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A  csodálatos családomnak és valamennyi káprázatos bo-
szorkánynak, akik megigézték az életem.
 
Külön köszönet Richardnak és Marknak, akik minden dön-
tésemet szenvedélyesen támogatták, Hollynak és Ruth nak, 
hogy biztattak és segítettek elérni az álmomat, és Evannek 
a nagyra becsült matematikai segítségért. És még egy utol-
só köszönet a gyönyörű és kedves közönségemnek – köszö-
nöm, köszönöm, köszönöm.
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ELSŐ RÉSZ
Üdv Rosewood Hallban
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Előszó

Vannak helyek ezen a világon, ahol könnyebben történnek 
bámulatos és hóbortos dolgok, mint máshol. Onnan ismer-
jük fel ezeket a helyeket, hogy olyan időn és téren kívüli 
atmoszféra lengi körül őket, amely mintha kívül helyezné 
őket a valóságon. Időnként természetes közegükben létez-
nek, ez lehet egy rejtett vízesés vagy egy titkos mező, melyet 
beborítanak a vadvirágok. Időnként mesterségesek, akár az 
elhagyatott játszóterek alkonyatkor, vagy a gazdag múltra 
visszatekintő poros régiségboltok. Néhanapján viszont, ha-
bár ez elég ritka, ezek a terek bizonyos emberekben létez-
nek. Bár első pillantásra nem tűnnek különösebben kariz-
matikusnak vagy eszesnek, ám minél több időt tölt velük az 
ember, érezhető, hogy olyan hatalom birtokosai, melynek 
révén bármit megváltoztathatnak vagy elérhetnek…

Eleanor Prudence Wolfson hercegnő, Alexander Wolf-
son király egyedüli örököse és Maradova trónjának váro-
mányosa nem élt ilyen helyen, és ő maga sem volt ilyen sze-
mélyiség, ám hallatlanul nagy szüksége lett volna mind a 
kettőre.

– Ebbe az iskolába fogok járni! – Eleanor hangos puffa-
nással csapta le a brosúrát az asztalra, amitől a reggeli teás-
csészék táncolni kezdtek a csészealjakon.
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Alexander Wolfson még csak fel sem pillantott az újság-
jából.

– Nem – felelte szenvtelenül.
– Én vagyok a maravi trón várományosa. Úgy gondolom, 

én magam is képes vagyok annak az incifinci dolognak az 
eldöntésére, hogy melyik iskolába járjak.

Alexander a vele szemben ülő feleségére, Matilde király-
néra pillantott.

Az asszony megvonta a vállát. 
– Van benne valami, Alex – mondta kedvesen, és fino-

man egy adag cukrot öntött a teáscsészéjébe, majd lassan 
kevergetni kezdte, miközben igyekezett elfojtani a moso-
lyát.

Ez nem az a fajta szülői szolidaritás volt, amelyben Ale-
xander király reménykedett.

– Látod? – kérdezte Eleanor. – Még a mami is egyetért 
velem.

Alexander továbbra is határozottan az újságjára szögezte 
a tekintetét, és úgy tett, mintha maga lenne a megtestesült 
nyugalom. Belekortyolt a teájába. 

– Edwina – intett a szobalánynak –, lenne olyan kedves, 
és kivinné az üres tányérokat a konyhába, kérem?

– Természetesen, Őfelsége. – Edwina szakszerűen fölpa-
kolta a morzsás tálcákat, és begyakorolt puhasággal elhagy-
ta az étkezőt, lába alig keltett zajt a tölgyfapadlón. A nagy, 
kétszárnyú ajtók becsukódtak a háta mögött, és halkan nyi-
korogtak, ahogy behajtotta őket. 

Amikor Alexander megbizonyosodott arról, hogy a szo-
balány már kellően messzire jutott a hallban, és biztonságos 
távolságra van a családi kirohanásoktól, visszapillantott az 
újság jára, és azt mondta: 
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– A válaszom az, hogy nem.
Eleanor elkeseredetten felvisított, és toppantott. 
– Legalább belenézhetnél a brosúrába! – vetette oda, és 

kikapta az újságot az apja ujjai közül.
Alexander kénytelen volt a lányára pillantani.
Eleanor mindig is nehéz eset volt. Sosem volt az a tipi-

kus hercegnő; heves politikai vitákat folytatott, a jámbor, 
udva rias társalgás helyett inkább zajos, lármás koncertekre 
lopódzott ki, és minden másnál jobban megvetette a kaci-
fántos hivatalos eseményeket – vagy legalábbis feltételezhe-
tő, hogy megvetette, mivel nem volt hajlandó részt venni 
egyetlenegyen sem. De okos volt, magabiztos és szenvedé-
lyes – és Alexander számára ez sokkal fontosabb volt, mint 
azok a hagyományos értékek, amelyeket elvártak tőle. Bár 
időről időre azt kívánta, hogy a lánya bárcsak jobban vi-
gyázna a nyelvére a nagyszülei társaságában. 

