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 % Első fejezet •
Brugge, 1049 júniusa

– Nem megyek hozzá feleségül!
Matilda csípőre tette a kezét. Egész testében remegett a dühtől, de 

nyugalmat erőltetett magára, mert sokszor megtapasztalta már, hogy 
az apja nem kedveli a dühkitöréseket. Balduin általában derűs vonásai 
máris megkeményedtek, és erősen megmarkolta a széles bőrövét. Ma-
tilda sietősen előrelépett, és ügyelt rá, hogy mindvégig engedelmesen 
lehajtsa a bronzszínű hajjal borított fejét.

– Jobban mondva… – Kétségbeesve igyekezett megtalálni a meg-
felelő szavakat. – Azt hittem, méltó párt keresel nekem, a legidősebb 
lányodnak.

Balduin összehúzta a szemét.
– Ő méltó pár, Matilda.
A lány döbbenten felkapta a fejét.
– De atyám! Hogy lehetne méltó pár, amikor egy fattyú?
Amikor az apja elhallgatott, Matilda érezte, hogy a családi lakosztály 

otthonos melege megtelik feszültséggel. A boltíves ablaknyílásra tekin-
tett, szeretett volna kimenekülni Brugge csinos városába, amely köz-
vetlenül a palota udvarán túl terült el, de az üvegtől, melyet az anyja 
szabatott a nyílásba az előző évben, a háztetők és a templomtornyok 
szürkének és homályosnak látszottak. Kényszerítette magát, hogy ismét 
Balduin grófra emelje a tekintetét.

– Ugye igazam van? Bizonyára képesek vagyunk ezt józanul meg-
beszélni. Elvégre így neveltél bennünket, nem igaz? Merj kételkedni!; 
mindig ezt mondtad.

– Csak az én szavamban ne! – csattant fel Balduin. – Ki kell házasíta-
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nom téged, lányom, mielőtt vakmerően megpróbálnád magad elintézni 
a dolgot. Megint… Fattyú vagy sem, Vilmos hercegben ugyanannyi 
lehetőség rejlik, mint bárki másban. Talán neki sikerül majd megzabo-
láznia, mert ezen a téren én nyilvánvalóan kudarcot vallottam.

– Ezt most… Brihtric miatt teszed?
– Nem, Matilda. Alaposan végiggondoltam, ez a házasság komoly 

politikai és személyes előnyökkel járhat mind Flandriának, mind neked. 
És az időzítés is éppen megfelelő, amint azt az illetlen kitörésed reme-
kül bizonyítja. Teljesen elvadulsz, és nem hagyhatom, hogy még egyszer 
mindannyiunkból bolondot csinálj.

– Én nem…
– Csönd legyen!
Matilda toppantott egyet a tölgyfa padlón elszórt növényeken, és 

dühödten összetiport egy rozmaringágat. Nem „vadult el”. Mindössze 
egy levélről volt szó, bátortalan javaslatról, hogy ha Brihtric újra Fland-
riában járna, Matilda örömmel fogadná. Egy szóval sem említette, hogy 
feleségül menne hozzá. Csak az apja keményfejű kémjei magyarázták 
félre a szavait, ennyi az egész. Nem tudta eldönteni, rájuk haragudjon 
jobban, vagy inkább Brihtricre, amiért hagyta, hogy megnézzék azt az 
átkozott levelet. Mert úgy tűnt, hogy az ifjú gyengesége most hozzá-
láncolja valami senkiházi normann herceghez. Összezúzott még egy 
rozmaringot, majd kényszerítette magát, hogy felnézzen.

– Én nem kérdőjelezlek meg, atyám, pusztán csak érdekelnek a rész-
letek. Mindig azt mondtad, királyi vér csörgedezik az ereimben, ami 
nem egyesülhet ennél jelentéktelenebb vérrel, mégis…

– A királyi címet nemcsak örökölni lehet, el is lehet nyerni, Matilda.
– Ez nem igaz – vágott vissza a lány. – Egy koronát talán el lehet 

nyerni, de a vért nem lehet megváltoztatni.
Balduin gróf felnézett az elegánsan festett gerendára, és felsóhajtott.
– Kinek az ötlete volt, hogy taníttassuk ezeket a lányokat? – kérdez-

te, és szúrós szemét rászegezte a feleségére, Adèle-re, aki ugyanolyan 
csöndes, méltóságteljes érdeklődéssel figyelte az eszmecserét, amivel 
minden máshoz is viszonyult.

– Az én ötletem volt, uram – közölte rezzenéstelen arccal. – Hiszen 
én is részesültem oktatásban a francia udvarban. Az oktatás fortélyossá 
teszi a nőket, így hasznos segítőtársai lehetnek a férjüknek.
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– És akaratos lányai az apjuknak – tette hozzá Balduin. – Még éle-
temben nem hallottam ilyesmiről. Visszautasítani egy férjet, akit gondo-
san és szeretettel választanak ki neki. Beszélj a fejével, Adèle!

Matilda érdeklődve fordult az anyjához. Kíváncsi volt a véleményére, 
mert Adèle szenvedélyesen büszke volt a francia királyi származására, és 
a vérségi kötelékek fontosságára nevelte a lányait.

– Te örömmel látnád, hogy hozzámegyek egy fattyú herceghez, aki 
egy olyan tartomány fölött uralkodik, amely még nincs százéves?

– Matilda! – morogta Balduin, de a lány le sem vette a szemét az 
édesanyjáról, akinek, teljes megelégedésére, olyan lila lett az arca, mint 
egy szilva.

