkor hát megegyeztünk? ʹ kérdezte a férfi, és kezet nyújtott. Az asszony egy kicsit tétovázott,
aztán megszorította a nagy mancsot a maga finom kis kezével. Utóvégre nem a szüzességét védi, és a
tét nagyon nagy.

ʹ Igen, megegyeztünk ʹ válaszolta.
ʹ Szeretném, ha keresztnevemen szólítana, Skye O'MalIey. ʹ Jól van, Adam. Megegyeztünk.
ʹ Nem vagyok én rossz ember. Nem fogok fájdalmat okozni magának.
Bátorságot öntött az asszonyba ez az ártatlan, megnyugtató kijelentés.
ʹ Előbb utasításokat kell adnom az embereimnek. Egyʹkét óra elegendő. És szeretném, ha ez a ma
éjszakai kapcsolatunk titokban maradna.
ʹ Ez természetes ʹ helyeselt a férfi. ʹ Nincs szükségem dicsekvésre.
ʹ Aztán ott a nagybátyám, Connaught püspöke. Velem utazik. Adam de Marisco meghökkent képet
vágott. Skye akaratlanul is felkacagott.
ʹ Be szép a nevetése! ʹ mosolygott rá a férfi. ʹ Gyakrabban kéne nevetnie, Skye O'MalIey. Nos hát
akkor hogyan szabaduljunk meg a püspök úrtól?
ʹ Nagyon kedveli a burgundit. Van véletlenül ebből a borból a maga szigetén?
ʹ Azonnal küldök egy kis hordóval a hajóra ʹ ígérte a sziget ura. Skye a hordóval együtt tért vissza a
Sirályra.. Kezdtek föltünedezni
Lundy domboldalain a máglyák, az örömtüzek ʹ a nyári napforduló megünneplésére. Skye legénysége
a partra tódult, hogy részt vegyen a szórakozásban. Skye pedig egyenesen a kabinjába ment,
átöltözni. Glicíniaszínű selyemruhát vett fel; egyszerű nyakkivágás, hosszú, szorosan a karhoz simuló
ujjak; és ʹ a divattal szöges ellentétben ʹ mellőzte az abroncsos szoknyabetétet; de hát ugyan mit
tudhat Adam de Marisco az éppen dívó viseletről? Szelíden nőies külsőt öltött Skye, s amikor
meglazította a haját és a vállára fésülte, tudta, hogy nagyon is tetszetős a külleme. Furcsa módon ʹ
tetszeni akart a sziget urának.
Megállt a nagybátyja kabinjánál: látta, hogy Seamus O'MalIey már megízlelte a bort.
ʹ Marisco lord igen vendégszerető ʹ jegyezte meg az asszony. ʹ Majdnem megállapodtunk már, és
most megyek vissza, mert meghívott vacsorára. Velem tartasz, bácsikám?
Tudta jól, hogy Seamus el fogja utasítani a meghívást.
ʹ Nem, nem, húgocskám, nagyon jól megvagyok itt. Szent Pál életéről olvasok, és a vendéglátód
küldötte burgundi igazán kitűnő.
Skye lehajolt és csókot nyomott Seamus fekete hajára.
ʹ Akkor hát jó éjt, bácsikám. Aludj jól.

ʹ Te is, Skye.

Az asszony tehát ismét partra szállt, ezúttal a fekete köpeny nyújtotta inkognitóba burkolózva.
Amikor Adam de Marisco szobájába érkezett, terített asztal várta, hideg vacsorával. Adam lesegítette
a köpenyét, s keze egy pillanatra a szép női vállon pihent. Amikor érezte, hogy megfeszül Skye egész
teste, megnyugtatta:
ʹ Soha még nem erőszakoskodtam nővel, kicsi lány. Fogjuk fel a dolgot egészen könnyedén, és
meglátja, nem fogja megbánni, megígérhetem.
ʹ Nem vagyok én olyan kicsi, Marisco ʹ vágott vissza. ʹ Nő létemre magas termetű vagyok.
Magasabb, mint jó néhány férfi.
Marisco körbependerítette, aztán fölemelte, hogy szeme az ő szeme magasságába kerüljön.
ʹ Adam vagyok magának, kicsi lány, s jóllehet valóban magas a női mivoltához képest, én azért jó
lábnyival nagyobbra nőttem. ʹ Ezzel letette. ʹ Éhes? ʹ tudakolta.
ʹ Nem.
ʹ Akkor hát később fogunk vacsorázni.
S mielőtt Skye feleszmélt volna, a férfi máris kifűzte a ruháját és húzta róla lefelé. Az asszonynak
elakadt a lélegzete, szorongatta az ingét, de a férfi mit sem törődött vele. Elrántotta a nő kezét a
finom selyemholmiról és pucérra, vetkőztette. A karjaiba vette és a helyiséggel szomszédos
hálószobába, vitte. Egyik karjával ringatta; a másik kezével visszahajtotta az ágytakarót. Szelíden
bedugta az ágyba, amelynél nagyobbat, szélesebbet Skye még életében nem látott.
Mozdulatlanul fekve nézte a vetkőző férfit. Felöltözve imponáló volt Adam de Marisco, meztelenül
pedig egyenesen nagyszerű. Tökéletesen arányos testalkat, fatörzs vastagságú combok, formás,
izmos karok, karcsú derék, hatalmas, széles, sűrű fekete szőrzettel borított mellkas. Jócskán szőrösek
a karok és a lábszárak is. Ennél szőrösebb férfit Skye még nem látott. Adam figyelte, hogyan reagál az
asszony a meztelenségére, s enyhén derűs mosoly játszott érzéki ajkai körül. Gyorsan bemászott Skye
mellé az ágyba.

Az asszony felkészült a támadásra, és amikor semmi se történt, oldalpillantást vetett a férfira. Az
pedig nézte, nézte őt, és Skye ʹ az alapos vizsgálódás hatására ʹ elpirult. Adam kinyújtotta a kezét, és
magához húzta az asszonyt. Erős férfikarok tartják, a férfitest pedig, amelyhez hozzásimul, forró és jó
illatú. Több szótlan percen át mozdulatlanul feküdt a férfi karjaiban. Aztán Adam de Marisco
megcsókolta, és ʹ az asszony óriási meglepetésére ʹ minden ereje mellett is gyengéd volt a csók. És
jó szagú a férfi szája.
ʹ A szerelmeskedés nagy művészet, Skye O'Malley ʹ jegyezte meg szelíden a férfi. ʹ Négy évet
töltöttem a francia udvarnál, mivel anyám francia nő volt. Meglehetősen botrányos alkut kötöttem
magával, és maga elfogadta a feltételeimet, mert maga meglehetősen megbotránkoztató egy
nőszemély. Egészséges, vonzó külsejű emberi lények vagyunk mi ketten, és én nem tudom élvezni a

szerelmét, ha fél tőlem. Úgyhogy, kicsi lány, addig heverészünk itt egymás karjaiban, amíg teljesen
megnyugszik, és kellemesen érzi magát.
Bénító csönd támadt. Ilyen zavarban még életében nem volt Skye.
ʹ Marisco... Adam ʹ hebegte. ʹ Én nem ismerem magát. Soha életemben nem szeretkeztem még
olyan férfival, akit nem ismertem. Egy vadidegennel.
ʹ És hány férfit ismertél, Skye O'Malley?
ʹ Három férjem volt ʹ válaszolt halkan. Semmi szükség Niall Burkeʹöt említeni és magyarázkodni.
ʹ Mind a hármat túlélted? ʹ Túl.
ʹ Szeretőd voltʹe?
ʹ Egy se. Kivéve persze Dudleyt. De az... az akaratom ellenére történt.
ʹ Szeretted a férjeidet, kicsi lány?
ʹ A másodikat és a harmadikat igen. Nagyonʹnagyon szerettem őket. Olyan gyötrelmes volt
elveszítenem őket, hogy azt hittem, belehalok. De persze nem haltam bele.
ʹ Gyermekeid vannak?
ʹ Két fiam van az első férjemtől, egy kislányom a másodiktól, egy fiam pedig Geofreytől. Aztán persze
mostohaanyja vagyok Geofrey három kislányának. Volt még egy kisebbik fiam Geofreytől, de elvitte
az a járvány, amelyikben a férjem meghalt.
A halk, szelíd hang megtette a hatását, és Adam ismét szorosabban vonta magához.
ʹ Te aztán megtanultad, Skye, hogy a szerelem gyötrelmet is okozhat, nemcsak örömet szerezhet.
Hadd vigasztaljalak meg, kicsi lány. Hadd vigasztaljalak meg.
Szája megint Skye ajkára tapadt, s az asszony nem érzett magában semmiféle ellenállást. Forró és
tapasztalt férfiajkak csókolták, s egész testét izgalomba hozta, hogy Adam igazi szerelemmel udvarol
neki, a kegyeit keresi. Apró kis csókokkal halmozta el az orcáit, aztán ismét az ajkait kereste, ezúttal
mesteri módon szétválasztva őket, és a nyelvével éppen csak megérintve a nő nyelve hegyét.
Lehengerlő eredménnyel: kellemesen heves borzongás futott végig az asszonytesten.
Adam egyik kezével Skye állát cirógatta, aztán a karcsú nyakat, a gömbölyű vállakat simogatta, majd a
vágyakozástól már megkeményedett melleket. Az ujjakat követték a forró ajkak, csókoltak,
ízlelgettek, harapdáltak játékosan. Megfordította a férfi az asszonyt, gyöngéd csókokkal illette a
tarkóját, s tüzesen, forrón, egész hosszában csókolgatta a hátát. És elállt a nő lélegzete és pír szökött
az arcába, amikor a farát csókolgatta, majd szelíden megcsipkedte a férfi.
A hosszú lábszárakat, a gömbölyű combokat, a két karcsú bokát égették a csókok, aztán a lábujjakat
szopogatták az ajkak, és Skye majd elájult a lángoló, perzselő érzékiség hatására. Majd megint a
hátára fektette őt a férfi, és szerelmesen járták be testét a férfiajkak.
ʹ Hadd, vigasztaljalak, kicsi lány ʹ hallotta ismét Skye, és szinte zokogva mondta rá az igent.

Erre ʹ hihetetlenül szelíden ʹ kissé megemelte őt Adam, aztán lassan, nagyon lassan töltötte meg a
férfiasságával, amíg Skye márʹmár azt hitte, széthasad. A nagy test egészen elborította a karcsúbbat,
mint ahogyan a hó borítja el a földet. Mind mélyebben és mélyebben süppedt Skye a derékaljba,
ahogy egyre mélyebben hatolt a férfi a készséges női húsba. Élénkebb, gyorsabb lett a mozgás, és
Skye élvezte Adam szenvedélyességét.
Nem Róbert Dudley volt ez, aki a teste megalázásával akarta porrá zúzni a lelkét. Ez a nagydarab
ember örömet akart szerezni neki, olyan örömet, amelyet az asszony hite szerint csak az igazi
szerelem adhat.
Úgy érezte Skye, nagyon hamar a csúcsra ér, és felkiáltott, mert akarta, hogy a férfi tudja: ʹ Ó, milyen
jó ez, Adam!
Aztán beleveszett a szenvedély viharába. Nagyobb vihart a tengeren se élt át.
Hallotta a férfi diadalordítását. Aztán legördült róla az ember, és zihálva feküdtek egymás mellett.
ʹ Remélem, Adam de Marisco ʹ mondta csöndesen Skye ʹ, hogy még folytatod a vigasztalásomat ma
éjszaka.
Marisco nevetett, jólesően morajlóʹdübörgő, vidám kacagással.
ʹ Sose félj, Skye O'Malley! Gondoskodom én a kellő vigasztalásodról!

23. fejezet

Szokatlanul gyönyörű volt a nyár. Ősszel pedig Skye elégedetten tekintett vissza az elmúlt néhány
hónapra. Fél tucat, kincsekkel megrakott hajót raboltak ki az emberei, nagyon is szükséges
bevételektől fosztván meg ezzel Erzsébet államkincstárát. Ezek közül csupán kettő volt a saját hajója.
A többit gazdag udvaroncok finanszírozták, köztük Dudley ʹ és Skye semmiféle bűntudatot nem
érzett. A mások hajóiról rablott pénz a templomok gyűjtőperselyeibe vándorolt, vagy keményen
dolgozó, elszegényedett gazdálkodók, parasztok adóhátralékának kiegyenlítésére szolgált; a betegek,
az öregek és az éhezők pedig nem győztek csodálkozni, amikor ajándékként érkezett hozzájuk
gyógyszer, tűzifa, élelem, ruházat, sőt jó néhány kis pénzes zacskó is.
Küszöbön állt a tél, ritkult a hajóforgalom. A devonshireʹi partok menti kalózkodás hirtelen
növekedésére már kezdett felfigyelni a királynő környezete. Skye most utasítani készült kalózait, hogy
lapuljanak. Eddig hihetetlenül könnyen ment minden, mulatott magában Skye. A kereskedelmi hajók
ʹ élükön gyanútlan kapitányaikkal ʹ úgy estek áldozatul akár megannyi, tévedésből a rókalyukhoz
totyogó, hízott fehér kacsa.
Minden egyes rajtaütés a lehető legsimábban folyt le. És bármily meglepő, de nem volt
emberveszteség. A vízi járműveket ugyanis nem egy, hanem két hajó ejtette foglyul. A létszámfölény,
az emberelőny és a nagyobb tüzelőerő eleve lelohasztotta a kereskedelmi hajók legénységének
ellenállási kedvét. A rakományt gyorsan és zajtalanul szállították el kitűnően képzett, teljes csendben
tevékenykedő tengerészek, akik füttyszóval és kézjelekkel érintkeztek egymással, úgyhogy nemzeti

hovatartozásukra nem lehetett következtetni. Ezek a kalózok éppoly sebesen tűntek el a
zsákmányukkal, mint amilyen sebesen ʹ és váratlanul ʹ felbukkantak. Kísértetiesen, hátborzongatóan
tökéletes volt a szervezés.
A kis létszámú királynői vizsgálóbizottság dolgavégezetlen tért vissza Londonba. A leghalványabb
fogalma sem volt senkinek, ki állhat az úriasan finom fosztogatás hátterében. A kalózok feltétlenül
angolok, különben honnan szerezhettek volna tudomást a hajók menetirányáról és arról, hogy mikor
esedékes a megjelenésük egyʹegy tengeri övezetben? Mivel azonban a kalózkodás éppoly hirtelen
szűnt meg, mint amilyen hirtelen megkezdődött, a királynői bizottság arra a végkövetkeztetésre
jutott, hogy csupán elszigetelt és véletlenszerű incidensekről van szó.
Skye elhatározta, hogy ʹ gyászára hivatkozva ʹ nem rendezi meg a szokásos vízkereszti ünnepséget.
Sajnálkozó üzenetet küldött tehát Erzsébetnek, aztán elhajózott Lundy szigetére, hogy
megtanácskozza Adam de Mariscóval a kalózakciók tavaszi menetrendjét és a két kastély közötti
jelzésrendszer részleteit.
Lundy óriás termetű ura a jó barátja lett és ʹ az után a Szent Ivánʹéj után ʹ időről időre a szeretője.
Arra ébredt akkor, hogy a férfi a karjaiba szorítja, s hogy az opálos szemek elmélyülve
tanulmányozzák minden porcikáját. Viszonozta a tekintetét, aztán olyan perzselő mosolyt villantott
rá, hogy a férfi megkönnyebbülten felsóhajtott.
ʹ Tehát nem haragszol rám? ʹ kérdezte.
ʹ Persze, hogy nem. Ugyan miért haragudnék?
ʹ Kicsi lány ʹ kezdte Marisco bűnbánó mosollyal. ʹ te nem vagy ám akármilyen perszóna! Egy
könnyelmű pillanatban, félig részegen, felháborító árat kértem tőled a segítségem fejében. De te
nagyvonalú, nemes lelkű úri hölgy vagy, Skye O'Malley, és megtartottad a megállapodást.
Becsületesebb vagy, mint nem egy férfi az ismeretségi körömből. Most azonban nagyon gondterhelt
vagyok. Az ösztönöm azt diktálja, hogy tartsalak rabságban, ebben a toronyszobában, és legalább egy
álló hónapig szüntelenül szeretkezzem veled. De hát ezt, ugye, nem tehetem.
ʹ Nem, Adam, ezt nem teheted. De azért köszönöm a bókot.
ʹ Szívesen elvennélek ám feleségül!
ʹ Ó, Adam, igazán aranyos vagy, de én nem akarok újból férjhez menni. Különben is: nem kéne
óvakodnod egy olyan nőtől, aki már három férjet temetett el?
Huncutul kacsintottak a férfira a gyönyörű, kék szemek, de oly csüggedten nézett maga elé a nagy
mackóember, hogy Skye nyugtatgatta:
ʹ Visszajövök, Adam, vissza én! Megígérem.
És valóban visszatért ʹ többször a nyár folyamán. A hihetetlen időtartamú szerelmeskedések
szüneteiben beszélgettek és igazi jó barátok lettek. Teljességgel újszerű élmény volt ez Skye számára.
A gyűlöletes Róbert Dudleyt nem számítva, eddig a szeretői egyszersmind a férjei voltak. (Eltekintve
persze attól a Niall Burkeʹkel töltött éjszakától, de az nagyonʹnagyon régen volt.) Nem volt Skye a
szabad szerelem híve, de az igazat megvallva: szüksége volt a szerelemre olyasvalakivel, aki tetszik

neki. Különösen mostanában, mivel időközben Leicester grófja kétszer is beállított Lynmouthba a
maga különleges igényeivel.
Róbert Dudley abban lelte örömét, hogy megalázza őt. (Hogy ͣmegszelídítse", mint mondogatta.)
Rendkívüli módon élvezte, ha teljes alávetettségre kényszeríthette az asszonyt. De hát ʹ a nő testén
elkövethetett ugyan erőszakot, a lelkén azonban sehogy sem lehetett úrrá. S voltaképpen ez
késztette Dudleyt arra, hogy visszaʹvisszatérjen. A bujálkodás e lidércnyomásai után Skye mindig
Ádámhoz menekült. A férfi iránta érzett imádata olyan volt, akár a szemétszállító dereglye
elhaladását követő, tisztító tengeri szél. Adam ugyan nem szárnyalt vele olyan lélekbe markoló
magasságokba mint Geofrey annak idején, de élvezetet nyújtott neki a férfi, aki elragadtatva érezte,
hogy az asszonynak fontos, hogy élvezetet adjon cserébe.
Szomorú volt a karácsony és az újév. Skye megtartotta a Southwood família szokásait: fenyővel és
magyallal ékesítette a kastély dísztermét, meggyújtotta a hagyományos karácsonyi fahasábot, itallal
üdvözölte a betlehemeseket és a mímeseket ʹ de Geofrey nélkül mindez nem volt az igazi. Skye fiai
és mostohakislányai Írországban maradtak. Az előző nyár óta nem látta őket. Susan Southwood
szívesebben maradt Cornʹwallban, a Trevenyan családnál. A gyerekek közül csupán Robin és Willow
tartózkodott Lynmouthban. Cecily úrasszony rettentően megfázott és Wren Courtban maradt. Skye
erősködött, hogy Robbie se jöjjön Londonba, inkább legyen a nővére mellett.
Már egyʹkét napja benne jártak az újesztendőben, amikor Skye úgy döntött, elhajózik Lundy
szigetére. Érdeklődésére Wren Courtból jó hírt kapott: Cecily úrnő meggyógyult, s ismét szorgosan
tevékenykedik. Ö is, Robbie is nagy örömmel látná vendégül Robint és Willowʹt, Vízkeresztre, aztán
Lynmouthba utaznának mind, hadd legyen együtt legalább a família egy része. Skyeʹnak az volt a
szándéka, hogy ráveszi Adam de Mariscót, töltse velük a Vízkeresztet: együtt ünnepelhetnek, s
könnyebb lesz majd elviselni a fájó emlékeket, amelyektől sehogy se tudott megszabadulni.
Őzbőr zekében, csizmában, gyapjú harisnyanadrágban és jó meleg gyapjúköpenyben tette meg a
tizenegy mérföldnyi utat. Egy kis hajó horgonyzott állandóan a szirtek tövében, amelyekre a
Lynmouth kastély épült. A Geofrey halálát követő első álmatlan éjszakákon Skye céltalanul ődöngött
a kastély körül, s az egyik ilyen éji bolyongás közben egy rejtett átjáróra bukkant: egyre csak lefelé és
lefelé kanyargott az ösvény, és egy kicsiny, eldugott, alig valamivel a tenger szintje fölötti barlanghoz
vezetett. A barlangból kijövet a holdvilágos éjszakában találta magát egy jókora szirtzátonyon, a
tengervíz néhány ujjnyira a lába alatt csapdosta, mosta a partot. Sütött a telihold és áradt a dagály ʹ
biztos jel, hogy a víz soha nem emelkedhet a most elért szint fölé. A barlangot csak valami rendkívüli
módon tomboló viharban áraszthatja el. Alaposan szemügyre vette a sziklazátony peremét Skye, és
végül felfedezte a lépcsősort, amelyet keresett, meg a kagylókéreggel bevont, súlyos vaskarikát.
Valamelyik rég holt Southwood ős nyilván élénk érdeklődést tanúsított a tenger iránt...
Később Skye Robbieʹval együtt ment vissza a helyszínre. Gondosan átkutatták a barlangot.
Berozsdásodott, de még mindig használható fáklyatartókat találtak a falakon, szabályos közökben.
Megbízták Daisy tizenöt esztendős, Wat nevű öccsét, hogy tisztítsa ki a barlangot, és gondoskodjék a
fáklyák állandó égéséről meg arról, hogy Skye kis hajója folyamatos készenlétben álljon.
Amióta visszanyerte az emlékezetét, Skye még nem tette igazán próbára a hajózási tudományát. Nem
volt szüksége rá, de nem is kívánta. Első ízben akkor vitorlázott kis hajóban, amikor Robbieʹval
először ment szemügyre venni a maga ír hajóit; egyszer pedig MacGuire társaságában hajózott el St.

Brideʹba, hogy találkozzék kedvenc nővérével, Eibhlinnel. Eibhlin meghízott ugyan, de éppoly
élénkeszű teremtés volt, mint régen, akinek jól forgott a nyelve. Az Innisfanába visszafelé úton Skye
átvette MacGuireʹtól a kormányrudat, és örömmel tapasztalta, hogy tengerészi képességei nem
koptak meg.
Lynmouthba visszatérvén aztán szokása lett, hogy alkalmanként hajókázzék egy kicsit a bristoli
csatornán. Amikor először kapta el egy nyári délutánon a hirtelen támadt szélvihar, nem ijedt meg,
sőt: határozottan felvillanyozta az eset, és jó teljesítményre serkentette.
Ez után már a legcsekélyebb mértékben sem kételkedett a hajózási készségeiben.
Kissé tétovázott azonban, mielőtt elindult Lundyra azon a hideg januári délutánon. Túlságosan szép
volt az idő, és azt súgta tengerészösztöne, hogy amolyan vihar előtti szélcsend van. De hát nyomasztó
hetet töltött a Lynmouth kastélyban, és már nagyon vágyott a lazításra, a vidámságra.
ʹ Kicsi lány! ʹ üdvözölte túláradó örömmel Adam. ʹ Látnók vagy te, tündérszép ír boszorkám! Napok
óta csak rád gondolok!
Oly erőteljes mackóöleléssel vonta magához, hogy az asszonynak elállt a lélegzete. Aztán a karjaiba
vette, úgy hurcolta föl a tanyájára.
ʹ Adam! Mit fognak gondolni az emberek!? ʹ tiltakozott nevetve Skye. De voltaképpen örült.
Biztonságban, forró védettségben és boldognak érezte magát a férfi karjaiban.
Gyorsan levetkőztették egymást, és szenvedélyesen szerelmeskedtek, míg aztán kielégülve és
fáradtan hanyatlottak hátra az összevissza szóródott párnák között egy óriási prémtakaró melegében.
Adam az asszony kezét kereste, megtalálta és gyöngéden szorongatta.
ʹ Be nagyon kívánnám, ha szeretnél engem, Skye O'Malley! ʹ szólt csöndesen.
ʹ Szeretlek én, Adam ʹ erősködött Skye. ʹ Egyik legjobb barátom vagy.
De tudta jól, hogy a férfi nem ezt akarta hallani, s hirtelen szomorúság fogta el, mert ráeszmélt, hogy
nem használhatja továbbra is ezt a szelíd óriást búfelejtőül, amikor Marisco sokkal mélyebb érzéseket
táplál iránta, mint ő a férfi iránt.

ʹ Sose akartam fájdalmat okozni neked, Adam de Marisco ʹ mondotta. ʹ de úgy látszik, mégis ezt
tettem. Bocsáss meg nekem.
ʹ Nem, nem, kislány. Én kezdeményeztem ezt az egészet. Alaposan meglakoltam a pimaszságomért.
Most pedig szépen hazaküldelek. Nem mehet úgy tovább, hogy együtt vagyok veled az ágyban, de
mégse vagy egészen az enyém.
Skye azonnal megértette a dolgot, gyorsan kikelt az ágyból, és felöltözött.
ʹ Azért jöttem ma, hogy megkérdezzem, hajlandó vagyʹe eljönni Lynmouthba Vízkeresztet
ünnepelni.

ʹ Elmegyek ʹ ígérte Adam. ʹ Azt mondják, hogy szeretők nem lehetnek jó barátok. De mi csak azért is
jó barátok vagyunk.
Odakint gyorsan sötétült az égbolt. Egyetlen egy csillag fénylett odafent; a lenyugvó nap utolsó
sugarai elmosódott citromsárga foltnak látszottak a tompaszürke látóhatáron.
ʹ Havazni fog ʹ jósolta a férfi.
ʹ Én is azt hiszem. Gyere velem most.
ʹ Nem. De azért még ma éjjel elindulok, mivel kora reggelre már viharosra fordul az idő. ʹ Besegítette
Skyeʹt a vitorlásba. ʹ Nyugatról fúj a szél, kislány. Úgyhogy hamar hazaérsz.
Eloldotta a vitorlás csónakot a partról, a kötelet pedig odadobta az asszonynak.
ʹ Jól kivilágíttatom a barlang bejáratát, Adam! A viszontlátásra!
Csókot intett a férfinak, az pedig ellökte a csónakot a partról. A szellő hamar belekapott a vitorlákba,
és Skye elhajózott.
A friss szél gyors iramban vitte a kis vitorlást a hullámok taraján, s jóllehet sötét volt, amikor Skye a
kikötőjébe ért, biztosra vette, hogy ilyen rövid idő alatt még sose sikerült megtennie az utat Lundy
szigetéről hazáig. Jó erősen kötötte ki a csónakot. Fáklyát hozott a barlangból s kivilágította a szirt
jelzőlámpáit, hogy Adam biztonságban érjen oda. Aztán elindult fölfelé a kastély irányába. Az
emelkedő megmászása közben mintha dáridózás hangfoszlányait hallotta volna. Mi van itt? A
lakosztálya szintjére érvén, haladt előre a belső rejtett átjárón, egészen a szobái ajtajáig. Kikattintotta
a titkos zárat, és az előszobába lépett. Becsukta maga mögött az ajtót, és visszahelyezte a falikárpitot.
Most már semmi kétsége sem volt: odalent, a díszteremben dorbézolás, tivornyázás folyik. Nem
tudta mire vélni a dolgot, megindult a díszterem bejárata felé, de akkor az ajtó hirtelen kicsapódott:
Daisy rontott be, s becsapta maga mögött.
ʹ Ó! Drága Skye úrnőm! Hál' istennek, hogy hazajött!
ʹ Mi folyik odalent? ʹ tudakolta Skye.

ʹ Alighogy úrnőm kitette a lábát, megérkezett Lord Dudley, jó néhány cimborájával. Dühös volt a
lord, amiért nem találta itthon úrnőmet, aztán egyszerűen átvette a hatalmat és megparancsolta,
hogy rendezzünk nagy cécót. Elküldött a faluba lányokért.
ʹ Micsoda?!
ʹ Igen, szűzlányokért. Kifejezetten megparancsolta. Csakis szüzek kellettek neki ʹ magyarázta sírva
Daisy.
ʹ Egek ura! ʹ sóhajtott fel Skye. ʹ Nem esett kár a lányokban, Daisy? Azonnal hazaküldöm őket.
Bizonyára halálra rémültek. A Lynmoutli grófok hosszúʹhosszú évek óta nem tűrték az ilyen
disznóságokat. Dudley, az a sátán kellett ennek a szörnyű szokásnak az újjáélesztéséhez...
ʹ Késő, úrnőm. A lányokat már megrontották.

ʹ De... különben... rendben vannak?
ʹ A kis Anne Evans kivételével. Nála súlyos volt a vérzés. ʹ Jézusom! Anne Evans mindössze tizenkét
éves! Ó, hogy az Isten verje meg Dudleyt! De ezért még keservesen megfizet! Olyan botrányt csapok
a királynőnél, hogy ezúttal kénytelen lesz megbüntetni őlordságát! ʹ Skye berohant a hálószobájába.
ʹ Valami kárpótlást kell fizetnem az érintett családoknak ʹ mondta. ʹ Van olyan a lányok között,
akinek már udvarolt valaki?
ʹ Négy is, úrnőm.
ʹ Akkor adnom kell valamit az illető fiatalembereknek is, hogy sürgősen vegyék nőül a
választottjukat. A fene egye meg! ʹ Ráförmedt Daisyre: ʹ Ne ácsorogj itt szájtátva, te lány! Végy elő
valami ruhát nekem. Nem mehetek le csak így! Az a kis bársonyruha megteszi. Abroncs szoknyabetét
nem kell, három alsószoknya elég. Nem vagyok a királyi udvarban.
Letépte magáról a hajósöltözéket. Az az ocsmány Dudley! Dühöngött magában. Az a csúszóʹmászó,
az a kígyó, akit Essex az Tudor ivadék az ő, Skye O'Malley kertjébe csempészett! Már az is elég baj,
hogy Robint a kezében tartja az a mocskos fráter és ilyképpen alkalmi szajhájának, használhatja a fiú
édesanyját, de hogy így, meghívás nélkül, rajtaütésszerűén beállítson ide! Méghozzá a vazallusaival!
Hogy erőszakot kövessen el az ő, Skye gondjaira bízott, ártatlan falusi lányokon!
Daisy elmerevedett ujjakkal ügyetlenkedett a ruhájával.
Megbotlott és majdnem Skye lábára borította az ékszeres doboz tartalmát.
ʹ Nyugodj meg, kislányom csillapította Skye. Ametiszt nyakláncot vett ki a skatulyából, és a nyakára
illesztette.

ʹ Iszonyatos részegek mind ʹ suttogta rémülten Daisy. ʹ Talán jobb, ha le se megy, úrnőm. Lord
Dudley mindnyájukon túltesz. Ő rontotta meg a kis Anne Evanst.
Skye szelíden megsimogatta Daisy arcát.
ʹ Idehallgass, lányom ʹ mondta. ʹ Tudom, hogy könnyebb lenne magamra zárnom az ajtót és
lefeküdni. Akkor Dudley meg se tudná, hogy hazajöttem és Isten a tudója, hogy most rettegek a vele
való találkozástól. De én Lynmouth grófnéja vagyok. Lord Dudley visszaélt a vendégjoggal a
távollétemben, és ártott gondjaimra bízott személyeknek. Kötelességem rendet csinálni. Árulást
követnék el Geofrey ellen, az ő bizalma ellen, ha másképpen cselekednék. Érted, Daisy?
Daisy szégyenkezve sütötte le a szemét.
ʹ Akkor hát szólok az őrségnek, hogy hazaérkezett, asszonyom ʹ szólalt meg kisvártatva. ʹ Ha valami
baj van, ott lesznek az emberei.
ʹ Ez a beszéd, kislányom!
Ezzel Skye kisietett a szobából, és leszaladt a lépcsőn. Minden lépésénél egyre hangosabban
hallatszott a hívatlan vendégek lármája, úgyhogy nem várt semmi jót; de a látvány, amely a

díszteremben fogadta, annyira iszonyatos volt, hogy kis híján elájult. Dudley és barátai a nagy asztal
körül terpeszkedtek, ingujjban és harisnyanadrágban. Az asztal két végében ételmaradékok ʹ minden
jel szerint egy nagyon is bőséges lakoma maradványai. A szerencsétlen falusi kislányok legtöbbje
meztelen volt vagy majdnem pucér; fogolyként gyötrődtek hullarészeg rabtartóik ölében. Skyeʹt
azonban leginkább a szegény kis Anne Evans látványa sodorta a hisztériás roham közelébe. Teljesen
ruhátlanul térdelt a hosszú asztal közepén, mögötte a kastély egyik házőrző kutyája. A hatalmas
szelindeket sikerült a vendégeknek izgalomba hozni, s most azon mesterkedtek, hogy megfelelő
pozícióba helyezzék a kislánnyal való fajtalankodáshoz.
ʹ Uram Jézus ʹ hallott Skye egy ismerős hangot. Hátrafordult: a kastélyőrség kapitánya kiáltott fel,
mellette sorakoztak az emberei.
ʹ Vigyétek ki a lányokat és az állatot ʹ utasította őket Skye. ʹ A lányokat adjátok át a házgondnoknak.
Orvos vegye őket kezelésbe, aztán ágyba velük.
ʹ Mi legyen a kutyával, úrnőm?
ʹ Vigyétek vissza az ólba, Harry.
A fegyveresek és kapitányuk beözönlöttek a terembe, és rátörtek a meghökkent udvaroncokra.
Kezdték kicipelni a zokogó, rémült lányokat. A szelindeket lezavarták az asztalról, az üveges
szemekkel maga elé meredő Anne Evanst pedig kihurcolták a teremből.
Róbert Dudley föltápászkodott.

