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Férjemnek, Dave-nek, aki úgy gondolja, a legjobb nászajándék 
— egyben a hosszú és boldog házasság záloga — a szájpecek és 

a füldugó (lefogadom, rájöttek, ki melyiket kapja). Ilyen szerelmes 
hangulatban, úgy gondolom, magától értetődik, miért 

választottam épp az írást a hivatásomnak. De a könyvre 
visszatérve... Minden csapatnak szüksége van egy bármilyen 

poszton bevethető játékosra. Szóljon ez a könyv azoknak, akik már 
tizenöt éve javarészt ekként baseballoznak.
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Prológus

Angol határvidék, Northumberland, Ponteland vára
1306. szeptember

Jóságos ég, ki lehet az ilyen kései órán?
Mary szíve a torkában dobogott, ahogy végigsietett a fáklyák

kal megvilágított lépcsőn, szorosabbra húzva maga körül a háló
ingére sebtében felöltött bársonyköntöst. Mivel Skócia leginkább 
üldözött embereinek egyikéhez kötötte az életét, akire a keresz
tény világ leghatalmasabb uralkodója vadászott, komoly ijedséget 
okozott, ha az éjszaka közepén azzal ébresztették, vendég érke
zett. Mire leért az előcsarnokba, Mary rémülete tovább fokozódott. 
A látogatója megfordult, és lassan letolta a fejéről sötét gyapjúkö
pönyegének vizes csuklyáját.

Mary heves szívdobogása lassan alábbhagyott, mert bár a 
vendég a lehető legvisszataszítóbb fejfedő alá rejtette hosszú, 
aranyszőke fürtjeit, finom vonású arcát pedig sárral kente be, ő 
azonnal felismerte.

Rémülten pillantott az arcra, amely a sajátjának szinte tökéle
tes mása volt.

— Janet, mit csinálsz itt? Nem lett volna szabad idejönnöd!
Anglia egyetlen olyan skót számára sem volt biztonságos hely, 

aki kapcsolatban állt Robert Bruceszal. Janet pedig, Maryhez hason
lóan, túl sok szállal kötődött hozzá. A legidősebb nővérük volt Robert 
első felesége; a legidősebb bátyjuk Robert lánytestvérét vette el; 
négyéves unokaöccsük, Mar jelenlegi earlje után hajtóvadászat folyt 
Robert feleségével együtt; unokahúguk a skót király egyetlen örökö
sének számított; Edward, Anglia uralkodója pedig semminek sem 
örülne jobban, mint ha megkaparinthatná Mar egyik lányát.

Hallva Mary hangjában a neheztelést, alig két perccel ifjabb 
ikerhúga pimaszul rámosolygott, és csípőre tett kézzel így szólt:
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— Ez aztán a kedves fogadtatás azok után, hogy körbehajóz
tam fél Skóciát, és majdnem húsz kilométert lovagoltam zuhogó 
esőben a világ legmegátalkodottabb vén gebéje hátán...

— Janet! — szakította félbe Mary türelmetlenül. Bár a húga haj
lamos volt megfeledkezni a veszélyről, Mary tudta, hogy ez csak a 
látszat. Kettejük közül mindig ő járt két lábbal a földön, ő mert 
szembenézni a valósággal; Janet inkább csak átsiklott felette ab
ban a reményben, hogy sosem kell foglalkoznia vele.

A húga durcásan csücsörített ajkával, ahogy mindig, ha Mary 
fékezni próbálta.

— Természetesen azért jöttem, hogy hazavigyelek!
Hogy hazavigye! Skóciába! Mary szíve elszorult. Istenem, mint-

ha ez olyan egyszerű lenne!
— Walter tudja, hogy itt vagy? — Nem hitte, hogy a bátyjuk tá

mogatna egy ilyen veszélyes küldetést. Mary ekkor a gyertya hal
vány fényénél végigpillantott a húgán. — És az ég szerelmére, mi 
van rajtad?

Mary tudhatta volna, hogy nem szabad egyszerre két kérdést 
feltennie, hiszen a húga úgyis arra válaszol majd, amelyikre akar. 
Janet elvigyorodott, ahogy megigazította sötét gyapjúköpönyegét, 
és úgy simított végig a durva, barna gyapjúszoknyán, mintha az a 
legfinomabb selyemből készült volna. A húga rajongott a finom 
kelmékért, így ez még különösebbé tette a ruhaválasztását.

— Tetszik?
— Egyáltalán nem, borzalmasan festesz — fintorgott Mary, mert 

kisebb mértékben ugyan, de ő is osztozott a húga szép dolgok 
iránti szeretetében. Micsoda molyrágta köpönyeg! — Ebben az ódi
vatú fejfedőben úgy nézel ki, mint egy apáca, ráadásul a szegé
nyebbek közül való.

A húgának szemmel láthatóan tetszett a válasz, mert azonnal 
felcsillant a szeme.