– Vilmos herceg – kezdte az asszony – nem tehet róla, hogy a lepedő 
melyik oldalán született.

– Tessék! – mennydörögte diadalittasan Balduin, mire a teremben 
tartózkodó harmadik nő ijedten felsikoltott.

Matilda komoran ránézett az ifjú hölgyre, akit az unokahúgának ne-
vezett. A lány a kőfal mellett kuporgott, mintha legszívesebben bele-
olvadt volna a gazdag faliszőnyegbe, amely beborította. Judith két évvel 
volt fiatalabb a tizennyolc éves Matildánál, de néha úgy tűnt, mintha 
csak feleannyi idős lenne. Nagy rajongója volt a művészeteknek, és 
semmi nem okozott számára nagyobb élvezetet, mint belefeledkezni 
dohos kéziratokba vagy órákat eltölteni gazdagon festett templomok-
ban, amit Matilda mind halálosan unalmasnak talált.

Judith tulajdonképpen a nagynénje volt – Balduin gróf apjának má-
sodik felesége hozta a világra –, de miután az idős gróf meghalt, a fele-
sége, Normandiai Eleonóra futva hazarohant, és beállt apácának, maga 
mögött hagyva a lányát. És úgy tűnt, hamarosan Matildának is követnie 
kell arra a nyomorult területre, hacsak…

– És miért nem Judith? – javasolta buzgón. – Ő úgyis félig normann. 
Hozzámehet Vilmos herceghez.

– Nem hinném, hogy Vilmos herceg ezt akarná – jegyezte meg ki-
mérten Judith.

Matilda elégedetlenül csettintett.
– Normandia illene hozzád, Judi. És újra találkozhatnál az édes-

anyáddal.
Judith kék szeme azonnal könnybe lábadt.
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– Az édesanyám egyértelműen kifejezte, hogy nem tart rám igényt, 
amikor apácának állt. Mi változott volna azóta?

Matilda kihallotta a fájdalmat az unokahúga hangjából, és ettől rosz-
szul érezte magát, de ez nem jelentette azt, hogy az ötlete nem jó.

– Akkor is. Normandiában rengeteg templom van, gyönyörű fest-
ményekkel. Te szereted az ilyesmit, és…

– Nem. – Balduin hangja a levegőbe hasított, hideg volt, mint a jég. 
Matilda nyelt egyet, és lassan az apja felé fordította a fejét. – Judithra 
nem vár házasság, legalábbis Normandiában, mert Vilmos herceg uno-
katestvére, és ez túl közeli rokoni kapcsolat.

– Az én esetemben talán nem?
Balduin fészkelődni kezdett, és Matilda számára felcsillant a remény.
– Te is rokoni kapcsolatban állsz vele, de csak távolról. Csak egy kor-

látolt egyházi ember láthatna ebben akadályt. Vilmos jó választás, Matil-
da. – Érezni lehetett a hangján, hogy további vitának nincs helye.

– És milyen a modora ennek a Vilmosnak? – kérdezte ingerülten 
Matilda.

– Milyen a modora? – fröcsögte Balduin. – Hiszen egy herceg.
– De mégis milyen ember?
Balduin elgondolkodva ráncolta az orrát.
– Nem tudom. Azt hiszem, magas és sötét bőrű. Nagyon rövidre 

vágatja a haját – ezt észrevettem –, és nincs szakálla. Csupasz az álla. Tel-
jesen csupasz. Minden áldott reggel végig kell mennie rajta a késével. 
Tömören és velősen beszél. Ezt kedvelem, nem bonyolódik cirkálmá-
nyos fecsegésbe. Nem vesztegeti az időt, és erős. Azt mondják, minden-
ki másnál jobban meg tudja hajlítani az íjat.

– Meghajlítani az íjat? Mi haszna van annak egy herceg életében?
Balduin megvonta a vállát.
– Nem tudom biztosan, de úgy hallottam, Vilmos nagy újító. Ravasz 

harcos.
– De hogy táncol, atyám?
Matilda könnyed hangon kérdezett, de Balduin megdermedt.
– Fogalmam sincs, Matilda, de nagyon remélem, hogy egyáltalán 

nem táncol. A  tánc csak bajt hoz ránk – mondta, és a mutatóujjával 
vádlón a lány arca felé bökött, mire Matilda hátrahőkölt. – Különösen, 
ha te is érintett vagy a dologban.
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– De…
– Elég, Matilda! Hagyd ezeket az ostoba ellenvetéseket! Nem kez-

dem elölről ezt a képtelenséget. Megértetted?
Matildának viszketett a bőre, és meg kellett kapaszkodnia a falban, 

hogy egyenesen tudjon állni. Áruló könnycseppek szöktek a szemébe, 
amikor eszébe jutott a varázslatos táncok keserédes emléke. Olyan bol-
dognak hitte magát, de az egész csak ábránd maradt.

– Nem szeretnél hercegné lenni, Matilda?
A szelíd kérdés Adèle-től érkezett. Matilda belenézett az édesany-

ja szemébe, és megpróbálta józanul mérlegelni a helyzetét. Az asszony 
mindig arra tanította, hogy gondolja végig a dolgokat. „A férfiaknak 
erősebb a karja, de mi, nők erősebb elmével vértezhetjük fel magun-
kat”, mondogatta, majd hozzátette: „Higgy nekem! Egy eszes gondolat 
mélyebb sebet ejthet bármilyen kardnál.” És Matildának most gondol-
kodnia kellett, mégpedig gyorsan.