ʹ Hogy merészeli! ʹ üvöltött rá Skyeʹra. ʹ A királynő nevében jöttem, a kastély urának feletteseként.
Hogyan merészel szembeszállni velem?!
ʹ Márpedig merészelek, Dudley! Az én embereim csakis nekem tartoznak engedelmességgel. Kíváncsi
vagyok, hogy Tudorék Böskéje mit szólna a maguk produkciójához! Nemi erőszak! Perverzitás,
fajtalankodás ártatlan lányok rovására! Hát azt hiszi, ezúttal is tartani fogom a számat? Világgá
kürtölöm ezt a botrányt, mert égbekiáltó, amit műveltek! Hogy merészel az én házamban
garázdálkodni a rám bízottak terhére? Lakást, élelmet adok maguknak szívesen, de ez minden! Itt
nem maga az úr, Róbert Dudley!
Összeszűkült Dudley szeme. Milyen átkozottul büszkén feszít ez az ír bestia! Mérhetetlen kudarcként
élte meg Dudley, hogy Böske királynőt nem képes megadásra bírni. De ezt a gőgös ír szépséget bizony
térdre fogja kényszeríteni! Még ma éjszaka megtudja ez a perszóna, hogy ki az úr a háznál. Hörpintett
egyet a hölgy kiváló burgundijából, s fölkászálódott.
ʹ Hol a fenébe voltál? ʹ vonta kérdőre az asszonyt. ʹ És hol a gyámfiam?
Skye haragosan csörtetett végig a termen, egészen az asztalig. Megvető pillantással mérte végig a
gyűrött, kócos férfiút, mit sem törődve a többiek kihívó, szemtelen tekintetével.
ʹ A gyámfia elment látogatóba a nővéréhez, Wren Courtba. Holnap jön vissza.
ʹ És te hol voltál? ʹ erősködött a férfi.

ʹ Menjen a pokolba, Dudley! Semmi köze hozzá.
Részegen röhögtek a cimborák, és tompa vörös szín futotta el Leicester grófjának arcát. Itt áll ez a nő
és dacol vele! Megsokszorozódott a lovag haragja.
ʹ Bestia! ʹ vicsorgott, és rávetette magát. Ujjait a nő karjába vájta, Skye érezte, hogy felhorzsolta a
bőrét.
ʹ Hol voltál? ʹ rázta meg Dudley. Próbált kiszabadulni a férfi szorításából.
ʹ Maga ittas, Dudley! Tökrészeg! Undorító!
ʹ Akaratos kis kancacsikó ez a fruska, Leicester! ʹ vélekedett egy gúnyos hang a társaságból. ʹ Te
aztán egyik nődet se tudod kordában tartani, Róbert!
ʹ Én nem vagyok Dudley nője! ʹ kiabált az illetőre Skye. ʹ Én Geofrey Southwood özvegye vagyok,
véssék ezt jól az eszükbe mindnyájan!
ʹ Te az én kurvám vagy, hölgyem, mert ha erre nem vagyok hajlandó, akkor megfosztalak a fiadtól.
Ezt vésd jól az eszedbe!

ʹ Soha, Dudley! Soha! Soha!
A feldühödött Dudley addig lökdöste, taszigálta, amíg Skye hátrabukott, és az asztalon találta magát,
ugyanott, ahol az imént a kis Anne Evansszel erőszakoskodtak.
ʹ Ez az, Dudley! ʹ szólalt meg ismét az előbbi gúnyos hang. ʹ Mutasd meg a menyecskének, ki az úr a
háznál! Mindannyian segítünk neked! Igazʹe, urak?
Az asztalra fektették Skyeʹt, fölrántották a szoknyáit, karjait, lábait kíméletlenül, brutálisan
szétfeszítették. Lidérces álomba való, ronda pofák hajoltak rá ʹ kocsányon lógó, véraláfutásos
szemek, vicsorító, vigyorgó szájak, a cserepes ajkakat lázasan nyaldosó nyelvek. Skye majd'
megfulladt a savanyú borszagtól. Legalább egy tucat férfi vigyorgott rá, csupa olyan ember, aki egy
esztendővel azelőtt nem győzte törni magát a Southwood udvarházba való Vízkereszt ünnepi
meghívás tisztességéért, aki annak idején elegáns bókokkal halmozta el a ház úrnőjét. Most
ugyanezek az úriemberek úgy állják körül, mint megannyi megvadult véreb.
Skye felsikoltott, és szakadatlanul sikoltozott, bár nem remélte, hogy bárki is meghallja. Dudley teste
szinte szétlapította, és érezte, hogy a férfi belé akar hatolni. Ádázul küszködött ellene Skye, kígyózott,
vonaglott. Egyik lábát sikerült kiszabadítania, és rúgott egy nagyot, a talpa ugyanis alkalmas célpontot
talált. Sikerült kicsúsznia Dudley alól, de közben csökkent a férfi ittassága, és megint rámászott. És
még mielőtt Skye elránthatta volna a testét, Dudley behatolt. Skye megint felsikoltott.
Ekkor harsány, megbotránkozott kiáltás visszhangzott a díszteremben. Skye karjain és lábain
meglazult a gyötrelmes szorítás. Dudleyt a szorgoskodása kellős közepén felemelte valaki és a
helyiség másik végébe hajította. A cimborák ijedten rebbentek szét.
Adam de Marisco fölsegítette Skyeʹt.

ʹ Akarod, hogy megöljem ezt a piszkos gazembert, kicsi lány?
ʹ Igen! ʹ válaszolta zokogva az asszony, de aztán észbekapott: ʹ Ne, uramisten, Adam, ne! Ez Dudley,
a királynő kegyence. Nem szabad megölnöd! Csak dobd ki! Az egész kompániájával együtt! De
sürgősen!
Közben visszajöttek a kastély fegyveres őrei, és Marisco irányítása alatt kirakták a hideg éjszakába
Leicester grófját és cimboráit. Aztán Lundy szigetének ura visszatért a díszterembe, köpenyt
kanyarított a remegő asszonyra, és boros kupát tartott a szája elé.
ʹ Idd meg, kicsi lány ʹ mondotta. ʹ Megmelegít. Skye hálásan kortyolt a borból.

ʹ Hálát adok a jóistennek, Adam, amiért megjöttél ʹ mondta aztán. ʹ Úristen, bár megölhetném azt
az embert!
ʹ Legközelebb ki fog megjönni, Skye O'Malley?
ʹ Ezt hogy érted?
ʹ Hát úgy, hogy ma éjszaka szerencséd volt, de vajon legközelebb ki fog megmenteni? Férjre van
szükséged, kedves. Túlságosan szép vagy az egyedülléthez. Egyedül nem vagy képes megvédeni
magad. És most jól figyelj: ha nem tudod magadat megvédeni, hogy tudnád megvédeni a
gyermekeidet?
ʹ Eddig eredményesen küzdöttem a biztonságukért ʹ vágott vissza hevesen az asszony.
ʹ Igen, úgy, hogy elküldted őket messzire, Skye. Egyedül és védtelenül élni: nem nőnek való létforma.
ʹ Akkor hát végy feleségül, Adam.
ʹ Nem, kicsi lány ʹ rázta a fejét a férfi. ʹ Lynmouth gróf özvegyének nem megfelelő parti holmi
szigettulajdonos. Tudom, hogy az enyémnél nagyobb névre és nagyobb hatalomra van szükséged.
ʹ De hát szeretsz engem.
ʹ Bizony hogy szeretlek, Skye O'Malley, de én rátarti, büszke ember vagyok. Te sose fogsz szeretni
engem, s elég régimódi vagyok ahhoz, hogy olyan asszonyt, olyan feleséget akarjak, aki igazán szeret.
Úgyhogy gondolkozz csak, kicsi lány. Kell lennie valakinek, akinek megvan a megfelelő neve és a
megfelelő hatalma, és akivel békében, nyugalomban élhetsz, sőt meglehet, szerelemben is.
Skye tagadólag rázta a fejét. De Adam nem adta fel, s amikor másnap megérkezett Robbie Small és
Cecily úrasszony, nyomban egyetértettek Mariscóval, és alátámasztották, megerősítették
véleményét. Robbie elborzadva értesült, hogy Róbert Dudley mi mindent engedett meg magának a
Lynmouth kastélyban.
ʹ Írok a nagybátyádnak ʹ mondta Skyeʹnak. ʹ Biztosan tud neked valami jó partit.

ʹ Ne! ʹ tiltakozott az asszony, és izgatottan járkált fel s alá a díszteremben. ʹ Nem tudnám újból
végigcsinálni a gyötrelmes procedúrát, hogy beleszeretek valakibe, s aztán elveszítem. Egyszerűen
nem bírnám elviselni, Robbie!
Az óriás termetű Adam de Marisco döbbenten figyelt, amikor az ötlábnyi magasságot alig meghaladó
Sir Róbert Small fület és falat hasogató hangon ordítozott szeretett barátnéjával:
ʹ Nagy árat fizetsz ezért, Skye! A királynő egyelőre húzza az időt. Kivárásra játszik. Szívesen tesz
Dudley kedvére, mert tudja, hogy te nem vagy veszélyes rá nézve, hiszen gyűlölöd a lordot. De mi
lesz, ha a királynő egy szép napon úgy határoz, hogy férjhez ad Dudleyhoz? Vagy átjátszik téged és a
vagyonodat egy olyan férfinak, akit éppen ki akar tüntetni a figyelmességével? Módjában áll
megtenni, Skye. És ha megteszi, akkor nincs ám házassági szerződés, mint volt Southwood esetében!
Mindent elveszítesz, mindent, és azon veszed észre magad, hogy tűpénzt kell kunyerálnod a
férjedtől!
Small észrevette, hogy szavai kellő hatással vannak az asszonyra. Skye teljes pánikba esett, úgyhogy
Small meg is sajnálta. De hát látnia kell az asszonynak, hogy milyen veszedelemben forog.
ʹ Kérd meg a nagybátyádat, üssön nyélbe valami jó partit a számodra ʹ folytatta megenyhült hangon
Small. ʹ Nem kell akárkihez, férjhez menned. Több férfi közül választhatsz majd. Szabadon. Nem úgy
lesz, mint amikor Dómot rád erőszakolta az apád. Tavasszal újabb tengeri útra kell mennem, lányom.
Sokkal, könnyebb szívvel mennék, ha egy házasság biztonságában tudnálak. Nemcsak megvédene a
férjed, hanem kiverné a fejedből a nyári kalózkodásodhoz hasonló gondolatokat is.
ʹ Hát te erről is tudsz, Robbie?
ʹ Rád vallott az egész akció, a te mesterien ügyes kezedre. És amikor Jean bemutatta az év végi
elszámolást, láttam, hogy még a kalóztámadásnak áldozatul esett két hajónknál sem mutatkozott
veszteség.
ʹ Csak nem foglak kirabolni téged, az üzlettársamat! ʹ méltatlankodott Skye.
ʹ És a többi rakománnyal mit csináltál? ʹ röhögött Robbie.
ʹ Eladtam. A pénzt meg szétosztottam. Szegény emberek kapták és templomok.
ʹ Jól megtréfáltad azt a Tudorʹházi Böskét, Skye, de semmi több. Szerencséd volt, hogy nem
vesztettél rajta. Meglehet, a következő alkalommal nem leszel ilyen szerencsés. Azt akarom, hogy
ígérd meg, nem bocsátkozol több kalózkalandba.
ʹ Nem ígérem meg, Robbie. Még nem mértem elég nagy vereséget a királynőre. Különben is: itt van
Adam, aki majd megvéd.
Marisco toporgott, feszengett:
ʹ Majd az új férjed, kicsi lány ʹ mondta. Robbie Small és Cecily úrasszony helyeslően bólogattak.
ʹ Jó, nem bánom, írhattok annak a csavaros eszű nagybátyámnak ʹ adta be a derekát Skye. ʹ Majd
csatolom a magam levelét a ti soraitokhoz.

Vége volt az ünnepeknek, küszöbön állt a nagyböjt, és Seamust szomorúság fogta el. Róbert Small
levele azonban azonnal véget vetett a rosszkedvének. Lóra pattant és jól megsarkantyúzta a szép
pejt, hogy mielőbb a MacWilliam kastélyba érjen.
Connaught ura elragadtatva értesült, hogy Skye O'Malleynek ismét férjre van szüksége. Itt a
megoldás a problémáira! Skye az egyetlen olyan nő, akivel Niall boldog házasságban élhet, úgyhogy a
MacWilliam uraságnak végre születne néhány fiúunokája!
ʹ A feltételek változatlanok? ʹ tudakolta a püspöktől. Seamus O'Malley sértődötten meredt rá:
ʹ De kedves lordom, az unokahúgom most nagyon gazdag, mégpedig saját jogon! Egy nagyhatalmú
főúr özvegye!
ʹ Egy angoléi ʹ biggyesztette ajkát MacWilliam.
ʹ Egy magas rangú angolé ʹ vágta rá a püspök.
ʹ De az asszony talán idős már a gyerekszüléshez ʹ töprengett fennhangon a MacWilliam uraság. ʹ
Legalább huszonöt éves.
ʹ Termékenysége csúcsán van! ʹ replikázott a püspök.
Egy ideig elvitatkoztak. Órákká nyúltak a percek. Végül aztán megegyeztek.
ʹ Távházasságot akarok, mégpedig mielőbb ʹjelentette ki a püspök.
ʹ De hát miért? ʹ érdeklődött gyanakodva a MacWilliam nemzetség feje.
ʹ Mert Skyeʹt nemigen lelkesíti a férjhezmenetel gondolata. Attól tartok, hogy ha húsvétig várunk,
még meggondolja magát. Nagy esküvő előkészítésére most nincs idő, úgyhogy ha nem adjuk össze
őket távházasság útján, meg kell várnunk a nagyböjt utáni időszakot. Ezt akarja uraságod?
ʹ Úristen, dehogy akarom! ʹ tiltakozott a MacWilliam uraság. ʹ Épp eleget várakoztak ők ketten!
Állíttassa ki a szerződést a papjaival minél előbb, püspök uram, hogy aztán átküldhessük a papírokat
Angliába, aláírásra.
ʹ Átküldésre nincs szükség ʹ mondta Seamus O'Malley. ʹ Megengedte az unokahúgom, hogy eljárjak
a nevében. ʹ Isten bocsássa meg a bűnömet, gondolta közben a püspök ʹ, Skye rettenetesen dühös
lesz, ha megtudja, mit tettem. Skye valóban megengedte neki, hogy a nevében járjon el, de ʹ noha ez
kifejezetten nem került szóba ʹ Seamus tudta jól, hogy segítsége csakis vőlegényjelöltek keresésére
korlátozódhat. Az egyezséget aztán maga Skye akarta megkötni. De hát, érvelt magában a püspök,
mégis csak ő, Seamus a legidősebb O'Malley, és nincs az a bíróság, amely ne erősíteni meg a végső
döntéshez való jogát.
Három hét múlva a Lynmouth kastély csak úgy zengett a várúrnő felháborodott kiabálásától. A
cselédek, akik sose látták még a szép grófnét az ír temperamentum ilyen dühödt kitörése közben,
már a menekülés gondolatával foglalkoztak. Daisy, aki a vihar középpontjában állott, egy istállófiút
küldött Wren Courtba: teljes sebességgel lovagolt el a legény Róbert Smallért. Hamar megérkezett a
kis kapitány; felrohant a kastélylépcsőn a kiabálás és az edénytörés okozta zaj irányába. Skye az
előszoba közepén állt ʹ körülötte tekintélyes mennyiségű összetört kristály és porcelán. Lobogott a

fekete sörénye. Amint meglátta Robbieʹt, sírva fakadt és a kis kapitány nyakába borult. A férfi
szorosan magához ölelve csillapította az asszonyt, aki végül megnyugodott.
ʹ Mi van, kislánykám? Csak akkor tudok segíteni rajtad, ha tudom, hogy mi történt ʹ mondta Small,
még mindig magához szorítva Skyeʹt.
ʹ A te hibád, Robbie! Teljes mértékben! De azért ti mind kibabráltatok velem! Mindannyian! Te meg
Adam meg Cecily úrnő, mind erősködtetek, hogy férjhez kell mennem, mert csak így tudom
megvédeni magam. És nézd meg, mit csináltatok!
ʹ Miért? Mit csináltunk? ʹ tolta el magától a kapitány az asszonyt.
ʹ Hogy mit csináltatok? ʹ hördült fel Skye. ʹ No, akkor hadd mondjam meg! ʹ förmedt azután Smallra
fokozódó hangerővel. ʹ Az a sátán, aki a nagybátyámnak mondja magát, az az egyházi férfiú, az a
szentember, akit te kértél meg, hogy segítsen új férjet keresnem ʹ az az aljas fráter már férjhez is
adott, távházasság útján! De én nem nyugszom bele! Nem én! Érvényteleníttetni fogom a
házasságot! Nem engedem, hogy akaratom ellenére adjanak férjhez!
Robbie nem tudta, nevessenʹe vagy sírjon. Megdöbbentette Seamus O'Malley eljárása, és nem tudta
mire vélni, miért cselekedett ilyen sietve a püspök. Mialatt Skye továbbra is izgatottan járkált fel s alá
és továbbra is átkozódott, Daisy lopva egy pergamenpapírt nyújtott át Smallnak. A kapitány olvasni
kezdte az okmányt, és fokozódó csodálkozással vette tudomásul, hogy a legidősebb O'Malley milyen
hidegvérrel élt vissza gyanútlan unokahúga bizalmával.
ͣÖrülök͟, írta a püspök, hogy észre tértél és elhatároztad, hogy ismét férjhez mégy. Ezt szem előtt
tartva, összeadtalak Niallal, azaz Lord Burkeʹkel. Távházasságot kötöttetek ez év február havának
harmadik napján, a szertartáson én képviseltelek. Lord Bürke Angliába érkezése rövidesen várható.
Mondanom sem kell, hogy a MacWilliam uraság nagyon örül ennek a frigynek, akárcsak jómagam.
Még néhány mondat következett, és a püspök azzal fejezte be sorait: reméli, hogy a házasság
termékenynek fog bizonyulni. Mellékelte Seamus a házassági szerződést, és Robbie örömmel látta,
hogy a püspök körültekintően járt el: Skye teljes vagyona az asszony tulajdonában marad. Kiváló
munkát végzett a nagybácsi.

Robbie mély lélegzetet vett:
ʹ Nem értem, miért vagy annyira felháborodva, Skye ʹ mondotta. ʹ Néhány esztendeje házasságra
készültetek Burkeʹkel és nem mondhatnám, hogy kétségbe ejtett volna téged a gondolat.
ʹ Kislány voltam akkor még, Robbie, és azt hittem, szeretem Niall Burkeʹöt. Amikor visszanyertem az
emlékezőképességemet, Niall szörnyű csúnyán viselkedett velem. Nem az én hibámból váltak el az
útjaink, ő mégis engem kárhoztatott. Mindenféle ocsmánysággal vádolt. Bürke elkényeztetett ficsúr,
és én gyűlölöm. Hónapokkal ezelőtt megmondtam a nagybátyámnak, hogy nem vagyok hajlandó Lord
Burkeʹhöz férjhez menni.
ʹ Ha hozzá nem, akkor kihez, Skye?
ʹ Nem tudom, Robbie. De bárki jobb lenne, mint ő.

ʹ A házasságkötés érvényes, kislányom. Nincs az a bíróság, amely érvénytelenítené a szerződést vagy
a távházassági szertartást. És semmi alapos ok az érvénytelenítésre nincs. Akár tetszik neked, akár
nem, most Lady Bürke vagy.
ʹ Eridj a fenébe!
ʹ Isten engem úgy segéljen ʹ röhögött Robbie. ʹ sose gondoltam volna, hogy túljárhat valaki az
eszeden, de annak a ravasz egyházi rókának sikerült, mégpedig alaposan.
Skye szép kék szeme összeszűkült mérgében.
ʹ Ezt a partit a nagybátyám hozta létre Lord Burkeʹkel és a MacWilliam urasággal összejátszva azzal a
kizárólagos céllal, hogy új generáció jöhessen a világra. Nos, az én együttműködésem nélkül, ugye,
szó sem lehet új nemzedékről ʹ állapította meg Skye halkan, vészjóslón. Aztán így folytatta: ʹ Még
egy éve sincs, hogy Geofrey meghalt. Nem lehetek teljes értékű felesége Lord Burkeʹnek, amíg mély
gyászban vagyok. Aztán következik persze az úgynevezett félgyász időszaka, vagyis egy további
esztendő. Mint természetesen tudod, Robbie, a tisztességhez szigorúan ragaszkodni kell.
Aggodalom ült kis Small arcára:
ʹ Csak nem akarod azt mondani, hogy megtagadod tőle a jogait?
ʹ A jogait? ʹ nevetett fel nyersen Skye. ʹ Ugyan miféle jogait? Robbie elbizonytalanodott.
ʹ Utóvégre... a férjed ʹ jegyezte meg halkan.
ʹ Nem én választottam. A te ötleted volt meg Mariscóé meg a nagybátyámé meg a MacWilliam
uraságé. Én nem kértem egyebet, mint a választás jogát, hisz' rólam van szó. Teljességgel képesnek
tartom magam az életem megtervezésére. E helyett egyszerűen férjhez adnak! Még azt az elemi
udvariasságot is mellőzik, hogy legalább megbeszéljék velem a dolgot! Tehát, Robbie, ha nekem
vállalnom kell a következményeket, akkor ez rátok, mindnyájatokra is vonatkozik, Niall Burkeʹöt
beleértve.
Robbie bizonytalansága nőttön nőtt. Magát a tanácsát nem bánta meg. Skye számára a házasság az
egyetlen megoldás. De Connaught püspöke meg a MacWilliam uraság bizony önkényesen
cselekedett. Az a két öreg róka el se tudja képzelni, mi mindenen ment keresztül az asszony az utóbbi
néhány esztendőben. Small felsóhajtott. Istenem, mennyivel egyszerűbb lenne minden, ha Khalid
élne! Skyeʹnak lenne tőle vagy egy tucat gyereke, és tetszetősen kigömbölyödött volna a sok keleti
édességtől. De aztán Robbie jót röhögött önmagán. ͣMicsoda marha vagyok! Skye egyszerűen nem
az a fajta nő.͟
ʹ Nem hibáztathatod Lord Burkeʹöt. Nem ő idézte elő ezt a helyzetet ʹ mondta. ʹ Bár bizonyára
fellelkesíti a gondolat, hogy végre a házastársa vagy.
ʹ Neki aztán bárki másnál jobban kellett volna tudnia, hogy engem nem lehet nőül venni a
beleegyezésem nélkül.
ʹ Talán a nagybátyád meggyőzte, hogy bírja a beleegyezésedet.

A valóságban Niall Bürke igencsak meglepődött, amikor ʹ vadászatról hazaérkezvén ʹ ott találta
Seamus O'Malleyt az édesapja társaságában: a két öreg nagy barátságban iddogált, és már alaposan
felöntött a garatra.
ʹ Nézzék csak! Itt jön a vőlegény! ʹ röhögött a püspök. Niall Bürke dühbe gurult.
ʹ Nem megmondtam neked ʹ förmedt rá az apjára ʹ, hogy ne köss le partikat a számomra és a
nevemben!?
ʹ Pedig február harmadikán összeházasítunk valakivel, fiam! ʹ vihogott a MacWilliam uraság.
ʹ Engem ugyan nem! ʹ hangzott az erélyes válasz.
ʹ Hát, ha nem, akkor bizony nagyon csalódott lesz az én unokahúgom ʹ vihorászott a püspök, és a
MacWilliam nemzetség feje vele röhögött.
ʹ Most, hogy Lord Southwood meghalt ʹ nyögte ki nagy nehezen a püspök. ʹ az én Skye unokahúgom
engedélyezte, hogy új házasságot üssek nyélbe a számára. Az ön édesapja és én úgy határoztunk,
hogy mivel ön egyszer már készült nőül venni az említett hölgyet, most végre tegye meg.
ʹ És Skye eljön Írországba, hogy egybekeljen velem? ʹ hitetlenkedett Niall.
ʹ Nem. Távházasságot kötünk, február harmadikán. Önnek kell Angliába mennie, mivel ő nem jön
Írországba, akkor ugyanis megfosztaná a fiát, a kis grófot jogos örökségétől.
ʹ De miért a nagy sietség? ʹ érdeklődött Niall. Gyanakodott, mivel kiismerte már a két vén
cselszövőt.
ʹ Nyakunkon a nagyböjt, fiacskám. Tudod, ugye, hogy nagyböjt idején tilos házasságra lépni. És csak
nem akarsz húsvét utánig várni?
ʹ Jól van ʹ bólintott Niall. ʹ Beleegyezem.
ʹ Beleegyezik! ʹ zihált a MacWilliam uraság.
ʹ Hála legyen a Mindenhatónak! ʹ hebegte a püspök.
Másnap aláírták a szerződést, és attól fogva Niall nem tudott másra gondolni, mint hogy Skye
nemsokára az övé lesz. Milyen édesen szemérmes ez a nő még annyi év után is! Milyen imádatra
méltó teremtés: a nagybácsikájára bízza a házasság nyélbeütését ahelyett, hogy maga kötné meg a
szerződést. Niall minden percét betöltötte az emlékezés: de az Angliában oly szerencsétlen módon
felújított ismeretség emlékét elsöpörte annak a fiatal lánynak az emléke, akit hajdanában, régesʹ
régen ismert meg.
Így aztán teljesen készületlenül érte a Lynmouth kastélybeli hűvös fogadtatás. Néhány hét múlt el
csupán a házasság megkötése óta s elmúlt a tél, kitisztult az idő. Niall a MacWilliam várból indult el,
átutazott Írországon, aztán egy O'Malley hajóra szállt Gobbnál, a keleti parton. Bidefordba érkezvén
lovat bérelt ʹ akárcsak néhány esztendeje ʹ és elügetett Lynmouthba. Egyedül érkezett meg, kíséret
nélkül és bejelentetlenül. Átlovagolt a leeresztett felvonóhídon, aztán be az udvarba. Az üdvözlésére
elősiető szolgához így szólt:

ʹ Mondd meg a grófnénak, hogy megjött a férje.
Leesett a derék ember álla. Aztán máris sarkon fordult, és rohant el.
Niall Bürke szép tempósan lehúzta lovaglókesztyűjét, majd belépett a kastély kapuján. Az
előcsarnokba érvén szembetalálta magát a ház úrnőjével. Skye tiszta feketébe öltözött. Higgadt volt
és elegáns ʹ és roppant szertartásos.
ʹ Értesítenie kellett volna, lordom az érkezéséről. Gondjaikba vették a szolgáim a kísérőit?
ʹ Nincsenek kísérőim. Mihelyt kitisztult az idő, elindultam. Nem volt idő üzenni.
ʹ Előkészítünk néhány szobát lordságodnak ʹ közölte Skye. Niall zavartan, tanácstalanul nézett rá.
ʹ Igen ʹ magyarázta az asszony. ʹ még nincs egy éve, hogy a férjem meghalt, és még gyászruhát
hordok.
ʹ Én vagyok a férjed, Skye.

ʹ Úgy kellett volna mondanom, hogy a ͣboldogult férjem" ʹ korrigálta magát hűvösen mosolyogva az
asszony, hanghordozásával adva értésre a férfinak, hogy szerinte otrombán viselkedik.
ʹ Akkor miért kötöttél most házasságot, Skye?
ʹ Engedélyt adtam a nagybátyámnak, hogy keressen számomra férjjelölteket. Semmi többet nem
mondtam. Ehelyett a nagybátyám távházasságot ütött nyélbe a számomra. Csak két napja értesültem
erről a házasságkötésről.
ʹ Nem akartál hozzám jönni?
ʹ Számomra nincs jelentősége, kihez megyek nőül, bár jobb szerettem volna magam kiválasztani az
illetőt. Tudja, Lord Bürke, feltétlenül szükségesnek láttam, hogy férjhez menjek.
Elbeszélte a Dudley ügyet és hangsúlyozta, mennyire fontos önmaga és gyermekei védelme,
oltalmazása.
Szavai megdöbbentették Niallt, s minél inkább fölfogta értelmüket, annál inkább tépelődött:
hányódott a düh és a szánalom között. Az asszony hűvös magatartásából arra következtetett, hogy az
öreg MacWilliamnek még jó darabig várnia kell az unokára. Persze most szájalhatna és ordítozhatna a
házastársi jogairól, de sejtette, hogy az ilyesmivel csak megvetést aratna. Elhatározta, hogy
megjátssza az úriembert ʹ és vár. Szomorú mosoly bujkált a szája szögletében, mert arra gondolt,
hogy folyton csak vár és vár Skye O'Malleyre.
ʹ Arra van szükséged, hogy férfi legyen melletted ʹ mondta. ʹ S erre vajon ki alkalmasabb nálamnál?
Valamikor szerettük egymást. Talán feltámad a szerelmünk.
ʹ De talán nem. Tapasztalatom szerint a szerelem több gyötrelmet hoz, mint boldogságot. Két férfit,
akit szerettem, elrabolt tőlem a halál. Jól emlékszem, Lord Bürke, hogy micsoda keserű szóváltásra

került sor kettőnk között, és jóllehet megbocsátottam magának, mert Geofrey megkért rá, képtelen
vagyok megfeledkezni az akkor elhangzott szavakról.
ʹ Megbántam őket, mihelyt kicsúsztak a számon!
ʹ Mindig indulatos ember voltál, Niall. Indulatos és meggondolatlan. Sose törődtél a cselekedeteid
esetleges pusztító hatásával. A törvény szerint a férjem vagy, igaz, de ha nem foglak tudni ismét meg
szeretni, a házasságunk csak névleg lesz az. Sose adtam oda magam olyan férfinak, akit nem
szerettem.
ʹ Robert Dudleyt talán szeretted?
ʹ Nem. Dudleyt megvetem, mint ahogyan megvetettem Dom O'Flahertyt. ők magukévá tettek
engem, de én sose adtam magam oda nekik. Érted, ugye?

ʹ Nekem pedig nem szokásom bárkit is szerelemre kényszeríteni, kedves feleségem/
ʹ Akkor hát, úgy látszik, egész jól megleszünk, Niall Bürke. Te fogod tudni, mihez tartsd magad, s
velem hasonló lesz a helyzet.
ʹ Minden úgy lesz, ahogy te kívánod, asszonyom ʹ mondta szertartásosan gúnyos meghajlással Niall.
ʹ Mondd csak, a királynő értesült erről a mi házasságunkról?
ʹ Mihelyt hírt kaptam a kötésről a nagybátyámtól, futárt küldtem Hamptom Gourtba.
ʹ Akkor hát Erzsébetnek most már tudnia kell, hogy férfi van melletted a Lynmouth kastélyban.
Igen, Erzsébet tudta. Eleinte dühöngött:
ʹ Hogy merészelt ilyet tenni az a nő? ʹ tajtékzott. ʹ Nem kapott tőlem engedélyt!
ʹ De kapott, asszonyom ʹ vetette ellen William Cecil, Lord Burghley.
ʹ Valóban?
ʹ Igen ʹ mondta hangsúlytalanul a kancellár. ʹ Felséged hónapokkal ezelőtt aláírta a megfelelő
okmányokat. Akkor, amikor Connaught püspöke engedélyt kért, hogy az unokahúga új házasságot
köthessen. Úgy tudom, Lord Bürke valamikor Lynmouth grófnéjának a jegyese volt. Ez a házasság
kitűnő parti, felséges asszonyom. Skye O'Malley egy gazdag ír tengerészfamília, az innisfanai O'Malley
család feje. Úgy vélem, csak akkor fogja elhagyni Angliát, amikor a fia önállóan képes intézni a birtoka
ügyeit, márpedig az még jó sokára lesz. Skye O'Malley családja sose fog fellázadni a korona ellen,
mert attól tart, hogy Skye O'Malley megtorlást szenvedne az ilyesmiért. Úgyhogy egy potenciálisan
erős ellenséget semlegesítettünk. Ugyanez mondható el a Bürke famíliáról. Niall Bürke a connaughti
MacWilliam nemzetség fejének egyetlen örököse. MacWilliam és az emberei nem mernek Anglia
ellen cselekedni, amíg az egyetlen örökös Angliában van; márpedig ott lesz, mert a neje sem távozhat
onnan. Ezért tanácsolom Önnek, hogy írja alá azokat a papírokat, amelyek alapján Lynmouth grófnéja
engedélyt kap új házasságra.

Erzsébet elgondolkozva csücsörített. Leicester igen csalódott lesz. De hát végre is megvolt a maga
szórakozása, s ő, Erzsébet, nem akarhatja, hogy Robert Dudley túlságosan belebonyolódjék a Skye
ügyébe. A végén talán még azzal hozakodna elő, hogy nőül akarja venni a szépséges grófnét. És az a
kedves Skye sem maradhatott volna örökké érzéketlen annak a varázsos Róbertnek a bája iránt.
Ugyan melyik nő maradhat közömbös az ilyen vonzóerővel szemben. Nem, nem; jó, hogy az aranyos
Skye ismét férjhez megy.
ʹ Úgy vélem, az adott körülmények között okos dolog lenne a mostohaapjára átruházni a kis Lord
Southwood gyámjának tisztét ʹ jegyezte meg William Cecil.
ʹ Igen ʹ bólintott elgondolkozva a királynő. ʹ De Rob nagyon szomorú lesz. Nagy hasznot húzott
abból a gyerekből. Úgyhogy valami vigaszdíjat kell találnunk a számára, mégpedig mihamarabb, hogy
azonnal megszakíthassuk a Southwood kapcsolatot. ʹ Erzsébet az egyik titkárához fordult: ʹ írja meg
Lord és Lady Burkeʹnek, hogy gratulálunk a házasságukhoz, és hogy mostantól fogva Lord Bürke a
fiatal Lynmouth gróf gyámja. Küldjön nekik egyidejűleg egy pénztárcát, benne száz aranymárkával, és
egy pár ezüst gyertyatartót. Fűzze hozzá, hogy bármikor szívesen látjuk kettejüket udvarunkban.
Lord Burghley el volt ragadtatva. Lehet, hogy Erzsébet az apja lánya, de annyi bizonyos, hogy az ő,
William Cecil jó tanítványa. Nagyszerűen irányította, eredményesen oktatta ezt a nőt, gondolta, s
most nagyon büszke volt rá.
ʹ Azt hiszem ʹ mondotta. ʹ Lord Dudley örülne, ha megkapná a Dacre örökösnő gyámi tisztjét.
Egyetlen gyermeke a leányzó a megboldogult Lord John Dacreʹnak. Az édesanyja belehalt a szülésbe.
A Tudorʹházból való Erzsébet rábólintott. Igen, Rob valóban örülne ennek a nagyvonalú vigaszdíjnak.
És a királynői befolyásra nagy szükség van odafönt, Északon, ahol a Dacreʹféle határmenti családok
ingadozó magatartást tanúsítanak: hol ehhez, hol ahhoz pártolnak. Az ifjú Southwood hűsége
tekintetében viszont semmiféle kétely nem merül fel.
A királynői üzenetek a királynői ajándékokkal együtt kerültek a címzettekhez. Skyeʹt hidegen hagyta
a tömött pénztárca és a két ezüst gyertyatartó. De végtelenül megörvendeztette a hír, hogy immár
Lord Bürke tekinthető Robin gyámjának. Niall gúnyos mosollyal nézte a diadalának örvendő
fiatalasszonyt.
ʹ Úgy látszik, mégiscsak sikerült hasznodra lennem ʹ jegyezte meg nyájasan.
ʹ Most bizonyára úgy érzed magad, mint aki kielégült ʹ válaszolta gúnyosan Skye.
ʹ Mindenesetre kielégültebb vagyok, mint te, drágaságom. Egyszerűen felfoghatatlan a számomra,
hogy miként tudsz meglenni jeges vízzel az ereidben. Forró, piros vér helyett... Pedig sokkal
érdekesebb vagy, mint az a lány, akit tíz évvel ezelőtt ismertem!
ʹ És te mégis úgy érzed, jó uram, hogy szeretőt kell tartanod.