— Úgy látod? Nagyon igyekeztem, de nem sokat vesződtem...
— Janet! — fojtotta bele a szót Mary, mielőtt hagyta volna, hogy 

a testvére újra lelkesedni kezdjen. Milyen jó volt újra látnia őt! 
Ahogy egymás szemébe néztek, érezte, hogy a torka elszorul. 
— Nem lett volna szabad idejönnöd!
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Janet hirtelen elhallgatott, és a színlelt jókedve nyomban elil
lant. Azonnal a karjába zárta Maryt, akinek a könnyei végre szabad 
utat találtak maguknak. Azóta tartotta vissza őket, hogy a férje fél 
éve magára hagyta ebben a rémálomban.

„Itt biztonságban leszel” — mondogatta a férfi szórakozottan, 
és a gondolatai már javában az előtte álló harcokon jártak. John 
Strathbogie, Atholl earlje maga választotta ezt az utat, és ebben 
semmi és senki nem akadályozhatta meg, főleg a felesége nem. 
Kezdetben fiatal menyasszonyaként tekintett rá, akit nem maga 
választott, majd később a feleségeként is alig vett róla tudomást.

Mary akkor félretette kevéske megmaradt büszkeségét, és 
megkérdezte az urától: „Miért nem mehetünk veled?”

Gondterhelt kifejezés jelent meg a férfi szép arcán, amellyel 
annak idején rabul ejtette a fiatal lány szívét, és türelmetlenül csak 
annyit felelt: „Próbállak téged és Davidet megvédeni.” A fiáról be
szélt, aki legalább olyan idegen volt számára, mint a felesége. Lát
va az asszony tekintetét, nagyot sóhajtott. „Eljövök értetek, amint 
tudok, de Angliában most nagyobb biztonságban vagytok. Ed
wardnak nem lesz oka, hogy téged hibáztasson, ha a dolgok rosz
szabbra fordulnak.”

Valóban nem sejtették, milyen rossz irányt vesznek majd az 
események. A férfi magabiztosan, abban a tudatban indult el ott
honról, hogy helyesen cselekszik, és alig várta, hogy az előttük álló 
harcokba vethesse magát. Atholl earlje hős volt, mindig az elsők 
között rántott kardot, ha meghallotta a szabadság hívó szavát. Az 
elmúlt tíz évben szinte minden jelentős csatában harcolt a Skócia 
függetlenségéért vívott, hosszú háborúban. Az ügyért, amelyért 
börtönbe zárták, majd arra kényszerítették, hogy Edward seregé
ben harcoljon, és amelynek köszönhetően a fiát több mint nyolc 
éven át túszként tartották fogva, a földjeit pedig a határ mindkét 
oldalán elveszítette — majd végül visszaszerezte. Mindez azonban 
nem akadályozta meg abban, hogy újra válaszoljon a hívásra, és 
ezúttal a felesége korábbi sógora, Robert Bruce küzdelmét támo
gassa a trónért vívott harcban.

Ám a harcmezőn elszenvedett két tragikus vereség után Ro
bert hadseregének menekülnie kellett. A három earl egyikeként, 
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akik részt vettek Bruce királlyá koronázásán, és csatlakoztak a jö
vendő uralkodó Edward elleni felkeléséhez is, Mary férje lett Skó
cia legádázabbul üldözött embere.

Atholl earljének azonban mindeddig igaza volt: Edward egye
lőre nem fordította bosszúért szomjazó tekintetét a hitszegő earl 
hátrahagyott feleségére és fiára. A fiút — akit Marytől alig féléves 
korában ragadtak el, hogy az angol királyi udvarban nevelkedjen 
— az év elején visszaadták a családnak, azzal a feltétellel, hogy an
gol földön kell maradnia. De vajon meddig képesek még elrejtőzni 
Edward haragja elől, és elkerülni Atholl árulásának gyalázatát? Az 
asszony mindennap rettegve nézett ki a toronyszoba ablakán, at
tól tartva, hogy a király serege egy napon bekeríti őket.

Belefáradt az állandó félelembe, és abba, hogy mindig bátor
nak kellett mutatkoznia. A húga vállára borulva hangosan zoko
gott, végre szabad folyást engedve az érzelmeinek, amelyeket 
mostanáig oly hősiesen kordában tartott.

— Éreztem, hogy ide kell jönnöm — szólalt meg Janet, és nyug
tató szavakat mormolt a nővére fülébe, amíg az fel nem hagyott a 
zokogással. Aztán megragadta Mary vállát, és eltolva magától ala
posan végigmérte. — Mit műveltél magaddal? Szinte elfogysz, olyan 
sovány vagy! Mikor ettél rendesen utoljára?

Pontosan úgy beszélt, mint az anyjuk — aki már tizenöt éve 
nem volt velük —; ezt hallva Mary elmosolyodott. Bár Janet volt 
kettejük közül a fiatalabb, mindig ő védelmezte a nővérét. Amikor 
Mary csalódott a házasságában, amikor elvették tőle a fiát, amikor 
a szüleik és a testvéreik meghaltak, mindig Janet volt az, aki fel
szárította a könnyeit.

Mary csak akkor ébredt a tudatára annak, hogy mennyire ma
gányos, amikor meglátta a kandalló előtt álldogáló, csuromvizes és 
szegényes ruhát viselő Janetet, aki végre meglátogatta.