Bármennyire is vágyott azonban arra, hogy Eleanor bol-
dog legyen, és olyan életet éljen, amely mentes a királyi kö-
telezettségektől, a tény ettől még tény maradt: Eleanor egy 
napon királynő lesz, és előbb vagy utóbb el kell ismernie az 
ezzel járó felelősséget. A király eltökélte, megtalálja a mód-
ját, hogy ráébressze a lányát: igenis élvezetet találhat a kirá-
lyi kötelezettségeiben. Ezt fiatalabb korában neki magának 
is meg kellett tanulnia.

– Aston Courtba fogsz járni, ahogy az elmúlt századok-
ban Maradova valamennyi uralkodója, és szeretni fogod, 
ha tetszik, ha nem.

Az asztal túlsó felén Matilde halkan kuncogott, majd be-
lekortyolt a teájába.

– Nem – visszhangozta Eleanor az apja szigorú hanghor-
dozását. – Angliába fogok menni, a Rosewood Hallba!
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Eleanor hangja nem remegett. Eltökélte magát. Már jóval 
azelőtt rugdosódni és visítani fog, hogy be kellene lépnie 
Aston Court kapuján.

Alexander mélyet sóhajtott.
Eleanor számára az, hogy Aston Courtba kell járnia, 

nem egyszerűen csak azt jelentené, mint a legtöbb kamasz 
esetében, hogy „nem kaphatja meg, amit akar”. Ezzel 
ugyanis végérvényesen véget érne az a szabadság, amit be 
nem jelentett királyi sarjként élvezett. A maravi trón váro-
mányosaként hivatalosan is a nyilvánosság elé kellene áll-
nia; többé aztán nem osonhatna ki, vagy nem lóghatná el a 
királyi rendezvényeket, nem festhetné a haját, és rangjához 
illőbben kellene öltözködnie. Kötelezettségei lennének, és 
soha többé nem lehetne olyan élete, ami kicsit is hasonlít a 
normálishoz.

Alexander felemelte az újság ját, és takarosan összehaj-
togatta. Lélekben már felkészült a küszöbönálló heves és 
hangos perpatvarra, amely előírásszerűen bekövetkezett, 
amióta Eleanor tinédzserkorba lépett.

– Apu, kérlek!
Ez teljesen készületlenül érte Alexandert, hiszen olyan 

ritkán kérte a lánya; ahhoz túlságosan csökönyös volt. Fel-
nézett, a szokásos hajthatatlan grimaszra számítva, de való-
di kétségbeesést látott. Azon kapta magát, hogy egyszerűen 
képtelen felidézni, miért is mondott nemet, majd villám-
gyorsan emlékeztetnie kellett magát, hogy Aston Court az 
egyetlen iskola, amely garantálni tudja a lánya biztonságát 
azután, hogy a széles nyilvánosság előtt hivatalosan is beje-
lentik, hogy ő a hercegnő. Ott szakértő felügyelet alatt lesz; 
biztonságban, emellett tökéletesen felkészítik a jövőre is. 
Vagy Aston Court, vagy semmi más. Ám hiába győzködte 
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magát gondolatban, egyszer csak azon kapta magát, hogy 
óvatosan kinyújtja a kezét, és Eleanor a tenyerébe nyomja a 
rosewoodi prospektust. 

A lány megsimította az apja kezét, és finoman megszorí-
totta. 

– Csak olvasd el, mindössze ennyit kérek!
Az asztal túlsó végében Matilde királyné diszkréten 

megint belekortyolt a teájába, majd óvatosan letette a csé-
szealjra. 

– Tudod, talán csak a tea beszél belőlem, de én mindig 
is kedveltem Angliát, nem igaz, Alexander? – A férjére pil-
lantott, és semmivé foszlott gondtalan arckifejezése, míg te-
kintetébe mélyedt. A maravi uralkodó olyan hosszan állta a 
felesége pillantását, hogy az élete leghosszabb másodperce-
inek tűnt. Ilyen hatással volt rá az asszony. 

A férfi hosszan kifújta a levegőt, mielőtt beadta volna a 
derekát. 

– Rendben, elolvasom a brosúrát, de semmi több.
Eleanor örömében és megkönnyebbülésében felsikkan-

tott. 
– Igen! Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Tudom, hogy 

tetszeni fog, apu, ígérem! – Azzal benyomott egy croissant-t 
a szájába, és kiszaladt, még mielőtt az apjának ideje lett vol-
na ráeszmélni, mi is történt valójában. 