ʹ Férfi vagyok, asszonyom, és akár beszélünk róla, akár nem, te mégis csak megtagadod tőlem a férji
jogaimat. Türelemre hajlandó vagyok, de szerzetesi életmódra nem.
ʹ De hát én gyászruhát hordok, Niall.

ʹ Az egy álló esztendeje elhunyt urad emlékére... Mi ketten pedig immár két és fél hónapja házasok
vagyunk.
ʹ Pontosan egy éve halt meg Geofrey ʹ mondotta Skye remegő hangon. Kirohant a szobából, hogy
Niall ne lássa a könnyeit.
Niall halkan káromkodott magában. Kedvelte Geofrey Southwooʹdot annak idején, de egyre inkább
unta, hogy a szelleme ott lebeg kettejük között. Azt hitte, Skye előbbʹutóbb elfogadja az új
házasságot. Ehelyett, ahogy múlnak a napok, egyre hűvösebben, egyre tartózkodóbban viselkedik.
Nem hagyhatják ott Lynmoutht, amíg a kis Robin be nem tölti hatodik vagy hetedik életévét, s nem
küldhetik el valamelyik családhoz apródnak. És közben neki, Niall Burkeʹnek, Geofrey Southwood
házában kell laknia. Geofrey Southwood kisfiának apja lehet ugyan, de Geofrey Southwood
özvegyének igazi férje nem, pedig hát az asszony most már az ő felesége.
A gyerekek könnyen, gyorsan befogadták.
ʹ Te már a harmadik apám vagy, tudodʹe? ʹ jegyezte meg Willow közömbösen. ʹ Az első a
születésem előtt meghalt, a második tavaly. Remélem, te tovább fogsz tartani.
ʹ Igyekezni fogok ʹ hangzott az ünnepélyes válasz. Robin örült, hogy férfi került a családba.
ʹ Hogyan szólítsalak? ʹ kérdezte.
ʹ Hogyan szeretnél szólítani, Robin?
ʹ Hát... azt hiszem, papának nem hívhatlak, mert úgy szólítottam az édesapámat.
Kissé megremegett a kisfiú hangja.
ʹ Értem. Mondd csak, miért ne szólíthatnál Niallnak? Merthogy ez a nevem. Úgyhogy... ha anyád nem
ellenzi, nekem semmi kifogásom.
Ezzel a gyerekek el voltak intézve, a felnőttek között azonban nem ment ilyen simán a dolog. Niall
átvette a Lynmouth birtokok ügyeinek intézését, amit Skye nem ellenzett. Az asszony állandóan
gondterheltnek látszott. Délutáni vitájuk után Niall megfogadta, hogy este meghódítja, leveszi a
lábáról; de Skye nem jelent meg a vacsoránál.
ʹ Hol marad az úrnőd? ʹ kérdezte Lord Bürke Daisytől, aki az úr és az úrnő személye körüli többi
szolgával együtt a díszteremben étkezett, a másik asztalnál. Daisy fölállt, az urasághoz lépett és
bókolt.
ʹ Azt hiszem, méltóságos uram, hogy az úrnő elment a vitorlásán ʹ mondta azután.

ʹ A vitorlásán?
ʹ Igen, lordom. A vitorlás a szirtek alatt horgonyoz. Az öcsém, Wat gondozza. Boldogan kalauzolja
oda lordságodat, ha óhajtja.
Niall elgondolkozva fejezte be az étkezést, aztán magához intette a fiút.

ʹ Mondd csak, Wat, Lady Bürke elvitte a vitorlását? ʹ érdeklődött. Wat zavartan toporgott, de azért
bólintott. ͻ
ʹ Tudodʹe, hogy hova ment? ʹ faggatózott tovább a lord.
ʹ Nem tudom, uram ʹ felelte Wat. De gyanította, hogy úrnője átment Lundy szigetére. Már ismerte a
grófné szokásait.
ʹ Gondolod, fiacskám, hogy még ma este visszajön?
ʹ Talán igen, talán nem, méltóságos uram. Néha távol marad egész éjszakára, máskor késő este
visszajön. O meg a tenger nagyon jó barátok.
ʹ Köszönöm, Wat ʹ mosolygott rá Niall. ʹ Szeretném, ha most megmutatnád, hol horgonyoz az a
vitorlás.
ʹ Igenis, uram ʹ hangzott az engedelmes válasz. Niall mosolygott a bajsza alatt. Nem vitás, hogy Wat
hűségesen szolgálja Skyeʹt. Veszedelmesen érti az a nő, hogyan láncoljon magához embereket
eltéphetetlen kötelékkel, hogy aztán vakon, ádázul kövessék.
A fiú szó nélkül lépkedett a magas termetű ír uraság előtt, amíg végül a barlanghoz értek. Lord Bürke
összevonta a szemöldökét meglepetésében. Jókora barlang, ráadásul jól ki van világítva. Látta a
széles bejáratot, s kiment a sziklapadra. Látta a vízhez vezető lépcsősort meg a vaskarikát.
ʹ Most visszamehetsz, Wat ʹ fordult a fiúhoz. ʹ Én még itt maradok egy darabig.
A fiú szemlátomást kínos helyzetben volt, de vállat vont, és már ment is föl a lépcsőn. Nem az ő
dolga, hogy megmondja az uraknak, mit csináljanak, mit ne.
Kellemes, meleg április este volt. Niall kiült a sziklapadra; mögötte a barlang. Nézte a naplementét.
Simán sötétlett a víztükör. Egyre sötétebb lett a mennybolt, kigyúltak az első csillagok ʹ szinte
félénken, tapogatózva, mintha nem tudnák biztosan, vajon elfoglalhatjákʹe már a helyüket. Niall
mozdulatlanul ült a kemény kövön. Most már koromfekete volt az égbolt, a csillagok már nem
pislákoltak halványan, hanem villogtak, akár a gyémánt. Szél kerekedett, párásodni kezdett a levegő.
De Niall csak várt tovább. Hová mehetett Skye? S vajon visszajönʹe még ma este? Íme, Skye életének
egy új ʹ számára eddig ismeretlen ʹ oldala! Közben hideg lett, és Niall szemrehányást tett magának,
amiért nem hozott köpenyt.

Egyszerre csak Wat hangját hallotta:
ʹ Elhoztam lordságod köpenyét, és Daisy egy üveg bort is küldött ʹ mondta.
Niall szinte megmerevedve állt fel, átvette a prémmel bélelt köpenyt és didergő teste köré tekerte.
ʹ Köszönöm, fiacskám ʹ mondta, miközben kihúzta a borosüvegből a dugót. Nagyot kortyolt belőle,
és hálás volt a melegért, amely átjárta a zsigereit s aztán terjedt, terjedt fölfelé. Wat meggyújtotta a
jelzőfényeket.
ʹ Későn fog megjönni az úrnő ma este ʹ vélekedett.

ʹ Megvárom ʹ közölte Niall.
Wat visszabújt a barlangba, s Niall hallotta, amint baktat fölfelé a lépcsőn. Csend volt megint, csupán
a tenger vize csapdosta halkan a sziklazátony kövét. Niall elszunnyadt. Amikor felriadt, megpillantotta
Skye kis hajóját: közeledett a kora hajnali derengésben. Lassan feltápászkodott, megrázta szikár
alakját, hogy meglazítsa izmait, és lesétált a lépcsőn, hogy elkapja a kötelet, amelyet a felesége
hanyagul elébe hajított. A vaskarikához erősítette, aztán odanyújtotta a kezét, kisegítette az asszonyt
a kis hajóból. Amikor Skye elsuhant mellette, a férfi érezte, hogy az asszony tengerészöltözéke
dohányszagot áraszt. Megrohanta a féltékenység, és alig bírt uralkodni a hangján.
ʹ Hol a fenébe voltál? ʹ kérdezte.
ʹ A tengeren ʹ válaszolta kurtán Skye, és összeszűkült kék szeme.
ʹ Egész éjjel vártam rád!
ʹ Valóban? Meg vagyok hatva.
ʹ Nem voltál a tengeren az egész idő alatt, annyi bizonyos ʹjelentette ki határozottan Bürke.
ʹ Nemʹe?
Hátranézett a válla felett Skye; gyönyörű arcán ingerkedő mosoly.
ʹ Nem bizony, Skye. Kivéve, persze, ha rászoktál a dohányzásra.
ʹ Ezt meg hogy érted?
ʹ Csak úgy bűzlik a ruhád a dohányszagtól. Megállt az asszony, és a zekéjét szimatolta.
ʹ Teljesen igazad van Niall ʹ állapította meg, aztán ment tovább. Szó nélkül.
Lord Burkeʹnek néhány pillanatra földbe gyökerezett a lába a döbbenettől. Szeretője van a
bestiának! Ez az egyetlen lehetséges magyarázat. Mi lehet benne, Niall Burkeʹben a hiba, hogy a
feleségei rendre más férfiaknál keresik a boldogságot? ͣUgyan! Semmi az égvilágon!" csapott az
öklével a tenyerébe. Visszagondolt a nőkre, akik a gyönyörtől zihálva feküdtek alatta. Nem fogja
hagyni, hogy Constanza emléke megfossza a józan eszétől.
Hirtelen meghallotta odafentről az ajtózár kattanását, s ez visszazökkentette a jelenbe. A kis ribanc!
Azzal az ürüggyel tartotta őt távol, hogy gyászolja Geofrey Southwoodot, közben pedig folytonʹ
folyvást elhajókázott a szeretőjéhez! Mekkorákat röhöghettek rajta, a fölszarvazott férjen, az asszony
meg a szeretője! Nőttön nőtt a haragja. Vajon ki lehet az az ember?
Határozott léptekkel ment föl a lépcsőn. Nem vagyok hajlandó tovább várni, gondolta. Vége Skye
kisded játékainak! És ha dűlőre viszem vele a dolgot, utána elsüllyesztem azt a rohadt kis vitorlás
hajót, hogy többé ne tudjon elszökni innen az asszony! Jó, jó, ez itt a Lynmouth kastély és Skye:
Lynmouth grófnéja; de azért Lady Bürke is, és világosan értésére szándékozom adni ezt a tényállást.
Az idők folyamán Niall Bürke meg tanulta becsülni a körültekintő, kifinomult cselekvést. A lakrészébe
érve szólította személyes inasát. És Mick jött, rohanvást.

ʹ Fürdőt! ʹ parancsolta a gazda. A tölgyfa dézsa rövidesen megtelt forró vízzel. Niall jó félórát töltött
mosdással. Alaposan megmosta rövidre nyírt, hullámos fekete haját is. Kimászott, és a kandalló előtt
állva jó erősen ledörzsölte magát a törülközővel. Végignézett magán; még mindig karcsú volt; teste az
érett férfié. Melege lett, és megpezsdült a vére, amikor Skyeʹra gondolt. Mick ráadta a köntöst, és
Niall a felesége hálószobáját az övével összekötő ajtóhoz lépett.
Mint a kandalló előtt álló dézsa bizonyította, Skye is éppen az imént fürdött meg. Meztelenül ült
öltözőasztalánál, hosszú, fekete haját fésülve. Közben Daisy ágyazott. Férje megjelenése váratlanul
érte Skyeʹt, és az asztal szélén heverő csipkés kendő után kapott. De Niall kiragadta a kezéből. Skye
gyanút fogott és felugrott.
ʹ Eridj ki, Daisy! ʹ vakkantott Niall a komornára.
ʹ Maradj itt, Daisy! ʹ hangzott Skye kétségbeesett ellenparancsa.
Daisy rémülten kapkodta a fejét ʹ hol a gazdára, hol az úrnőre nézett. Rettentő kínos helyzetbe
került. Niall fenyegető lépést tett feléje, mire Daisy sikoltozva menekült ki a szobából, becsapva maga
mögött az ajtót. Niall magabiztos mozdulattal bekattintotta a zárat, aztán két vagy három lépéssel a
kettejük lakrészét elválasztó ajtónál termett, és bezárta azt is. Közben sikerült elkapnia Skyeʹt, aki
éppen azon az ajtón át próbált elmenekülni.
Ott tornyosult az asszony előtt; csinos, markáns arca sötétlett a dühtől. Pillantásából hideg, ezüstös
fény áradt; ilyen hidegen Skye még sose látta villogni Niall szemét. Érezte az asszony, hogy
összeszűkül a gyomra, s hogy már a torkát szorítja a félelem. Küszködött, hogy valamiképpen leplezze
rémületét.
Niall az ajtónak döntötte feleségét, s a két karja börtönráccsá záródott az asszony köré. Több
szívverésnyi idő telt el, de egyikük sem beszélt. Nem kerülte el a férfi figyelmét, hogy Skye karcsú
nyakán lázasan lüktetnek az erek az ijedtségtől. Végül aztán az asszonynak sikerült megszólalnia:
ʹ Nincs hozzá jogod ʹ suttogta rekedten.
ʹ Több jogom van hozzá, mint a szeretődnek! ʹ vágta rá a férfi, miközben szemét a nő tökéletes kis
mellére szögezte. A rózsaszín mellbimbókat ezúttal a rémület merevítette meg.
Az asszonyt készületlenül érte a vád.
ʹ A szeretőm? De hát... nekem nincs szeretőm! ʹ mondta szinte dadogva.
ʹ Távol vagy egész éjszaka, és amikor hazaérsz, csak úgy bűzlik a ruhád a dohányfüsttől! És akkor még
van képed kijelenteni, hogy nincs szeretőd?! Akkor hát milyen magyarázatot tudsz adni?! Csak azt ne
mondd, hogy semmi közöm az egészhez! A feleségem vagy!
Jézus Mária!" sopánkodott magában Skye. ͣNem mondhatom meg neki, hisz úgyse értené! Nem
mondhatom meg, hogy fájdalmat okoztál nekem, tehát elvitorláztam Lundy szigetére, ahol egy jó
barátom lakik.͟ Hogyan mondhatná meg, hogy Adam de Mariscóval egy egész éjszakán át csak
beszélgettek, és hogy a dohányszagnak az a nyitja, hogy Marisco újabban pipázik? Hogyan
magyarázhatná meg egy férjnek az egész Marisco jelenséget? Niallnak nem szabad megtudnia, hogy
Adam régebben valóban a szeretője volt: hiszen Marisco éppoly kevéssé akar összeütközésbe kerülni

Lord Burkeʹkel, mint amilyen kevéssé kívánja Skye Niall orrára kötni a kettejük ʹ Adam és az ő ʹ testi
kapcsolatának a dolgát.
Fölpillantott a férjére, és megijedt attól, amit az ezüstösen csillogó szemekben látott.
ʹ Nincs nekem szeretőm, Niall ʹ mondta ismét.
ʹ Akkor hát rászoktál a dohányzásra, drágám?
ʹ Lehet ʹ válaszolta szorongva az asszony.
Feleletképpen Niall a kezébe fogta a felesége állát, és szenvedélyesen szájon csókolta a nőt. Nyelve
villámgyorsan hatolt be az asszony ajkai közé. Aztán engedett a szorításból.
ʹ Hazudsz, Skye! ʹ jelentette ki kegyetlen nevetéssel. ʹ Jó illatú a szád, jó szagú a leheleted. Nyoma
sincs semmiféle dohányfüstnek. Mondd, még miféle hazugságokkal etettél eddig?
ʹ Igenis, elsüllyesztettem azt a rohadt csónakodat ʹ vicsorgott az asszonyra. ʹ Nem hagyhatom, hogy
elszökjél a szeretődhöz, aztán azt állítsd a fattyaidról, hogy az én fiaim.
ʹ Ilyen tisztességtelennek nézel engem, Niall Bürke? ʹ üvöltött rá Skye. ʹ Ismétlem: nincs szeretőm/
Kirántotta magát a férfi szorításából, és felrohant a lépcsőn.
Nagyon gondterhelt volt Skye. Nemsokára esedékes a hajók tömeges érkezése Indiából. Éppen aznap
jött hír Bidefordból: fél tucat hajó már egyʹkét napon belül itt lesz. Üzennie kell Mariscónak és a
saját, jelenleg Lundy szigetén az utasításaira váró flottájának. Ha ő nem mehet át, az ottaniaknak kell
vele érintkezésbe lépniük.
Mihelyt leszállt az est, Skye fölbaktatott a nyugati vártoronyba. A Lundyvai szembenéző legfölső kis
helyiség ablakában két jelzőtüzet gyújtott. Az egyiket magasabbra, a másikat alacsonyabbra állította.
Nyugodt volt a tenger, s odaát, Lundy szigetén, a Marisco vártoronyban őrködő fiú csak nézett
meredten, megdörzsölte szemét, aztán ismét a jelzőtűzbe bámult. Majd a gazdájához sietett. Adam
de Marisco látcsővel fogta be a távolságot. Az egyik feljebb, a másik lejjebb... ez azt jelenti: ͣGyere
azonnal. Szükségem van rád.͟ Az elmúlt tél szerencsétlen Dudley incidense nyomán állapodtak meg
ebben a jelzésben. De hát most vajon miért van éppen őrá szüksége az asszonynak? Hát a férje?
Viszont Skye nem az a nő, aki eltúlozná a dolgok jelentőségét. Ha ott az a jelzés, akkor valóban
szüksége van őrá, Adam de Mariscóra.
Nem kapott valami jó szelet, és többször is kénytelen volt irányt változtatni, így hát csak néhány óra
múlva ért a Lynmouth kastélyhoz. Bevitorlázott a barlangba, egészen a kikötőhelyig. Skye hajója nem
volt ott, de az asszony igen. Már várta őt.
ʹ Ó, Adam! Hál istennek, hogy átjöttél! Már féltem, hogy nem láttad meg a jelzésemet.
Segített kikötni a férfi vitorlását, és Adam kimászott a partra.
ʹ Hát a hajód hol van, kislány? ʹ tudakolta.

ʹ A férjem elsüllyesztette, Adam. Azt hiszi, arra használtam, hogy valami szeretőhöz járjak. Tudod, a
legutóbbi kirándulásomkor az öltözékem átitatódott a te átkozott dohányodnak az illatával, és az
uram megérezte a szagot.
Marisco halkan füttyentett.
ʹ És hogy magyaráztad ki magad? ʹ érdeklődött.
ʹ Sehogy.
ʹ A fenébe is, Skye! Az őrületbe kergeted azt az embert! No, talán majd lehiggadsz, amikor majd
gyermeket vársz.
ʹ Nem lesz gyerek ʹ nevetett fel nyersen az asszony. ʹ Nem lesz gyerek, Adam, mert ez a házasság
csak névleges. Annyira felmérgesítettem Burkeʹöt, hogy megfogadta: csak akkor tesz magáévá, ha
megkérem rá. Márpedig én soha nem fogom megkérni rá. De nem ezért hívtalak ide, Adam. Hírt
kaptam ma reggel, hogy néhány napon belül hat hajóból álló konvoj érkezik Bidefordba: három
angol, két francia, egy holland hajó.
ʹ Ismered az útirányukat?
ʹ Ismerem, Adam ʹ válaszolta izgatottan Skye. ʹ Mind a hatot foglyul akarom ejteni. Gondolod, hogy
MacGuire és a legénysége el tudja végezni a munkát?
Marisco elgondolkozva vakargatta az állát. Megvillant szürkéskék szeme.
ʹ Hol gondolod végrehajtani az akciót? ʹ kérdezte.
ʹ A Clear partfok közelében. Sok a búvóhely arrafelé.
ʹ Istenemre, vakmerő egy nőszemély vagy! Igen, azt hiszem, MacGuireʹnak és az embereinek
sikerülhet a dolog.
ʹ Helyes! Akkor mondd meg MacGuireʹnak, hogy tekintse ezt a parancsomnak ʹ nevetett Skye. ʹ
Dudleynak ötven százalékos részesedése van a konvoj egyik hajójában. Úgyhogy én bizony
tönkreteszem.
ʹ A királynő majd megtéríti a kárát ʹ jegyezte meg Adam.
ʹ Ez igaz. De csak nagyon nehezen, fogcsikorgatva, mivel az ő kincstára sincs olyan nagyon tele
manapság, és mivel ő is részesedne a rakomány hasznából, veszteség fogja érni.
ʹ Hová küldessem a portékát, Skye?
ʹ Azt hiszem, tartsuk meg a rakományokat a nyár derekáig. Akkor nagyobb a hajóforgalom, és valami
friss botrány elmossa a régit. Nem lenne biztonságos, ha már most értékesítenők a rakományt.
ʹ Nos jó. Ha további utasításaid nincsenek, kicsim, akkor én indulok máris. Nem hinném, hogy Lord
Bürke különösen örülne, ha itt találna.

ʹ A fenébe Lord Burkeʹkel! Ó, Adam, szerezz nekem egy hajót! Beleőrülök, ha itt kell rostokolnom
vagy inkább raboskodnom.
ʹ Hát... nem tudom, Skye. Nem vagyok biztos benne, hogy bölcsen cselekszel, amikor dacolsz vele.
Várj egy kicsit, kislány, amíg kissé lecsillapodol. Két hét múlva újra itt vagyok. Vihar esetén pedig az
azt követő első tiszta éjszakán.
ʹ Rendben van, Adam ʹ mondta kissé duzzogva Skye. ʹ de mondd csak, miért érzem úgy, hogy te vele
rokonszenvezel?
ʹ Hát csak azért ʹ vigyorgott rá Adam most már a hajójából ʹ, mert részvétet érzek iránta. Nem
tudom elképzelni, hogy valaki a házastársad és ugyanakkor nem szerelmeskedik azzal a vonzó kis
személyeddel. Nem tudom, bolondʹe az az ember, vagy pedig szent...

ʹ Ezt bizony én se tudom, Marisco ʹ nevetett Skye, és odahajította Ádámnak a hajókötelet.
ʹ Nem gondolod, hogy legfőbb ideje megbizonyosodni felőle? ʹ kérdezte Marisco, s aztán Lundy
urának kis hajója máris a tengeren vitorlázott; irány: hazafelé.
Skye tanácstalanul álldogált, aztán megvonta a vállát. Ezek a férfiak! Mindig, de mindig
összetartanak.
De Adam szavai nem mentek ki a fejéből. Valóban, kiféleʹmiféle ez a Niall Bürke? Ráeszmélt, hogy
nem tudja. Visszatekintve, maga előtt látta az elkényeztetett gyermekasszonyt, aki Skye O'Malley
tizenöt esztendősen volt; maga előtt látta a ͣFekete", a ͣSötét" O'Malley kedvenc kislányát. És
emlékezett, mit érzett, amikor először találkozott Niall Burkeʹkel, s amikor hirtelen ráébredt:
találkozott a férfival, akit egész életében szeretni fog. Micsoda naiv, ártatlan kis jószág volt ő! Hiszen
az óta már két férfit is szeretett, úgyhogy megtudta, megtanulta: lehet egynél több férfit is szeretni.
De hát valóban szeretteʹe valaha Niall Burkeʹöt, vagy csupán az érzékei vonzották hozzá? Az a
körülmény taszította Niall karjaiba, hogy mérhetetlenül utálta azt a szegény Dom O'Flahertyt. Ugyan
mit tudott a tíz évvel ezelőtti Skye O'Malley az életről, a világról, a férfiʹnő kapcsolatról?
Mélységesen megrázta, hogy hirtelenében hozzáadták Niallhoz, a beleegyezése nélkül. És
elkomorodott, amikor eszébe jutott, hogy az egykori gyermek módján cselekedett, naivul,
gyermetegen, ahelyett, hogy a jó oldaláról fogta volna fel a dolgot. De hát akkor... akkor valóban
meglepőʹe, hogy Niall úgy bánik vele, mint valami gyerekkel?
Utóvégre Niall megérti, hogy az asszonynak szabadságra van szüksége. Kezdetnek nem rossz! Vonzó
férfi; nincsenek visszataszító szokásai: nem habzsolja az ételt, és nem szellent a nyilvánosság előtt.
Szereti a gyermekeket és viszont. Ha arra gondolt, hogy miféle alakhoz adhatták volna férjhez, hát
Niall Bürke bizony ragyogó eredménnyel állja az összehasonlítást.
Csakhogy elsüllyesztette a vitorlását, és azzal vádolja, hogy szeretőt tart! Felsóhajtott. Megint csak
nem tudta meggyőzni önmagát Niall ördögi ʹ vagy angyali ʹ mivoltáról.
Visszament a díszterembe. Niall nagy lárma közepette hancúrozott, játszadozott Robinnal és Willowʹ
val. Skye egy asztalhoz telepedett, csendben nézte hármukat, szelíd mosollyal a szája szögletében.

Olyan jó ez az ember az ő gyermekeihez! Furdalta a lelkiismeret, amikor arra gondolt, hogy lám,
Khalidot és Geofreyt gyermekkel, gyermekekkel ajándékozta meg, de Niall... hát Niallnak talán nincs
joga, hogy gyermekeket kapjon tőle?
ʹ Éhes vagy, asszonyom? ʹ telepedett mellé a férje. ʹ No, eridjetek innét, ti kis vadállatok! ʹ
szólította fel a gyerekeket. ʹ Adjatok puszit a mamátoknak, aztán, mars az ágyba!
Skye magához ölelte a két gyereket. Az orrával érintette Robin aranyfürtjeit, s megcsókolta Willow
fekete fejebúbját.
ʹ Jó éjszakát, mama! ʹ búcsúzott a kisfiú.
ʹ Jó éjszakát, Robin. Szép álmokat.
ʹ Jó éjszakát, mama! ʹ mosolygott rá Willow. ʹ Úgy szeretem az új papánkat! ʹ mondta lelkesen. ʹ Te
nem?
Mosolyra rándult Niall ajka, és az ezüstös szemek belepillantottak a zafírkék szemekbe. És Skye
elpirult, amikor a mély férfihang vontatottan megkérdezte:
ʹ Nos, mama? Te nem szeretsz?
ʹ Ne butáskodj, Niall ʹ korholta dünnyögve a férjét az asszony. ʹ Az Isten adjon neked szép álmokat,
Willow. No, akkor zsupsz az ágyba.
A gyerekek Niallhoz rohantak és ölelgették, aztán elsiettek.
ʹ Hol voltál? ʹ érdeklődött csöndesen a férfi.
Csípősen akart válaszolni Skye, de aztán nyelt egy nagyot.
ʹ Odalent, a vitorlás barlangjában ʹ felelte.
ʹ És azok a jelzések a nyugati torony ablakából? Tehát látta őket Niall!
ʹ Ja! Szólnom kell Daisynek, hogy oltsa el a jelzőtüzeket. ʹ Aztán egy ártatlan kis hazugsághoz
folyamodott: ʹ Egyezményes jelek a Lundy szigetén állomásozó hajóimnak, MacGuire részére.
Niall kezdte érteni. Persze! MacGuire nagy dohányos: pipázik!
ʹ Ott voltál múlt éjszaka, Skye? Lundy szigetén? ʹ Ott.
ʹ De hát, az ördögbe is, miért nem mondtad meg?!
Úristen! MacGuireʹnál volt az asszony, ő pedig féltékenységi jelenetet rendezett! ͣMicsoda egy
barom vagyok! Még hogy szeretője van...!"
ʹ Nem tetszett a modorod. Ahogy kérdőre vontál ʹ válaszolta gőgösen Skye. Tudta, hogy milyen
irányba fordultak Niall gondolatai, de nem cáfolta meg a férje téves benyomását.
ʹ A fenébe is, Skye! Hisz' tudod, hogy milyen könnyen elvesztem a fejem, ha rólad van szó. Bocsáss
meg, drágám.

A bocsánatkérés nyomán Skye áradó melegséget érzett a szívében a férje iránt. Akinek voltaképpen
nem hazudott,* amikor azt mondta, hogy MacGuire odaát van, Lundy szigetén. Ö, Niall hitte azt, hogy

MacGuire társaságában időzött. Az Adam de Mariscóval töltött idő éppoly ártatlanul telt el persze, de
ezt túlságosan nehéz lenne megmagyarázni. Nem biztos, hogy Niall elhiszi: csupán jó barátok ezzel a
robusztus fiatal óriással. Maradjunk most ennyiben, a MacGuire verziónál, gondolta Skye.
ʹ Megbocsátok, én jó uram ʹ mondta kedvesen. Felállt, és tartózkodó tekintettel kérdezte: ʹ
Menjünk lefeküdni, férjuram?
Ezzel lassan kisétált a teremből.
Lord Bürke egyʹkét percig még elidőzött a kandalló előtti padon. Fehérbort hörpintgetett egy kis
kupából. Rejtély ez a nő. Csak most eszmélt rá Bürke, hogy nem mondta meg neki Skye, miért
jelezget a Lundy szigetén állomásozó embereinek, sőt azt sem, hogy mit keresnek ott az emberei. Nos
jó, gondolta Niall, meg kell tanulnom megbízni benne. Idővel majd úgyis mindent elmond. Egyelőre
azt látom, hogy lassanʹlassan olvadozik a jég...
Hálószobájába érvén látta, hogy Mick már várja a fürdővel. Gyorsan lemosakodott, aztán alaposan
megtörülközött és köntöst kanyarított magára. Majd Skye szobájába lépett. Éppen két szolgáló tolta
ki a dézsát az ajtón.
ʹ Elmehetsz, Daisy ʹ mondta Skye. Csak egy kendő volt a testén.
Becsukódott az ajtó a három lány mögött. Niall egy pillanatig tétovázott; nem egészen tudta, mitévő
legyen. Nem akart rögtön nekiugrani az asszonynak, hátha félreértette a jelzést.
Skye elfordult a tűztől, és hagyta a padlóra csúszni a kendőt. Elmosolyodott, amikor látta, hogy a férfi
ezüstszürke szeme fellángol, és kerekre nyílik az elébe táruló látványtól. Lassan odament Niallhoz s
megállt előtte, hogy kioldja a férfi köntösének övét. Egyik tenyerét a férje mellére helyezte, a
másikkal a köntös alá nyúlt, és tantaluszi kínokat okozva simogatta Niall mellkasát, csiklandozta a
mellbimbóit, borzolta a puha, sötét szőrzetet. Niall úgy érezte, hogy elakad a lélegzete. Skye keze már
a vállát cirógatta, aztán a hátát, gyengéden gereblyézve lefelé a körmeivel, s a férfi beleborzongott a
becézgetésbe.
A kék szemek foglyul ejtették a férfi pillantását, az ajkak csábos kis mosolyba kunkorodtak. Aztán
szélesre tárta a férfiköntöst a női kéz, lehántotta a ruhadarabot, és ruhátlan testét a férfi meztelen
testéhez szorította. Aztán Niall meghallotta az asszonyi suttogást:
ʹ Szeress engem, férjuram!
ʹ Skye... ʹ szólt rekedten. Nem volt biztos benne, hogy egyáltalán meg tud mozdulni.
ʹ Gyere! ʹ fogta kézen Skye, és az ágyhoz vezette. Niall szenvedélyesen csókolgatta feleségét. Skyeʹ
jal forogni kezdett a világ. Egyszer, valamikor régen ʹ inkább álomnak tűnt, ʹ amikor ez a férfi vette el
a szüzességét. És most, amikor Skye már azt gondolta, hogy soha többé nem teszi meg, íme, megint
odaadta magát Nial Burkeʹnek. Pompás, nagyszerű érzés volt, és Skye most már nem is értette, miért
tagadta meg a testét oly sokáig a férfitől.

ʹ Szeretlek Skye ʹ mondta Nial a gyönyörűséges vihar elmúltával, magához szorítva az asszonyt. ʹ Egy
szép napon talán visszaszerzem a szerelmedet. Most mindenesetre köszönöm, ami történt.
ʹ Nem tagadom meg többe tőled a testemet, Nail. Ami pedig a többit illeti, újra kell kezdenünk
kettőnknek az egészet. Ahhoz képest, ami most kialakulhat kettőnk között, nagyon is jelenéktelen az,
ami régen történt közöttünk. Bele kell törődnöd a lelked mélyén, hogy én nagyon szerettem két
férfit. Készségesen elfogadtad e két szerelem gyümölcseit: a gyerekeket. Miért ne fogadnád hát el
ennek a két szerelemnek a tényét is? Én is beletörődtem, én is elfogadtam, hogy nőül vetted szegény
Constanzát amikor engem holtnak hittél. Nos, azok, akik rövid, de gyönyörű időszakokra oly fontos
részei voltak a kettőnk életének, eltávoztak, nincsenek többé, itt hagytak kettőnketʹ egymásnak.
Innen folytatjuk az életet, és ha Isten is úgy akarja, újra szeretni foglak.
Niall elégedett volt. Sőt, több ez, mint amennyit remélni, mert, gondolta.
Szorosan ölelte a feleségét, és boldogan aludt el. Skye: még egy ideig ébren feküdt a gyöngéd
szorításban. Kibékült hát Niallal, és nagyon örült neki.
A kastély többi lakója hamar észrevette, hogy a grófnéjuk és az új férje megkötötték a békét
Gyönyörűnek ígérkezett a nyár. A királynő üzent; kérte, hogy Burkeʹk látogassanak el az udvarba.
Válaszában Niall esedezett Őfelségének, engedélyezzen Burkeʹéknak szigorúan magánjellegű nyári
nászutat. S királynő, aki szerelmes volt a szerelembe, közölte királyi beleegyezését.
Elérkezett a május. Ünnepnek számító első napja tökéletes volt: melegen sütött a nap, szellő se
rebbent.
Robert Small hosszú tengeri útra távozott, s nélküle a nővére nagyon szomorúnak és magányosnak
érezte az életét.