A húga nem várta meg, hogy a testvére válaszoljon, azonnal a 
tettek mezejére lépett. Kérte az egyik szolgálót, hogy hozzon bort, 
kenyeret és sajtot. A kis szolgálólány elképedve meredt a két, 
csaknem egyforma arcra, majd habozás nélkül követte Janet utasí
tásait. Mary egyre csak mosolygott, ahogy leült a húga mellé. Ha
marosan egy nagy tál étel került eléjük. Janet megszabadította 
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magát a nedves köpönyegtől, amelyet felakasztott száradni a tűz 
mellé, azután levette a főkötőt, a fátylat, valamint a nyakában 
lógó, fából készült feszületet. Ezt látva Mary már tudta, hogy a 
testvére apácának álcázta magát.

Félelemmel telve nézett végig a húgán.
— Nem lett volna szabad idejönnöd, Janet. Duncan dühös lesz, 

hogy ilyen veszélynek tetted ki magad — korholta őt, majd haboz
va azt kérdezte: — Hogyan sikerült eljutnod idáig Tioram várától, a 
segítsége nélkül?

— Találtam egy igencsak együttérző lelket — felelte Janet ra
vasz mosollyal az ajkán.

Egymásra pillantottak, és Mary azonnal tudta, kire céloz.
— Lady Christina?
Duncan, a bátyjuk Christina MacRuairit vette el feleségül, akit 

a Hebridák asszonyaként ismertek, és Garmoran urának egyetlen 
jog szerinti örököse volt. Christina maga is jelentős hatalommal 
bírt, de sosem habozott szembeszegülni félelmetes bátyjukkal 
sem, ha az ügy úgy kívánta.

Janet bólintott.
— Az is az ő ötlete volt, hogy így öltözzem. Ő adta az embere

ket és a birlinnt is. — Ugyan ki mástól kaphatott volna egy vitorlás 
hajót?, kérdezte Mary magától, majd bólintott. Csakis Lady Christi
na szigetlakói rendelkeznek olyan tengeren való jártassággal, hogy 
képesek elsurranni az angol flotta orra előtt is. — Newcastle 
uponTynetól északra kötöttünk ki, ahol vettem egy lovat. Tizen
két fontot fizettem egy makacs gebéért, ami valószínűleg még ná
lam is öregebb, és az ára felét sem éri! Remélem, a férfi, akitől 
vettem, a pokolra jut, amiért így átvert egy szent életű apácát!

Janet ezen annyira felháborodott, hogy Mary inkább nem 
akarta felhívni a figyelmét arra, hogy ő bizony nem apáca, csak az 
álca kedvéért öltözött annak.

— Az út néhány órával tovább tartott, mint terveztem, de itt 
vagyok. Közben még egy csapat angol katona mellett is elhalad
tam, de egyetlen pillantásra sem méltattak.

Mary örült, hogy ülhet. Csupán a húga tudott úgy beszámolni 
a több száz kilométeres, az angolok orra előtt megtett útról, Skócia 
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legveszélyesebb partjai mentén, valamint a tizenhat kilométeres 
lovaglásról a háború sújtotta vidéken — ahol kis híján az ellenség 
karjaiba futott —, mintha az holmi semmiség volna.

— Kérlek, mondd, hogy nem egyedül lovagoltál idáig!
Janet úgy bámult a nővérére, mintha az megháborodott volna.
— Természetesen nem! Velem volt Cailin is.
Mary felnyögött. Cailin már legalább hatvanéves volt, ha nem 

több. Az apja előző istállómestere a dadájukat vette feleségül, így 
Janet már kétéves korában az ujja köré csavarta a férfit, aki az éle
te árán is megvédte volna őket, de nem volt képzett harcos.

Janet ekkor elvigyorodott.
— Nem örült túlságosan, hogy le kell borotválnia a feje tetejét, 

de így már egészen úgy festett, mint egy szerzetes. Beküldtem a 
konyhába, hogy megszárítkozzon, és egyen valamit, amíg te össze
pakolsz Davidnek és magadnak. Amint elkészültél, indulunk. Hoz
tam neked is egy köpenyt, bár ahogy elnézlek, túl nagy lesz rád. 
— Kissé fintorogva nézett végig Maryn. — A jeruzsálemi templomra 
esküszöm, olyan vézna és csüggedt vagy, mint egy éhező koldus. 
— Mary tudta, hogy a húga a megjelenését illetően sosem képes la
katot tenni a szájára. Azzal is tisztában volt, hogy lefogyott, de egé
szen addig, amíg meg nem látta Janet aggódó arcát, maga sem fogta 
fel, mennyire. — De akkor is fel kell venned. Daveynek csak egy 
kabátot hoztam, még túl kicsi, hogy szerzetesnek kelljen öltöznie.

A kilencéves fiú a nászéjszakájukon fogant, amikor Mary még 
alig tizennégy éves volt, amikor pedig a fia megszületett, a férje 
éppen a Towerben raboskodott az első felkelésben való részvétele 
miatt. Az esküvőjük után majdnem két évig nem találkoztak, ami 
nem volt jó jel a későbbi események fényében sem.