– Hercegnének lenni nagy megtiszteltetés, anyám – mondta óvato-
san –, de én királynénak születtem.

Adèle felszisszent, a hang feszültséggel töltötte meg a díszes lakosz-
tály levegőjét, de gyorsan összeszedte magát.

– Ahogy apád mondta, a koronát el is lehet nyerni.
Matilda keserűen felnevetett.
– Ó! És mégis melyik koronát fogja Vilmos herceg elnyerni? Talán 

Franciaországét? Ez a terve? Mert azt hiszem, király bátyád, Henrik 
nem lesz elragadtatva az ötlettől. Vagy talán a Német-római Birodalo-
mét? Vilmos herceg kardot ad a kezedbe, atyám, hogy megharcolj Hen-
rik császárral Németországért?

– Matilda! Túl messzire mész.
– De ha a jövendőbeli férjem azon van, hogy elnyerjen egy koronát, 

talán megérdemlem, hogy megtudjam, melyiket.
– Hallgass, Matilda! – tiltakozott a háta mögött Judith. – Ez veszélyes 

beszéd. Még a végén…
– Angliáét.
Balduin olyan lassan ejtette ki a szót, hogy Matilda azt hitte, talán 

csak képzelődött. Szólásra nyitotta a száját, hogy megismételje, de nem 
merte. Anglia ősi föld volt, kincsekben és hagyományokban gazdag, és 
egész Európában sóvárogtak utána. Brihtricnek nagy földjei voltak ott; 
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és ez is hozzájárult a vonzerejéhez. Matilda hevesen pislogni kezdett, 
és amikor újra kitisztult a látása, Balduin előtte állt, hatalmas termete a 
törékeny lány fölé magasodott.

– Én nem mondtam semmit – mennydörögte.
– De…
– Ez csak szóbeszéd. Azt rebesgetik, hogy Edward király hallgat a 

tanácsadóira, akiket Normandiából vitt magával, amikor elindult, hogy 
megszerezze az angolszász trónt, és talán sikerül meggyőzniük, hogy 
törvényes örökös hiányában Vilmost nevezze meg utódjául. De ez csak 
híresztelés, semmi más, Matilda, és ostobaságra vallana ilyesmire alapoz-
ni. A jövőről beszélgetünk – álmokról, lehetőségekről, előre nem látha-
tó dolgokról. Elméd rejtett zugaiban álmodozhatsz ilyesmiről, de most 
csak a jelen számít, és számodra ez a jelen Normandiát jelenti.

– És egy fattyú férjet?
Balduin mosolya újra eltűnt, és Matilda érezte, ahogy a dühös árnya 

fölé tornyosul.
– Ez a dac nem méltó hozzád, leányom, ahogyan a tavalyi évi meg-

gondolatlanságod sem. Kienyeleghetted magad, Maud. Megízlelhetted 
a „romantikát”, de ez üres edény. A  szerelem nem olyasmi, aminek 
egyszerűen átadhatod magad. A  szerelmet ki kell érdemelni – azzal, 
hogy évekig a társa vagy valakinek, közösek a céljaitok, és megfontol-
tan terveztek. Talán én szerelmes voltam az anyádba, amikor elvettem 
feleségül? Dehogy! – Adèle zavartan fészkelődni kezdett, Judith pedig 
fojtottan felzokogott, de Balduin nem törődött velük. – Politika volt, 
semmi egyéb. De felépítettük a „szerelmünket”, ha muszáj ilyen sza-
vakat használnunk, ahogyan felépítettem Bruggét is, és ettől csak jobb 
lett, nem igaz, Adèle?

Az asszony némán bólintott, de Balduin le sem vette a szemét a lá-
nyáról.

– Vilmos herceg finom férfiú, lányom. Nagyszerű harcos, agyafúrt és 
becsvágyó vezető. Talán még táncolni is tud, fogalmam sincs, de kétlem, 
és ettől csak még inkább kedvelem. Már eleget táncoltál, lányom, itt az 
ideje, hogy elhallgasson a zene. Vilmos herceg jövő héten érkezik az 
udvaromba, és te üdvözölni fogod. Világos?

– Világos, atyám.
– Üdvözölni fogod?
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– Amilyen udvariasan csak tudom.
– És nyílt szívvel?
Matilda az ajkába harapott.
– Nyitott elmével.
Balduin bólintott.
– Az is megteszi.
Esetlenül megveregette a lánya fejét, és elsietett. Matildának úgy saj-

gott a lelke, mintha az apja súlyos ütlegeket mért volna rá. Szóval ez 
volt a végzete – a büntetése. Egyetlen meggondolatlan pillanat, egyetlen 
rövid tánc egy életre egy fattyú herceghez láncolja.

Egy eszes gondolat mélyebb sebet ejthet bármilyen kardnál, emlékeztette 
magát, majd ellökte a kendőt, amelyet Judith nyújtott felé, kiviharzott 
a lakosztályból az apja nyomában, és kirohant az udvarból, hogy legyen 
ideje gondolkodni. Az a fattyú Vilmos herceg egy hét múlva érkezik, és 
fel kellett készülnie.

 % Második fejezet •
Brugge, 1049 júliusa

– Megmondtam, hogy nem megyek hozzá – közölte Matilda, és el-
húzódott a körülötte sürgölődő hölgyektől –, ezért nem értem, minek 
ez a nagy felhajtás.