Zöld, piros, sárga, kék, lila színekben pompáztak a táncosok jelmezükön vidáman csilingelő
rézcsengettyűk, fehérʹ, ezüstʹ, aranyszínű selyemszalagok. Öt zenész játszott: kettő fűzfa sípon,
kettő tamburindobon, egy pedig dudán. A táncosok hármas csoportokra oszlottak, és szökellni
kezdtek a zene ütemére. Csodálatos mulatság volt, s tágra kerekedett a gyönyörűségtől a kis gróf
meg a nővérkéje szeme.
Skye két gyermeke most volt először igazán boldog, amióta Geofrey Southwoodot és a kis Johnt oly
tragikus módon elvesztette a család. Robin egykori gyámjának, Dudley lordnak szórványos látogatásai
mindig megrémítették mindkettőjüket. Nagyon kicsik voltak még, úgyhogy nem értették, mi megy
végbe édesanyjuk és a pökhendi nemes úr között, annyit azonban érzékeltek, hogy valami nagyon
nincs rendjén, és szorongtak ʹ saját magukért is, édesanyjukért is. Most viszont minden csupa vígság,
csupa öröm; Skye és Niall olykor úgy vihog, akár a pajkos gyerekek, és sok időt tölt a hálószobában.
Vajon miért van szüksége oly sok alvásra a szülőknek? ʹ ezt se Willow, se Robin nem értette.
Felfoghatatlan...
A hat hajóból álló konvoj, amelyre Skye várt, menetrendszerűen megérkezett, és a Clear fok
közelében szépen kifosztották az O'Malley hajók. Az üres raktárakkal Bidefordba érkező konvoj
beszédtéma volt az egész vidéken. Skye alig bírta türtőztetni magát, hogy világgá ne kürtölje diadalát.

A rajtaütés sikeréről már jóval az előtt tudomást szerzett, hogy Bidefordból hírt kapott róla: a Lundy
szigetén, a Marisra tanyán megvillanó zöld jelzőfény tudatta vele a győzelem hírét. Az első tavaszi
siker okozta elégedettsége tudatában Skye a férje karjaiba omlott, ahol is ʹ időlegesen ʹ teljességgel
megfeledkezett a külvilágról.

24. fejezet

Erzsébet nemrég jött meg vadászatból. Vörösesbarna hajának csuromvizes tincsei az orcái mellett
bodorodtak, tarkójához tapadtak. Átázott fekete bársony vadászruhája is. És szigorú volt a szeme
pillantása, lángvörös az arca, miközben Cecil beszámolóját hallgatta.
ʹ A konvojt a Clear fok közelében támadták meg ʹjelentette Cecil, Lord Burghley. ʹ Három angol, két
francia, egy holland hajóból állt a konvoj. Mindenestül kirabolták. Szőröstülʹbőröstül. A francia és a
spanyol követ egyaránt nyomatékos panaszt tett nálam.

ʹ De hát miért? ʹ kérdezte Erzsébet. ʹ Bebizonyosodott talán, hogy a kalózok angolok voltak?
ʹ Nem, asszonyom. Lobogó nélkül közlekednek, és a legénységet kézʹ és füttyjelekkel vezénylik. Az
egyik francia kapitány azonban kijelentette, hogy a fosztogató hajók vonalának síkmetszete
jellegzetesen angol, és a három angol kapitány egyetért ezzel az észrevétellel.
ʹ Az istenit! ʹ káromkodott a királynő. ʹ Azt persze megértem, hogy angol kalózok francia és
spanyolʹholland hajókat rohannak meg. De hogy a honfitársaik hajóit támadják meg, hát az
alávalóság! Mondja csak, Cecil, ugyanazok a kalózok a tettesek, akik már az elmúlt nyáron
fosztogatták a hajóinkat?
ʹ A jelek szerint igen, felséges asszonyom.
ʹ Azt akarom, hogy elfogják őket ʹ szögezte le a királynő igen határozottan.
ʹ Ez természetes, drága hölgyem ʹ mosolygott a kancellár. ʹ Bátorkodtam fölvázolni egy szerény
tervet, amelyet ezennel felséged elé terjesztek, jóváhagyásra. Fülöp spanyol király, felséged
boldogult nővérének a férje, nőül vette Isabelle de Valois francia hercegnőt. Most igencsak
szorgalmazza, hogy a Habsburgʹházból származó unokaöccse, Károly, felséged férje legyen. Ezért
aztán nagy kincseket szállító spanyol hajó érkezik az Újvilágból, és rakományát Károly főherceg
nevében önnek ajánlják majd fel.
ʹ Csalétekként fogjuk használni ezt a hajót ʹ folytatta Cecil. ʹ A kincsszállítmányt kísérő állítólagos
kereskedelmi hajók: a mi álcázott hadihajóink lesznek. A vakmerő kalózok azt hiszik majd, hogy
könnyű zsákmányt ejthetnek, de bele fognak esni a csapdánkba. A spanyolok már jelezték
egyetértésüket; egyik hajójukat el is küldik, hogy csatlakozzék a mi hajóinkhoz, és kapitánya
ismertesse a tervet a mi hajónk kapitányával.
ʹ És a kalózok hogyan szereznek tudomást a kincsszállítmányról, Cecil?

ʹ Elterjesztjük a hírt a londoni kikötőnegyedben, továbbá Plymouthban, Bidefordban. Ez elég is lesz.
ʹ Akkor hát rajta! ʹ adta ki az utasítást a királynő. ʹ Tanítsák móresre azokat a kalózokat!
Ezzel távozott a kancellári irodából, magára hagyva legfőbb tanácsadóját.
Cecil nehézkesen roskadt a székére. Éles elméje olyan gondolatot forgatott, amelyet még nem akart a
királynő elé tárni. Meglehet, a hajóvonalak síkmetszete jellegzetesen angol, de nagyon is vitás, hogy
maguk a kalózok angolokʹe. A Clear fok Írországban van, s ez bolhát ültetett Cecil fülébe. ͣA
vagyonomat tenném föl rá, hogy a kalózok: írek.͟ Ez a gondolatsor elvezetett egy továbbihoz.
Gyanította Cecil, hogy a rakományokat a Lundy szigeti bázis közvetítésével értékesítik, ez a
támaszpont ugyanis hírhedt az effajta tevékenységről. Nos, Lundy mindössze tizenegy mérföldnyi
tengeri útra van a Lynmouth kastélytól. A kastély úrnője pedig egy nagy tengerészdinasztia ír
születésű örökösnője. Ráadásul: a várúrnő sérelmeket táplál a szívében a királynő ellen.
Amúgy Cecil nem gyanakodott volna erre a nőre, ámde... Visszaemlékezett a nő arcára, amikor
hónapokkal ezelőtt búcsút vett a királynőtől. Gyönyörű volt az az arc; gyönyörű, haragos és büszke.
Olyan büszke, olyan gőgös, akárcsak magának Erzsébetnek az arca. Cecil felsóhajtott. Egy dologra
képtelen volt megtanítani a királynőt: arra, hogy nem szabad olyan könyörtelenül felhasználnia a
környezete tagjait. Ebben a tekintetben olyan volt a királynő, mint az apja, VIII. Henrik.
Bizonyítani nem tudta még Lord Burghley, gyanítani azonban igen, hogy a szépséges Lynmouth
grófné áll ravasz, agyafúrt bosszút Erzsébeten, a királynő egyik legjelentősebb jövedelemforrásának a
megcsapolásával. Cecil mosolygott a bajsza alatt. Nagyon is méltó ellenfél a hölgy, de hát nem lett
volna szabad megesnie a dolognak! Ha a királynőnek eszébe jut. Hogy mily hűségesen szolgálta őt
mind az elhunyt gróf, mind a neje, és nem áldoz fel mindent, de mindent a Dudley iránt érzett
szerelme oltárán, hát nem történik meg ez az egész. Cecil nem kedvelte Róbert Dudleyt. Károsan
befolyásolja Erzsébetet a fickó. Voltaképpen ő a királynő egyetlen ʹ borzalmas ʹ gyengéje. Azzal élteti
a férfi tébolyult reményeit, hogy felháborító módon kedvez neki: így tartja maga mellett. Az egyik
ilyen kedvezést a gyönyörű Skye Southwood személyesítette meg, s a királynő, íme most fizeti meg e
szükségtelen kegyetlenség árát.
Cecil rokonszenvezett Lynmouth grófnéval. Erzsébet valóban felháborítóan bánt Southwood
özvegyével. De hát ő, Cecil, Lord Burghley mégse hagyhatja, hogy a szóban forgó hölgy fellázadjon a
királynői tekintély, a királyi hatalom ellen, bármily diszkréten teszi is. Veszedelmes precedens lehet
ez, ha netán nyilvánosságra kerül.
Jó pár hét múlva Skye ʹ a szokásos módon ʹ ellátogatott Bidefordba, ellenőrizni raktárait, és ott vette
hírét a királynő kincses hajójának. Sietett vissza Lynmouthba; a napnyugati vártoronyból jelzést
küldött Lundy szigetére, s néhány órát ott időzött, Mariscóra várva. Niall távol volt, a birtok
legnyugatibb részére látogatott. Aznap éjszaka nem volt esedékes a hazatérése. Skye új vitorlását
Matt, Wat öccse gondozta, ő felelt a barlang állapotáért is. Most fölrohant a toronyba s közölte
úrnőjével, hogy Lundy szigetének ura odalent várja.
Skye lesietett Adam üdvözlésére. Kissé fájón hatolt szívébe az emlékezés, amikor az óriás felkapta és
egyʹegy cuppanós csókot nyomott az orcáira.

ʹ Örülök neked, te lány! Nyilván megfogadtad a tanácsomat, mert pompás színben vagy, egészen
kivirágoztál!
ʹ Bizony, hogy megfogadtam, Adam. Hálás vagyok érte. De most kérlek, tégy le a földre. Szédülök a
magasban.
Adam kelletlenül ugyan, de teljesítette a kérést.
ʹ Miért küldted a jelzést, Skye? ʹ tudakolta.
ʹ Mert hírt kaptam, Adam. Csodálatosan jó hírt. Fülöp spanyol király Károly főhercegnek szeretné
megnyerni a mi Böskénket, s ezért egy kincsekkel ʹ inka arannyal, mexikói ezüsttel, az Amazonas
vidéki bányákból származó gyémánttal ʹ megrakott hajót indított útnak az Újvilágból. No, én bizony
megtámadom azt a hajót, és kifosztom az utolsó szögig.
ʹ Ne tedd, Skye. Itt valami bökkenő van. Érzem. Honnan értesültél arról a hajóról? ʹ érdeklődött
aggódva.
ʹ Egész Bidefordban suttognak róla, Adam. Erre aztán még jobban elborult Marisco tekintete.
ʹ Mint ahogyan egész Plymouthban is, aranyom ʹ mondta. ʹ Az embereim már egy hete
tájékoztattak erről. Nyilvánvaló, hogy valaki fel akarja hívni a figyelmünket arra a hajóra. Csapdát
szimatolok, Skye.
ʹ De ha a csapda ellenére is elfogjuk Erzsébet hajóját és megkaparintjuk a kincset... ? ʹ latolgatta
Skye.
ʹ Nem, nem, túlságosan veszélyes az ügy! ʹ tiltakozott Marisco. ʹ Még az sem biztos, szállítʹe ez a
hajó valóban kincseket. Úgy hírlik, konvojban közlekedik, négy más kereskedelmi hajó kíséretében.
Már ez is gyanús nekem. Vajon miért hagynak jóformán őrizetlenül egy ilyen értékes rakományt?
Miért halad csupán kereskedelmi hajók társaságában?
ʹ Talán éppen azért, hogy ne keltsen gyanút.
ʹ De akkor miért híresztelik útonʹútfélen, hogy érkezik egy ilyen hajó? Nem, Skye, itt valami bűzlik.
Csapdáról van szó. Ne tedd kockára az életedet, az embereidet, a hajóidat.
ʹ De az a hajó valódi, Adam! Az a sok arany... képzeld csak el! Megfosztani Erzsébetet attól a
töméntelen aranytól!
ʹ Idehallgass, kislány! Ne hagyd, hogy a bosszúvágy felülkerekedjék a józan eszeden. A Tudorʹ
dinasztia tagjai könyörtelenül bánnak az ellenfeleikkel. Eddig szerencséd volt. De ezt felejtsd el. Akkor
cselekszel okosan, ha elfelejted.
ʹ Vizsgáljuk meg alaposabban a hírt, Adam. Ha nem tudjuk bebizonyítani, hogy igaz, akkor... nos,
akkor hagyom az egészet a fenébe. De ha bebizonyosodik, hogy valóban kincses hajóról van szó,
akkor egyszerűen el kell fognom!
Adam de Marisco tagadólag rázta a fejét.
ʹ Még ha nem kapnak is el, Skye, képtelenek vagyunk biztonságosan értékesíteni a zsákmányt.

ʹ De igenis, értékesíthetjük ʹ villantotta mosolyát Adamra az asszony ʹ Algíron keresztül. Persze csak
az után, hogy rudakba olvasztottuk az aranyat és az ezüstöt. A smaragdokból néhányat megtartok
magamnak. Nyakláncnak, fülbevalónak. Nagyon fogom élvezni, hogy ott viselem az ékességeket a
királynő orra előtt, és csak én tudom, hogy honnan származnak.
ʹ Hogyan akarsz többet megtudni arról a hajóról?
ʹ Grenville egyʹkét nap múlva ideérkezik, útban hazafelé Cornwallʹba. O biztosan tud egyetʹmást.
Mihelyt elmegy, jelt adok neked, hogy gyere át.
ʹ Lord Bürke tud erről a tevékenységedről?
ʹ Nem ʹ válaszolta suttogva az asszony.
ʹ Öt családot keversz bele az akciódba, kislány! A Bürke, az O'Malley, az O'Flaherty, a Southwood és a
Small famíliát. Ha belebukol, tönkreteszed a családokat is. Gondold meg jól, érdemesʹe megint ujjat
húzni a Tudorʹházzal. Pillanatnyilag nem tudják a szemedre vetni az eddigi kalózkodásodat, de még
egy ilyen vállalkozás, Skye, és belepusztulhatsz te meg a famíliák. Hagyd abba az egészet, Skye. És
felejtsd el a királynőt. Nagyon kérlek!
Gyémántfényű könnyek csillantak meg a zafírkék szemekben.
ʹ Még hogy felejtsem el?! ʹ csattant fel remegő hangon az asszony. ʹ Ó, Marisco, van neked
fogalmad arról, hogy milyen az: nőnek lenni?! Amikor arra kényszerül az ember, hogy akarata
ellenére odaadja magát valakinek? Mit gondolsz, mit éreztem, amikor Dudley belém hatolt?
Valahányszor csak hozzám ért, úgy éreztem, mérhetetlenül bemocskolnak. De elviseltem, mert nem
volt választásom. Egy nőnek ritkán van választása.
ʹ Nos ʹ folytatta Skye ʹ, a Tudorʹházbeli Erzsébet követte el ellenem ezt a merényletet. Dudley
kezére adott; egy csöppet sem volt tekintettel se rám, se az én szegény Geofreymre, sem pedig arra,
hogy hűségesen szolgáltuk őt, a királynőt. Holmivá fokozott le engem Erzsébet, amit használ a
királynő meg a kegyence. Nem, Adam, ezt nem bírom elfelejteni!
ʹ Rendben van, Skye ʹ sóhajtott fel a férfi. ʹ De ígérd meg, hogy utoljára vállalkozol ilyesmire. Nem
szeretném a hóhértönkön látni azt a csinos fejecskédet. Ami azt illeti, a magamét sem...
ʹ Még ez egyszer, Marisco! Utoljára!
Adam de Marisco gondterhelten tért vissza Lundy szigetére. Tréfának indult az egész, de halálosan
komoly dolog lett belőle.
Marisco félt. Skye bosszúvágya félresöpörte a józan észt. Adam szemrehányást tett magának, amiért
nem látta előre a fejleményeket, amiért nem parancsolt megálljt, mielőtt még Skye megszállottja lett
a bosszú gondolatának.
Két nap múlva befutott Grenville. Londonból érkezett a Lynmouth kastélyba. Sokʹsok mulatságos
pletykát hozott a királynői udvarból. Skye nagy türelemmel és önuralommal hallgatta a locsogást.
Nem akarta kiadni magát. Végül, amikor Dickon és Niall lazított kissé és átadta magát az iddogálás
örömeinek, megkérdezte, csak úgy mellékesen:

ʹ Mi az, amit valami kincses hajóról beszélnek? Állítólag Fülöp király küldi Erzsébet királynőnek. Egész
Bideford erről fecseg.
ʹ Igen ʹ válaszolt immár kapatosan Grenville, és elmosolyodott. ʹ Fülöp az unokaöccse kérői
törekvéseit kívánja támogatni. Meg akarja mutatni Böskének, milyen jó, ha gazdag rokonai vannak
valakinek.
ʹ Létezik egyáltalán az a hajó, Dickon?
ʹ Hát persze, hogy létezik.
ʹ És nem fél a királynő, hogy a hajó kalózok martaléka lesz? Azoké, akik Anglia és Írország partjai
mentén garázdálkodnak?
ʹ No, éppen ezért vagyok itt ʹ kuncogott nagy ravaszul Grenville. ʹ Hogy négy hadihajóval menjek a
Santa Maria Madre de Cnstos elébe, Bidefordba kísérni a kincses hajót.
ʹ Nincs az a kalózcsapat, amely rátámadna egy négy hadihajótól körülvett kereskedelmi hajóra. Ezt
még én is tudom. ʹ kacagott Skye.
A kancsóért nyúlt, és újra teletöltötte Grenville kupáját. A mozdulat közben pompás kilátás nyílt a
szép keblekre, és Skye mulatott magában, amikor észlelte, hogy felgyorsul a férfi lélegzete. Niall a
jelek szerint elaludt, fekete fejét karjára hajtotta.
ʹ A hajóim álcálcázva lesznek, Skye ʹ makogott Grenville. ʹ Úgy fognak kinézni, mint a közönséges
kereskedelmi hajók. Éppoly védtelennek fognak látszani, mint a kincseshajó. Öt hajócska,
kiraboltatásra készen...

Csuklott egyet, aztán nagyot kortyolt a borból, és a zekéjére is jutott valami a drága nedűből.
Hirtelen felismerés villant meg Skye agyában.
ʹ Azt akarod mondani, Dickon ʹ kérdezte ʹ, hogy a Santa Maria Madre de Cristos eddig kíséret nélkül
szeli az Atlantiʹóceánt?
Grenville bólintott.
ʹ Fülöp király szerint így biztonságosabb. Senki se gondolná, hogy egy magányos, védtelen hajó ennyi
kincset szállít. A hajó elindulása után William Cecil úgy gondolta, hogy az én álcázott hajóim
segítségével kapja majd el a kalózokat. A kalózok, ugye, rátámadnak egy védtelen kis konvojra.
Csakhogy ez a konvoj nem védtelen! A jó öreg Cecil! Ravasz egy fickó!
ʹ Milyen okos ötlet valóban, Dickon! Végre rászánta magát a királynő, hogy megszabadít bennünket
azoktól a kalózoktól! Robbie meg az én hajóim közül kettő is ráment a dologra a múlt nyáron ʹ
jegyezte meg Skye. ʹ Hol találkozol a kincses hajóval?
ʹ Háromnapnyi hajóútra a Clear foktól.
ʹ Akkor hát a Dél Keresztje az útirányuk ʹ puhatolózott Skye.

ʹ Az ʹ bólintott a férfi.
ʹ Hát a spanyolokkal mikor találkozol, Dickon?
ʹ Mához egy hétre ʹ dünnyögte Grenville, és feje a horkoló Niall feje mellé bukott, az asztalra. Elaludt
ő is.
Skye elégedetten mosolygott. Magához intette Daisyt, aki egész este csendben üldögélt a
macskaasztalnál.
ʹ Jeleztél a toronyból? ʹ kérdezte Skye suttogva.
ʹ Még szürkületkor, úrnőm. Marisco uraság odalenn várja ʹ felelte Daisy, szintén suttogva.
ʹ Gondoskodj róla, Daisy, hogy ez a két férfi ágyba kerüljön. Aztán készítsd el a fürdőmet. Nemsokára
visszajövök.
Kisietett a díszteremből. Kilépett a terem végén, lévő ajtón, és lesietett a belső lépcsősoron.
ʹ Adam! ʹ szólt a barlangba érve. Marisco kilépett az árnyékból.
ʹ Nos, kislány, mi újság?
ʹ Az a hajó létezik! A neve: Santa Maria Madre de Cristos, és az egész jövő hét folyamán
magányosan, kíséret nélkül közlekedik a tengeren! ʹ közölte Skye.
ʹ Micsoda?! Mi történt a kíséretével?
ʹ Nincs kísérete. Egy hét múlva Grenville és a királynő négy, kereskedelmi hajónak álcázott hadihajója
csatlakozik hozzá, mégpedig a
Clear foktól háromnapnyi utazótávolságra. Addig a Santa Maria teljességgel védtelen!
ʹ Útiránya? ʹ érdeklődött Marisco izgatottan.
ʹ A Dél Keresztje.
ʹ Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen ʹ mondta Adam. Fölʹalá járkált.
ʹ És ezt csak úgy elmondta neked Grenville? ʹ hitetlenkedett.
ʹ Leitattam ʹ magyarázta Skye. ʹ Dickon sose bírta az italt. Részegen mindig kifecsegi, amit nem
volna szabad elmondania.
Visszagondolt arra a régmúlt estére, amikor Grenville ittasan elbeszélte a Geofreyʹvel kötött
fogadása történetét.
ʹ Biztos vagy benne, hogy részeg volt?
ʹ Egész biztos vagyok benne, Adam ʹ nevetett Skye. S amikor a férfi kérdőleg nézett rá, kijelentette: ʹ
Különben is: azzal, amit ma este elmondott Dickon, egy régi tartozását egyenlítette ki.
ʹ Most hol van?

ʹ Utasítottam az inasokat, hogy tegyék ágyba őt is, Niallt is...
ʹ A férjed is berúgott?
ʹ Be. Különös ʹ tűnődött Skye. ʹ Sose tapasztaltam még, hogy Niall ne bírná az italt. Remélem, nem
az egészségi állapota rossz, hanem
ʹ Ez valószínűbb ʹ csak fáradt. Két nap alatt belovagolta a birtokot.
ʹ Akkor hát végrehajtjuk a tervet, Skye? ʹ kérdezte Marisco.
ʹ Végrehajtjuk, Adam. És van egy előérzetem. Nevezd afféle misztikus ír sejtelemnek, de azt hiszem,
ha MacGuire és az emberei most azonnal elindulnak Lundyról, feltartóztathatják a spanyol hajót, sőt
haza is érhetnek, még mielőtt Grenville és a legénysége találkozik a spanyolokkal.
ʹ Hát a zsákmány? Ugyan hol őrizzük azt a lehetetlen rakományt, te lány?
ʹ Lundy szigetén nem, Adam. Ha a királynő és az emberei minket fognak gyanúba, rászállnak arra a te
szigetedre, és szép kis hála lenne a barátságodért, ha a fejed elvesztését okoznám. De itt se
raktározhatjuk el, és Innisfanán sem.
ʹ Hát akkor hol?
ʹ Innishturk szigetén! Ott van az én nővérem zárdája, a Szent Brideʹkolostor. Vannak ott barlangok...
akkor fedeztem fel őket, amikor évekkel ezelőtt ott jártam... tudod... Eibhlin nővéremet
meglátogatni. MacGuire jól ismeri azokat a barlangokat, és az angoloknak eszükbe se jutna ott
keresni a kincset. És közben mi szépen beolvasztjuk az aranyat meg az ezüstöt. A rudak aztán
könnyen értékesíthetők Algírban.

ʹ De ez az utolsó ilyen vállalkozás, kislány ʹ jelentette ki csöndesen, de igen határozottan a férfi.
ʹ Tudom, Adam.
ʹ Hiányozni fogsz nekem, Skye O'Malley.
ʹ Nem kell véget vetnünk a barátságunknak, Adam, csak azért, mert nem leszünk már üzlettársak.
ʹ Okos nő létedre néha butaságokat beszélsz, kislány. Fáj nekem, hogy találkozni találkozunk ugyan,
de már sose lehetsz az enyém, tudom, így hát, ha ezt az üzletet lebonyolítottuk, nem látjuk egymást
többé. Lundy szigete zárva marad előtted, Skye O'Malley.
ʹ Ó, Adam ʹ mondta szelíden Skye. ʹ igazán nem akartam neked fájdalmat okozni.
ʹ Tudom, kicsikém. A te szemedben mindig csak barátság volt ez a mi kapcsolatunk, de számomra
jóval több annál. Te olyan vagy, édesem, akár valami csillag: fénylő, gyönyörű és elérhetetlen. Én csak
egy kis sziget ura vagyok, Skye O'Malley, nem pedig csillagrabló, de hát... hányszor mondtam
magamban, hogy a pokolba a józan ésszel, ezt a nőt meg akarom tartani magamnak!...

Könnybe lábadt az asszony szeme. És Adam gyengéden követte az ujjával az egyik forró könnycsepp
útját a nő arcán.
ʹ Sose szűnjön meg az irántam érzett barátságod, nagyon kérlek, Adam ʹ suttogta az asszony.
ʹ Sose fog megszűnni, te édes kislány ʹ felelte a férfi; ezzel szorosan átölelte Skyeʹt és szájon
csókolta. Szelíden, és mégis szenvedélyesen. Aztán hátralépett.
ʹ Feleséget úgyse csókoltam még soha ʹ mondotta. ʹ No, Isten veled, kislány! Mihelyt befejeződik a
hadművelet, üzenek.
Ezzel elment. Ki a sziklazátonyra, aztán le a lépcsőn. Skye a könnyei ködén át látta, mint távolodik
Marisco vitorlás hajója a csatornán, Lundy szigete felé. Ekkor erős karok fordították meg az asszonyt,
ő pedig halkan sírdogált a bársonnyal takart, jól ismert mellkasra borulva.
ʹ Nem hinném, hogy nagyon vágynál magyarázatot adni ʹ szólalt meg Niall. ʹ Mármint arról, hogy
miért randevúzol ebben a barlangban egy óriás termetű férfiúval ʹ folytatta csöndesen. Skye egyre
hangosabban zokogott, Bürke pedig így beszélt tovább:
ʹ Remélem, nem kell párbajra hívnom azt az urat a becsületem megvédése végett.
ʹ Neʹeʹem! ʹ zokogta Skye.
ʹ Kicsoda ő, Skye?
ʹ Adam de Marisco, Lundy szigetének ura.

ʹ No, folytasd csak, kedvesem.
Skyeʹnak sikerült úrrá lennie a zokogásán. Megtörölte a szemét és kifújta az orrát.
ʹ Netán féltékenykednem kéne? ʹ érdeklődött Niall. Skye pedig azon tűnődött, vajon mióta álldogált
a férje a lépcsősor árnyékában. Elpirult, és fölpillantott rá.
ʹ Nem mondhatnám, hogy valami erősen küzdöttél a fickó közeledése ellen ʹ jegyezte meg Niall
jókedvű gúnnyal. ʹ De valahányszor következtetéseket vonok le veled kapcsolatban, kiderül, hogy
elhamarkodott valahány, és én nyakig merülök az igazságtalan ítéletem mocsarába. Úgyhogy, ha van
valami ésszerű magyarázat arra, hogy titokban találkozol egy barlangban, éjnek idején egy vonzó
küllemű férfiúval, aki, a jelek szerint, nagy élvezettel csókolgat téged, örömmel meghallgatnám.
Skye tüsszentett egyet, kisvártatva pedig még kettőt. Niall megcsóválta a fejét, majd felnyalábolta
feleségét, s megindult fölfelé a lépcsőn.
ʹ Rendben van ʹ mondta. ʹ majd elmondod a jó meleg ágyban. ʹ Bevitte a hálószobába. ʹ Azt
hiszem, az úrnőd megfázott ʹ szólt Daisyhez.
ʹ Itt a dézsa a forró vízzel, uram. Megmosdatom az úrnőt.

ʹ Nem, Daisy, bízd csak rám. Nincs már szükségünk rád ma éjszaka. Skye komornája egy pillanatig
habozott, aztán vállat vont és elvonult. ͣSose fogom megérteni ezt az úri népséget", gondolta.
Skye lerúgta cipellőjét, és mozdulatlanul állt, miközben a férje vetkőztetni kezdte.
ʹ Azt hittem, lerészegedtél ʹ szólt.
ʹ Gondoltam, hogy azt hiszed ʹ mosolyodott el Niall. ʹ Olyan kitűnően szedtél ki Grenvilleʹből
mindent, hogy úgy véltem, nincs szükséged rám.
Niall felemelte az immár meztelen asszonyt és a forró vízzel telt dézsába helyezte. Skye mélyet
sóhajtott, és behunyta a szemét.
ʹ Tudom ʹ mondta Niall ʹ, hogy roppant nedves és hideg tud lenni az a barlang.
Skye válaszul csak dünnyögött valamit, és amikor a férje szappanozni kezdte a hátát, már szinte
dorombolt.
Niall ajka ismét kis mosolyba kunkorodott. Alig félórával ezelőtt ott állt az árnyékában, a barlang
lépcsőin, és látta, miként udvarol egy idegen férfi az ő feleségének, méghozzá igen hevesen és
kézzelfoghatóan. Egy hónapja Lord Bürke esetleg valami meggondolatlan cselekedetre ragadtatta
volna magát. De az óta megtapasztalt egyetʹmást. A felesége szereti. Ezt tudja, még ha az asszony
nem akarja is bevallani.

Spongyával lemosta a felesége hátát, aztán rátért az érdekfeszítőbb testrészekre.
Érezte, hogy felgerjed férfiassága, de elnyomta étvágyát. ͣHadd hallom előbb a magyarázatát",
gondolta. Kiemelte Skyeʹt a dézsából, fürdőlepedőbe bugyolálta, és a kandalló melletti karosszékbe
ültette. Aztán elővett egy kisebb törülközőt, és szárazra dörgölte az asszony testét. Mellőzte a Daisy
által odakészített halványkék selyem hálóinget, és Skyeʹt azon meztelenül ágyba dugta.
Majd levetkőzött és némi macskamosdást végzett. Megtörülközött, és bemászott Skye mellé az
ágyba. Feléje fordult, a szemébe nézett, és azt mondta:
ʹ Nos, akkor, asszonyom, hadd hallom.
ʹ Adam de Marisco a barátom ʹ kezdte Skye.
ʹ Adam de Marisco szerelmes beléd ʹ replikázott nyersen a férje.
ʹ De én sose voltam szerelmes belé. Ő erősködött, hogy menjek férjhez újra, és szüntelenül
noszogatott, hogy béküljek ki veled.
ʹ Megkönnyebbülten veszem tudomásul, hogy Lundy szigetének ura pártomat fogja ʹ morogta
fanyarul Niall. ʹ De még ez sem magyarázza meg, hogy miért találkoztatok titokban.
ʹ Jóval a mi házasságunk előtt kezdődött az egész, Niall ʹ sóhajtott fel Skye. ʹ Geofrey halála után,
amikor Lord Dudley zaklatni kezdett, panaszt tettem a királynőnél. De Erzsébet kényszerített, hogy
legyek Dudley rimája. Játékszerként adott oda, szolgáltatott ki őlordsága kényéreʹkedvére. Ezt sose

fogom megbocsátani neki, akkor se, ha Anglia királynője. Sőt: a királynői mivolta fejlettebb
felelősségérzetet igényelne. Bosszút akartam állni, sőt még most is ezt akarom. A kalózok, akik
ezeken, a vizeken a múlt nyár óta garázdálkodnak, az én embereim. Az O'Malley família hajói és
legénysége. Adam de Marisco búvóhelyet adott nekünk Lundy szigetén, és segített a rakományok
értékesítésében.
ʹ S mindezért mit kért? ʹ nyögte ki Niall.
ʹ Százalékos haszonrészesedést, Niall ʹ válaszolta csípősen az asszony, aztán így folytatta: ʹ Még egy
pár nap, és elkapjuk a Santa Maria Madre de Cristosʹt, a kincses hajót, amelyet Fülöp király
Erzsébetnek szánt. Egyetlen darab aranyat se fog látni őfelsége abból a kincsből!
Niall percekig szóhoz sem jutott a megdöbbenéstől. Úgy hullámzottak benne az érzések, akár dagály
idején a tenger. Meglepődés és csodálat ʹ Skye merészségéért. Harag ʹ amiért bosszúszomjában
mindnyájukat veszélyezteti. Szomorúság ʹ amiért ő, Niall nem volt ott, hogy megvédje Skyeʹt
Dudleytól. Nem tudta, hogy most megcsókolja vagy meggyilkoljaʹe ezt a nőt.

ʹ Nem verhetsz meg, Niall ʹ szólt Skye mintegy kitalálva a férfi gondolatát. ʹ Gyermeket várok.
ʹ Úristen, te asszony! ʹ tört ki Niallból a feszültség, és Skye elsírta magát. Aztán Niall felkacagott: ʹ
Náladnál lehetetlenebb nőt nem teremtett a jóisten. Hadat viselsz Anglia ellen, és mégse veszítesz el
semmit! Megfordult már a fejedben, hogy esetleg elkapnak?
ʹ Nem!
ʹ Valóban? S ugyan miért nem? ʹ kérdezte egészen lenyűgözve Lord Bürke.
ʹ Mert nincs semmi, ami engem, Mariscót vagy az O'Malley famíliát kalózkodással kapcsolná össze.
ʹ Biztos vagy ebben?
ʹ Igen. A hajóimon nincs lobogó. Az embereim nem beszélnek, csak füttyʹ és kézjelzésekkel
érintkeznek. A rakományokat körültekintően értékesítjük. Még két saját hajómat is megtámadtattam,
hogy eltereljem magamról a gyanúnak még az árnyékát is.
ʹ De hát Cecil nyilván azzal bízta meg Grenvilleʹt, hogy ejtse csapdába a kalózokat. Nem szabad
bekapnod ezt a csalétket, Skye!
ʹ A flottám ma este kihajózik Lundy szigetéről. Mire Dickon és az emberei találkoznak a Santa
Maríával, a hajót már rég megszabadítottuk a rakományától, és a portékát biztos helyre rejtettük
Innishturk barlangjaiban. Ez az utolsó vállalkozásom a királynő ellen, Niall. Esküszöm.
ʹ Hát a Mariscótól kapott csókjaid? Remélem, az is az utolsó ilyen vállalkozásod volt.
ʹ Adam csak elbúcsúzott tőlem ʹ mondta halkan Skye. Niall karjaiba vonta az asszonyt.
ʹ Mikor esedékes a gyerek? ʹ kérdezte.
ʹ Jövő télen születik meg a gyerekünk, Niall.