Mary semmit sem szeretett volna most jobban, mint hogy el
fogadhassa a húga javaslatát, és ha csak róla lett volna szó, meg is 
teszi. Mindenre hajlandó lenne, hogy visszatérhessen Skóciába, il
letve majdnem mindenre, hiszen már David jövőjére is gondolnia 
kellett. Atholl Edward elleni lázadásának köszönhetően oda a fia 
gyermekkora; nem engedhette, hogy az atyai örökségétől is meg
fosszák. Nem, amíg a legkisebb esély is megvan arra, hogy sértet
lenül átvészeljék e rémes időszakot.
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Mary megrázta a fejét, és ismét a sírás fojtogatta.
— Nem lehet. A legszívesebben veled mennék, de nem merek. 

Ha megpróbáljuk elhagyni Angliát, Edward árulónak tart majd min
ket, és David elveszíti jogát az earli címre. Atholl majd eljön értünk, 
amikor tud.

Bíznia kellett ebben. Képtelen volt elfogadni, hogy a férje ma
gára hagyja, és mindazok után, ami történt, mindennel egyedül 
kell szembenéznie.

Janet elnémult, és nagy, kék szeme elkerekedett, ahogy a 
testvérére meredt.

— Hát nem hallottad?
A húga hangjában volt valami, amitől Mary megijedt; hirtelen 

borzongás futott végig rajta.
— Mit?
— Robert megszökött, a fivérünk és Lady Christina segítségével 

a Hebridákra menekült. A királynő kíséretét azonban több mint 
egy hete elfogták Tainben. Ross earlje betört a Szent Duthuská
polnába, és mindenkit letartóztatott. — Mary felszisszent e szent
ségtörés hallatán. — Hát ezért jöttem el.

Mary arcából minden vér kifutott.
— És Atholl? — kérdezte bénultan, bár tudta a választ.
Janet nem válaszolt, szükségtelen lett volna. Mary sejtette, 

hogy a férje a hölgyeivel volt, ahogy mindig is, akik imádták őt, hi
szen a hősökért mindenki rajongott.

Most azonban mindennek vége, mert Skócia hősét elfogták. 
Mary szíve elszorult. Minden keserűség és fájdalom ellenére ma is 
kislányosan rajongott a férfi iránt. Noha a szerelem lángja már 
hosszú ideje kihunyt benne, láncra vert férjének gondolata újra 
felidézte benne a régi emlékeket.

Miért, John? Miért így kellett véget érnie? Maga sem tudta, hogy 
e kérdés vajon a házasságukra vonatkozott inkább, vagy a férje 
életére. Talán mindkettőre.

— Sajnálom — szólalt meg Janet, és a nővére kezére tette a ke
zét. Sosem kedvelte Mary férjét, de értette, mit érezhet most. 
— Azt hittem, már tudod.

Mary a fejét rázta.
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— Egyedül vagyunk itt. Sir Adam eljön, amikor csak tud, de 
majdnem egy hete berendelték az udvarhoz... — Elhallgatott, mert 
rájött, hogy az időzítés nem lehetett véletlen. Ő talán már tudta?

Nem. Mary megrázta a fejét. Sir Adam Gordon az elmúlt fél 
évben mindent megtett, hogy megvédje őt és Davidet, még a ke
zességet is vállalta a fiú elengedéséért cserébe. Atholl az egyik 
legközelebbi barátja volt. A két férfi együtt harcolt Skóciáért Dun
barnál és Falkirknél, egy időben szolgáltak Edward seregében 
Flandriában, amikor is vereséget szenvedtek. Bár a két barát ellen
tétes véleményen volt Bruce királyságának kérdésében, mivel Sir 
Adam a korábbi skót királyhoz, a trónfosztott John Balliolhoz volt 
hűséges, és az egykori angol szövetségesekkel fogott össze Bruce 
ellenében, tisztában volt azzal, hogy Sir Adam mindent megtenne, 
hogy őket biztonságban tudja.

— Nem késlekedhetünk — jelentette ki Janet. — Christina embe
rei várnak ránk. Hajnal előtt vissza kell érnünk.

Mary azonban egyre csak habozott. Atholl elfogása semmin 
sem változtatott, vagy talán még fontosabbá tette, hogy ne csele
kedjen meggondolatlanul. De arra várni, hogy mikor fordul ellenük 
Edward haragja, olyan volt, mintha egyenesen egy éhes oroszlán 
ketrecébe ugranának, és abban reménykednének, hogy a vadállat 
nem veszi őket észre.

Most mit tegyen? Mary nem rendelkezett tapasztalattal a 
 komoly döntések meghozatalában. Először az apja, majd a férje 
döntött helyette. Irigyelte a húga önállóságát a férfiak által uralt 
világban. Janetet már kétszer jegyezték el, de mindkét vőlegénye 
meghalt még a házasságkötés előtt.

Janet valószínűleg megérezte a bizonytalanságát, mert vállon 
ragadta, és kényszerítette Maryt, hogy ránézzen.

— Nem maradhatsz itt, Mary. Edward már nem cselekszik ész
szerűen. Az a hír járja...