Emeline bosszankodva csettintett a nyelvével, és erősen hátrahúz-
ta Matilda bronzvörös haját, hogy összetűzhesse. Matilda összerezzent. 
Egyébként sem volt fényes hangulatban, és ez nem sokat segített. Vil-
mos herceg bármelyik pillanatban megérkezhetett, ezért Adèle kiadta 
az utasítást, hogy „csinosítsák ki” a lányát, és a szolgálólányai igen ko-
molyan vették a feladatot. Matilda úgy érezte, mintha órákra csapdába 
esett volna a szobájában.

– Mi értelme tetszeni a fattyú hercegnek, ha úgyis visszautasítom? – 
erősködött, de Emeline csak nevetett.

– Ó, ma cherie! Éppen akkor kell a legjobban tetszeni, amikor vissza 
akarod utasítani őket.
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A lány előrehajolt, hogy rákacsintson az úrnőjére, és Matilda minden 
rosszkedve ellenére kénytelen volt elmosolyodni. Emeline apja egy francia 
nemes volt, aki fiatalon meghalt, és az özvegye számtalan ágyas társasá-
gát élvezte. Ezt a szokását a lánya is tökéletesen elsajátította. A sötét hajú 
Emeline-nek formás alkata és csábos tekintete volt, így sohasem fogyott ki 
a csodálókból, akiket szégyentelenül kihasznált. Akkor került Adèle szol-
gálatába, amikor az anyja végül beadta a derekát, és újra férjhez ment. Ki-
derült azonban, hogy túl buzgó és kalandvágyó a grófnénak, aki boldogan 
átengedte őt a lányának. Matilda és Emeline azóta kebelbarátok voltak.

– Ezúttal kit utasítottál vissza, Emeline? – kérdezte Matilda, miköz-
ben szemügyre vette a művészien szűkített ruháját, a gondosan elren-
dezett haját, a finoman kifestett száját és arcát.

Emeline összeszorította a száját, hogy tovább csigázza, így Ceceliára, 
Matilda másik segítőjére maradt, hogy válaszoljon, aki a legkevésbé sem 
hasonlított Emeline-re.

– Szegény Brunót.
– Brunót? – Matilda döbbenten nézett Emeline-re. – Apám kincs-

tárnokát? De Em! Ő öreg.
– Negyvenhárom. Az nem olyan öreg. És ki akartam próbálni, mi-

lyen lehet.
– És?
Matilda tudta, hogy nem szabadna ilyesmit kérdeznie. „Azok a höl-

gyek, akiknek királyi vér csörgedezik az ereikben, nem pletykálnak”, 
ismételgette az édesanyja, bár ki tudja, ő is éppen eleget sugdolózott a 
barátaival. Matilda egyszer számon kérte, de Adèle gőgösen ragaszko-
dott hozzá, hogy ők nem pletykálnak, csak „megosztják az információ-
kat”. Ez volt az egyik leghasznosabb lecke Matilda egész oktatása során, 
így most várakozva nézett fel Emeline-re.

– Először jó volt – vallotta be a társalkodónője szemérmesen moso-
lyogva, bár ezzel senkit nem tévesztett meg. – Bruno igazán figyelmes 
volt, és nagyon… hálás.

– Először.
Emeline színpadiasan felsóhajtott.
– De nem volt elég…
– Energiája? – vetette fel Cecelia.
Cecelia tősgyökeres flamand családból származott, és már Matilda 
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szolgálatában állt, amikor Emeline megérkezett, így először neheztelt 
rá. Ő szögletes volt, míg a francia lány gömbölyded, ő csöndes, míg 
Emeline fecsegő, így nem volt könnyű megtalálnia vele a hangot, de 
Emeline ragaszkodott hozzá, hogy a bizalmába avassa, és Cecelia hamar 
megszerette. Azokban a napokban – Matildához hasonlóan – boldogan 
élte át az elbeszélésekkel Emeline kalandjait.

– Nem. Kitartása! – Emeline felkuncogott. – Mégis egy fiatal férfi 
kell nekem. Talán ez a herceg hoz magával néhány szép normannt.

Matilda felmordult, azonnal visszatért a rosszkedve.
– A normannok nem szépek, Emeline. Neked kellene a legjobban 

tudnod.
Emeline édesanyjának akkori, második férje egy normann gróf volt, 

és az asszony éppen azért küldte végül a lányát Adèle-hoz, mert az gyű-
lölte Normandiát. Most azonban csak megvonta a vállát.

– Már nem is akarom annyira, hogy szépek legyenek.
Matilda felsóhajtott, és ránézett Ceceliára.
– Attól tartok, ma este megint a szalmazsákon alszol.
Cecelia rezzenéstelen arccal bólintott. Matilda két hölgyének a há-

lószobájával szomszédos kis helyiségben kellett volna töltenie az éj-
szakákat, de Emeline-nek gyakran szórakoztatóbb társasága akadt, így 
Cecelia kénytelen volt az úrnője hatalmas ágya végében lévő szalma-
zsákra költözni. Ha Adèle bejött, azt kellett hazudniuk, hogy Matilda 
nyugtalanul alszik, és a lány félt, hogy az édesanyja oktalanul aggódik a 
számtalan álmatlan éjszakája miatt.

– Majd a házasság kifáraszt – közölte az anyja a minap, és a lány za-
vartan elfordult tőle.

Sokkal egyszerűbb volt megvitatni ezt a témát a hálószobában Eme-
line-nel, aki olyan könnyedén kezelte a dolgot, mintha vadászatról vagy 
táncolásról lenne szó.

– De mi lesz, ha nem kedvelem? – csattant fel, mire az asszony kény-
szeredetten elmosolyodott, ami egyáltalán nem illett hozzá.