ʹ Ugye, Skye, nem lesz több kaland? Ígérd meg ʹ kérte komor arccal Bürke a feleségét.
ʹ Hát ezen még gondolkodnom kell ʹ hangzott a kacér válasz.
ʹ Add a szavadat! ʹ harsogta Niall.
ʹ Nos, jó, kedves uram ʹ selypegte Skye, s amikor a férfi gyanakodva nézett rá, elnevette magát. ʹ A
kincses hajóról rabolt smaragdból nyakláncot és fülbevalót csináltatok magamnak. Nagyon élvezem
majd, amikor fitogtatom mindezt a királynő orra előtt.
ʹ Lehetetlen egy nő vagy! ʹ nevetett Niall, és ismét megcsókolta a feleségét.
Alig egy hét múlva, Szent Iván éjjelén Skye és Niall a Lynmouth kastély nyugati tornyából nézték, mint
gyúlnak ki Lundy szigetén az ünnepi máglyák. Három máglya elárulta Skyeʹnak, amit tudni akart. A
Santa Maria Madre de Cristos elleni akció sikeres volt, a hajó rakományát már elrejtették. Mélységes
megelégedettséget érzett. A férjéhez fordult és kimondta a szavakat, amelyeket Bürke oly nagyon
szeretett volna hallani:
ʹ Szeretlek, Niall.
A férfi örömkiáltást hallatott, átölelte az asszonyt, és szenvedélyesen csókolta.
Ez a devonshireʹi nyár édesebb volt, mint bármelyik, amire vissza tudtak emlékezni. London
városában viszont Erzsébet csak úgy füstölgött tehetetlen dühében. Fülöp király kincses hajóját
vakmerő módon megtámadták és kifosztották a kalózok, mégpedig úgyszólván Grenville orra előtt.
Fülöp királyt nemcsak felháborította az eset, hanem megvetésének is hangot adott: hát Erzsébet
ennyire képtelen rendet tartani országában? Erzsébetet ez a kincs elvesztésénél is jobban
felbosszantotta. Nagy kölcsönöket vett fel az aranyművesektől háztartása finanszírozására,
gondolván, hogy a hajó hozta kincsből majd visszafizeti. Így viszont súlyos adósságokba keveredett,
és több hitelezője is kifejezésre juttatta, hogy nem ijednek meg a királynői címtől és rangtól.
ʹ Nincs bizonyíték rá, Cecil, hogy Lady Bürke keze valamiképpen benne van a kalózkodásban? ʹ
tudakolta. ʹ Valami bizonyára akad, amit fel tudunk használni ellene, vagy nem?!
William Cecil ugyanis előzőleg bizalmasan közölte Erzsébettel, hogy mire (illetve kire) gyanakszik.
ʹ Semmi sincs, felséges asszonyom. Minden O'Malley hajó ott van, ahol lennie kell, és a kincseshajó
rakományának se híre, se hamva. Átkutattuk Innisfanát, átkutattuk a Lundy szigetet.
ʹ Azt akarom, Cecil, hogy letartóztassák azt a nőt.
ʹ Milyen alapon? Milyen váddal?
Erzsébet megperdült, hogy szembenézzen fő tanácsadójával, és Cecil meglátta a harag piros foltját a
királynő fehér arcán.
ʹ Én királynő vagyok, Cecil! Nekem nincs szükségem semmiféle formális bizonyítékra vagy
vádemelésre! Lady Bürke megsértett engem, és akarom, hogy Towerba kerüljön!
ʹ De felség! ʹ kiáltott fel megbotránkozva Cecil. ʹ Az ilyesmi egyáltalán nem vall önre!

ʹ A fenébe is, Cecil, hisz tudjuk, hogy a nő bűnös!
ʹ Csak gyanítjuk, felség ʹ mondotta Cecil. ʹ Gyanítjuk csupán, és amióta a Santa Maria Madre de
Cristos kalóztámadásnak esett áldozatul, más hajót nem fosztottak ki, pedig hát ez a legforgalmasabb
hajózási évad.
De Erzsébet nem tágított.

ʹ Akarom, hogy a Towerba kerüljön az a nő! ʹ erősködött. ʹ Hajói ráijesztünk, talán vallomásra
kényszeríthetjük. Nagy szükségem van arra az aranyra, Cecil. Szorongatnak a hitelezőim.
Cecil felsóhajtott. Ha Lady Bürke eddig gyűlölte Erzsébetet, hát nemsokára határtalanul meg fogja
gyűlölni. Rettentően indulatosak ám az írek! Ha megsértjük O'Malleyéket is, Burkeʹéket is, magunkra
haragítjuk egész Connaught megyét, s akkor egész Írország lángba borulhat! Semmi szükségünk most
egy írországi háborúra, gondolta törődötten Cecil.
ʹ És Lord Bürke? Vele mi legyen? ʹ kérdezte a királynőtől.
ʹ Devonshireʹben marad ʹ hangzott a válasz. ʹ Londonból ki van tiltva, Írországba se mehet. Majd
gondozza annak a nőstényfarkasnak a kölykeit.
ʹ A grófnénak sok a rajongója, felség. Nem fog tetszeni nekik, hogy jogtalanul börtönbe juttatjuk a
hölgyet, és a sok szóbeszéd nagyon is árthat felségednek.
ʹ Akkor csináljunk mindent titokban, Cecil. Bízza meg Grenvilleʹt a dologgal. Ludas a hajóm
elvesztésében, de jóváteheti a vétkét, ha biztonságban és a legnagyobb titokban a Towerba juttatja a
grófnét. Közölje a börtönigazgatóval, Cecil, hogy nem szabad nyilvántartásba vennie a hölgyet. Ha
senki se tudja, hogy a nő Londonban van, s a férje nem mozdulhat ki Devonból, akkor elejét vesszük
mindenféle udvari pletykálkodásnak.
ʹ Nem helyeslem a dolgot ʹ próbálkozott még egyszer Cecil.
ʹ De ennek ellenére is engedelmeskedni fog nekem, kedves lord. Cecil bólintott.
ʹ Ön a királynőm ʹ mondotta ʹ, s eleddig tanult a hibáiból. Úgy vélem, majd ezúttal is levonja a
megfelelő tanulságot.
Devonshire késő nyara gazdag aratást hozott. A késői vadrózsa és az őszirózsa háborút vívott az út
menti területért. A szénát már lekaszálták, a gabonát kepékbe rakták. Az almafák roskadoztak a
gyümölcstől, nem egy korai fajta már megérett a szedésre. Az almaprések nemsokára nyomni kezdik
a híres devoni almabort.
Ebbe a békés környezetbe lovagolt be Richárd de Grenville, mögötte a királynőnek egy kis
lovascsapatával. Gondterhelt volt Dickon, sőt rémült. Képtelen volt megérteni a kapott parancsot.
Hitetlenkedett is, amikor Cecil közölte vele.
ʹ Tudom, hogy szereti a bort, lordom ʹ mondotta volt Cecil. ʹ és mindenki tudja, hogy borközi
állapotban nagyon is hajlamos a locsogásra. ʹ Grenville erre bűntudatosan elvörösödött. ʹ Rendkívül

ostobán cselekedne azonban, kedves lord, ha ezt a hírt kifecsegné, mivel a királynő teljes titoktartást
óhajt.
Grenville rábólintott.
Richárd de Grenville és kísérete átporoszkált a felvonóhídon a Lynmouth kastély udvarába. Grenville
leszállt a lóról s a kastélyba sietett, ahol is közölték vele, hogy Lord és Lady Bürke a családi
kisteremben tartózkodik. Dickon megállt a terem ajtajában és egy pillanatig nézte Skyeʹt és a
családját. Aztán elszorult a szíve, mert Skye megmozdult és látszott rajta, hogy várandós. Lord Bürke
mellett ült, a férfi átölelte a felesége derekát, és a jókora férfikéz gyengéden simogatta az asszony
domborodó hasát. Skye a férje vállára hajtotta a fejét, és olyan hihetetlenül édes mosollyal nézett föl
Niallra, hogy Grenville majd' elsírta magát. Hát... mégse állhatok itt a végtelenségig, gondolta.
Megköszörülte a torkát, és becsörtetett a terembe. Jó zajosan.
ʹ Dickon! ʹ kiáltott fel Skye. ʹ Be jó látni téged! Robin és Willow már rohant is a vendég
köszöntésére.
ʹ Asszonyom ʹ szólalt meg ridegen Grenville minden bevezetés nélkül ʹ, a királynő nevében ezennel
letartóztatom.
Elhalt az örömteli üdvözlés. Niall Bürke lassan fölemelkedett ültéből. Halkan beszélt, de nem bírta
leplezni haragját:
ʹ Rossz tréfa, Grenville ʹ mondta. ʹ A feleségem jelenleg nehezen viseli az efféle megrázkódtatást.
ʹ Nem tréfa ez, lordom.
ʹ Mi a vád, uram?
ʹ Nem közöltek velem semmit. Megparancsolták, hogy vigyem Lady Burkeʹöt Londonba, mégpedig a
lehető leggyorsabban.
ʹ És amikor odaér?
ʹ Akkor a Tower következik, lordom ʹ válaszolta halkan Grenville. Skye felsikoltott, a gyerekek pedig
ijedten bújtak hozzá.
ʹ Nem engedem, hogy elvidd a feleségemet a jelenlegi állapotában. A MacWilliam örököst hordja a
szíve alatt.
ʹ Márpedig még ma el kell szállítanom innen. Hacsak nem akarsz szembeszállni a királynő
fegyvereseivel, lordom.
Niallnál nem volt fegyver. Úgy állt Grenville előtt, akár valami torony.
ʹ Csak a testemen keresztül, te angol! ʹ mondotta. Grenville kardot rántott.
ʹ Ne, ne, uraim! ʹ kiáltott fel Skye. Nagy nehezen föltápászkodott. ʹ Az istenért, Dickon, mi ez az
egész?

ʹ Isten a tanúm, Skye, hogy nem tudom. Parancsot kaptam, hogy gyorsan és titokban vigyelek
magammal Londonba, ahol majd a Towerban szállásolnak el. Lord Burkeʹnek pedig tilos elhagynia
Lynmoutht. Azt mondták, hogy csak ennyit közöljek, és istenemre mondom, nem tudok többet.
ʹ De hát nem vihetsz el a messzi Londonba egy terhessége hatodik hónapjában lévő asszonyt!
ʹ Parancsom van rá, lordom.
ʹ Mehetek az utazóbatáron ʹ mondta higgadtan Skye. Odafordult a két férfi, és csodálkozva meredt
rá. ʹ Ha lassan és óvatosan haladunk, akkor semmi baja sem lesz a gyermekemnek. Nem tudom
ugyan, miért teszi ezt velem a királynő, de hát, ha mindenképpen Londonba kell mennem a dolog
tisztázására, akkor utazom. Ugye, adsz nekem időt a felkészülésre, Dickon? Reggelre elkészülünk, a
személyzetem is, én is.
ʹ Csak egyetlen szolgát vihetsz magaddal, Skye!
ʹ Nos jó ʹ biccentett Skye, és a férjéhez fordult: ʹ Fáradt vagyok, Niall. Felkísérsz? Megérted, ugye,
Dickon, hogy ma este inkább a szobámban vacsorázom a férjemmel és a gyermekeimmel?
Grenville elmotyogta a beleegyezését, miközben Niall kikísérte feleségét a teremből. Lakrészükbe
érvén Skye kiküldte a gyerekeket Daisyvel, és Niallhoz fordult:
ʹ Azok ott Londonban semmit se tudnak ʹ szögezte le igen határozottan. ʹ Ha tudnának valamit,
akkor Dickon is tudna a vádakról.
ʹ De gyanakszanak ʹ jelentette ki Niall. ʹ Mégpedig erősen, ha elhatározták a letartóztatásodat.
ʹ Semmit se tudnak rám bizonyítani! ʹ érvelt Skye hevesen. ʹ Megpróbálnak majd rám ijeszteni, de
nem fog sikerülni. Ha volna valami bizonyítékuk, már feldúlták volna Lynmoutht és Lundyt. Az a
Tudorʹházbeli cemende bennem emberére akad.
ʹ Addig tarthat fogva, Skye, ameddig kedve tartja.
ʹ Tudom. Nem szabad megszegned az engedelmességet, Niall. Lynmouthban kell maradnod, vigyázni
Robinra és Willowʹra. És vigyáznod kell Lynmouthra is.
ʹ De ha itt rostokolok, akkor hogyan segíthetek rajtad?
ʹ Vedd igénybe Adam de Marisco támogatását ʹ hangzott a halkʹszavú válasz. ʹ Két fényjelzés a
nyugati vártorony legfelső ablakából, az egyik följebb, a másik lejjebb. Érted, ugye? A jelzésre Adam
átjön. A közvetítésével aztán hírt küldhetsz Írországba.
Niall átölelte az asszonyt, arcát a szép fekete sörényébe és a lágy fehér nyakába temette.
ʹ Skye! ʹ suttogta, teli szorongással.
ʹ Tedd, amit mondtam, Niall. Nem fogom veszélyeztetni Robin örökségét, s nem adok alkalmat a
királynőnek, hogy ellopja tőlem Southwood kisfiát. Pedig igen nagyon szeretné, amilyen meddő
fajzat.

Niall tehetetlenül szorította magához az asszonyt, tudva jól, hogy ő maga nem vehet részt ebben a
háborúban. Skye nélküle kezdett bele, s a jelek szerint nélküle is fogja befejezni. S ő nem tud többet
adni, mint a szeretetét, a szerelmét; e szerelem gondolatát kell Skyeʹnak magával vinnie a fogságba.
Levert hangulatban vacsoráztak.
ʹ Ne féltsetek engem ʹ kérte gyermekeitől Skye. ʹ Majd csak hazakerülök. Fogadjatok szót Niallnak,
mintha én lennék a helyében. Csupa jót akarok hallani rólatok, amikor visszajövök. ʹ Ágyba dugta a
kicsiket, és gyengéden megcsókolta mind a kettőt. Aztán a csomagolásnál ellenőrizte Daisy és a
szolgálók munkálkodását. ʹ El ne feledjétek bepakolni a dunyhát ʹ kötötte a lelkükre. ʹ Hideg van ám
télen a Temze közelében. És Daisy, kérlek, gondoskodj róla, hogy több hordónyi burgundi és madeirái
bor kerüljön a poggyászkocsiba. Szeretem a saját boraimat inni.
Aztán Niall mellé feküdt Skye, és összekuporodva simult a férjéhez.
Bürke érezte a feleség remegését, hallotta csöndes sírdogálását. Nem szólt semmit, csak erősen
magához szorította az asszonyt.
Amikor eljött a reggel, Skye jó melegen öltözött fel. Előbb a hosszú gyapjúharisnyát húzta föl, majd
egy selyem és két gyapjú alsószoknya következett. Magas nyakú, hosszú ujjú, sötétkék selyemruhát
öltött magára, jó vastagot, gyöngyház gombokkal. Selyemmel bélelt, prémmel szegélyezett volt a
csuklyás köpeny, prémmel bélelt a rövid csizma. Daisy kontyba fésülte úrnője sűrű, fekete haját.
Skye a lakrésze magányában vett búcsút a gyermekeitől, nem akarta ugyanis, hogy a kicsik lássák a
kíséret fegyvereseit; nyilván megijedtek volna tőlük.
ʹ Miért tartóztat le téged a királynő, mama? ʹ érdeklődött Willow, nem először.
ʹ Nem tudom, csibém ʹ válaszolta Skye. ʹ Valami félreértésről lehet szó. Ne aggódj értem.
ʹ Lenyisszantják a fejedet, mama? ʹ hebegte remegő hangon, Robin, és majdnem elsírta magát.
ʹ Ugyan már, drágaságom! Hogy jut eszedbe ilyen sötét gondolat?
ʹ Willow mondta, hogy ez szokott történni az olyanokkal, akiket a Towerba zárnak ʹ felelte a kisfiú.
ʹ A királynő is volt már a Tower foglya. Még hercegnő korában. Lord Dudley is, és még sokan mások,
Robin. És nem fejezték le egyiküket sem.

ʹ De hát Willow azt mondta... ʹ erősködött Robin imádott testvérʹnénje védelmében.
ʹ Willow tudatlan kislány, aki nyilván nem tanul eleget és aki bizony nádpálcát érdemelne ʹ mondta
Skye, miközben hevesen ölelgette kisfiát. Ráeszmélt, hogy Willowʹt mennyire megrémíti édesanyja
drámai távozása, s másik karját odanyújtva kérte a kislányt: ʹ Ó, gyere ide, kisʹcsibém, hadd öleljelek
meg téged is. De ne sírj, kérlek, nincs itt semmi sírnivaló.
Willow az édesanyja karjaiba vetette magát, s olyan szorosan simult hozzá, amennyire Skye állapota
lehetővé tette. Ekkor már Skye volt az, aki majdnem elsírta magát. Egymásnak koppant a két fejecske,

az egyik feketehajú, akár az övé, a másik szőke, mint Geofreyé, s ő mindkettőre csókot nyomott,
aztán szelíden kiszabadította magát az ölelésből és hátralépett.
ʹ No, most mennem kell, tubicáim. Legyetek jók, fogadjatok szót Niallnak, hogy büszke lehessen
rátok.
ʹ Viszontlátásra, mama! ʹ mondta Willow. Szeme könnyben úszott, de hősiesen visszafojtotta a
sírást.
ʹ Viszontlátásra, mama ʹ mondta Robin, és kihúzta magát.
ʹ Viszontlátásra, gróf uram ʹ búcsúzott el Skye, aztán kisietett a szobából, hogy a gyerekek ne lássák
könnyezni.
Niall a családi különteremben várt rá. Felesége arckifejezése láttán, gyorsan magához vonta őt, és
lecsókolta az arcát áztató, forró könnyeket.
ʹ Az állapotom, tudod... ʹ suttogta Skye.
ʹ Persze. Biztosan az állapotod miatt van ez, hisz' te sose hagyod, Skye, hogy legyőzzenek. Te még a
királynőnek se engedsz. Tudom én!
ʹ Nem bizony ʹ szipákolt az asszony, a zsebkendője után keresgélve. ʹ Nem hagyom, hogy legyőzzön
az a...
ʹ Ez a beszéd, drágaságom! ʹ nevetett Niall. Skye megtörölte a szemét.
ʹ No, akkor én megyek. Nem akarom megvárakoztatni Dickont. ʹ Ezzel a köpenye belső zsebébe
gyűrte a zsebkendőjét.
ʹ Hihetetlenül bátor asszony vagy, Skye! Náladnál derekabb nőt nem ismertem. Sose félj, szerelmem.
Nem fogom engedni, hogy bajod essék. Vannak barátaim, és neked is vannak barátaid. Ha a királynő
valóban ártani akar neked, kudarcot fog vallani. A letartóztatásod titka... nem sokáig maradhat igazán
titok.
ʹ Nem félek, Niall ʹ mondta Skye. Most már tiszta szemekkel nézett a férjére, és nagyon nyugodtan.
Niallt pedig elöntötte a büszkeség hulláma. Isten irgalmazzon annak a Tudor Erzsébetnek! Gondolta a
férfi. Olyan vadmacskával még sose akadt dolga, mint az én feleségem.
Odakint, az udvarban már toporzékoltak a lovak, leheletük jól látszott a hideg levegőben. Daisy, aki
erősködött, hogy megosztja a rabságot úrnőjével, már a batárban ült. Niall nagy vigyázva segítette fel
a feleségét. Utána kapaszkodván prémes plédbe burkolta az asszony lábait. A kéklő pillantás
rezzenéstelenül tekintett a férfira:
ʹ Talán jobban jártál volna, ha valami jámbor kisasszonykát veszel nőül ʹ mondta halkan. ʹ semmint
egy ilyen ádáz özvegyasszonyt.
Niall éppen olyan halkan válaszolt:
ʹ Volt már nekem két jámbor kisasszonykám is, asszonyom. Úgy gondolom, sokkal, de sokkal többet
ér ez az özvegyasszony.

Megcsókolta Skyeʹt; édesen szelíd volt a csók, de az asszony szíve vadul beléremegett.
ʹ O, Istenem, mennyire fogsz hiányozni nekem, Niall Bürke!
ʹ Van még időd megszökni, szerelmem! Csak azt kell mondanod, hogy koraszülésben vajúdói, s akkor
máris tűnés Lundy szigetére, a barlangon át. És Grenville, az az angol pojáca nem tud mihez kezdeni!
ʹ Nem! ʹjelentette ki Skye igen határozottan. ʹ Le akarom győzni Böskét, és mindent meg akarok
tartani magamnak.
ʹ Állhatatos, makacs egy nő vagy, Skye O'Malley, de azt hiszem, nyerni fogsz.
Hatalmas tenyerébe vette Skye kis kezét a férfi, s lassan csókolgatta, előbb a kézfejét, aztán a
tenyerét.
ʹ Isten veled, édes! Én mindenre vigyázok idehaza. Összeszorult az asszony torka, amikor Niall kiszállt
a kocsiból és jó erősen becsapta maga mögött az ajtót. Nézte, mint megy oda Grenvilleʹhez a férje.
ʹ Nagyon óvatosan az utazásnál, Grenville! ʹ kötötte Sir Richárd lelkére komoran Niall. ʹ
Személyesen teszlek felelőssé a feleségem és a még meg nem született gyermekem biztonságáért.
Megértetted? Ha bármelyiküknek bármi baja történik, hát én saját kezűleg fojtom meg a feleségedet,
a családod tagjait, és saját kezűleg gyújtom fel azt az ócska házadat.
ʹ Nagyon fogok vigyázni, lordom ʹ fogadkozott Grenville. ʹ Nem is vittem volna el Skyeʹt a jelenlegi
állapotában, ha nem kapok szigorú parancsot a királynőtől.
ʹ Jó, értem ʹ biccentett higgadtan Bürke. ʹ Ugye, mindenről tájékoztatsz majd? Ha fogadhat
látogatót a feleségem, kérlek, nézz be hozzá, hogy ne legyen annyira egyedül.

Grenville bólintott. Lóra pattant, hogy vezesse a menetet: a kastélyudvarból a felvonóhídon át, ki, az
országútra. Nagy meglepetésére, kétmérföldnyi hosszúságban zsúfolt volt az út; fej fej mellett
sorakoztak az út két oldalán földbérlők, falusiak, kereskedők, halászok, vadőrök, várszolgák, öregek,
fiatalok ʹ mind, mind el akartak búcsúzni az úrnőjüktől. Innenʹonnan kiáltásokat hallott Grenville:
ʹ Isten óvja, úrnőnk! Isten segítse haza biztonságban!
ʹ Mi a fenét akar az a Tudor Böske? Törte a fejét Grenville. Mit csinálhatott Skye, amiről senki se tud,
de amivel oly roppantul megsértette a királynőt?
Az utazás rendes körülmények között csupán néhány napot vett volna igénybe, ezúttal azonban egy
álló hétig tartott. Kényelmes ütemben haladt a batár és gyakran állt meg, hogy a gyönyörűséges
grófné kinyújtóztathassa a lábát és pihenhessen, felfrissülhessen. Késő délelőtt indultak útnak
minden nap és kora este álltak meg éjszakai pihenőre. Amikor Grenville javasolta, hogy kissé
gyorsabban haladjanak, Skye ágynak esett, úgyhogy ezzel még egy napot késtek.
Ezek után Grenville fogvicsorgatva bár, de nyugton maradt.

Amikor végre megérkeztek Londonba, Grenville egy zárt folyami bárkára telepítette Skyeʹt, hogy ne
ismerjék fel a Lynmouth címerrel ékesített kocsiban. Amelyet ʹ a személyzettel együtt ʹ sürgősen
visszaküldték Devonshireʹbe.
Elvesztvén a batár és a személyzet meghittségét, Skye némileg apadni érezte a bátorságát, jóllehet
derűsen nyugodt arckifejezéséből senki emberfia nem következtetett volna ilyesmire. Régesʹrégen
megtanulta, hogy ha az ember elárulja félelmét, az ellenségei vérszemet kapnak. Grenville nagy
vigyázva segítette be Skyeʹt és Daisyt a várakozó bárkába, aztán csatlakozott hozzájuk.
ʹ Mindig is szerettelek volna egy kis folyami kirándulásra vinni a bárkámon, Skye ʹ próbálkozott a
férfi amolyan könnyed társalgással.
ʹ Biztos vagyok benne, Dickon, hogy a te bárkádon kellemesebb lett volna a kirándulás, mint az,
amelyre ezen a bárkán készülök most.
ʹ A fenébe is Skye, mi folyik itt közted és a királynő között?
ʹ Igazán fogalmam sincs, Dickon ʹ válaszolt mosolyogva az asszony, aztán elfordította az arcát, és a
folyót nézte.
Grenville nagyot sóhajtott, és nem kísérletezett tovább.
Felsóhajtott Skye is. Minden evezőcsapás közelebb viszi a börtönhöz és tudj' isten, hogy még mi
mindenhez. De, fogadkozott magában, nem vall be semmit, de semmit! Legyőzi a királynőt ebben a
macska ʹ egér harcban akkor is, ha ez a végső harc, amelyet megvív ebben a földi életben.

Eleredt az eső. Szürke volt fölöttük az égbolt. Minden csöndes volt a folyón; nem járt több hajó a
vízen. Egyszerre csak felgyorsult Skye szívverése. Feltűnt előttük a londoni Tower, ott emelkedett,
tornyosult sötéten és fenyegetőn. A bárka a part felé tartott, s amikor a rakpartnak ütközött, a
magzat nagyot rúgott az édesanyja méhében. Oltalmazólag helyezte kezét a hasára Skye. Ne félj,
gyermekem, megvédelek én, gondolta. De közben a fejében ott motoszkált egy másik gondolat: hát
téged vajon ki fog megvédeni, Skye O'Malley? Megborzongott.
Grenville kiugrott a partra, hogy kisegítse Skyeʹt. Az asszony megtorpant, szabadsága utolsó
pillanatait élvezni. Aztán sarkon fordult, hogy megmássza a Towerhoz vezető lépcsőket. Az idő
alaposan elkoptatta a követ, s az eső még síkosabbá tette, úgyhogy Skye ʹ nagy bosszúságára ʹ
egyszer megcsúszott. Grenville elkapta a könyökénél fogva, és talpra segítette.
Skye megállt, hogy visszanyerje egyensúlyát, majd elhúzódott a férfitól.
ʹ Nem félek én, kedves lord ʹ jelentette ki.
ʹ Tudom, Skye, csak ez a csúszós lépcső... ʹ felelte Grenville, és folyton csak arra gondolt, hogy
valóban, csodálatosan bátor ez az asszony.
A börtönigazgató fogadta a bejáratnál. Kétségbeesett arcot vágott, amikor észrevette Skye
előrehaladott állapotát. ʹ Jó, jó, nem ő az első, aki itt fogja megszülni a gyermekét, gondolta, de
milyen gyűlöletes dolog várandós nőket őrizni! Bármi megtörténhet ilyen körülmények között."

Olyan melegen üdvözölte a foglyot, amennyire az illendőség megengedte.
ʹ Kérem, Lady Bürke, vacsorázzék a feleségemmel és velem. Az alatt a komornájának bőven lesz ideje
rendbe hozni a lakrészét. A saját embereimet küldöm fel a poggyászával és gondoskodom róla, hogy
tüzet rakjanak ʹ mondotta.
ʹ Köszönöm, Sir John ʹ bólintott Skye, majd Grenvilleʹhez fordult: ʹ Isten veled, Dickon. Mondd meg
a királynőnek, kérlek, hogy ha valóban el akartam volna jönni Londonba, akkor már régen
megteszem. Szeretném látni a terhemre írt vádak listáját, ha pedig nincs ilyen, akkor mondd meg a
királynőnek, hogy törvénytelenül tart fogva. ʹ Ezzel ismét a börtönigazgatóhoz fordult: ʹ A karját, Sir
John. Olyan ügyetlen vagyok manapság.
Richárd de Grenville eltávozott a Towerből, és a Whitehallnak vette útját, mivel a királynő
mostanában ott tartózkodott. Egyenesen Cecil, az az Lord Burghley lakosztályába ment, azonnali
bebocsáttatást kérve.
Alig csukódott be Dickon mögött az ajtó, Cecil máris hellyel kínálta.
ʹ Mi tartott ilyen sokáig, uram? ʹ vonta kérdőre. ʹ Netán nehézségei támadtak Lynmouthban?
ʹ Nem, lordom, jóllehet Lord Bürke nagyon haragszik, Lady Bürke pedig nem tudja mire vélni, hogy
miért a letartóztatás. Nem; egészen másfajta bonyodalom késleltetett bennünket.
Cecil kérdő pillantására Grenville magyarázattal szolgált:
ʹ Lady Bürke néhány hónap múlva szülni fog. Ezért hát kénytelenek voltunk lassan haladni.
ʹ A fene egye meg! ʹ átkozódott Cecil. ʹ Én figyelmeztettem a királynőt, és íme...
Visszanyelte a szavait.
ʹ Lord Burghley! ʹ használta fel az alkalmat Sir Richárd. ʹ Miért kellett letartóztatni a grófnét? Mit
követett el?
ʹ Semmi olyat, amiről tudnánk, Sir Richárd. Csupán gyanú merült fel ellene.
ʹ Ó! ʹ sóhajtott fel Grenville. Nagyon szerette volna tudni, hogy miféle gyanú, de nem mert
kérdezősködni.
ʹ Távozhat, Sir Richárd. Nem felejti el, ugye, hogy senkinek sem ajánlatos szólnia erről a...
küldetéséről.
ʹ Persze, lordom. ʹ Már indult volna, de megtorpant és hátrafordult: ʹ Meglátogathatomʹe időnként
Skyeʹt, Lord Burghley? ʹ tudakolta. ʹ Bizonyára nagyon egyedül érzi magát a hölgy.
ʹ Nem, Sir Richárd, nem látogathatja meg. Lady Bürke londoni jelenléte szigorú államtitokként
kezelendő. Ha valaki meglátná önt a Tower környékén, ön nemigen tudná megmagyarázni, hogy mit
keres arrafelé, kit látogat. ʹ Amikor Grenville elszontyolodott, Cecil valamivel nyájasabban
hozzátette: ʹ Talán karácsony előtt mégis meglátogathatja, Sir Richárd, és üdvözletet vihet tőle a
családjának.

Amikor Cecil magára maradt, elégedetten dőlt hátra: sikerült elszigetelnie Lady Burkeʹöt. Néhány
hétig békén hagyják, hadd főjön keserű levében, hadd törje a fejét, hogy miért került börtönbe. Ha
valóban bűnös, bizonyára alaposan megrémül majd, amikor először viszik kihallgatásra.
Cecil elmosolyodott.
Pár nap múlva azonban nem mosolygott Cecil, amikor Lady Bürke ügye került szóba. Egy bosszantóan
engesztelhetetlen ír apáca állt előtte; közölte, hogy ő Eibhlin nővér (született O'Malley), és a Szent
Bride kolostorból jött, Inishturk szigetéről.

ʹ Azért jöttem ʹ szólt Eibhlin halkan, de határozottan ʹ, hogy segítségére legyek a testvérhúgomnak a
szülésnél.
Cecil eleinte adta a tájékozatlant:
ʹ Hölgyem ʹ replikázott hűvösen. ʹ fogalmam sincs, miről beszél. Eibhlin gúnyosan mosolyogva
mérte végig a lordot.
ʹ Ne vesztegessük az időt, kedves lord ʹ mondta. ʹ Ön írta alá a húgom letartóztatását, elrendelő
parancsot. Az elmúlt napokat utazással töltöttem: lóhalálában jöttem ide Írország nyugati
partvidékéről. Ott akarok lenni Skye mellett, s ha ön nem ad engedélyt arra, amit kérek, hát majd
megtalálom a módját, hogy a királynőhöz forduljak, és nyilvánosságra hozzam az egész ügyet. Az
O'Malley család eddig nyugton maradt, mivel Lord Bürke biztosított bennünket, hogy félreértésről
van szó.
ʹ Vajon miért engedélyezném, hölgyem ʹ kérdezte most már ingerülten Cecil. ʹ hogy ön a húga
mellett legyen? Hisz' Lady Bürke férjének sem engedélyezem. Akkor miért engedélyezném az őrizetes
testʹvérnénjének?
ʹ Ne tévedjünk, lordom, a sógorom kiváló ember, én azonban képzett szülésznő vagyok. Skeynak
szüksége van rám.
ʹ Lady Burkeʹnek ott a komornája.
ʹ Daisy? A kislány kitűnően csinálja meg a húgom frizuráját, lelkiismeretesen gondozza a ruháit és az
ékszereit, de hát mint bábaasszony ... ? Attól tartok, hogy erre nem alkalmas. A vér puszta látványától
elájul szegény kicsike, és szülésnél óhatatlanul sok vér folyik. Tudja ezt, Lord Burghiey? Vagy talán
jobb szeretné, ha szenvedne a húgom?
ʹ Úristen, hölgyem! ʹ fortyant fel Cecil. ʹ Nem akarunk mi rosszat Lady Burkeʹnek! Szándékunkban
áll odaküldeni valakit, amikor a lady mindenórás lesz.
ʹ El tudom képzelni ʹ biggyesztett megvetően Eibhlin. ʹ Valami koszos körmű vén banyát, aki
kétségkívül megfertőzné Skyeʹt is, a babát is. Mit tud ön, kedves Cecil uram, a szülésznői szakmáról?
A királynő legfőbb tanácsadója úgy érezte, elönti a vér az agyát. Elviselhetetlen ez a nőszemély!
ʹ Hölgyem! ʹ harsogta. ʹ A Towerba bejutni könnyű. Kikerülni onnét viszont annál nehezebb.

ʹ Nem félek, kedves lord ʹ replikázott Eibhlin, és Lord Burghiey magában elismerte, hogy ez a nő
valóban nem fél. O jaj, ezek a túlságosan is büszke írek!
ʹ Jó, hát akkor csak menjen, hölgyem ʹ egyezett bele. ʹ A titkárom majd kiállítja a szükséges iratot.