Hirtelen elnémult, mintha túl fájdalmas lett volna folytatnia.
— Mi történt? — kérdezte Mary.
Könnyek futották el Janet szemét.
— Azt beszélik, megparancsolta, hogy az unokahúgunkat, Mar

joryt egy ketrecbe zárva tartsák fogva a londoni Tower tetején.
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Mary elborzadt. Egy ketrecben? Ezt még Plantagenet Edward
ról, az önjelölt „skótok kalapácsáról”, a keresztény világ legkö
nyörtelenebb uralkodójáról sem tudta elképzelni. Hiszen Marjory, 
Robert lánya, aki az elhunyt nővérüktől született, még szinte 
gyermek volt.

— Bizonyára tévedsz.
Janet megrázta a fejét.
— Mary Brucenak és Isabella MacDuffnak is ilyen sorsot szánt.
Egek ura! Rettenetes volt csak elképzelni is, hogy nőkkel 

szemben ilyen kegyetlenséget alkalmazzanak. Mary nagyot nyelt, 
de a gombóc csak nem akart eltűnni a torkából.

A húga ekkor hirtelen az ablak felé fordult.
— Te is hallottad?
Mary bólintott, és a szíve aznap este már másodszor kezdett 

hevesebben kalapálni a rémülettől.
— Mintha lovak lennének.
Lehet, hogy már elkéstek? Talán mégis megérkeztek a kato

nák, akiktől annyira rettegett? Hogy egy ketrecben...
A két asszony az őrtoronybeli ablakhoz sietett; a skót—angol 

határon számtalan helyen emeltek ehhez hasonló építményeket. 
Sötét volt, és az eső is ömlött odakint, Mary azonban így is ki tud
ta venni, hogy három lovas közeledik feléjük. Ám azt, hogy isme
rős fegyverzetet viselnek, csak a kapu alatti fáklyák fényénél tudta 
megállapítani. Ekkor végre valóban megnyugodhattak.

— Sir Adam az — mondta fellélegezve.
Megkönnyebbülése azonban kérészéletűnek bizonyult, hiszen 

ha Sir Adam ilyen késői órán érkezik, annak nyomós, sőt jelen kö
rülmények között súlyos oka lehetett.

Az udvarmester kisvártatva beengedte őt az előcsarnokba. 
Mary meg sem várta, hogy az ajtó becsukódjon mögötte, azonnal 
a férfi elé sietett.

— Igaz a hír? Athollt valóban elfogták?
A férfi szemmel láthatóan megdöbbent, hogy a hír máris elju

tott az asszonyhoz. Ám amikor észrevette az úrnő húgát az asztal
nál, a meglepődöttsége elillant.

— Lady Janet — üdvözölte főhajtással. — Mi járatban erre?
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Mielőtt azonban a húga válaszolhatott volna, Mary újra feltet
te a kérdést:

— Igaz a hír?
A férfi bólintott, és kemény, csatákban edzett arca elkomorult. 

Sir Adam alig negyvenéves volt, Atholllal egyidős, az állandó küz
delmektől azonban jóval öregebbnek tűnt. Ahogy ők is megöre
gedtek, futott át Mary fején. Huszonhárom éves kora ellenére néha 
úgy érezte, már legalább kétszer ennyi évet megélt.

— Igen, asszonyom, igaz. Kentbe vitték, Canterburyben lesz a 
tárgyalás.

Mary alig kapott levegőt. Az, hogy Edward király Kentet vá
lasztotta a per helyszínéül, semmi kétséget sem hagyott annak 
kimeneteléről. Ahogyan számos skót nemes, Atholl is jelentős 
földbirtokokkal rendelkezett Angliában, így Kentben is hatalmas 
földterületei voltak. E lépéssel arra akarják rákényszeríteni, hogy e 
földjeiért cserébe fogadjon hűséget a királynak. A skót earlt angol 
alattvalóként akarták bíróság elé állítani.

Összeomlott, ahogy megértette, a jóképű Atholl ezúttal nem 
menekülhet meg a kötéltől.

Ugyanezt olvasta le Sir Adam arcáról, de valami mást is meg
villanni látott a tekintetében.

— Mi van még?
A férfi pillantása ekkor az úrnője húgára siklott.
— Nem lenne szabad itt lennie, kisasszony. Nem szabad, hogy 

meglássák. — Hol az egyik lánytestvérre, hol a másikra nézett. — Ha 
nem ismerném olyan jól magukat, csak nagy nehézségek árán 
tudnám megmondani, melyikük kicsoda.

— Ki nem láthat meg engem? — tudakolta Janet, mintha olvas
na Mary gondolataiban.

Sir Adam nagyot sóhajtva ismét Maryhez fordult.
— Ezért vagyok itt. Előrelovagoltam, hogy felkészítsem önöket. 

Edward embereket küldött, hogy elvigyék önt és Davidet.
Mary megdermedt, alig tudott megszólalni.
— Le akarnak tartóztatni?
— Nemnem, sajnálom, nem akartam megijeszteni. A király 
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csupán meg akar győződni arról, hogy önnek és Daveynek meg
felelően a gondját viselike.

Janet gúnyosan felnevetett.
— Hogy a gondjukat viselike? Ez igazán érdekes megfogalma

zás. Ezek szerint az unokahúgunknak, Marjorynek is csak a gond
ját viseli?