– Majd hozzászoksz. Elvégre csak örökösöket kell szülnöd.
– Igen, de…
Adèle rosszallóan felvonta a szemöldökét, és Matilda hálásan annyi-

ban hagyta a dolgot.
– Kész vagy már? – kérdezte most, és a hajához emelte a kezét.
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– Majdnem – felelte Emeline, és óvatosan ráütött a kézfejére. – Gyö-
nyörű leszel, Matilda. Nézd! A bronz tincsek úgy fénylenek, mintha egy 
ősi rejtély ragyogna bennük. A ruhád szegélye kiemeli a tengerszemed 
kékjét és zöldjét!

– Tengerszemem, Emeline? – korholta Matilda, de Emeline kecsesen 
megvonta a vállát, és a kezébe nyomta a kis kézi tükröt.

– Valahogy úgy, ma cherie. A herceg el lesz kápráztatva tőled.
– Ó, remek! – morogta Matilda, de amikor belepillantott a tükörbe, 

el kellett ismernie, hogy a két hölgy szép munkát végzett.
A hosszú hajfonataiba aranyfonalakat és apró ékszereket tűztek, ame-

lyek csillogtak az ablaknyíláson beáradó napfényben, kiemelve a haja 
bronzos és rezes árnyalatát.

– Ez méltó kikosarazás lesz – mondta bátran, de amikor felállt, érez-
te, hogy a nyavalyás térde megremeg, és az egyik kezével meg kellett 
kapaszkodnia a faragott tölgy fésülködőasztalban.

Az volt a szomorú igazság, hogy Matilda az elmúlt néhány napban 
megpróbálta élesíteni az elméjét, de nem sikerült kieszelnie semmiféle 
agyafúrt trükköt, amivel le tudta volna beszélni az apját erről a frigyről, 
ezért csak abban reménykedhetett, hogy a tárgyalások nem járnak siker-
rel. Valahányszor eszébe jutott, hogy elküldik Bruggéből, az elegáns épü-
letek, egzotikus piacok és nyüzsgő udvar hazájából Normandiába, ahol 
– amennyire az elbeszélésekből tudni lehetett – mindenki sötét, magas 
falú kastélyokba zárkózott, és egymás meggyilkolása számított az első 
számú szórakozásnak, úgy érezte, a szíve menten megszűnik dobogni.

Egyszerűen nem fért a fejébe. Az apja egész életében elkényeztette. 
Nem sajnálta a pénzt a ruháira és a lovaira, fizette a sokoldalú tanít-
tatását, és arra buzdította, hogy fiatal korától kezdve vegyen részt a tár-
sasági életben. Akkor most miért száműzné Normandiába egy olyan 
herceghez, aki hétéves korában örökölte a címét, és úgy tűnt, azóta is 
folyamatosan a lázadók ellen küzd? Nagy esély volt rá, hogy az ifjú férj 
halott lesz már néhány héttel a menyegző után.

Matilda kissé felvidult a gyors megözvegyülés gondolatától, és végig-
simított a borvörös ruháján, amikor kitárult az ajtó, és berontott Judith.

– Megérkezett.
Matilda összes újonnan szerzett bátorsága kiszökött a végtagjaiból, és 

a lány idegesen az ablakhoz sietett, átkozta az alacsonyságát, ami miatt 
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nem tudott egyenesen lenézni. Még így is látta azonban, hogy az egész 
udvar odalent gyülekezik, rendszertelen csoportokba verődtek, halkan 
fecsegtek, és legyezgették magukat az elegáns ruhájukban, hiszen a nap 
könyörtelenül égetett. A  hatalmas udvar távoli végében nyíló kapuk 
hívogatóan nyitva álltak, és mindkét oldalon éber őrök vigyázták, de 
még senki sem közeledett a temérdek hídon át, amely Brugge számta-
lan csatornáján át vezette a látogatókat a város szívében álló palotához.

– Senki nem érkezett meg, Judi.
– Nem ide érkezett meg – helyesbített a lány –, hanem a város külső 

részére. Most lovagolt be egy hírnök. A gróf azt üzeni, azonnal menj le. 
Mindannyiunknak a palota előtt gyülekezve kell üdvözölnünk a her-
ceget.

– Értem.
Matilda az elegáns palota udvarát övező faragott tölgykerítésre me-

redt. Valahányszor Adèle életet adott egy grófi sarjnak, Balduin kicse-
réltette az egyik táblát egy újra, amelyen az újszülött neve szerepelt. 
Matilda imádta ezeket, és amikor elveszettnek vagy bizonytalannak 
érezte magát, arrafelé bóklászott, és megnézte az elegánsan faragott ne-
vét, amely kijelölte a helyét a nyüzsgő flamand udvarban. Most is azt 
kereste, de eltakarta a tömeg.

Judith megrángatta a ruhája ujját.
– Kérlek, Maud, gyere! Különben a gróf mérges lesz.
– És a herceg? – kérdezte Matilda makacsul ellenállva. – A herceg 

nem lesz mérges?
– De, gondolom, ő is az lesz. Azt mondják, nagyon heves természet. 

Ó! Nem úgy gondoltam. Biztos vagyok benne, hogy veled nem lesz 
az, Matilda.

– Semmiben sem lehetsz biztos, Judi, ahogyan egyikünk sem. De ha 
mérges lesz, talán nem kíván majd feleségül venni. Mondd meg atyám-
nak, hogy még nem készültem el!