ʹ Remélem szabadon járhatok kiʹbe, lordom. Bizonyos kellékekről gondoskodnom kell majd, amikor
eljön az ideje.
ʹ Nem, hölgyem ʹ rázta meg a fejét Cecil. ʹ Túlontúl egyszerű lenne Lady Bürke számára, hogy
apácaruhában szökjék meg a Towerből. Vagy beviszi most, amire szükség van, vagy a személyzettel
hozatja meg a piacról. Bemehet a Towerba, de ha távozik, nem engedjük be újra. Nos, ezek a
feltételek.
ʹ Rendben van ʹ biccentett Eibhlin. ʹ Elfogadom a feltételeket. Néhány óra múlva Eibhlin O'Malley,
az értékes pergamenpapirost szorongatva belépett a londoni Tower kapuján; felkísérték testvérhúga
lakosztályába; jó magasan volt, a sok torony egyikében. Lépcsőmászás közben Eibhlin örömmel
észlelte, hogy a kísérő katona tisztelettel tekint rá, s hogy az épület a jelek szerint tiszta, viszonylag
huzatmentes, és mentes a rossz szagoktól is.
Amikor megérkezett, Skye éppen aludt. De Daisy valósággal Eibhlin nyakába esett ʹ leplezetlen
megkönnyebbüléssel.
ʹ Jaj, nővér, be jó, hogy itt van! ʹ kiáltott fel.
ʹ Miért Daisy, olyan rossz itt talán?
ʹ Ó, nővér, én még egy kiscicát se segítettem a világra! Úgy, de úgy féltem, hogy egymagam leszek az
úrnőmmel, amikor eljön az órája! Lord Bürke biztosan megölne, ha akár Skye úrnővel, akár a
csecsemővel történne valami.
ʹ Akkor hát, Daisy, ne szorongj többé. Itt vagyok, és itt is szándékszom maradni!
Mire Skye felébredt, Eibhlin már egészen jól berendezkedett.
ʹ Hogy a csudába kerülsz ide? ʹ kiáltott fel Skye, testvérnénjét ölelgetve.
ʹ Mintegy tíz nappal ezelőtt egy óriás termetű angol jelent meg a Szent Brideʹkolostorban, és közölte
velem, hogy szükséged van rám. Fölraktak egy csontos gebére, amely átszáguldott egész Írországon,
majd fölraktak egy ingóʹbingó hajóra ʹ jól megtáncoltatták a hullámok. ʹ és a Lynmouth kastélynál
tettek ki. Niall aztán elmondta, amit még tudnom kellett, és elküldött Londonba, hogy veled lehessek.
ʹ És Cecil beengedett? Meglepő. Az ideérkezésemet követő reggel óta csak Daisyt meg az őröket
láthattam. Azt hiszem, meg akarnak félemlíteni a folyamatos elszigeteléssel.
ʹ De mivel nagyon is józan vagy, nem félsz, ugye?
ʹ Nem félek, Eibhlin ʹ mosolygott Skye.
ʹ Akkor bölcsebb lettél a múló évekkel, kishúgom, mint amilyen tízesztendősen voltál.

Skye nevetett.
ʹ Ó, Eibhlin, olyan jó, hogy itt vagy!
Később összebújtak a testvérek a széles ágyban, amely majdnem az egész szobát elfoglalta. Skye saját
gránátvörös függönyei ékesítették; a lepedők, a dunyhák, a párnák, a takarók is a sajátjai voltak. A
kandallóban lobogott a tűz, jó meleget adott a hideg decemberi éjszakában és az almafa illatával
árasztotta el a helyiséget. Skye hálókamrája az egyik torony legfelső részében volt, így hát
teljességgel elkülönült a többi cellától. Az egyetlen olyan helyiség, ahol senki se hallgathatja ki...
Testvérével tehát szabadon beszélt. De azért nagyon halkan.
ʹ Kaptál tőlük vádiratot? ʹ érdeklődött Eibhlin.
ʹ Nem. Ami igazolja a sejtésemet, hogy kalózkodással gyanúsítanak, de nincs rá bizonyítékuk. Eddig
még csak ki sem hallgattak. ʹ Teli torokból kacagott. ʹ Nem, Eibhlin, semmi bizonyítékuk nincsen.
Végül is kénytelenek lesznek szabadon engedni, úgyhogy kétszeresen is túljárok a Tudorék
Böskéjének eszén!
ʹ Csak vigyázz, húgocskám! ʹ csóválta a fejét gondterhelten Eibhlin. ʹ hogy a vesztedbe ne rohanj.
Erzsébet: Anglia törvényes, legitim királynője, s ha kedve tartja, hát itt tarthat téged életed végéig.
ʹ Ha ezt megpróbálja ʹ és itt megkeményedett Skye hangja ʹ, hát akkor a Burkeʹök és az O'Malleyk
föllázítják ellene egész Connaught tartományt. És ha Connaught fellázad, követi egész Írország. Van
Írországban elég forrófejű, aki csak alkalmas ürügyre vár.

ʹ Istenem, de megkeseredtél, Skye! De hát miért? Miért e kérlelhetetlen gyűlölet Anglia királynője
iránt?
Skye szép lassan, egyetlen részletet sem elhanyagolva, töviről hegyire elmondta Eibhlinnek a
történetet: hogyan döntött a királynő a Robin fölötti gyámkodásról, hogyan alázta meg őt Lord
Dudley, hogyan követett el erőszakot rajta. (Niall mindezt nem mondta volt el Eibhlinnek.)
ʹ És én még azt hittem, én vagyok a lázadó ʹ csóválta a fejét Eibhlin. ʹ Istenemre mondom, merész
egy nő vagy, Skye. A királynő tehát tudott Lord Dudley viselt dolgairól, és nem tett semmit ellene.
Akkor bizony csak azt kapta őfelsége, amit megérdemelt! Most viszont az a fő problémánk, hogy
miképpen szabadulhatsz innen.
ʹ Bizonyíték nélkül a királynő nem tehet semmit! ʹ erősködött Skye.
ʹ Ahhoz, hogy itt tartson, nincs szüksége bizonyítékra ʹ ismételte Eibhlin. ʹ Most meg kell győznünk
őt, hogy nem vagy bűnös.
ʹ Azt meg hogy csináljuk?
ʹ Még nem tudom. Imádkoznom kell.

ʹ Átütő erejű imának kell lennie a te könyörgésednek, Eibhlin ʹ nevetett Skye. ʹ No, most aludj
szépen. A lelkiismeretem olyan tiszta, mint egy ma született csecsemőé.
Ezzel hátrahanyatlott párnáira és egyʹkettőre elaludt.
Eibhlin viszont ébren volt és gondolkozott. Skyeʹnak igaza van. Ha a királynő nem hozta fel ellene
annak rendje és módja szerint a kalózkodás vádját, akkor valóban nincs bizonyítéka ellene. De
ameddig meg nem győződik róla, hogy Skyeʹnak nincs köze a kalóztámadásokhoz, addig itt tartja,
rabságban, jóllehet nyíltan nem mer cselekedni ellene.
Másnap reggel, amikor Skye bevégezte szokásos napi sétáját az oromzaton, hozzálépett az egyik őr.
ʹ Jó reggelt, asszonyom ʹ szólalt meg. ʹ Parancsom van, hogy kísérjem Lord Cecil színe elé.
ʹ Rendben van ʹ bólintott Skye. Gyorsabban dobogott a szíve. Nos hát, kihallgatják végre. Nagyon
várt már erre a pillanatra: amikor az esze megmérkőzhet William Cecil eszével. Követte az őrt a
folyosók útvesztőjében, végül aztán egy faburkolatú helyiségbe értek, amelynek zárt kis erkélyablaka
a Temzére nézett. Egy hosszú asztalnál Cecil, Dudley és még két férfiú ült. Az egyik ʹ úgy vélte Skye ʹ
Shrewsbury grófja, a másik Lord Cavendish. Amikor látta, hogy nem készítettek oda a számára
semmiféle ülőalkalmatosságot, roppant ridegen szólalt meg:
ʹ Remélem, nem akarják, kegyes lordok, hogy valaki az én állapotomban állva maradjon?
ʹ Vésse eszébe, hölgyem ʹ vágta rá epésen Lord Dudley. ʹ hogy maga itt fogoly!
ʹ Továbbá ʹ folytatta Skye, Cecilhez fordulva ʹ, ha ezt az embert nem távolítják el innen, akkor én
ebben a minutumban távozom, Lord Burghley.
ʹ Hozzanak egy széket Lady Burkeʹnek ʹ adta ki az utasítást Cecil. ʹ Te pedig maradj csendben,
Dudley.
ʹ Remélem ʹ jelentette ki szerfölött merészen Skye, miközben helyet foglalt. ʹ hogy lesz olyan kedves
kifejteni, mit jelentsen a letartóztatásom. Hetekig tartottak teljes tájékozatlanságban, és kezdem
tűrhetetlennek találni a helyzetet.
Vészjósló mosoly jelent meg Cecil szája szögletében:
ʹ A Devonshireʹben újabban észlelt kalóztámadásokról óhajtottunk beszélni önnel.
Skye előkelően vonta fel a szemöldökét:
ʹ Ha beszélni óhajtottak volna velem, uram ʹ mondotta ʹ, miért nem tették meg? Miért kellett ezért
bebörtönözniük? Tudok a kalózkodásról. Magam is két hajót vesztettem el kalóztámadás
következtében az elmúlt évben. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a királynői bizottság képtelen
volt kideríteni a tettesek kilétét. Jó sok pénzembe került a dolog.
ʹ A jelek szerint nem szenvedett tetemes anyagi károkat ʹ jegyezte meg Cecil.
ʹ Amint jól tudja, kedves Lord Burghley, nagyon gazdag vagyok. De azért nem szeretek pénzt
veszíteni. Karban kell tartanom a hajóimat, fizetni kell a kapitányaimat, a legénységet. Ok aztán az

ország gazdaságát táplálják. Egészséges gazdasági vérkeringés ez, amely a kalózkodás kísértetének
felbukkanása nyomán megszakad.
ʹ Okosan beszél, asszonyom, de nem elég okosan ahhoz, hogy lépre csaljon bennünketʹ mordult rá
Dudley.
Skye fagyos pillantást vetett Róbert Dudleyra.
ʹ Pocakot eresztett a túlzott jóléttől, lordom, de az agya, az nem változott: lágy, akárcsak hajdanán ʹ
állapította meg.
Leicester grófjának céklavörös lett az ábrázata. Többször is kinyitotta, majd becsukta a száját, de nem
jött ki hang a torkán.
Shrewsbury és Cavendish elvigyorodott, maga Cecil is alig bírta visszafojtani a röhögést. De még
jelentős szerep várt rá a jelenetsorban.
ʹ Nos, kedves lordok ʹ folytatta Skye ʹ, ha konkrét vádat tudnak emelni ellenem, tegyék meg, kérem.
ʹ Ezzel Cecilhez fordult: ʹ Lord Burghley, ön súlyosan megsértett azzal, hogy ez elé a bizottság elé
citált. Nem leszek hajlandó ismét megjelenni itt, ha nincs ellenem konkrét vád, s nem leszek hajlandó
megjelenni semmilyen testület előtt, amelynek Lord Dudley tagja. Ne kérdezze, hogy miért, mert
úgyis tudja.
Ezzel fölállt, sarkon fordult és megindult az ajtó felé.
ʹ Állítsátok meg! ʹ mordult az őrökre Dudley.
Skye megpenderült, derékbőségéhez képest igen kecsesen. Mélykék szeméből csak úgy lángolt a
megvetés. Két kezét oltalmazólag a hasára tette, majd ádázul vágta Dudley szemébe:
ʹ A MacWilliam örököst hordom a szívem alatt! Ha durván bánnak velem és kárt okoznak a
magzatnak, akkor még az én személyes könyörgésem se fogja tudni elfojtani azt a tüzet, amely
lángba borítja egész Írországot! Ha a királynő háborút akar viselni a népem ellen, hát örömmel állunk
elébe!
Ezzel ismét sarkon fordult, és elhagyta a helyiséget. Senki se állta útját.
ʹ Miért nem tartóztattad fel ezt a kis ír bestiát? ʹ vonta kérdőre Cecilt Dudley. ʹ Ki törődik vele, ha a
kölykét megfojtja a köldökzsinór?

ʹ Lordom ʹ válaszolt vérfagyasztó higgadtan Cecil. ʹ te a királynő kifejezett kérésére ülsz ebben a
bizottságban, és én elsősorban a királynő hűséges szolgája vagyok. Meg kell azonban mondanom,
hogy nem én választottalak erre a posztra, és meg fogom kérni őfelségét, fontolja meg ismételten ezt
a döntését. Egyetértek Lady Burkeʹkel. Sértő módon viselkedtél. Urak, most berekesztem az ülést.
Holnap, ugyanebben az időpontban, ismét találkozunk, amikor is újból megpróbáljuk kihallgatni
Lynmouth grófnét.

Nem így történt. Alig hagyta el a helyiséget Skye, máris szülési fájdalmak törtek rá. Fogcsikorgatva,
lassan követte az őrt a folyosóútvesztőben visszafelé; majdnem elájult, miközben mászott föl a
lépcsőn a toronyba, lépcsőfokról lépcsőfokra erőltette a lábát, úgy érezte, ólomsúlyú, alig bírta
emelni. Már majdnem fölértek, amikor nyögött egy nagyot és leroskadt.
Döbbenten fordult hátra az őrség ifjú kapitánya.
ʹ Asszonyom! ʹ kiáltott fel, s már futott is vissza, lefelé a lépcsőn. Erős karjával megtámogatta a
foglyot, fölsegítette a lakrészéhez vezető utolsó néhány lépcsőfokon, közben pedig segítségért
kiáltozott. Kicsapódott az ajtó, s elősietett Eibhlin meg Daisy; átvették Skyeʹt a kapitánytól.
ʹ Szükségük van valamire? ʹ tudakolta gondterhelten a fiatalember. Eibhlin megnyugtatóan
mosolygott rá:
ʹ Köszönöm, kapitány, semmire. Minden itt van, ami kell. Csak tájékoztatnom kéne a
börtönigazgatót, hogy Lady Burkeʹre rátörtek a koraszülés fájdalmai.
Lehalkította a hangját, de úgy, hogy Skye is, Daisy is jól hallotta, amit mond:
ʹ Remélem, nem hal bele sem az anya, sem a gyermek. Micsoda őrültség letartóztatni az én szegény
jó húgomat! És a vádak, kapitány? Nincsenek vádak! Nos, köszönjük a segítségét. Rendes keresztény
ember maga, imádkozni fogok magáért.
Ezzel becsapta az ajtót az őrség orra előtt.
ʹ Ó, Eibhlin! ʹ kacagott Skye két görcs között. ʹ Ilyen istentelen apácát, mint te, még nem láttam!
Hogy ráijesztettél erre a szegény, ártatlan, kedves, fiatal kapitányra! Most elrohan Sir Johnhoz, és
közli vele, hogy a halál kapujában állok!
ʹ Az a jó! Hadd érezzenek csak bűntudatot mindahányan. Ezt akarom ʹ diadalmaskodott Eibhlin,
miközben Daisyvel együtt segített Skyeʹnak a vetkőzésnél. ʹ Mit akart Cecil?
ʹ Hogy valljam be a kalózkodást. Úgy van, ahogy gondoltam. Semmi bizonyítékuk.

Felnyögött, mert ismét fájdalomhullám öntötte el. Egyszerre csak elment a magzatvíz, tócsába gyűlt a
lábánál.
ʹ Eibhlin! ʹ mondta. ʹ Azt hiszem, ez a gyerek már itt is van! Daisy a hosszú tölgyfa asztallal
küszködött, nagyokat nyögve tolta oda a helyiség másik végéből.
ʹ Segíts neki, Eibhlin! Egyelőre magam is elvagyok.
A két nő egyesült erővel lökte a tölgyfa asztalt a kandalló elé. Aztán Daisy fölrohant Skye
hálókamrájába, hozta a párnákat, a vánkost, a lepedőt, s az asztalra terítette. Majd felsegítették az
asztalra Skyeʹt; az asszony szétvetett lábakkal felült, vállait párnák támasztották vajúdás közben.
Eibhlin megmosta kezét, majd lehajolt, hogy jobban szemügyre vegye páciensét.
ʹ Szűzanyám! ʹ fakadt ki. ʹ Ez a gyerek már félig meg is született! Kinyújtotta a kezét, s nagy
óvatosan megfordította a csúszós kis testet.

ʹ Ugye, meg... megmondtam ʹ nyögött fel Skye, amikor belémárt a végső görcs. Ekkor a csecsemő
óbégatni kezdett.
ʹ Re... rendben van a kisfiú? Megvan mindene? Az ujjak a kezén meg a lábán? ʹ tudakolta az anya.
Eibhlin villámgyorsan megtörölte a babát, és az apró kis arcba tekintett.
ʹ Nagyon is rendben van a kislány, Skye! Megvan minden ujjacskája. A kezén is, a lábán is.
ʹ Kislány? Ó, a fene egye meg! ʹ mondta Skye, majd gyönge hangon fölnevetett. ʹ Willow örülni fog,
hogy kishúga van, magam is boldog vagyok, hogy újabb kislányom született, de a MacWilliam uraság
nagyon csalódott lesz.
ʹ Fogsz te még szülni jócskán ʹ jegyezte meg kurtán Eibhlin.
Skye derűsen nézett rá. Milyen jó, hogy az ő gyakorlatiasan gondolkodó nővére itt van mellette!
Vajon meddig tűri a királynő Eibhlin ittlétét most, hogy a gyermek már megszületett?
Mennydörgésszerű kopogás hallatszott az ajtón.
ʹ Siess, Daisy, és akárki is az, mondd meg, hogy nem jöhet be ʹ adta ki az utasítást Eibhlin.
Daisy az ajtóhoz rohant, és résnyire kinyitotta.
ʹ Nem lehet bejönni ʹ közölte Sir Johnnal, a Tower börtönigazgatójával. ʹ Az úrnőm épp most szül.
ʹ Magammal hoztam a feleségemet, hogy segítsen ʹ mondotta Sir John, s mielőtt Daisy
megakadályozhatta volna, Lady Alyce berontott, és Skye fekhelyéhez sietett. Amikor meglátta az
anya hasán fekvő újszülöttet, cinkosán kacsintott Skyeʹra.

ʹ Nyögjön jó hangosan, aranyoskám ʹ javasolta suttogva. Megértés csillant Skye tekintetében,
hosszan és szánni valóan nyögött, nyöszörgött, jajgatott.
ʹ Ó, Istenem! ʹ kiáltott fel Lady Alyce, s visszafutott az ajtóban türelmesen várakozó férjéhez. ʹ Hisz'
ez még órákig eltart, John. A legjobb, ha most elmégy. Mihelyt van valami hírem, megyek és tudatom
veled. Csukd be az ajtót, te lány.
Daisy örömmel teljesítette az utasítást, megkönnyebbült sóhajt hallatva. A börtönigazgató felesége
lemosolygott Skyeʹra.
ʹ No, drágám, ezzel most időt nyert, egy ideig békén hagyják. Mellesleg nem jó, ha a férfiak
megtudják, hogy gyereket szülni néha nem is olyan nehéz.
ʹ Köszönöm, asszonyom. Még soha ilyen gyorsan nem szültem. Mindegyik hamarabb jön, mint az
előző.
ʹ Hány volt már eddig, aranyom?
ʹ Ez a hatodik gyerekem. De a második kislányom.

ʹ Ó, hát kislány! Nekem is volt egy kislányom valamikor... Most pünkösdkor lett volna tizennégy éves.
Nyolc esztendeje elvitte a torokgyík. Linaet volt a neve.
ʹ Torokgyíkban halt meg a volt férjem is és a legkisebb fiunk ʹ közölte Skye.
A két nő elhallgatott, aztán Lady Alyce kisvártatva megkérdezte:
ʹ Mi lesz ennek a babának a neve, Lady Bürke?
ʹ Deirdre.
ʹ Skye! ʹ kiáltott fel Eibhilin. ʹ Deirdre tragikus sorsú nő volt!
ʹ Igen. Foglyul ejtette a királya. Az én ártatlan kisgyermekemet pedig most a királynője tartja fogva.
Fogságban született, a legbecstelenebb helyen, Eibhlin. Úgyhogy a név nagyon is találó. És mivel nem
részesülök lelkészi vigaszban, neked kell megkeresztelned a kislányomat, Eibhlin.
ʹ De hát miért van itt, drágám? ʹ kérdezte Skyeʹtól gondterhelten Lady Alyce.
Daisy átvette Skyeʹtól Deirdreʹt; mosdatni, öltöztetni kezdte. Eibhlin pedig megtisztította húgát a
szülés nyomaitól. Skye türelmesen magyarázta Lady Alyceʹnek:
ʹ Senki se közölte velem, asszonyom, hogy miért vagyok itt. Semmiféle váddal nem illettek. Azt
reméltem... ʹ tette hozzá tétovázva. ʹ hogy talán a férje tudja.
ʹ Sajnos, nem így van, édesem. Ó, bár tudnék segíteni! Oly igazságtalan, ami magával történik.

ʹ Ne törje a fejét, Lady Alyce. Mi, írek, megszoktuk, hogy félremagyarázzák szándékainkat, és hogy
igazságtalanul bánnak velünk ʹ mondta kedvesen Skye.
ʹ No jó, hát akkor legalább néhány órát itt tölthetek ʹ mondta a börtönigazgató felesége. ʹ Ha azok
odakinn azt hiszik, hogy a gyermek most jövöget a világra, akkor egy darabig békén hagyják magát.
Később majd tudatom az urammal, hogy a maga nővérének még egyʹkét hónapig itt kell maradnia,
ha azt akarják, hogy maga meg az a szegény, gyönge kis csecsemője túlélje a megpróbáltatást.
ʹ Ön igaz jó barát, asszonyom ʹ mosolygott Skye. ʹ De ne tegyen semmi olyat, kérem, ami
veszélyeztetheti a maga vagy Sir John helyzetét. A királynő... hiszen tudja... Tapasztalataim szerint a
Tudorʹház beliek olykor még a barátaikkal is elbánnak.
ʹ Ugyan mit tud a királynő a Towerʹbeli történésekről? Azt, amit a férjem közöl vele! ʹ jelentette ki a
jóindulatú asszony. Elterpeszkedett egy kényelmes széken, a kandalló közelében. ʹ Úgy tudom, Lady
Bürke, hogy magának van a legjobb madeirái bora egész Angliában. És én nagyon is kedvelem ezt a
borfajtát.
Másnap reggel Lady Alyce tudatta a férjével, hogy Lady Bürke, az a szerencsétlen rab nagy nehezen
világra hozott egy pici, gyönge leánygyermeket.
ʹ Nagyon gyönge még a hölgy is, a kisbabája is. A túléléshez néhány havi állandó ápolásra van
szükségük ʹ közölte igen határozottan Lady Alyce.

ʹ Kedvesem ʹ mondotta szelíden a férje. ʹ semmi kifogásom ellene, hogy Lady Bürke nővére a
húgával maradjon, de nem én hozom a végső döntést.
ʹ De van valamelyes befolyásod, John. Használd! Érvényesítsd! Nem értem, mit akar a királynő a
szegény Lady Bürke fogva tartásával. Méghozzá vádak nélkül!
ʹ Csitt, édesem! Látom, hogy a mi előkelő vendégünk levett a lábadról, de remélnünk kell, hogy a
királynő és Lord Burghley tudják, mit csinálnak. No, most hírül adom a dolgot a királynőnek.
Erzsébet éppen egyik gyötrelmes havi vérzését szenvedte végig, amikor Lady Deirdre Bürke
megszületésének tényét hírül vette.
ʹ Krisztus keresztjére mondom ʹ kiáltott bosszúsan ʹ, szándékosan tette ez a perszóna!
ʹ Micsodát, felség? ʹ érdeklődött Cecil.
ʹ Hát azt, hogy a Towerban szülje meg a kölykét! Sir John levelének tónusa arról árulkodik, hogy a hír
közlője meglehetősen rokonszenvezik Lady Burkeʹkel. Nem nagyon tetszik ez nekem. Vajon miért az
én cselekedetemnek ez a diszkrét helytelenítése, s miért e gyengéd törődés annak a... annak az ír
lázadónak a sorsával?
ʹ Kismamák és csecsszopóik rendszerint rokonszenvet keltenek a környezetükben ʹ nyugtatta Cecil a
királynőt.
Erzsébet odafordult, s arra lendült gyönyörű, hosszú arany vörös sörénye is. Hófehér arcát egészen
eltorzította a fájdalom.
ʹ Most hosszú hetekig ki se hallgathatja azt a nőt! ʹ zsörtölődött. A fene essen belé! Le akartam
leplezni, hogy egy kalózkodó bestia! Mert az! Tudjaʹe, Cecil, hogy az a nőszemély az elmúlt télen
kidobta a kastélyából Dudleyt a hóvihar kellős közepébe?!
ʹ Vagy úgy! Gondolta Cecil. Tehát ez a bosszúvágy valódi oka. Inzultáltatott a drágalátos Lord Róbert!
Amikor kutatni kezdtem az igazságot a devonshireʹi kalózokról, igazán nem gondoltam volna, hogy
bosszúállásra adok alkalmat Dudleynek. Jól át kell gondolnom az egészet.
Nyájasan mosolygott a királynőre.
ʹ Feküdjön szépen vissza az ágyába, kedves ʹ mondta. ʹ Nincs jól. És ez az ügy várhat. Különben
teljesen igaza van. Ameddig Lady Bürke ki nem heverte a szülés utóhatásait, nem haladhatunk
tovább. Sir John felesége, Lady Alyce, aki jelen volt a szülésnél, azt mondja, nehéz szülés volt.
Gondolom, Lady Bürke gyógyulása hetekig eltart.
Erzsébet visszabújt az ágyba, s magára húzta a bársonytakarót.
ʹ Ó, Cecil! ʹ panaszolta. ʹ Néha már azt gondolom, jobb lett volna közrendű leánynak születnem!
Roppant súllyal nehezedik a vállamra a királynői palást, és én csak egy törékeny teremtés vagyok.
ʹ Nem, nem asszonyom, csak törékenynek látszik. Amikor kibújt az édesanyja méhéből, Tudor Henrik
erős ágyékának gyümölcseként oroszlánszívet kapott örökül. Sose aggódjék.

ʹ Ó, Cecil, maga az én erősségemʹsóhajtott fel Erzsébet. ʹ Most pihenni fogok. ʹ Behunyta a szemét.
ʹ Kezelje Lady Bürke ügyét a legjobb belátása szerint.
ʹ Nem fog csalódni bennem, felség ʹ villantotta rá szokott fagyos mosolyát William Cecil.
ʹ Sose csalódtam magában, öreg barátom ʹ hagyta helyben halkan a királynő, aztán elszunnyadt.

25. fejezet

Adam de Marisco alig akart hinni elképesztő szerencséjének. Hónapokkal ezelőtt hívták a Lynmouthʹ
kastélyba, ahol tudomást szerzett Skye sorsáról, s az óta tehetetlennek, haszontalannak, gyöngének
érezte magát. Most azonban eszközt kapott a kezébe Skye kiszabadítására; Isten küldte, ez biztos; de
az alkalom felhasználásának ötlete az övé, Adam de Mariscóé volt, s ez helyreállította önbizalmát.
Melegen üdvözölte Lundy szigetén az odalátogató Lord Burkeʹöt. Meggyötört, megviselt arcú ember
lett a nagydarab írből.
Marisco egy pohárkát nyújtott neki. Tőzegpálinka volt benne.
ʹ Ezt idd meg, öregem. Most már tudom, hogyan hozzuk haza biztonságosan a feleségedet.
ʹ Nos, hogyan?
Lord Bürke felhörpintette az aranyossárga folyadékot, és élvezte, mint terjed az égető érzés a
gyomrából az ereibe.
ʹ Van egy rejtett barlang a világítótorony közelében, s abban a barlangban egy hajó vesztegel! ʹ
közölte de Marisco. ʹ Kísértethajó. A szigetcsúcs körül kiszámíthatatlan az áramlat, úgyhogy a
hullámok egyszer csak partra vetették a hajót. Két napja találtunk rá, félig zátonyra futott a
barlangban. Már kiadtam a parancsot, hogy senki se menjen a közelébe, és a raktárába máris
elhelyeztem a Santa Maria Madre de Cristos kirablásából származó zsákmányrészemet. Azok, akik a
rakományt a raktárba vitték, egy néma család tagjai. Mindig gondoskodtam róla, hogy semmiben se
szenvedjenek hiányt, és nem fognak elárulni engem. Még akkor se tennék, ha beszélni tudnának.
ʹ A hajó felépítése angol ʹ folytatta Marisco ʹ, de a benne talált holttestek arab vagy mór tetemek.
Fogadni mernék, hogy berber kalózok.
Fogalmam sincs, milyen körülmények között haltak meg, de ha sikerül Londonba vontatnunk a hajót,
azt hiszem, meg tudjuk győzni Cecilt, hogy azok a szerencsétlen halottak részesei voltak a tudj' isten
kinek az irányításával megszervezett és nemrég történt kalóztámadásoknak. Különös tekintettel a
raktárukban talált holmira... Ennek alapján Skyeʹt biztosan szabadon bocsátják!
Fokozatosan enyhült Niall Bürke arcának feszült kifejezése, amint Marisco ötlete a tudatába hatolt.
ʹ Ez bizony lehetséges! ʹ mondotta, és rövid gondolkodás után hozzátette: ʹ Hajónaplót találtál?
ʹ Találtam, de fura egy firkálmány. Soha még hasonló írást nem láttam.

Vontatott mosoly világította meg Niall arcát, ráncokat kunkorítva az ezüstös szemek köré.
ʹ Valószínűleg arab írás; és valószínűleg igazad van, Marisco, berber kalózok lehettek. De a
hajónaplót nem semmisíthetjük meg. Roppant gyanús lenne, ha nem találnának hajónaplót a
nyomozásnál. Ha viszont Cecil talál valakit, aki tud arabul olvasni, kiderülhet a naplóból, hogy a hajó
nem is kalózhajó. Feltétlenül el kell olvastatnunk azt a naplót. Mégpedig minél előbb.
ʹ Igen ám, de ismersz valakit, aki tud arabul olvasni? ʹ kérdezte csüggedten Marisco.
ʹ Skye tud ʹ válaszolta nevetve Niall.
ʹ No fene! Van egyáltalán valami, amit az a nő ne tudna?
ʹ Megnyugtat, hogy nem tudod a választ erre a kérdésre, Marisco ʹ mondta Niall, hirtelen komolyra
vált arccal.
Adam de Marisco legalább fél fejjel volt magasabb Niall Burkeʹnél. Most kihúzta magát, és
lepillantott Skye férjére.
ʹ Nos, kisember, azt hiszem, legfőbb ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Igenis szerettem Skyeʹt, és
valószínűleg mindig fogom szeretni. De nem lettem volna hozzáillő férj. Tudtam én ezt jól... ʹ
Elhalkult a hangja, nem folytatta. ʹ Téged szeret ʹ fejezte be aztán de Marisco ʹ, és bolond vagy, ha
azt hiszed, hogy bármikor is közétek állok. Nohát akkor, kisember folytathatjuk a tanácskozást?
Mármint arról, hogy miképpen szabadítsuk ki Skyeʹt a Tudorʹház Erzsébetjének fogságából.
ʹ A fene essen beléd, Marisco, kezdem úgy érezni magam a szavaid hallatán, mint valami zöldfülű
kamasz az első szerelem idején. De ha azt gondolod, kicsi vagyok ahhoz, hogy megverekedjem veled,
hát csak próbáld ki. ͣKisember" ʹ no nézd csak! Add a kezed, te átkozott angol! El kell ismernem,
hogy kedvellek.
Ha Skye láthatta volna a jelenetet! Ott álltak egymással szemben, egymásra vigyorogva, mindkettő
szerelmes belé, s most szoros barátságban egyesülve próbálnak segíteni őrajta, a szeretett nőn!
Kezet rázott a két férfi; s a két szempár ʹ ezüstös szürke az egyik, szürkéskék a másik ʹ az egyetértés
pillantásában találkozott.
ʹ Még valakinek a segítségére van szükségünk ʹ vélekedett Niall. ʹ Robert Small az illető. Valamelyest
olvas arabul. Meglehet, eleget megfejthet a hajónaplóból, mielőtt bemutatjuk azt az írást Cecilnek.
Legalább megtudjuk, ellentmondʹe a napló a mi verziónknak. Small éppen most érkezett haza. Ma
kaptam üzenetet a nővérétől, és visszaüzentem, hogy várom Lynmouthban. Bevontathatod azt a
hajót holnap a Lynmouthʹöbölbe? Ajánlatos, hogy senki se tudja, mit forralunk.

ʹ Azonnal kiadom a parancsot. Az én néma barátocskáim kiválóan meg fognak oldani mindent ʹ
jelentette ki Marisco.
ʹ Mi lesz a holttestekkel?

ʹ Pokoli büdösek ʹ állapította meg Adam. ʹ De ott hagyom mind a hajón, a történetünk hiteléül.
Máskülönben Cecil azt állítaná, csak kitaláltuk az egészet.
ʹ Hogyan magyarázzuk meg az időeltolódást? A Santa Maria Madre de Cristosʹt hónapokkal ezelőtt
fosztották ki. Időközben vajon hol a fenébe volt az a hajó?
ʹ Hát kalózkodott, kalózkodott, Niall Bürke! A gaz pogányok a távoli ÚjʹSpanyolország vizeit járták,
ott fosztogattak. Bizonyára az elmúlt tavaszon ütöttek rajta a Santa Maríáʹn, amikor Anglia felé
hajózott. Mindnyájan tudjuk, hogy a mórok mennyire utálják a spanyolokat, úgyhogy nem tudnak
ellenállni a kísértésnek, hogy borsot törjenek az orruk alá. ʹ Teli torokból nevetett Marisco. ʹ Kitűnő
történet, én mondom.
ʹ Így van ʹ bólintott elismerően Niall. ʹ Nagy veszteség szerintem, hogy eldugod magad azon a te
szigeteden, Marisco. Neked aztán az udvarnál a helyed, ez nyilvánvaló.
ʹ Jézusom, csak azt ne! Beledöglenék, ha be lennék zárva abba a poshadt nagyvárosba, hogy
megjátsszam annak a hiú lotyónak, a Tudorʹház Böskéjének a lovagját. És ha az időmet és pénzemet
haszontalan ruhákra, kártyajátékokra, és költséges pipikre kéne pocsékolnom.
ʹ Nem említettél fiú utódot, aki majd a helyedbe lép, Marisco. Vajon miért?
ʹ Mert nincs és nem is lesz, Niall Bürke ʹ mondta Adam fanyar mosollyal. ʹ Olykor nagyon rossz
tréfákat űz a sors. Tizennégy éves koromban valami láz vett le a lábamról és terméketlenné tett. Ami
a nőket illeti, óriási az étvágyam, de gyereket nemzeni sose tudtam. Évekkel ezelőtt jártam egy vén
vajákos asszonynál Devonban, és tőle tudtam meg, hogy az a gyerekkori lázas betegség az oka a
dolognak, és hogy nem tud rajtam segíteni.
ʹ Ez is egyik oka annak ʹ folytatta kis hallgatás után. ʹ amiért fontosnak tartom Skye megsegítését.
Az ő kisfia, Robin, és jómagam vagyunk az első Southwood utolsó élő leszármazottai. ʹ Niall
hitetlenkedő ábrázata láttán felkacagott. ʹ Igen, igen, te ír.