Sir Adam nem tudta véka alá rejteni a felháborodását.
— Edward most valóban nagyon dühös, de biztosan átgondol 

mindent, amikor megnyugodott. Nem hiszem, hogy elnézné, amint 
egy kislányt ketrecbe zárnak. — Maryre pillantott. — A király nem 
hibáztatja sem önt, sem Davidet Atholl cselekedeteiért. Tudja, 
hogy ön mindig hűséges alattvalója volt, David pedig olyan, mintha 
az unokája lenne, hiszen a kilenc éve java részében Edward herceg 
udvarában élt. Ön és a fia nem lesznek veszélyben.

— És ha téved? — kérdezte Janet. — A nővérem életét Plantage
net Edward szeszélyeire bízná? — Közismert volt, hogy az uralkodó
nak dührohamai vannak, amelyeket állítólag az Anjouősöknek 
köszönhetett, sokan pedig egyenesen azt állították róla, hogy az 
ördög fattya. Janet a fejét rázta. — Ezt nem engedhetem! Azért va
gyok itt, hogy hazavigyem őket magammal.

Sir Adam haragos pillantást vetett rá.
— Ez igaz, asszonyom? Valóban megszökik Angliából?
Mary azonban nem válaszolt. Felnézett a férfira, és a szemével 

némán esdekelve kérte, hogy árulja el neki az igazságot.
— Az a király szándéka, hogy a fiamat egy másik angol főúri 

udvarban tartsa fogságban?
Az asszony egy villanásnyi időre bizonytalankodni látta a férfit.
— Nem tudom.
Mary úgy érezte, mintha valami össze akarná préselni a mell

kasát. Igaz, hogy kilenc év telt el azóta, hogy a kisbabáját kitépték 
a karjából, mégis olyan élénken élt az emlékeiben, mintha tegnap 
történt volna.

Mary meghozta a döntést. Nem hagyja, nem engedheti, hogy 
a fiát újra elvegyék tőle. A fiút, aki sokkal inkább angol volt, mint 
skót. Sir Adam szemébe nézve azt kérdezte:

— Segít nekünk?
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A férfi habozott, amiért Mary egyáltalán nem hibáztatta. Gyű
lölte, amiért ilyen nagy horderejű dolgot kell kérnie tőle, holott oly 
sok mindent tett értük, de mivel Edward emberei a nyomukban 
voltak, nem maradt más választása.

Sir Adam nem gondolkodott sokáig.
— Valóban ezt akarja tenni?
Mary bólintott. Atholl már sosem jön el értük, csak önmagára 

számíthat.
A férfi nehéz sóhaja elárulta, hogy nem ért egyet az asszony 

döntésével, de tudta, fölösleges lenne vitáznia.
— Akkor megteszem, amit tudok, hogy késleltessem őket — fe

lelte, majd Janethez fordult. — Van mivel utazniuk?
— Igen — bólintott Janet.
— Akkor jobb, ha szólnak Davidnek, és indulnak is. Bármelyik 

percben itt lehetnek.
Mary megölelte a férfit.
— Köszönöm — hálálkodott neki könnyes szemmel.
— Mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy biztonságban 

tudjam önöket — felelte Sir Adam komoran, és Mary szíve csordul
tig telt hálával. Bárcsak a férje ugyanezt megtette volna értük! 
— Az életemet köszönhetem Athollnak.

Bár Sir Adam apja a dunbari csatamezőn esett el, a férfi Mary 
férje hősiességének köszönhetően menekült meg. Valaha milyen 
büszke volt Atholl bátorságára és vitézségére a harcmezőn, de a 
férfi ezzel mit sem törődött. Nagyon más volt a távolból csodálni 
egy ilyen embert, illetve a feleségének lenni.

Mary felöltötte a Janet által hozott ruhákat, amelyek valóban 
túl bőnek bizonyultak, csak úgy lógtak rajta, majd felkeltette a fiát. 
Ha Janet észre is vette a kisfiú szemében a bizalmatlanságot, ami
kor az anyjára nézett, egy szót sem szólt. El kell telnie egy kis idő
nek, mondogatta magának Mary, de David még három hónap eltel
tével is elhúzódott, ha meg akarta őt érinteni. Talán ha a fia nem 
hasonlított volna annyira az apjára, nem is fájlalta volna annyira. De 
világos haját leszámítva a fiú jóképű férje kiköpött mása volt.

Szerencsére David nem tiltakozott, amiért az éjszaka közepén 
felverték, durva szövetkabátba bújtatták, majd kirontottak vele 
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a viharba. Mivel kiváltságos fogolyként Angliában nevelkedett, tú
lontúl jól tudta, hogy jobban jár, ha a gondolatait inkább nem önti 
szavakba. A fiú még Marynek is egy talány volt.

Cailin üdvözlésképpen barátságosan átölelte Maryt. Az asz
szony alig tudta elfojtani feltörni készülő kacaját. Janetnek igaza 
volt. A férfi kerekded, joviális arcával és gömbölyded pocakjával 
valóban úgy festett, mint egy jóllakott szerzetes.

A Janet által vásárolt lovat két másikra cserélték a saját istál
lójukból: az egyikre ő és Davey, a másikra pedig Janet és Cailin ült 
fel. Kisvártatva elindultak a keleti part irányába.