– Matilda, ne! – A palota falain túlról vidám örömujjongás hallat-
szott. – Le kell jönnöd!

Judith újra megrántotta Matilda karját, de annak ellenére, hogy csak-
nem egy fejjel magasabb volt az apró termetű unokanővérénél, és ezzel 
együtt jóval erősebb is, Matilda meg sem moccant. Végül Emeline a la-
pockájára fektette a tenyerét, és határozottan meglökte.
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– Innen föntről nem kosarazhatod ki, úrnőm – suttogta.
Matilda mosolyt erőltetett az arcára. Egy pillanatra – és nem elő-

ször – azt kívánta, bárcsak Emeline helyében lehetne, hogy azt tehesse, 
amit akar, de azonnal megdorgálta magát. Elvégre Flandria egyik leg-
előkelőbb hölgye volt; ez kiváltságokkal és élvezetekkel járt, még ilyen 
helyzetben is.

– Akkor induljunk! – közölte csípősen, és a ziháló Judithtal a nyo-
mában kisietett a hálószobájából, hogy üdvözölje a férfit, akinek sem-
miképpen nem szándékozott a felesége lenni.

Matilda elfoglalta a helyét az édesapja oldalán a palota előtt felállított 
márványdobogón, miközben az utcák felől érkező egyre hangosabb 
üdvrivalgások jelentették Vilmos herceg érkezését. Balduin évekkel ez-
előtt Bizáncból hozatta ezt a méltóságteljes követ, de csak parádékon 
és különleges eseményeken használták. A palota előtt állt, elegáns volt a 
tiszta fehér egyszerűségében, és derékmagasságig emelte őket a tömeg 
fölé. Az alkalom tiszteletére Matilda megelőzhette az önelégült báty-
ját, Balduint, és képtelen volt türtőztetni magát, élcelődve rávigyorgott, 
miközben elfoglalta a helyét. De a fivérét nem lehetett olyan könnyen 
megalázni.

– Hozd ki belőle a legtöbbet, húgocskám! Úgyis hamarosan a fattyú 
herceg alatt nyögsz majd.

Matildának viszketett a tenyere, hogy meglökje a bátyját, de egy ki-
sebb családi perpatvar nem lett volna az apja kedvére, így kénytelen volt 
beérni szavakkal:

– Engem legalább el akar venni valaki. Te túl ronda vagy ahhoz, 
hogy menyasszonyod legyen.

Balduin elvigyorodott.
– Csakhogy én vagyok Flandria örököse, drága Maud. Lehetnék 

olyan ronda, mint a bűn – ami nem vagyok –, akkor is válogathatnék 
a hölgyek közül.

Matilda csikorgatta a fogát, mert a bátyjának igaza volt, és rápillantott 
a többi testvérére, akik az édesanyja körül gyülekeztek, és gondtala-
nul beszélgettek, mintha csak egy átlagos udvari rendezvényről len-
ne szó. Óvatosan megtapogatta az arannyal fonott haját, és megvetette  
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a lábát az emelt fasarkokon, amelyet azért terveztek, hogy legalább va-
lamennyivel növeljék a magasságát. Megszokta, hogy az apja oldalán a 
nyilvánosság előtt kell szerepelnie, de eddig még egyszer sem érezte ezt 
kínosnak. Mindenki tudta, hogy Vilmos herceg miért jön. Minden fi-
nom öltözéket viselő nemes, minden szolga, aki sürgött-forgott, hogy 
felkészüljön a lakomára, minden sötét bőrű piaci kereskedő tudta, és 
Matilda úgy érezte, minden szem rászegeződik, mintha azt méricskél-
nék, megérdemel-e ekkora tisztességet.

„Csak egy fattyú herceg!”, legszívesebben ezt vágta volna a képük-
be, de bármit is suttogtak Vilmos hercegről, az esemény fénye ünnepi 
hangulatot teremtett, és a tömeg úgy várta a herceget, mintha legalábbis 
Henrik, a francia király lovagolna be.

– Itt van!
Megint Judith volt az, izgatottan felsikoltott a családi emelvény hát-

só soraiban lévő helyéről. Matildának összeszorult a szíve, és a sima 
márványra szorította a talpát, nehogy elgyengüljön a lába, amikor a 
normann küldöttség befordult a kapun. Vilmos herceg kérte meg az 
ő kezét, emlékeztette magát. Nem kell lenyűgöznie semmiféle érte-
lemben, eltekintve attól, hogy rettenetesen sajnálja, mit szalaszt el. Fel-
nézett a hálószobája ablakára, és látta, hogy Emeline és Cecelia buzgón 
kihajolnak és sugdolóznak. Azt kívánta, bárcsak mellette lennének, de 
a vendégek már közeledtek, így Matildának ki kellett húznia magát, és 
egyedül helytállni.

Sűrű tömeg gyűlt össze, ezért a látogatók óvatosan araszoltak az ud-
var szélén a hatalmas lovaikkal, így Matildának volt alkalma alaposan 
szemügyre venni őket. Meglehetősen komor csapat volt, páncélinget 
viseltek, mintha attól tartottak volna, hogy rájuk támadnak a flamand 
parasztok. Egyedül a köpenyük volt színes, egyforma pirosban pom-
pázott, és Matilda megrökönyödve állapította meg, hogy ugyanolyan 
árnyalat, mint a ruhája.