A Mariscok a Southwood család törvénytelen ága.
És Adam mesélni kezdett:
ʹ Az első Geofrey de Sudbois áthozta Normandiából a szeretőjét, Mathilde de Mariscót. A
hagyomány szerint feleségül akarta venni a hölgyet, amikor Vilmos hercegnél megcsinálta a
szerencséjét. Akárcsak Geofrey maga, Mathilde is második gyermek volt, így hát csekély volt a
részesedése a családi vagyonból. Amikor nemesi ősöm elfoglalta Lynmouth várát, hasznosabbnak
látta az öreg lord leányát nőül venni, és a szép Gwyneth lett a törvényes ág ősanyja.
ʹ Mathilde azonban ʹ folytatta Marisco ʹ merész volt és becsvágyó. Inkább Angliába jött Geofrey
szeretőjeként, semhogy Normandiában maradjon, mint amolyan szegény rokon a bátyja házában
vagy pedig apáca valamelyik jelentéktelen zárdában. Évekig lakott a Lynmouth kastély nyugati
tornyában, pokollá téve szegény Gwyneth életét. Egy szép napon azonban a legidősebb fiát
rajtakapták, amint éppen meg akarta fojtani bölcsőjében az egyik törvényes Lynmoutht, mire a szép
Gwyneth arra a gyöngéd szász sarkára állt, mondván, hogy ő ezt nem tűri tovább. Így aztán Mathildeʹ
nak és ivadékainak távozniuk kellett Lundy szigetére, amely akkor Lynmouthoz tartozott. Geofrey

pedig Mathilde de Marisco nevére, a fiaira és leszármazottaira íratta a szigetet, örökérvényűén.
Nemzedékeken át a Mariscók Southwood fattyakʹkal, meg a fiatalabb Southwood lányokkal vagy
francia unokatestvérekkel léptek házasságra. Az én nagyanyám és a boldogult Geofrey Southwood
nagyapja például édestestvérek voltak. Mivel én a családi ágam utolsó sarja vagyok, a Lundyʹszigeti
fattyak utolsó leszármazottja, a kis Robin az utolsó Southwood. Van bennem annyi családi érzés, hogy
meg akarjam védeni őt is, az édesanyját is. Nagyon kedvesek a szívemnek.
ʹ Skye tudja mindezt? ʹ érdeklődött Niall Bürke.
ʹ Nem tudja. Sose beszéltünk erről ʹ válaszolta Adam de Marisco. Niall Bürke nem volt elég merész,
hogy megkérdezze, miért nem.
Bármi történt is Skye és Adam között, az ő házasságkötésük előtt esett meg, úgyhogy semmi köze
hozzá. Adam de Marisco kétségkívül becsületes ember.
ʹ Egész ember vagy, kedves rokon ʹ jelentette ki Niall Bürke. ʹ Most pedig mentsük meg az én
menyecskémet, mielőtt valami újabb bajba keveredne.
Néhány óra múlva Niall és vendéglátója a mór gályát a devoni partok felé vontatóhajó fedélzetén
tartózkodott. Lynmouthban Róbert Small várta őket. A kisember igen dühös volt.
ʹ Amikor elmentem, arra kértelek, vigyázz Skyeʹra ʹ mondta Niallʹnak ʹ, erre hazajövök az én rövid,
de nagy hasznot hozó tengeri utániról és hol van Skye? A londoni Towerban. Hát így vigyáztál rá? És
te, Adam de Marisco? Te se vagy különb; Skye társául szegődtél az ostobaʹkalandjaiban. Nektek kéne
a Towerban csücsülnötök, nem az én

Skyeʹomnak! A nővéremtől megtudtam, hogy Skye várandós volt. Nyilván már hónapokkal ezelőtt
megszülte azt a gyereket. Hát igazán a Tower a megfelelő hely egy fiatal anyának, meg az én fogadott
unokámnak? Tudjátokʹe egyáltalán, hogy fiú vagy leányʹe az a gyermek?
ʹ A fene egyen meg, Róbert, fogd már be a szád! ʹ ordított rá Niall. ʹ Ülj le és hallgass végig! Skye
teljes biztonságban van. Nincs ellene bizonyíték. Engem kitiltottak Londonból, sőt Írországba se
mehetek. Közölték velem, hogy Lynmouthban kell maradnom, és Skye megkért, hogy teljesítsem a
parancsot, Robin érdekében. Nem akarná kockára tenni Robin örökségét. Az én gyermekem
december 12ʹén szerencsésen megszületett, de hogy fiúʹe vagy lány, azt nem tudom, mivel még
Grenvilleʹt se engedték be Skyeʹhoz, jóllehet, mint váltig állítja, Cecil megígérte neki, hogy
meglátogathatja a feleségemet. Csak a legutóbbi napokban merült fel Skye megsegítésének
lehetősége. Most tehát megkockáztatom, hogy kiváltom a királynő nemtetszését és elmegyek
Londonba, mivel Marisco megoldotta a problémát. Az Isten szerelmére, Adam, mondj el mindent
ennek az embernek, mielőtt még megfojt mindkettőnket.
Adam de Marisco nyugodtan, alaposan ismertette tervét.
ʹ Kivitelezhető ʹ bólogatott elgondolkozva Róbert Small. ʹ Itt van a hajónapló?
Adam de Marisco átadta a vékony kötetet Robbieʹnak.

ʹ Igen, arabul írták ʹ állapította meg Small, mihelyt kinyitotta. Egy darabig nem szólt semmit,
miközben átlapozta a naplót.
ʹ A hajó neve Gazella ʹ mondta aztán vontatottan ʹ ...Algírból hajózott ki...és... kalózkodott! ʹ
Smallnak egyszeriben jobb kedve kerekedett. ʹ Hetekkel ezelőtt fölszedtek néhány embert valami
dereglyéről, s röviddel ezután a legénységük tagjai közül sokan megbetegedtek és meg is haltak. A
dereglyéről felszedettek pedig szinte azonnal elpusztultak, íme, itt az utolsó bejegyzés, tíz nappal ez
előttről. Azt mondja, egész röviden: ͣAllah legyen irgalmas hozzánk." ʹ Robbie föltekintett: ʹ Szegény
ördögök ʹ mondta. Aztán visszafelé lapozott, kapkodva beleʹbeleolvasott a szövegbe, s egyszerre
csak földerült viharvert ábrázata: ʹ Itt van, ni! Micsoda szerencse! Ez a bejegyzés a legutóbbi
tavaszon kelt. Aszondja: ͣMa rajtaütöttünk egy rohadt spanyol hajón." Aznap az Atlantiʹóceánon
jártak, nem messze az ír partoktól! Kifelé tartottak a sík tengerre. A napló többi részében is
bőségesen olvasható bejegyzés a ͣhitetlenek" elleni kalóztámadásokról, de ezek az emberek főleg
spanyolokra vadásztak, ami nagyon is a mi malmunkra hajtja a vizet. Ha Cecil netán gyanút fog és
előkerít valakit, aki tud arabul olvasni, ez az egész a te verziódat támasztja alá, Adam. Holnap
tüzetesebben átnézem az egészet, hogy megbizonyosodjam: nincs semmi a szövegben, amit Skye
ártalmára használhatnának fel a tisztelt londoni urak. Közben indítsátok útnak a Gazelláʹt még ma
este London felé. Előbb a Gazella érkezzék oda, és csak azután mi. Ha nem így történik, oda egy nagy
előny: a meglepetés.
Nehéz volt várni ʹ de kibírták. Adam de Marisco visszament Lundyʹra, és a következő hetek során
legalább két tucatszor bejárta a szigetet gyalogszerrel.
Róbert Small hazalovagolt Wren Gourtba. A Skye és az ő tulajdonában lévő kereskedelmi társaság
ügyeivel foglalkozott. Rosszkedvét Skye francia titkárának, Jeannak a nyakába zúdította, s ha Jean
nem olyan hűséges a főnöknőjéhez, hát fogja Marieʹt és a gyerekeket, összecsomagol, és hazamegy
Bretagneʹba.
Niall szorongott: hátha nem sikerül a tervük. Akkor vajon mit csinálnak? De a gyerekekkel nem
éreztette aggodalmát. Robin Southwoodot megérlelte az édesanyja távolléte. Skye oltalmazó
gondoskodása nélkül, a nevelőapa erős és baráti befolyása alatt, a kisfiú, Lynmouth ifjú grófja,
nagyon is tudatára ébredt helyzetének és felnőtt a feladathoz.
Hiába hasonlított Willow az édesapjára, Khalid bégre, mégiscsak anyja lánya volt, és mindent
elkövetett, hogy pótolja Skyeʹt. Robin és Niall közt ült az asztalnál és egzecíroztatta a személyzetet,
amelynek tagjai eleinte jóindulatú mosollyal tűrték a vezénylést. Később azonban rájöttek, hogy a
kislány sokkal szigorúbb munkafelügyelő, mint maga a grófné. Hiába panaszkodtak Niallnak, süket
fülekre találtak. Az olyan esetek kivételével, amelyekben Willowʹnak nyilvánvalóan nem volt igaza,
Lord Bürke teljes mértékben támogatta a kislányt, az pedig valósággal kivirágzott nevelőapja bölcs
segítsége nyomán.
Teltekʹmúltak a hetek, végül aztán Róbert Small hírt kapott, hogy a Gazella és kísérőhajója, a Sellő
lehorgonyoztak Londonnál a Temzén. Small Lynmouthba vágtatott. S még azon az éjszakán zöldjelzés
villant a kastély nyugati tornyából. Másnap hajnalban három lovas ügetett át a felvonóhídon, aztán az
ösvényről rátértek a londoni országútra.

Az esős március végi napon sárosak voltak a csekély forgalmú utak. Helyenként sűrű, máshol kevésbé
sűrű volt a köd; a szürke pára szalagként csüngött a frissen bevetett barna mezők fölött. Szellő sem
rebbent, a malomtavak felszíne sima volt, akár a tükör. Reménykedve várakoztak a fák; a rügyek már
kívánták az áprilisi napfényt. A domboldalakon ittʹott csomókban virított már a sárga és a fehér
nárcisz, jelezvén, hogy a télnek akkor is vége, ha még fagyos és nedves a levegő.
Szótlanul lovagolt a három férfi, lehajtott fővel. Délben megálltak egy út menti fogadónál kenyeret és
sajtot ette, keserű barna sört ittak. Egy óra múlva ismét úton voltak, kitartóan lovagoltak tovább az
egyre jobban zuhogó esőben, és csak órákkal sötétedés után tértek be egy tisztának látszó kis
fogadóba, amely korántsem volt előkelő, úgyhogy nem akadhatott vendég, aki felismerhette volna
Lord Burkeʹöt.
Bürke jólesőn észlelte, hogy az istálló száraz, hogy bőségesen adagolt szalma friss és tiszta, s a lovász
jó szakember. Az utóbbi helytelenítően cecegett, amikor Niall bevezette a három kimerült lovat.
ʹ Remélem ʹ jegyezte meg ʹ igazán sürgős a dolguk, mert különben istenkísértés ezeket, a szép
állatokat ilyen időben meghajszolni!
ʹ Mondja csak ʹ kérdezte Niall. ʹ hallott már olyasmit, hogy egy ír ember túlhajszolja, vagy túlterheli
a lovát? No, hajnalra legyenek készenlétben a paripák, jóember!
Egy ezüstöt vetett oda a tátott szájú lovásznak és elvonult, leplezve vigyorát. Az állatoknak jó
ellátásban lesz részük a hosszú nap után...
Robbie és Marisco a söntésben vártak rá. A két férfit kissé fölfrissítette a fűszerezett forralt bor.
ʹ Hajnalra készenlétben fognak állni a lovak ʹ közölte Niall. ʹ Mi van vacsorára?
ʹ Húspástétom ʹ válaszolta Robbie.
Keveset beszéltek evés közben; egymás után tolták a szájukba az omlós húsdarabokat, leʹleöblítve a
forralt borral. Cheddarʹsajttal és ropogós almával fejezték be az étkezést. Aztán egy hálókamrába
kalauzolta őket a fogadós, és a három férfi azon nyomban elaludt a durvaszövésű derékaljon.
A fogadós röviddel hajnal előtt ébresztette őket.
ʹ Ma sincs jobb idő, mint tegnap volt, uraim ʹ közölte. ʹ Ott a meleg reggelijük a söntésben.
Az urak egy kis hideg vizet löttyintettek az arcukra. Aztán csizmát húztak, és hamar eltaláltak a
söntésbe. Ismét étvágyuk támadt, amikor a fogadós csinos, bögyös leánya meleg zabpehelykását
kanalazott a faʹtányérokra, almabefőttel tetézve meg az adagokat. A frissen sült kenyércipóból
szeleteket vágott, bőségesen megkente vajjal és mézzel, és elébük tolta a finom étket. Aztán barna
sört hozott. Miközben az asztalra tette a habzó kancsókat, Adam de Marisco nagy merészen a lány
dereka köré fonta a karját.
ʹ Hol voltál az éjszaka, tubicám ʹ vigyorgott rá ʹ, mialatt mi odakint lovagoltunk étlenʹszomjan, a
csikorgó hidegben?
ʹ Biztonságban feküdtem az ágyamban, egyedül, távol az olyan alakoktól, mint amilyen maga, tisztelt
uraság ʹ vágta oda hetykén a leányzó és Adam kezére ütött, eltaszítva a férfi karját.

Niall és Robbie jót röhögött, Adam azonban nem tágított.
ʹ Képes lennél úgy kiküldeni engem az esőbe, a hideg, fagyos útra, hogy még csak egy csókot se adsz
melegítőnek?
Ezzel a lány szoknyája alá nyúlt.
ʹ Úgy látom, uram, hogy máris túlságosan bemelegedett, és hűsítőre van szüksége ʹ jegyezte meg a
lány, és fagyos nyugalommal nyakon öntötte Mariscót a sörrel, majd elmenekült a férfikéz ostroma
elől.
Lord Bürke és Róbert Small harsányan kacagtak, a pórul járt Adam pedig kedélyesen velük nevetett,
miközben inge ujjával törölgette magát.
Békés hangulatban fejezték be a reggelit. Aztán jó szorosan maguk köré tekerték a köpenyt,
szemükbe húzták a kalapot, kifizették a számlát, és az ajtó felé tartottak. A fogadós lánya a bejárat
közelében söprögette a padlót; Marisco képtelen volt ellenállni a kísértésnek, átölelte a meghökkent
leányzót, és szenvedélyes csókkal csapott le az eperajkakra.
Majd elégedetten és szelíden eresztette el a tántorgó lányt, s miközben segített visszanyernie
egyensúlyát, egy aranypénzt pottyantott az ingválla kivágásába.
ʹ Olcsóbban sose add, tubicám ʹ tanácsolta a csinos fiatal teremtésnek.
Ezzel sarkon fordult és távozott.
Éppoly kellemetlen hideg volt, mint az előző nap, és mire este megálltak pihenőre, szinte csontig
fagytak. Roppant fáradtak voltak ʹ és még mindig negyvenmérföldnyire Londontól. Zajos és zsúfolt
volt a fogadó, pocsék az étel és rossz a kiszolgálás.
ʹ Azt tanácsolom, folytassuk az utat most rögtön ʹ mondta Niall. ʹ Béreljünk itt új lovakat, később
majd visszacseréljük őket a mieinkre. Inkább még néhány esős órát odakünn, az úton, de aztán
legalább tiszta ágyban alszunk, és nem kell félnünk, hogy kirabolnak.
Két társa egyetértően bólintott.
ʹ Errefelé már könnyen felismerhetnek téged, Niall ʹ jegyezte meg Robbie. ʹ Túlságosan közel
vagyunk Londonhoz.
Így hát vacsora után továbbnyargaltak a szeles, esős éjszakában, és hajnali kettőkor értek
Greenwoodba. Niall jobbnak látta elkerülni a Lynmouthʹházat ʹ hátha feltűnést keltenek.
Greenwoodban a meghökkent kapuőr beengedte őket, mivel felismerte Robert Smallt.
Niall figyelmeztette az öreg kapust: senkinek se szóljon az érkezésükről. Ha bárki kérdezősködne,
tagadja le, hogy ott jártak. Skye úrnő élete függ ettől! A kapuőr bizonytalanul pillantott Robbieʹra,
Small pedig ünnepélyes, komor fejbólintással igazolta, hogy egyetért Niall Burkeʹkel.
Az álmos cselédség nem tudott hová lenni zavarában, de aztán Róbert Small éppoly könnyen
nyugtatta meg őket, mint a kapust. A szolgálók sürgölődve készítették elő a hálószobákat, és buzgón

raktak a tűzre. Három hatalmas tölgyfa dézsát állítottak a konyhai tűzhely mellé, úgyhogy a három
férfinak sikerült kiáztatni csontjaiból a fagyot. Az anyáskodó gazdasszony forralt bor puncsot készített
és frissen sült, még meleg kenyérre helyezett sonkaszeleteket szolgált fel. A frissen mosdott és
megtörölközött három férfiú köntöst öltött, aztán asztalhoz ült, enni, inni, beszélgetni.
Mihelyt megágyaztak nekik a lányok, a három utas gyorsan aludni tért.
Niall hálásan fogadta az előmelegített ágyneműt, de amikor lefeküdt ráeszmélt, hogy másfajta
melegségre vágyik. Nő után sóvárgott. Nem, nem egyszerűen nő után. Skye után. Amióta az ősszel
elhurcolták Skyeʹt, Niall tökéletesen hű volt hozzá. Nagyon is lefoglalta a birtok ügyeinek intézése, a
gyerekekkel való törődés meg a felesége kiszabadítására irányuló sok próbálkozás ʹ úgyhogy nem is
maradt ideje másféle szükségleteinek kielégítésére.
Holnap délelőtt Robbieʹval és Mariscóval dűlőre viszik az ügyet Cecilnél és a királynőnél! Vissza kell
kapnia a feleségét és gyermekét! Igaz is, a gyermek! Vajon fiúʹe, akit oly nagyon akart ő meg az
édesapja? Néhány óra múlva megtudja. Mélyet sóhajtott ʹ aztán elnyomta az álom.
Már magasan járt a nap, amikor Niall fölébredt.
Megmosdott, majd gondosan felöltözött. Az alkalomhoz illően választotta meg az öltözékét, előkelő
volt, de diszkrét. Tiszta fehér selyeming, mélykék bársonyzeke, ezüsthímzéssel. Ezüstʹ és kékcsíkos
harisnyanadrág. Súlyos ezüstlánc, ezüst és
zafírfüggővel. Simára borotvált, erős álla nagy határozottságra vallott.
Már a szobájában csillapította éhségét ʹ friss kenyérrel, sajttal, sörrel. Aztán csatlakozott Mariscóhoz
és Smallhoz. Elsétáltak a kert végébe, és odaintettek egy csónakost.
ʹ Greenwichi palota ʹ közölték az úti célt.
Niall úgy tekerte maga köré a köpenyt, hogy az arcvonásai rejtve maradjanak. Az eső közben elállt, de
borús maradt az idő, és az égén fenyegető fellegek tornyosultak.
Kikötöttek Greenwichben, és a palotába siettek. Szerencséjük volt: Cecil még nem érkezett meg; egy
fiatal titkár volt az ügyeletes, aki egyiküket sem ismerte. Amikor a kancellár megjött, a három férfi
körülvette, és szinte betuszkolta a dolgozószobájába.
Lord Burghley persze nem ijedt meg, és kényelmesen elhelyezkedett az íróasztalnál. Szenvtelenül
méregette látogatóit, aztán így szólt:
ʹ Határozottan emlékszem, Lord Bürke, hogy önt kitiltották Londonból.
ʹ Azért jöttem Londonba, lordom, hogy hazavigyem a feleségemet és a gyermekemet. Már majdnem
hat hónapja tartják fogva Lady Burkeʹöt és még most sem tájékoztattak, hogy milyen vádakat hoznak
fel ellene.
ʹ Gyanúsítjuk őt, lordom, azért van itt.
ʹ Hat hónapja?! S ugyan mivel gyanúsítják?
ʹ Kalózkodással ʹ hangzott a fagyos válasz.

ʹ Micsoda?! Ember, maga megőrült!
ʹ Niall, Niall! ʹ szólt közbe nyugtatólag Robbie. ʹ Cecil barátom, legyen észnél. Lady Bürke gyönyörű
asszony, aki ʹ nem kétlem ʹ sok szívet ejtett már rabul. Node hajót? Nem, nem hiszem. Van valami
bizonyíték?
Cecil a homlokát ráncolta, s Robbie alig tudta türtőztetni magát: majdnem felkiáltott örömében.
Tehát nincs bizonyítékuk!
ʹ Nyíltan fogok beszélni, Cecil. Hitem szerint a kalózkodás gyanújának az alapja: az O'Malley hajók.
Szegény Niall persze nem látja ebben a logikát.
ʹ Maga igen? ʹ kérdezte Cecil.
ʹ Én igen. Az innisfanai O'Malley nemzetség feje ismeri a hajózási útirányokat és menetrendeket.
Ráadásul ott az a magányos partmenti vár, és íme, megvannak a kalózkodás alkotóelemei. Kivéve
persze, egy nagyon fontos valamit.
ʹ És mi volna az a hiányzó elem, Sir Róbert? ʹ kérdezte Cecil.
ʹ Az indíték, kedves lord. Ugyan mi volna Lady Bürke indítéka? A hölgy az egyik leggazdagabb nő
egész Angliában, sőt lehet, hogy a leggazdagabb; és nem vágyik még nagyobb, még több
gazdagságra. Nagyvonalú és jólelkű asszonynak ismeri mindenki. Nem keresi az izgalmakat. Miért is
tenné kockára a fia örökségét és a saját pozícióját a királynő törvényeinek megszegésével? Nem,
nem, a maguk gyanújának semmi alapja, és semmi sem igazolja a hölgy további őrizetben tartását.
Semmi ʹ csakis a Tudorʹházbeli Böske irigykedő dacossága, kicsinyes rosszindulata. És maga ezt
nagyon jól tudja, Cecil.
Cecil bosszús és egyszersmind aggódó pillantást vetett Smallra:
ʹ De hát Lady Bürke letartóztatása óta megszűntek a kalóztámadások ʹ állapította meg.

Niall tekintete sötét volt, akár a viharfelhő'. Róbert Small azonban csitítóan érintette meg a karját.
ʹ Több, mint egy éve megszűntek a kalóztámadások, tehát jó fél esztendővel Lady Bürke
letartóztatása előtt ʹjelentette ki aztán.
ʹ A Santa Maria Madre de Cristosʹt az elmúlt tavaszon fosztották ki az ír partok közelében! ʹ vetette
ellen Cecil.
ʹ De nem Lady Bürke fosztotta ki ʹ replikázott Róbert Small. ʹ Akkoriban ment férjhez, és nászúton
volt. Azt a spanyol hajót berber kalózok tartóztatták fel és rabolták ki, és erre bizonyítékunk van. Ide
figyeljen, Cecil! Ez az óriás itt, aki elkísért bennünket, nem más, mint Adam de Marisco, Lundy
szigetének ura. ʹ Cecil érdeklődése megújulni látszott. ʹ Nos, több mint egy hónappal ezelőtt Marisco
egy elhagyatott hajót vagy, ha úgy tetszik, kísértethajót észlelt a szigete közelében. Természetesen
igényt tartott a hajóroncsra és rakományára.
ʹ Természetesen ʹ mormolta Cecil.

Robbie nem vett tudomást a megjegyzés csípős éléről, és folytatta elbeszélését:
ʹ Amikor Marisco kinyitotta a hajóraktárt és megpillantotta a benne rejlő kincseket, rögtön átlátta a
dolog jelentőségét. Azonnal felkereste Lord Burkeʹöt, Niall pedig értem küldött. A hajónapló arabul
íródott, s én valamelyest tudok arabusul. Van a naplóban egy kora nyári bejegyzés, amely szerint ͣMa
rajta ütöttünk egy rohadt spanyol hajón." Nyilvánvalóan ennek a hajónak az emberei rabolták el a
Santa Maria rakományát. Az Újvilág felé tartott, hogy kalóztámadásokat hajtson végre. S valóban
kalózkodott. Találni bejegyzéseket rakományáthelyezésről a mórok Gazella nevű hajójáról egy másik
berber hajóra. Fülöp király kincseinek zömét eladták Algír piacain, még mielőtt Londonban hírét
vették a kincs eltűnésének. A Gazella raktárában Fülöp király kincseinek csak egy részét találtuk meg,
más hajókról származó rakományok részei mellett. A készletben egyebek között ezt találtuk. Biztos
vagyok benne, hogy ezek a tételek szerepelnek abban a jegyzékben, amelyeket a spanyol nagykövet a
panaszával együtt átadott magának, Cecil uram.
Ezzel Small bársonyzacskót húzott elő a zekéjéből. Kinyitotta és tartalmát ʹ foglalat nélküli zöld
smaragdok egész sorát ʹ Cecil íróasztalára öntötte.
A kancellár már tátott szájjal bámulta az orra előtt villogóʹlángoló zöldeskék tüzet. Egy pillanatig sűrű
csend honolt a szobában, aztán Cecil megtalálta a hangját:
ʹ Hol van annak a maga hajójának a legénysége, Marisco uram? Aligha gondolhatja, hogy elhiszem
ezt a dajkamesét, mármint hogy egy üres hajó szép kényelmesen és jól hozzáférhetően ott úszkál a
tengeren, a maga szigetének a közelében.
ʹ A Gazella legénysége még mindig a hajó fedélzetén van, lordom; megannyi oszlásnak indult holttest
ʹ válaszolt Adam. ʹ Szerettem volna eltemetni a szerencsétlen fickókat, de Robbie azt állította, hogy
ön csak akkor hisz nekünk, ha a saját szemével látja a hullákat.
ʹ Hol az a hajó? ʹ hördült fel Cecil.

Széles mosolyra húzódott Marisco szája; fogsora vakító fehéren villogott a napʹ és szélbarnította
arcbőr és a fekete szakáll előterében. Szürkéskék szeme gúnyos pillantásának hatására a királynő
kancellárja lesütötte a szemét.
ʹ A Gazelláʹt Londonba vontatta Robbie Sellőt, tisztelt lordom ʹ válaszolt Lord Burghley kérdésére
Marisco ʹ, most a kikötőben van. Ha akarja, távolíttassa el róla a rakományt és tekintse meg a
holttesteket, mielőtt a hajót elsüllyesztjük. A hajónaplóból nem derül ki, hogy mi okozta a legénység
halálát. És különben is: szerencsétlenséget hozó, baljós hajónak fogja nézni mostantól mindenki.
Úgyhogy a tenger fenekénél nincs jobb hely a hajó és legénysége számára.
ʹ Úgy érti, hogy London kikötőjében egy hullákkal megrakott hajó vesztegel? ʹ hitetlenkedett Cecil. ʹ
Egek ura! Hisz' járványt okozhatnak azok a halottak! Maguk megőrültek!
ʹ Nem járványban haltak meg azok az emberek ʹ mondotta Robbie higgadtan. ʹ Hanem valószínűleg
valami múló nyavalyában, amelyet azok hurcoltak a hajóra, akiket egy hajótörésből kimentett a
Gazella legénysége.

ʹ De hát egy rothadó holttestekkel megrakott hajó?! Itt, Londonban!
ʹ A holttestek híján maga kétségbe vonná a történetet, kedves Cecil. A hajónaplót is elhoztam. Úgy
vélem, csak talál valakit Londonban, aki tud arabul, és el tudja olvasni a naplót, s így alátámaszthatja
a történetünket.
Cecil fanyar pillantást vetett a három látogatóra. A szerfölött öntudatosan viselkedő Róbert Small
biztos a dolgában. És mégis: Cecil továbbra is gyanakodott. Túlságosan is kerek ez a történet!
ʹ Mi magunk kísérjük el a londoni kikötőbe, Cecil ʹ szólalt meg Lord Bürke ʹ, s akkor talán hajlandó
lesz visszaadni a feleségemet és a gyermekemet. Egyébként érdekel, hogy fiam vanʹe vagy lányom.
ʹ Lánya van ʹ felelte szórakozottan Cecil. ʹ Tájékoztatnom kall a királynőt ezekről, az érdekes
fejleményekről. Jó, rendben van, megtekintjük a Gazelláʹt. Hol laknak?
ʹ Lányom született! ʹ ujjongott Niall, aki semmiféle csalódást nem érzett. ʹ Kislányom van!

ʹ Greenwoodban lakunk ʹ válaszolt Cecil kérdésére Robbie. ʹ Skye kis rezidenciájában, a Lynmouth
ház közvetlen szomszédságában. Úgy ítéltük meg, hogy így kevésbé feltűnő az ittlétünk.
ʹ Látni akarom a feleségemet és a kislányomat ʹjelentette ki Niall.
ʹ Alkalmas időpontban, lordom ʹ biccentett Cecil. ʹ Amikor a királynő alkalmasnak ítéli.
ʹ Az Isten szerelmére, Cecil, hát nincs magának szíve?
ʹ Kedves lord! Maga ki van tiltva Londonból, mégis idejött. Nincs abban a helyzetben, hogy bármit is
kérjen tőlem. Várja meg Greenwoodban az erről szóló üzenetemet és örüljön, hogy nem rendeltem el
a letartóztatását. És kerülje, kérem, hogy bárki meglássa. Morgan!
A titkár szinte beesett az ajtón.
ʹ Legyen szíves, kísérje az urakat a hátsó kijárathoz.
Ezzel elbocsáttattak, és Cecil ismét ura volt a helyzetnek. Robbie látta, hogy Niallnak vitatkozhatnékja
van. Mariscóra pillantott, Adam pedig keményen megmarkolta Lord Bürke vállát.
ʹ Gyerünk ʹ szólt szelíden.
Niall felsóhajtott; haragos sóhaj volt; de bólintott és Robbieʹt követve távozott a kancellár irodájából.
A Towerben Skye a reménytelenség, a kilátástalanság hangulatában ébredt. Igénybe vette az
éjjeliedényt, aztán tisztába tette a kislányát. Majd Deirdreʹrel a karjában visszabújt az ágyba. ͣMa is
ki fognak hallgatni", gondolta, ͣmint ahogy majdnem minden áldott nap kihallgattak az elmúlt hónap
folyamán."
És ő éppúgy meg fog küzdeni velük ma is, mint ahogyan eddig is megküzdött. Követelni fogja, hogy
mutassák meg a vádiratot, követelni fogja azonnali szabadon bocsátását, és többet nem lesz hajlandó

mondani. Dudleyt eltávolították ugyan a vizsgáló bizottságból, de ott volt Shrewsbury grófja, akinek
hideg szeme és túlontúl udvarias modora megrémítette Skyeʹt.
Deirdre zajosan szopott, a kis ajkak élvezettel cuppantgattak, Skye pedig mosolyogva pillantott le a
babára. Gyengéden simogatta pici fejét, selymes fekete fürtjeit. Előző nap azzal fenyegették, hogy
elveszik tőle a kislányát. Fagyos tekintettel, szótlanul mérte végig őket, egyetlen hanggal sem volt
hajlandó válaszolni a fenyegetésre, de tudta jól, hogy rövidesen el kell küldenie Deirdreʹt Eibhlinnel
Devonshireʹbe. Ez a drága, jó Eibhlin!
Ide záratta magát ővele, s egyetlen egyszer sem tette ki a lábát a Towerból, hátha nem engedik
vissza. Újabban már Daisy se járta a város piacait, Lady Alyce ugyanis titokban figyelmeztette, hogy ha
kimegy, akkor nem engedik vissza többé.

Dudleyt ugyan elmozdították a bizottságból, de azért állandóan a Tower körül lebzselt, szimatolt,
mint ahogyan a farkas szaglássza a karóhoz kötött kecskét. Skye rettegett tőle. Utóvégre ő a királynő
foglya, és ha Erzsébet kedvencének kedve szottyan, hogy lerohanja, mit sem tehet ellene.
A csecsemő csuklott egyet, és Skye megveregette a hátát.
ͣNem, nem győznek le engem", gondolta, ͣnem fognak ki rajtam!"
Greenwoodban Niall Bürke kétségbeesetten, tehetetlenül járkált felʹalá. Odakint csöndesen
szemerkélt az eső. A folyó mentén a füzek már mutogatták zöld leveleiket. A szép formájú fák Niall
eszébe juttatták a nevelt lányát, Willowʹt. ͣFüzecskét.͟
Mielőtt Lynmouthból eltávozott Bürke, a kislány odament hozzá, és azt mondta:
ʹ Ugye, hazahozod a mamámat, Niall? Ígérd meg, hogy hazahozod! Niall lepillantott a kis arcra ʹ szív
alakú arca van a kislánynak, akár az édesanyjának. De hogy kinek az arcvonásait örökölte... ? És Niall ʹ
megígérte.
Nem messze a Temze torkolatától, a londoni kikötőben Lord Burghley erőtlenül hajolt ki a Gazella
korlátján és a folyó zavaros, sötétlő vizébe hányta gyomrának egész tartalmát. Mellette állt ʹ és
ugyancsak rosszul volt ʹ a spanyol követség másodtitkára, egy keresztény mór, aki elég jól tudott
arabul, úgyhogy átverekedte magát a hajónapló Robbie Small mutogatta passzusain. Megerősítette a
történetet, amelyet Niall, Marisco és Small beszéltek el Cecilnek.
Iszonyatos volt a két látogató elé táruló látvány ʹ lidérces látomás, amelyet egyikük se felejthet el,
amíg él. Oszlásnak indult testek; a csontvázakhoz tapadó ruhaʹ és húsfoszlányok. És a szag! Az a
rémséges, szörnyű bűz, amelyet még a szegfűszeggel megtöltött, narancsillatú labdacsok sem voltak
képesek semlegesíteni. Cecil később már nem emlékezett, hogyan került át a Selló'ʹre, de egy idő
múlva ott találta magát, és egy pohárnyi erős vörösbort diktáltak belé. Undorodott, mert még mindig
érezte a rothadásszagot. Síkos és hideg volt a teste a verítéktől. Lassan úrrá lett a gyomra
émelygésén, és kortyolt egyet a borból, de a szag még mindig ott volt az orrlikában, és öklendezni
kezdett. Róbert Small kapitány részvevőn nézte.
ʹ Próbáljon kortyolni még egyet, lordom ʹ biztatta Cecilt. ʹ a végén csak megnyugszik a gyomra.

Cecil ismét hörpintett egyet, s jóllehet háborgott a gyomra, ezúttal benne maradt az ital. Testét
melegség kezdte átjárni.