Lassan és nehézkesen haladtak a sáros és csúszós utakon. 
A zuhogó esőben a fáklyáknak sem vehették hasznát, így alig lát
tak valamit. Ennél mégis rosszabb volt megélni az állandó rette
gést, a feszültséget, ahogy kiélesedett érzékszervekkel, pattanásig 
feszült idegekkel egyfolytában azt kémlelték, az ellenség vajon a 
nyomukban lohole.

A rettegésük azonban minden megtett kilométerrel kissé 
alábbhagyott.

Mary tudta, hogy közelednek a célhoz, és ezt Janet is meg
erősítette.

— Már majdnem ott vagyunk. A birlinn egy öbölben rejtőzik, a 
hídon túl.

Mary alig akarta elhinni, hogy sikerrel járhatnak. Talán tényleg 
visszatérhet Skóciába!

Ám ahogy épp a Tyne folyó felett ívelő fahídon keltek át, a tá
volból hangokat hallott, amelyek megállásra késztették. Nem lo
vak patájának rettegett dobogása hangzott fel a háta mögött, ha
nem valahol, nem messze tőlük fém csattant fémhez.

Janet is felkapta a fejét. A tekintetük egy pillanatra találkozott, 
majd a húga megrántotta a gyeplőt, és egy fojtott kiáltás kíséreté
ben előreugratott.

Mary utánaszólt, hogy megállásra késztesse, Janet azonban Cai
linnel elvágtázott. Az asszony szorosan magához ölelte a fiát, majd 
ő is utánuk iramodott, belevetette magát a sötétségbe, ahonnan 
egyre hangosabban hallotta a küzdelem hangjait.

— Janet, állj meg! — kiáltotta. A húga olyan eszelősen viselke
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dik, mintha meg akarná öletni magát! Az angolok valahogy össze
akadhattak a szigetekről érkezett harcosokkal, és a sógornője 
klánjának katonái most az életükért küzdöttek.

Ha Janet nem is, Cailin szerencsére még az eszénél volt. Lassí
tásra ösztökélte a lovukat, így Mary és David utolérte őket.

Janet próbálta kicsavarni az idős férfi kezéből a gyeplőt.
— Cailin, adja ide! — Mary elég közel volt, hogy lássa a húga 

szemének vad villanását. — Oda kell mennem, látnom kell!
— Azzal nem segít nekik, ha magát is megöleti! — szólalt meg 

Cailin határozottan, sokkal keményebben, mint ahogy azt Mary 
megszokta tőle. — Ha beavatkozik, az emberei is azonnal önt véde
nék, nem magukat.

Janet szeme könnybe lábadt.
— De az én hibám!
— Nem! — vágott közbe Mary hevesen. — Nem a te hibád, ha

nem az enyém. — Valóban ez volt az igazság. Nem kellett volna 
eddig halogatnia a dolgot. Már hónapokkal ezelőtt meg kellett 
 volna szökniük. De amikor egyértelművé vált, hogy Bruce ügye el
veszett, abban reménykedett, hogy a férje eljön értük. Vajon a 
férfinak, amikor elrohant a dicső csatát megvívni, eszébe jutott 
egyáltalán, mi lesz majd a családjával?

— Kik harcolnak, anyám? — kérdezte David.
Mary a fiú komor arcára pillantott.
— Azok, akik a nénikédet elkísérték hozzánk.
— Akkor mégsem megyünk el?
Mary szíve elszorult, amikor a fiú hangjából megkönnyebbü

lést vélt kicsendülni. Nem hibáztathatja a fiát, amiért nem akarja 
elhagyni az országot. Végül is Anglia volt számára az otthona, 
egyedül ezt ismerte.

Istenem, nem tudják betartani az ígéretüket!
De nem válaszolt azonnal, előbb a húgára pillantott.
— Vissza kell húzódnunk, mielőtt észrevesznek minket.
Egyedül sosem jutnának el Skóciába.
— Ne adja még fel, asszonyom! — nyugtatta Cailin. — A Mac

Ruairik tudják, hogyan kell harcolni.
De meddig merjenek várni?
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Néhány pillanat múlva választ is kapott a kérdésére. Meghal
lották ugyanis a feléjük vágtató lovak zaját. Az angolok menekül
tek! A katonák a híd felé vették az irányt, ők pedig éppen az út
jukban álltak.

— Gyorsan! — sürgette őket Mary, mire visszavágtattak a híd 
felé, nehogy a menekülő angolok és a szigetekről származó harco
sok közé keveredjenek. A hangokból ítélve úgy tűnt, szorosan a 
nyomukban loholnak.

Mary éppen átért a híd túlsó végére, amikor a háta mögül 
meghallotta Janet kiáltását. Ahogy körülnézett, látta, hogy Cailin 
leesik a lóról, és a deszkára zuhan.

Mintha egyszerre minden összekavarodott volna. Janet azon
nal megállt, és a híd közepén leugrott a lóról, hogy segítsen neki. 
Cailin arccal lefelé feküdt, a hátából egy nyílvessző állt ki. Mary a 
húga háta mögötti területet fürkészte, és látta, hogy a dombolda
lon, ahonnan az imént menekülni kényszerültek, nyüzsögnek a 
katonák. A szigetlakók ádáz kiáltásai hangzottak fel a sötét éjsza
kában. Az üldözők elkapták a zsákmányukat, a folyópart egyszerre 
hadszíntérré változott.