– Tökéletesen illesz közéjük, Maud – súgta oda a bátyja.
Matilda nem szólt egy szót sem, csak finoman hátralépett, és az ifjú 

lábujjára nehezedett a megemelt cipősarkával. Amikor meghallotta, 
hogy a bátyja fojtottan feljajdul, jobban érezte magát – bár nem sokkal. 
Honnan a pokolból kellene tudnia, hogy melyik lehet a herceg a sok 
egyforma férfi közül? Mind ugyanúgy festettek, sötét hajukat rövidre 
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nyírták, zord sisakot viseltek, és az álluk olyan csupasz volt, mint a kis-
fiúké. Tisztában volt vele, hogy a herceg elsősorban katona volt, de azt 
hitte, mint vezető, legalább kimagaslik a többiek közül. És ekkor be-
kanyarodtak az udvart övező ösvényen, és elindultak a grófi család felé, 
az élen járó lovasok kettéváltak, és Matilda megpillantotta őt – semmi 
kétség sem fért hozzá, hogy ő volt az.

Vilmos herceg egy koromfekete csődörön lovagolt, amely jóval ma-
gasabb volt, mint a társai. A hatalmas állat skarlátvörös nyerget hordott 
a hátán, és ugyanilyen árnyalatú kámzsát, amely magára vonzotta a te-
kintetet, de csak egy pillanatra, mert a lovas a lónál is igézőbb volt. 
Vilmos herceg az embereihez hasonlóan páncélinget viselt, de ezüstös 
színűt, amitől úgy ragyogott, mintha ő maga lenne a nap. A köpenye 
szintén skarlátvörös volt, de arany keresztekkel hímzett, és a sisakja kö-
rül egyszerű, de ragyogó diadémot viselt, melyet rubintok ékesítettek. 
Mereven ült a nyeregben, amikor megállította a lovát kellő távolságra 
a márványemelvénytől. A tekintete végigsiklott a családon, és eltökélt 
bizonyossággal megállapodott Matildán.

– Üdvözöllek, Vilmos herceg! – kiáltotta Balduin gróf, és szélesre 
tárta a karját. – Köszöntelek szerény udvaromban.

– Inkább pompás, gróf. És a díszedre válik... akárcsak a lányod.
Matilda összerezzent. Máris megszólítja? Talán nem tanult jó mo-

dort?
– Köszönöm – felelte az apja nyájasan.
– Alig várom, hogy gyümölcsöző szövetséget kössünk – folytatta Vil-

mos herceg fennhangon.
A flamand nemes hölgyek kuncogni kezdtek, mintha a lakosztályuk 

magányában lennének, és Matilda az édesanyjára pillantott, aki – leg-
nagyobb megelégedésére – ugyanolyan zavarban volt, mint ő. Ám Bal-
duin gróf sokkal derűsebben fogadta a dolgot.

– Vilmos herceg! Hadd mutassam be Matilda úrnőt! – Balduin meg-
fogta Matilda karját, és a dobogó elejére akarta húzni, mint valami elad-
ni kívánt rabszolgalányt. Matilda dühösen ellenállt, és érezte, ahogy az 
apja keze megfeszül a karján. – A lányom – fordult Balduin a herceghez, 
aki egyetlen szó nélkül figyelte a jelenetet – kissé ideges.

Ideges! Matilda szólásra nyitotta a száját, de mielőtt levegőt vehetett 
volna, Vilmos herceg megugratta a csődörét. A ló az emelvény felé vág-
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tatott, bőszen kitágult az orrlyuka, és sötét szemével áthatóan nézett 
a mélyvörös kámzsa alól. Matilda úgy érezte, csapdába esett, mint egy 
egér az alábukó sólyom alatt. Hallotta, hogy felmordul a tömeg, érezte, 
hogy az apja hátrahúzódik, és a szeme sarkából látta, hogy az anyja a 
szoknyája köré gyűjti a kisebbeket, és ekkor egy páncélos kéz kinyúlt, 
és megragadta a derekát, erősen belemarkolt a ruhájába, és magával rán-
totta, mint egy rongybabát.

A ló nem állt meg, és Matilda csak lógott, apró teste néhány pilla-
natig az állat izmos horpaszához ütődött, a lába veszélyesen közel volt 
a repülő patákhoz, majd Vilmos fellendítette, mint egy szalmaszálat, és 
durván maga elé ültette. Az aranydiadémja lerepült, és ragyogva bucs-
kázni kezdett a köveken. Matilda fonatai beleakadtak a herceg ezüst-
ingjébe, és könny szökött a szemébe a fájdalomtól.

– Mit művelsz? – sikerült végül kiböknie, amikor elértek az udvar 
túlsó végébe.

Érezte, hogy minden szem rájuk szegeződik, miközben a tömeg 
szétvált előttük, és igyekezett a lehető legméltóságteljesebben ülni, bár 
kilátszott a bokája, és a gyönyörű ruhája derekán egy hasadás éktelen-
kedett. Megfordult a nyeregben, és a foglyul ejtőjére meredt.

– Hogy merészeled?
Vilmos meghökkentnek tűnt. És egészen jóképű volt. Nyugtalaní-

tóan jóképű. Karcsú, borotvált arcát meghatározta az erőteljes állka-
pocs, amely szakáll híján első pillantásra is szembetűnt, és a meglepően 
telt ajka. A szeme ugyanolyan sötét volt, mint a lova, de ezüstös foltok 
pettyezték, amelyek olyan közelről életre keltek. Matilda kényszerí-
tette magát, hogy farkasszemet nézzen vele. Sajgott a bőre a cseppet 
sem ünnepélyes elragadástól, és az egyik fonata még mindig Vilmos 
páncélingjének gyűrűi közé volt szorulva, ezért akkor sem mert volna 
leugrani, ha a ló nem lett volna olyan magas, és a derekára kulcsolódó 
kar olyan eltökélt.