ʹ Lám ʹ mondta Robbie ʹ, most a saját szemével tekinthette meg a bizonyítékot, lordom, és az a
spanyol is igazolta a hajónapló érvényességét. Most már, ugye, szabadon bocsátja Lady Burkeʹöt?
ʹ Igen ʹ mondta elhaló hangon Cecil. ʹ Ügy látszik, hogy egy... egy szerencsétlen hibát követtünk el.
ʹ Mikor engedi szabadon a hölgyet? ʹ tudakolta Robbie erélyesen.
ʹ Pár nap múlva, Sir Róbert. Közölnöm kell a dolgokat a királynővel, s akkor persze őfelségének még
alá kell írnia a Lady Bürke szabadulási engedélyét.
ʹ Meglátogathatjaʹe most már Lord Bürke a feleségét és a kislányát? Cecil, a jelek szerint, erőre
kapott a bortól.
ʹ Nem ʹjelentette ki határozottan. ʹ Lord Burkeʹnek megtiltottuk, hogy elhagyja Devonshire
területét. A királynőnek nem szabad megtudnia, hogy Bürke itt van. Feldühödne, ha megtudná, hogy
a lord megszegte a parancsát. Azt fogom mondani neki, hogy futárt küldtem a lordért, jöjjön
Londonba és vigye haza a családját.
Greenwichben Erzsébet elbocsátotta udvarhölgyeit, és elégedetten hevert Róbert Dudley karjaiban,
élvezve a kandallóban ropogó tűz melegét. Pongyolája köldökig nyitva volt, s a királynő dorombolt a
kéjtől, amikor Dudley a keblét simogatta.
ʹ Az Isten szerelmére, Böske, engedd meg... ʹ könyörgött a férfi most is, mint már annyiszor. Nem
tudta, voltaképpen miért hagyja, hogy a királynő így bánjon vele. Csupán érzéki kíváncsiságának
kielégítésére használja őt, de aztán nem adja oda magát.
ʹ Nem, nem, Rob ʹ dorgálta negédesen Erzsébet a férfit. ʹ Megőrzöm a szüzességemet a
házasságomig.
Érezte a férfi rosszul leplezett sóvárgását, és föltette magában a kérdést, mint már annyiszor, hogy
vajon miért vonzza őt ennyire ez az önző, sekélyes törtető.
ͣA házasságomig͟, mondta magában elkeseredetten Dudley. Nem azt mondta, hogy a házasságunkig.
Vajon igazʹe a kárörvendő pletyka, amely szerint neki, Dudleynak immár semmi esélye az angol
trónra? Haragosan csapott le a nő szájára. Vad csók volt, brutális, kegyetlen, szerelmet és gyűlöletet
egyaránt kifejező, úgyhogy Erzsébet megborzongott a gyönyörtől.
ʹ Akarlak, Böske ʹ mordult rá mérgesen Dudley ʹ, és meg is kaplak.
Maga alá teperte a királynőt, szétfeszítette a lábát, feltolta a szoknyáját, úgyhogy kibukkant a két
hosszú karcsú lábszár, a fekete selyemharisnya, az aranyszínű, csipkés térdszalag és a tejfehér
combok.
ʹ Rob! Rob! ʹ tiltakozott Erzsébet. ʹ Árulás, amit művelsz! Azonnal hagyd abba! Erőszakot akarsz
elkövetni a királynődön?

ʹ Igen, Böske, igen! A kelleténél eggyel többször játszottad ezt az ingerkedő kis játékodat. Utána
fölakasztathatsz, de istenemre, most az enyém leszel!
Nem Jog felköttetni, gondolta. Lefektetem, és örökre az enyém lesz! Már három esztendeje ezt
kellett volna tennem!
Küszködött alatta a királynő, testileg is, lelkileg is. Talán most az egyszer, hogy megtudja, igazából
miről is van szó ...De nem! Egyetlen férfinak sem szabad uralkodnia őrajta. Mert lám, mi történt az
édesanyjával, Boleyn Annával, mi történt Anne de Clévesʹvel meg a szegény Cat Howarddal?!
Szerelemtől, becsvágytól indíttatva engedtek a királynak, aki maga alá gyűrte őket, és szörnyű árat
fizettek mind! Ha csupán csak egyetlenegyszer is enged Róbert vágyának és gyerek lesz a
szeretkezésből, kénytelen lesz férjhez menni hozzá. Hát nem! Soha!
Egyszerre csak kopogtattak az ajtón.
ʹ Lord Burghley kíván beszélni felségeddel! ʹ szóltak be. ʹ Azt mondja, sürgős.
ʹ Küldjék el! ʹ fortyant fel Dudley.
ʹ Nem. Bocsássák be! ʹ kiáltotta a királynő, Leicester grófja pedig káromkodott egy cifrát.
Lekászálódott a nőről, rendbe hozta a ruházatát.
ʹ Igazítsd meg a ruhádat, az Isten szerelmére! ʹ szólt rá aztán Erzsébetre. ʹ Ha fontosabb neked a
királynőség, mint az, hogy nő vagy, hát legalább legyen királynői a megjelenésed.
Nyílt az ajtó, és egy udvarhölgy jelentette be a látogatót:
ʹ Lord Burghley, felség.
Az udvarhölgy a vöröshajú Lettice Knollys volt. Derűsen pillantott Dudleyra, és a férfi tudta, hogy a
nőʹ tudja. Nyilván hallgatózott. Micsoda bestia ez is!
ʹ Felség ʹ hajolt meg a belépő Cecil. ʹ Sajnálom, hogy megzavarom pihenésében, de fontos
információ birtokába jutottam Lady Bürke ügyében.
ʹ Vallott? ʹ érdeklődött izgatottan Erzsébet.
ʹ Nem vallott. Sőt: a jelek szerint nem is bűnös. Az elém terjesztett bizonyíték cáfolhatatlan. Sir
Róbert Small tengerészkapitány és Adam de Marisco, Lundy szigetének ura Devonshireʹből jöttek fel,
hogy elém tárják.
ʹ S mi az a bizonyíték?
Egyszerű szavakkal, de részletesen mondta el a történetet a kancellár. Aztán hozzáfűzte:
ʹ A történetük a jelek szerint logikus magyarázatul szolgál Fülöp király kincses hajójának a
kifosztására, kivált mivel a kincs jelentős része az említett hajón volt fellelhető. S mivel Lady Bürke

ellen nincs bizonyíték, én, abban a tudatban, hogy felséged ezek után szabadon kívánja bocsátani a
hölgyet, elküldtem Lord Burkeʹért.
ʹ Nagy felelősséget vállalsz, Cecil! ʹ szólt fennhéjázón Dudley.
ʹ A királynő nevében vagy helyett, beszélsz most, Leicester?
ʹ Csattant fel Lord Burghley.
Dudley iránt érzett utálata nem csökkent az évek folyamán. Szilárdan elhatározta, hogy kieszközli
Lady Bürke szabadlábra helyezését. A fene egye meg Dudleyt, ezt a hiú majmot, és az ügyben játszott
sötét szerepét! Ha Dudley nem kényszeríti a gyönyörűséges Lynmouth grófnét bizonyos dolgokra, és
ha a királynő nem nézi el kedvence felháborító viselkedését, akkor Lady Burkeʹnek nincs szüksége
semmiféle Erzsébet ellenes bosszúra. William Cecil egy percig se hitte el a Gazellaʹhistóriát, de még a
halálos ágyán, az utolsó leheletével is megesküdött volna, hogy elhiszi, mivel a legjobb kiutat kínálta
egy lehetetlen helyzetből. Várakozással tekintett a királynőre.
ʹ Úgy gondolja, hogy bocsássam szabadon azt az asszonyt, nemde, Cecil? ʹ kérdezte Erzsébet.
ʹ Igen, felség, úgy gondolom. Csak az igazságot szolgáljuk egy ilyen lépéssel, és felséged mindig is az
igazság bajnoka volt.
ʹ Nézete szerint bűnös Lady Bürke?
ʹ Nem, felség. Valaha úgy gondoltam, hogy igen, de ma már nem gondolom. Hogyan is
gondolhatnám ilyen mindent elsöprő, megsemmisítő bizonyíték ellenében? Sir Róbert kijelentette,
hogy tekintettel az adott körülményekre és az O'Malley család múltjára, történetére, megérti, hogy
gyanút fogtam, Lord Bürke viszont semmi logikát sem látott az érvelésemben. Ezek az írek ʹ vonta
meg a vállát William Cecil ʹ állhatatlan, gyermekded népség.
ʹ Rendben van, Cecil. Fogalmazza meg a parancsot Lady Bürke szabadon bocsátására, a férje őrizete
alatt. Csak akkor bocsátható szabadon, ha Lord Bürke megérkezik, és igényli a felesége szabadlábra
helyezését. De a hölgyet még ma értesítheti.
ʹ Felségednek ismét megnyilvánul közismert nagyvonalúsága, nagylelkűsége. Büszke vagyok
felségedre.
A kancellár udvariasan hajlongva távozott, Leicester grófja viszont dühösen csörtetett el mellette, ki
az előszobába, ahol is Lettice Knollysba ütközött. Különlegesen rút káromkodást eresztett meg a férfi,
mire Lettice halkan ránevetett.
ʹ Bestia! ʹ horkant fel Dudley. ʹ Ne merészelj kinevetni!
ʹ Jaj, Róbert! ʹ szólt halkan a nő. ʹ Miért nem hagyod, hogy odaadjam, amit az unokanővérem
megtagad tőled?

Dudley rábámult. Nem rossz külsejű nőszemély.

Azok az aranyszínű macskaszemek, meg az az arany vörös sörény! És szép, nagy didije van. De nem
tudta Leicester grófja jói értetteʹe, amit a menyecske mondott.
ʹ Mi a fenét akarsz? ʹ kérdezte.
ʹ Böske nem akar lefeküdni veled, Róbert, de én igen ʹ felelte őszintén a nő.
ʹ És a férjed?
ʹ Walter? ʹ nevetett fel ismét Lettice. ʹ Ugyan már!
Vontatott mosoly világította meg Dudley ábrázatát. Úgy érezte, ismét fellelkesedik. Nagy ügyesen egy
közeli fülkébe terelte Letticeʹt, és az ingválla alá nyúlt. A tenyerébe simulóʹdomborodó, forró, telt
keblek megkeményedtek a leplezetlen vágyakozástól.
ʹ Jézusom! Te gyönyörűség! ʹ motyogta Dudley elégedetten. ʹ Micsoda szép darab vagy, és fogadni
mernék, már alig várod, hogy rád másszak.
ʹ Így igaz, Rob ʹ ismerte be a nő. ʹ de még várnunk kell egy kicsit. Gyere föl hozzám ma éjjel. Csak
tizenegyig vagyok szolgálatban.
Hanyag mozdulattal ellökte a férfi kezét és tovalibegett.
Róbert Dudley elégedetten nézett utána. Ha Böske nem hajlandó, valaki más mindig akad. Diszkréten
kell csinálni persze. Mert meg mindig van némi esélyem a trónra, gondolta.
Aznap, késő délután, Skye összerezzent meglepetésében, amikor Lord Burghleyt vezették be a
lakrészébe. A kancellárt ʹ maga is nagyapa volt ʹ elbűvölte az eléje táruló látvány. Lady Bürke haja a
vállára omlott; a padlón ülve játszadozott pici lányával. A baba a hátán feküdt, a levegőt rugdosta
kicsi lábaival, és halkan turbékolt hozzá.
ʹ Jó napot asszonyom ʹ köszönt William Cecil. ʹ Jó hírt hoztam.
Skye föltápászkodott.
ʹ Daisy, vedd magadhoz a kisbabát.
A szobalány fölvette Deirdreʹt, és kisietett a szobából. Skye lesimította a szoknyáját. Bort töltött két
kupába, s az egyiket Cecil kezébe nyomta.
ʹ Üljön le, lordom ʹ kínálta hellyel Lord Burghleyt. ʹ és közölje velem azt a kedvező hírt.
ʹ Szabadul, asszonyom ʹ jelentette ki a lord.
Elkerekedtek a meglepetéstől a gyönyörű szemek, de nyomban elsötétültek a gyanakvástól.
ʹ Csak így egyszerűen, lordom? ͣSzabadul, asszonyom"?
Úgy érezte, agyát elönti a vér. Elszakítják a férjétől, a családjától, veszélyeztetik a még meg nem
született gyermeke épségét, vád nélkül börtönbe vetik, most meg azt mondják hűvös nyugalommal,
hogy: ͣSzabadul, asszonyom"!

Egyenesen és hosszan nézett Cecil szemébe:
ʹ Szabadon hazamehetek? ʹ kérdezte.
ʹ Igen. Pár nap múlva. Most állítják ki a szabadulási okiratot, a királynő holnap írja alá. A férjurát
beengedjük Londonba, hogy hazavigye magát Devonba.
ʹ Most már talán lesz olyan kedves és megmondja, hogy miért töltöttem itt majdnem hat hónapot? ʹ
kérdezte Skye.
Fanyar mosoly futott végig William Cecil ajkán és megvillant a szeme.
ʹ Skye O'Malley ʹ mondta aztán csendesen ʹ, mi mind a ketten tudjuk az igazat, mármint hogy miért
van itt, jóllehet maga a világért sem ismerné be, nekem pedig nincs kellő bizonyíték a kezemben. A
legutóbbi két év során maga tekintélyes jövedelemtől fosztotta meg Tudor Erzsébetet a
kalózkodásával. Amikor kifundáltuk a Santa Maria Madre de Vistoʹcsapdát, azt hittük, idejében
érkezünk és tetten érjük. Nos, tévedtem. Maga kitűnően szervező, ijesztően intelligens és vakmerő
asszony. A maga férje meg Sir Róbert Small, továbbá Lundy szigetének ura ʹ folytatta Cecil ʹ
mindent, de mindent elkövetett, hogy bizonyítékát szolgáltassa a maga ártatlanságának. Tudomásul
veszem, elfogadom a
verziójukat és szabadlábra helyezem magát, de figyeljen rám jól, Innisfana úrnője! Tapasztalhatta,
hogy a királyi hatalom szeszélye indoklás nélkül börtönbe juttathatja. Ha Devonban netán újabb
bonyodalom támad, tudni fogjuk, hol találhatunk magára. És a következő alkalommal már maga a
jóisten se szabadíthatja ki. Úgy gondolom, a királynő nagy árat fizetett a döbbenetesen pocsék
ítélőképességéért. Tudja, kedvesem, én se szeretem Dudleyt.
Skyeʹnak az egész szónoklat alatt egy arcizma se rándult, és a szeme sem árult el semmit. Igazán
méltó és imponáló ellenfél ez a nő, gondolta a kancellár.
ʹ Nos, asszonyom, mi a mondanivalója? ʹ kérdezte.
ʹ Csupán annyi, Cecil uram, hogy örömmel megyek haza ʹ válaszolta higgadtan Skye. ʹ Hogy
boldogan látom viszont a férjemet. Továbbá az ʹ fűzte hozzá huncutul, ʹ hogy ha nem talált
bizonyítékot az én állítólagos bűnösségemre, akkor olyan ártatlannak kell ítélnie engem, mint
amilyen vagyok.
ʹ Azt hiszem, valóban ezt kell tennem ʹ mondta Lord Burghley elgondolkozva,
és fenékig ürítette borskupáját. Majd fölállt és az ajtóhoz lépett.

ʹ Jó kis bosszú volt, asszonyom ʹ mondta ʹ Jól szervezett jól kigondolt és jól kivitelezett. Gratulálok.
Skye szemtelen kis mosolyt villantott a lordra, de csak ennyit mondott:
ʹ Ejnye, uram! Nem tudom, mit akar ezzel mondani.

Becsukódott Cecil mögött az ajtó, és Skye egy röpke pillanatig mozdulatlanul állva hallgatta a lépcsőn
lefelé távolodó léptek koppanását. Aztán ujjongás árasztotta el egész valóját. Győzött! Legyőzte
Tudorék Erzsébetjét! Anglia királynőjét!
Egyszerre csak elsírta magát: a legutóbbi hónapok feszültsége oldódott fel az orcáin végigcsorgó
könnyekben.
Nyílt a hálókamra felőli ajtó, Eibhlin és Daisy sietett be.
ʹ Skye! ʹ ugrott oda a húgához Eibhlin. ʹ Skye, édesem! Mi van? Mit akart Cecil? Jól vagy? Ó, azok a
rohadt angolok!
Daisyt meghökkentette Eibhlin átkozódása. Komornája helytelenítő arckifejezésének hatására Skye
sírása nevetésbe csapott át.
ʹ Szabadok vagyunk! ʹ kacagott. ʹ Hazamegyünk! Legyőztem a királynőt!
ʹ Nem valami csapda ez? ʹ aggodalmaskodott Eibhlin.
ʹ Nem. Nincs ellenem bizonyíték, és Robbieʹnak meg Mariscónak sikerült valahogyan meggyőzniük
Cecilt, hogy nem vagyok bűnös.
Másnap Sir John átnyújtotta Skyeʹnak a szabadlábra helyezését elrendelő iratot.
ʹ Ma éjjel kell távoznia, Lady Bürke ʹ mondotta. ʹ Lord Burghley nem szeretné, ha meglátnák, amikor
elhagyja a Towert. A sötétség leple alatt utazik majd bárkán Greenwoodba. Ott várja a férje.
Londonból pedig holnap estig kell eltávozniuk.
ʹ Köszönöm, Sir John. És köszönöm magának és Lady Alyceʹnek, hogy a körülményekhez képest
kellemessé tették az ittʹtartózkodásomat.
Derűsen mosolygott a börtönigazgató:
ʹ Ritkán kapok köszönetet a vendéglátásomért ʹ jegyezte meg jó humorral. Ezzel kezet csókolt Skyeʹ
nak: ʹ Sok szerencsét, Lady Bürke.
Az esős éj sötétjében három alaposan bebugyolált emberalak lépett ki a Towernak a folyó felőli
kapuján és szállt be a várakozó bárkába. A várfalon járkáló toronyőr gyereksírást vélt hallani.
Skye és Eibhlin nagyot szippantott a párás, tengerillatú levegőből, aztán egymásra mosolyogtak.
Kikandikáltak a függönyök mögül, hogy lássák, holʹmerre járnak, s egyʹegy gyors pillantást vetettek a
városra. Rövidesen feltűntek a Strand előkelő palotái, és Skye érezte, gyorsabban ver a szíve, amikor
a bárka elhúzott az épületek mellett és befordult a kanyarba, hogy kikössön a Greenwood háznál. A
Lynmouth ház ott sötétlett a szomszédban, és Greenwoodban is csak elvétve égett a fény.
Partot ért a bárka, és a kísérő őr kiugrott, hogy kikösse.
Aztán a partra segítette az utasokat, elsőnek Eibhlin, akinek Daisy átadta a kisbabát. Majd Skye lépett
partra, végül a hűséges szolgáló. A rakpartra került a csekélyke poggyász is.

ʹ A többit holnap hozzuk ʹ mondta a Towerʹbeli őr. Visszaugrott a bárkába, kioldotta a kötelet, a
bárka pedig visszalendült a folyó áramlatába és megindult lefelé.
Pár pillanatig csak álltak a szeles éjszakában, és körültekintettek:
ʹ Vajon miért nem vár bennünket senki? ʹ suttogta aggodalmaskodva Daisy.
ʹ Fogalmam sincs ʹ válaszolta Skye ʹ, de odabent világosság ég. Határozott léptekkel megindult a ház
felé a rakparti lépcsőn; Eibhlin
ʹ Deirdreʹt ringatva karjában ʹ követte húgát, majd a poggyásszal bajlódó Daisy következett. A
könyvtárszoba magas üvegajtaja visszaverte a kandallótűz fényét, Skye pedig erélyesen megragadta a
kilincset és belökte az ajtót.
Niall Bürke meglepődve fordult oda, amikor megcsapta a szobába tóduló párás éjszakai szél. Nehezen
találta meg a hangját:
ʹ Skye! ʹ kiáltott fel azután fojtottan.
ʹ Igen, uracskám, hazaérkeztem, és mondhatom, nem részesültem valami szíves fogadtatásban: egy
lélek se várt minket a kikötőben.
ʹ Nem tudtuk, hogy jössz! Adam! Robbie! Skye hazajött! Kicsapódott a könyvtárszoba belső ajtaja, s
berobbant Marisco és
Róbert Small. Lundy szigetének ura alig bírt erőt venni magán, hogy meg ne csókolja az asszonyt, és a
szürkéskék szemek úgy pillantottak a zafírkék szemekbe, hogy mindent elmondtak, amit a férfi nem,
mert fennhangon kimondani.
ʹ Nem tudom, Adam, hogyan csináltad, de köszönöm ʹ mondta halkan Skye.
Adam de Marisco nem szólt, csak bólintott, Skye pedig gyorsan Robert Smallhoz fordult:
ʹ Neked is köszönöm, Robbie drágám. Jó barátokkal vagyok megáldva, az bizonyos.
A kis kapitány a könnyeit törölgette.
ʹ Több huncutságot ne csinálj, kislányom ʹ könyörgött. ʹ Legközelebb nemigen lehet ekkora
szerencsénk.
ʹ Cecil is ezt mondja ʹ jegyezte meg kurtán Skye. ʹ Add ide Deirdreʹt, Eibhlin.

Vigyázva vette át a nővérétől az alvó kisgyereket, és Niallhoz lépett.
ʹ Lord Bürke, hadd mutassam be a leányodat, Deirdreʹt. December tizenkettedikén született, és
most már majdnem öthónapos.
Niall kíváncsian emelte meg a takarót, és első ízben pillantotta meg szendergő kislányát.
ʹ Úristen! ʹ mondta halkan. ʹ Milyen picike! És milyen gyönyörű!

ʹ Picike? ʹ fortyant fel Eibhlin. ʹ Egyáltalán nem picike. Picike a születésekor volt. Most már szép,
nagy kislány, és minden áldott nap nő egy darabot. ʹ Kikapta a kicsit Skye kezéből. ʹ Remélem, van
bölcső a házban, húgom?!
ʹ Daisy majd megmutatja ʹ felelte Skye. Eibhlin a két vendégre pillantott:
ʹ Eridjenek már innét, két nagy fajankó ʹ förmedt rájuk. ʹ Addig nem csókolja meg Niall a feleségét,
amíg mi a szobában vagyunk.
Ezzel kiterelte a helyiségből a három fölösleges személyt, és maga is velük tartott, karjában a
csecsemővel. Niall Bürke letekintett a feleségére.
ʹ Ó, én édes kincsem! ʹ mondotta halkan, remegő hangon. ʹ Úgy, de úgy hiányoztál! El se tudtam
volna képzelni, hogy mennyire fogsz hiányozni megint. Már háromszor ragadtak el tőlem, Skye.
ʹ De soha többé nem fog előfordulni. Mostantól fogva csak a jóisten választhat el minket egymástól.
Ígérem!
ʹ Elvárom, hogy megtartsd az ígéreted, szerelmem ʹ mondta a férfi, aztán csókolni kezdte az
asszonyt, s az addig visszafojtott érzelem olyan lángolásban robbant ki, hogy ha igazán tűzzé válik,
hát fölgyújthatta volna nemcsak Greenwoodot, hanem egész Londont. Skye szorosan tapadt Niallhoz.
A férfi ujjai gyöngéden simogatták a nő fölfelé fordított arcát, és szelíden törölték le az orcákon
legördülő könnyeket.
ʹ Soha többé nem hagyom, hogy elmenj tőlem ʹ ismételte Niall. ʹ Sok mindenben fogok engedni
neked, Skye, de azért nem mindenben. Túlságosan önfejű vagy, s ezzel ártasz magadnak. Tragikusan
is végződhetett volna ez az ügy, ha nincs egy kis szerencsénk, s ha Adam de Marisco nem olyan eszes.
Nagyon szeret téged az az ember, kedvesem. És hát Robbie! Soha meg nem született lánya helyett az
édeslányának tekint, Skye, és te rettentő fájdalmat okoztál neki. Ha elveszítettünk volna téged, nem
hiszem, hogy sokkal élt volna túl.
ʹ De most már túl vagyunk rajta, Niall. Végleg. Esküszöm! Vontatott mosolyt villantott az asszonyra
Bürke.
ʹ Akarlak ʹ szólt halkan.
ʹ Én pedig téged ʹ hangzott a válasz.
A férfi a kezét nyújtotta, Skye pedig megragadta, és boldogság árasztotta el, amikor oly hosszú idő
után ismét megtapasztalta a jól ismert, gyönyörű érzést: ujjait forró férfiujjak
fogják körül. Együtt hagyták el a könyvtárszobát, együtt, kéz a kézben mentek fel Skye régi
hálószobájába. Skyeʹt megrohanták az emlékek. Az ablakhoz ment, kinézett, s látta, hogy tisztul az éj.
A vihar űzte fellegek, mintha kergették volna az égbolton a növekvő holdat, s hirtelen láthatóvá
lettek a csillagok.
Mily rég volt, hogy ugyanitt állt és beengedte Geofreyt a szobájába! Szinte egy élet múlt el az óta.
Igen, elmúlt, vége. Elmosolyodott, amikor az indákon hintázó
ͣAngyalgróf͟ʹra gondolt, aztán elhessegette magától az emléket.

Visszafordult, szembenézett Niallal. A férfi észrevette, hogy felesége az emlékeivel küszködik. Skye
büszkén lépett a férje elé, lábujjhegyre állt, karját Niall nyaka köré fonta és
megcsókolta a férfit.
ʹ Most már a mi időnket éljük, férjuram! ʹ mondotta. ʹ Most és mindörökké.
Örömkiáltással kapta karjaiba Skyeʹt Bürke, úgy vitte az ágyba.
Reggel hosszú idő óta először sütött derűsen és melegen a nap. Végre betört Angliába a tavasz.
Hónapok óta először ébredt Skye elégedetten és megkönnyebbülve. Kipirult örömében,
boldogságában, amikor az éjszaka élményeire gondolt. Nagy pajzánul terpeszülésben telepedett az
alvó Niallra, és dörzsölgetni kezdte mellével a hason fekvő férfi hátát. Erőfeszítéseit előbb csak
mormolás jutalmazta, később aztán megszólalt a férfihang:
ʹ Be jó ez, Rose! Abba ne hagyd, kedves!
ʹ Rose? Ó, te gazember! ʹ sikított felháborodva Skye, majd üstökön ragadta férjét, és teljes erőből
cibálni kezdte Niall fekete haját.
ʹ Au! ʹ kiáltott fel Niall, aztán csak úgy rázkódott a nevetéstől.
Megfordult és karjaiba zárta Skyeʹt.
ʹ Deirdreʹhez kell mennem, drágám ʹ húzódott el az asszony. ʹ Cecil tegnap a lelkemre kötötte, hogy
legkésőbb ma el kell hagynunk Londont.
ʹ Ne menj még, szerelmem ʹ kérlelte Niall. ʹ Olyan sokáig nélkülöztelek.
ʹ Hát Rose?
ʹ Attól a naptól kezdve, hogy te meg én rendeztük a nézeteltéréseinket, és igazi házaséletbe
kezdtünk, nem volt senkim rajtad kívül.
Az ezüstös szemekbe kapcsolódó zafírkék tekintet rögzítette, hogy a férfi igazat beszélt.
ʹ Köszönöm, Niall ʹ szólt Skye. ʹ Köszönöm neked ezt is.
Élesen kopogtattak az ajtón, és Eibhlin erélyes hangja süvített a fülükbe:
ʹ Meg kell etetned a lányodat, Skye ʹ mondta ʹ, aztán ideje szedelőzködni, mert nemsokára el kell
indulnunk. Ha eddig nem találtatok kellőképpen egymásra, akkor
nem lehet rajtatok segíteni.
Skye kacagva öltötte magára köntösét, majd kinyitotta az ajtót, és átvette nővérétől Deirdreʹt.
ʹ Szólj Daisynek, Eibhlin kérlek, hogy készítsen nekem fürdőt ʹ mondta. ʹ Ha már a következő jó pár
napot utazással kell eltöltenem, legalább induláskor legyek tiszta.
Eibhlin visszamosolygott rá.

ʹ Sugárzik a képed, húgocskám! ʹ mondotta, és már ott se volt. Skye letette Deirdreʹt az ágyra. Niall
szinte megbabonázva hajolt le, és jól megnézte a kislányát, aki erre összeráncolta a pofikáját és
bömbölni kezdett.
ʹ Úristen, mit csináltam? ʹ hőkölt vissza rémülten a férfi.
Skye felkapta a babát, és a mellére helyezte. Deirdre apró kezei gyűrték, gyúrták
a mellét, s jóllehet gyanakvó kék szemével állandóan figyelte édesapját, szakadatlanul, szünet nélkül,
nagy zajjal szopott.
Niall megnyugodva és örömmel figyelte, hogyan eteti Skye a babát. Aztán pár percig együtt
játszadoztak Deirdreʹrel.
Amikor a szolgálók megérkeztek Skye fürdőjével, Deirdreʹt a nagynénje kezébe adták, hadd készítse
fel a hosszú útra. Niall visszavonult a szomszéd szobába, úti ruhát öltött, aztán alaposan ellenőrizte a
kocsit, miközben Skye végzett az öltözködéssel.
A Lynmouth kastély utazóbatárját jól eldugták a Greenwood istállóban, hogy senki se tudjon Burkeʹ
ék ottlétéről. A kocsis és az inasok néhány örömteli napot töltöttek a Greenwood ház barátságos
szolgálóinak társaságában. Most, a gazda figyelő szeme előtt, elővontatták a kocsit az istállóból, és
befogták a hat jól összeillő szürkét. Berakták a poggyászt és a vízkészletet. Megtöltötték a
borospalackokat, és biztos helyre tették mind. Fűzfavesszőből font, nyitott kosarat illesztettek nagy
gondosan egy vastartóra, a középső ülés fölé. Selyemmel bélelt kosár volt, benne kis pehely derékalj
ʹ Lady Deirdre Bürke fekhelyéül szolgál rövidesen. Daisy ügyel majd a kosárra az egyik oldalon,
Deirdre rajongó nagynénje a másikon. Az egyik konyhalány két kosarat helyezett az ülés alá, jól
megpakolva kenyérrel, sajttal, kemény tojással, sonkával, gyümölccsel.
Greenwood kis családi ebédlőjében Robbie, Adam, Eibhlin, Skye és Niall gyors reggelit fogyasztott:
sonkát, tojásos pudingot, kenyeret, gyümölcsöt. Nehéz nap áll előttük. De már alig várták, hogy kinn
lovagoljanak az országúton ʹ el Londontól, amely immár lidércnyomásként nehezedett rájuk.

Daisy és a baba már a kocsiban voltak, amikor Eibhlin bemászott melléjük.
ʹ Húzzuk be a függönyöket? ʹ kérdezte Daisy.
ʹ Ne, kérem, hogy ne ʹ válaszolta az apáca. ʹ Londonból eddig nem láttam egyebet, mint a folyót, azt
is éjszaka; meg a Towert. Sose jártam itt azelőtt és gondolom, soha többé nem jövök vissza. Valami
emléket akarok magammal vinni Írországba erről a városról.
Niall segített feleségének lóra szállni. Ismét lóháton! ʹ olyan szabadságérzéssel telítődött az asszony,
hogy valósággal beleszédült. Tisztában volt a titoktartási kötelezettséggel, úgyhogy arcát a csuklyába
rejtette, s közben észrevette, hogy a családi címert gondos kezek eltávolították a kocsiajtókról.
Ment, ment a kocsi meg a négy lovas London utcáin, s körülvették őket a
nagyvárosi zajok:

ʹ Tejet vegyenek! Friss a tej! Tessék, tessék!
ʹ Ibolyát, tessék! Szép csokor ibolyát!
ʹ Hering! Most fogták ki! Csak fél penny a fontja! Fél penny a fontja!
ʹ Fazekas vagyok! Hozza a lábosát! Megfoltozom, megjavítom!
Egykedvűen poroszkált a kis csapat. Amikor aztán kiértek az országútra és már jó néhány mérfölddel
a városon kívül jártak, Skye túlʹáradóan jókedvű mozdulattal hátravetette a csuklyáját, és hagyta
szabadon hullámozni hosszú, fekete sörényét. Kék szeme csillogott, orcáira pírt varázsolt az izgalom
és a lovaglás öröme. Egy dombtetőn megállt és hátrapillantott a városra.
ʹ Hogyan győztétek meg Cecilt, hogy szabadon kell engednie? ʹ tudakolta három megmentőjétől.
ʹ Úgy értsem ezt, hogy Niall nem mondta el neked? ʹ csodálkozott Robbie.
ʹ Gondolom, egészen máson járt az esze ʹ dünnyögte Marisco.
ʹ Nos, hogyan csináltátok? ʹ ismételte meg a kérdést Skye. Elmondták.
ʹ Azt mondod tehát, Adam, hogy feláldoztad a Santa Maria Madre de Cmíoíʹzsákmány neked járó
részét? Értem? Miattam? Az volt a részed, amit a Gazelláʹn ͣtaláltál"? Kárpótolni foglak! Esküszöm!
ʹ Szabad vagy, Skye, és más egyébbel egyikünk se törődött ʹ tiltakozott Adam zavartan.
ʹ Én még smaragdokat is hozzátettem a Gazella rakományához. Azokat, amelyeket magadnak
szemeltél ki ʹ jelentette ki csöndesen, higgadtan Niall.
ʹ Az én smaragdjaimat? ʹ kiáltott fel Skye. Robbanásra készültek fel mind, de Skye elnevette magát:

ʹ Úristen! ʹ mondta. ʹ Legyőztem Erzsébet királynőt, le én, nem vitás. Mégpedig olyan alaposan,
ahogy nem is vártam.
ʹ Ezt meg hogy érted, Skye? ʹ érdeklődött Róbert Small.
ʹ Hát úgy, Robbie, hogy a királynő csak valamelyes aranyra tett szert, meg néhány jéghideg kőre,
nekem viszont igazi, valódi kincseim vannak: ti hárman. Az én szeretett férjem, Niall; az én igaz jó
barátom, Adam; és az én drága Robbieʹm. Amíg a Tudorék Böskéjének nincs férje és nincsenek
hűséges barátai, addig voltaképpen semmi érték sincs a kezében. Úgyhogy én bizony szánom őt!
Csodálkozva tekintettek rá, és meggyőződtek róla, hogy Skye valóban szánja a királynőt, akit
legyőzött. Égető szúrást érzett a szemében a három férfi; nagyokat és gyorsakat pislogtak ʹ de nem
szégyellték.
Skye hosszan és szeretettel nézte mind a hármukat. Mosolya akár a reggeli napfény.
ʹ Megyek haza, uraim! ʹ kiáltott fel.

Megpenderítette a lovát Skye O'Malley, és már vágtatott is az áprilisi napsütésben, az országúton,
Devonshire felé.
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