Mary próbálta túlkiabálni a kardok csörömpölését.
— Hagyd ott! Ott kell hagynod! — Az angolok egyenesen felé 

tartottak, ahogy próbálták kikerülni a szigetek harcosait. Janet kö
zel állt ahhoz, hogy átgázoljanak rajta.

Egymásra pillantottak. Még legalább negyven lépés választot
ta el őket egymástól. Mary tudta, hogy Janet nem hagyja magára 
Cailint. Próbálta felemelni a karjánál fogva, de a férfi túl nehéznek 
bizonyult.

Mary visszafordította a lovát. Úgy döntött, ha kell, erőszakkal 
vonszolja el a húgát onnan. Ekkor azonban egy kiáltást hallott a 
háta mögül. A lova hátrálni kezdett, és hirtelen rémisztő robbanás 
rázta meg a viharos éjszakát.

Az asszony felsikoltott, szorosabban ölelte magához Davidet, de 
közben a gyeplőt is szorította, hogy az életüket mentse, és le ne 
csússzanak a nyeregből. Már majdnem sikerült megzaboláznia a ré
mült állatot, amikor vakító fény villant előtte a hídon. Talán villám
lott? A hirtelen támadt fényességet különös, fülsiketítő zaj követte.
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Istenem! Janet! Mary rémülten látta, hogy a híd egyszerre lán
goló gömbbé változik, a húga pedig eltűnik a szeme elől. Az utolsó 
dolog, amire emlékezett, az az volt, hogy a fiát magához szorítja, 
miközben háttal lerepültek a lóról.

Amikor órákkal később magához tért, a jó meleg hálószobájá
ban feküdt, száraz ruhában, és azonnal az jutott eszébe, hogy 
mindez egy rossz álom volt csupán. Később azonban rájött, hogy a 
rémálom igazán csak most vette kezdetét.

Cailin meghalt, a húga az összeomló hídról minden bizonnyal 
a folyóba esett, amely messzire sodorhatta őt, örökre elszakítva 
tőle szeretett testvérét. Sir Adam kiáltását hallotta pár pillanattal 
korábban; a férfi épp akkor ért oda, és látta, hogy az asszony le
esik a lóról. David sértetlenül megúszta, Mary feje azonban egy 
kőnek csapódott; eszméletét vesztette, és a hátát is csúnyán ösz
szezúzta.

E sérülések azonban a kisebbik gondot jelentették. Sir Adam 
segítsége nélkül a következő néhány hét szörnyen rosszul alakul
hatott volna.

A férfi ugyanis azzal a hazugsággal próbálta megóvni Maryt 
Edward haragjától, hogy azt állította, erőszakkal ragadták el őt 
 Bruce emberei. Megesküdött a királynak, hogy amint Mary felépül, 
elutaznak Londonba. Így az asszony csak novemberben került a 
király színe elé. Majdnem két teljes hónapot tölthetett a fiával, 
mielőtt újra elvették tőle, hogy a walesi herceg udvarában az őr
ség tagjaként szolgáljon.

Mary elhagyta az udvart, és november tizennegyedikén visz
szatért Pontelandbe, ahol a parancs szerint tartózkodnia kellett. 
Mindez egy héttel azután történt, hogy Atholl earljét felakasztot
ták egy magas emelvényen ácsolt, előkelő rangjához méltó bi
tófára. Ez volt Edward király kegyetlen válasza arra, hogy a férje 
emlékeztette a köztük lévő rokoni szálakra. Amikor az asszony 
elhagyta a várost, és elhaladt a London Bridge őrbódéja mellett, 
próbált maga elé meredni. Ez volt ugyanis az a hely, ahová karóra 
tűzték a férje fejét a többi skót hitszegő — vagy hős, attól függően, 
hogy a határ melyik oldalán élt, aki látta —, William Wallace és Si
mon Fraser feje mellé.
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A jóképű, bátor lovag még egyszer, utoljára kardot rántott egy 
nemes ügy érdekében. Mary már régen lemondott az Atholl iránti 
szerelemről, amely talán nem volt több egy ifjúkori fellángolásnál, 
ezért meglepte, mennyire elszomorította a férfi halála. De haragu
dott is rá mindazért, amit velük, a családjával tett.

Szerencsés volt, mondják, hogy őt nem kényszerítették zárdá
ba, ahogyan a többi áruló feleségeit és lányait. Egyedül a király 
iránti „hűségének”, Edward David iránti lelkesedésének és Sir Adam 
kezességének köszönhette, hogy mindettől sikerült megmenekül
nie. Ha nem esküdött volna meg magában, nem is bánta volna a 
kolostor csendes magányát, azt, hogy távol lehet a háború zűrza
varától, amelynek az apja, a fivére és immár a férje is áldozatul 
esett. De megesküdött, hogy visszaszerzi a fiának az őt megillető, 
az apjától örökölt birtokokat, és ha törik, ha szakad, kideríti, mi lett 
a húgával — a szíve mélyén ugyanis érezte, hogy nem halhatott 
meg. Jól tudta azonban, hogy eddigi életének egyszer s minden
korra vége szakadt.