– Flamand úrihölgy vagyok – fröcsögte –, nem valami ledér szolgáló, 
akit kedvedre elkaphatsz.

Vilmos borúsan ráncolta a homlokát.
– Sajnálom, ha így látod a dolgot.
Matilda pislogott.
– Miért? Hogyan kellene látnom?
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A herceg megvonta a vállát, és a lenyűgöző külső ellenére hirtelen 
nagyon fiatalnak látszott.

– Az volt a célom – mondta mély hangon –, hogy lenyűgözzelek az 
erőmmel. De ha jól értem, nem sikerült elérnem.

– Inkább sajgok, mint le vagyok nyűgözve – vallotta be Matilda.
– Sajnálom! Anyám azt mondta, vegyelek le a lábadról.
Matilda megfeszült Herleva, a gyönyörű ágyas nevének hallatán, aki 

elbűvölte Róbert herceget, és megajándékozta ezzel a fattyúval, aki 
magához ölelte Matildát az apja egész fényes udvartartása előtt.

– Hát, ez sikerült – jegyezte meg a lány, és a herceg, legnagyobb 
meglepetésére, elmosolyodott.

– Mindent elkövetek, hogy legközelebb elégedetté tegyelek. Azt 
akarom, hogy a feleségem légy, Flandriai Matilda.

– Miért?
– Végigjártam Európa nemesi házait, hogy találjak valakit, aki elég 

erős ahhoz, hogy méltó társam lehessen. Úgy hallottam, te ilyen vagy, 
és az alapján, amit láttam, ez igaznak is tűnik. Remekül fogunk együtt-
működni, Matilda.

A lány csak pislogott. A herceg szinte nevetségesen nyersen beszélt, 
de nem tagadhatta, hogy különös bizsergés töltötte el, miközben hall-
gatta. Vilmos egyáltalán nem olyan volt, mint amire számított, de nyil-
vánvalóan látszott, hogy céltudatos és eltökélt férfi, és ez valóban le-
nyűgözte.

– Atyám azt mondja, az egyház talán megbocsátja a frigyünket – je-
gyezte meg óvatosan.

– És jó okkal. A legjobb embereim vizsgálták át a paragrafusokat, és 
azt találták, hogy nem létezik jogos érv a tilalomra.

– És nem jogos?
– Arról nem beszélhetek, de bíznunk kell Istenben, és meglátjuk, 

hogy az igazság győzedelmeskedik-e. És minden tőlünk telhetőt meg-
teszünk azért, hogy ezt az emberek is belássák. – Áthatóan Matilda sze-
mébe nézett, megigézte a sötét pillantásával. – Most már tudod, hogy 
én mit keresek, Matilda úrnő. Ezért esedezve felteszem neked ugyanezt 
a kérdést: mit kívánsz a férfitól, akivel az egész életedet együtt fogod 
tölteni?

Jó kérdés volt – túl jó. Matilda lesütötte a szemét.
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– Jelen pillanatban csak annyit, hogy szabadítsa ki a hajamat a pán-
céljából.

– A páncéljából? Ezek szerint hozzám jössz?
Matilda felnézett a hercegre. Megkerülték a dobogót, így mindössze 

néhány pillanata maradt, amíg elnyelte őket az ünneplő tömeg. Válasszal 
tartozott neki, ahogyan saját magának is. Egyenesen belenézett a fekete 
szempárba. Mindig azt hitte, azt szeretné, hogy a férje elbűvölő, szeszé-
lyes és vidám legyen – vagyis romantikus. Ezt tanulta Brihtrictől, de ak-
kor még fiatal volt, és bolond. Elvégre nem olyan volt, mint bármelyik 
lány, aki szabadon incselkedhetett azzal, aki a legügyesebben forgatta a 
szavakat. Hercegnő volt, akit uralkodásra neveltek. És azt biztosan tudta, 
hogy ez a férfi jól uralkodik majd.

– Igen, Normandiai Vilmos. Hozzád megyek.
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Judith idegesen az ablaknyílás felé pillantott, és amikor meglátta az első 
árulkodó rózsaszín foltokat az égen, csöndesen morgolódni kezdett 
magában. A nap máris lebukott a város házai mögé, és a fénye fogyat-
kozni kezdett, mintha beleolvadt volna a palatetők elegáns soraiba, on-
totta az aranyló sugarakat, és felragyogott a házak közötti kacskaringós 
csatornák vizén. Lenyűgöző látvány volt, de dühítő. Judith alig ült le, és 
a nyavalyás fény máris halványulni látszott.

Egész nap arra vágyott, hogy a művészetével foglalkozhasson, és  
– mint általában – egész nap nem volt rá lehetősége. Amikor Balduin a 
palotában tartózkodott, nem mert világítás mellett dolgozni, mert a gróf 
nem helyeselte, hogy „szerzetesi munkát végez”, ezért innen-onnan 
kellett időt lopnia. Sóvárogva nézett a félig kész Szűzanya képére, és azt 
kívánta, bárcsak elég bátor lenne ahhoz, hogy nyíltan fessen, de nem volt 
újító természet, így sokkal egyszerűbbnek tűnt megtartani magának az 
egészet. Lemondóan felsóhajtott, és összetekerte a képet, majd elrejtette 
a tölgyládikájában, és elindult, hogy kiválassza a ruháját a vacsorához.