Az ajtó becsapódott mögötte, Alexander és Matilde pe-
dig tovább ücsörgött az azt követő visszhangban. Ahogy 
lassan elült a zaj, a férfi megint a feleségére emelte a tekinte-
tét. Az asszony kedvesen visszamosolygott. 

– Nem mehet – mondta a király. – Túlságosan nagy ve-
szélyekkel járna, hogy a maravi trón egyetlen örököse va-
lami brit bentlakásos iskolában csellengjen, ahelyett, hogy 
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elsajátítson minden szükséges ismeretet, ami ahhoz kell, 
hogy egy szép napon majd ő uralkodhasson.

Matilde arca ismét elkomolyodott, és gondosan eligaz-
gatta maga előtt az evőeszközöket, hogy az összes villa, kés 
és kanál tökéletes sort alkosson.

Ahogy felnézett, Alexander nagyon is tudatában volt an-
nak a tűznek, mely az asszony szemében lobogott. 

– Te is tudod, akárcsak én, hogy a Rosewood nem egy 
hétköznapi iskola, ezenkívül pedig – egy pillanatra elhall-
gatott, arra kényszerítve a férfit, hogy egyenesen a szemébe 
nézzen –, ahogy te is mondtad az imént, hivatalosan még 
nem tettünk bejelentést. Senki sem tudja róla, hogy herceg-
nő, tehát ez lehet a leg jobb módja annak, hogy gondtalan 
kamaszként élhessen még néhány évet, mielőtt eleget tesz 
királyi kötelezettségeinek. Tudom, hogy azt kívánod, bár-
csak neked is lehetőséged lett volna erre.

Alexanderen egy pillanatra úrrá lett a döbbenet. A fele-
sége tényleg azt javasolja, amire gondol?

– Azt akarod, hogy titokban járjon ebbe az iskolába? – 
kérdezte.

Matilde elmosolyodott, úgy változtatva kedélyét, mintha 
egyszerűen csak egy kalapot tenne fel, majd venne le. 

– Most mindenesetre csak annyi a dolgod, hogy olvasd 
el a prospektust! – A szájához emelte a teáját, majd elhall-
gatott, és hozzátette: – Különben is, ha rosszra fordulnak a 
dolgok, még mindig odaküldhetjük Jamie-t.

Alexander megrökönyödve és csodálattal nézett a felesé-
gére. Magában nevetgélt. Valami azt súgta neki, hogy a rose-
woodi prospektus elolvasásával az ügy még nem zárul le.
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1. fejezet

Van egy pici, kék kávézó St. Ives-ban, ahol a rücskös falakat 
beterítik a lilaakác bokros ágai. Az utcára néző ablakokon 
át látszik, hogy feltűnően vastag porréteg borítja a lepellel 
takart felületeket, melyek, mikor kisüt a nap, csillognak a 
levegőben. Egy fakó, csíkos ponyva védi a bejáratot, felet-
te a cégtáblán az áll, hogy MS. PUMPKIN SÜTIZŐJE, 
noha már sok éve nem sütöttek itt semmit. A pékség fölött 
egy valamikori szerény otthont találunk, zsúfolásig tömve 
cifra holmikkal és giccses dísztárgyakkal, melyekkel az új 
tulajdonos eredménytelenül próbálta otthonosabbá tenni a 
lakást. Az új lakó mindeddig egyetlen szobát hagyott érin-
tetlenül, egy pihe-puha rejtekhelyet, melyet megtöltöttek a 
ház boldog emlékei.

Lottie Pumpkin a St. Ives-i Bethesda Hill 12. padlásán 
lakik a mostohaanyukájával, Beadyvel. Itt rendezett be ma-
gának egy kuckót, a tengerre néző tetőtér rejtekén. Ez egy 
olyan szoba, ahol nyikorog a padló, a falakat gyerekkori fo-
tók borítják, és a könyvek ontják magukból a meséket. Ám a 
mai napon Lottie elhagyja a szobáját, a házat és Corn wallt. 
A mai napon elköltözik, hogy ezentúl Rosewood Hallban 
éljen. 

– Lottie! – Beady átható hangja belevájt a fülébe, amitől 
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kővé dermedt, miközben épp az utolsó ruhadarabot tette 
bele a bőröndbe. 

– Igen? – kérdezte Lottie, és szeme önkéntelenül ösz-
szeszűkült. Mocorgást hallott, majd a mostohaanyukája 
jelent meg az ajtóban. Krémes zöld maszk fedte az arcát, vö-
rös haját egy takaros törülközőturbán alá rejtette. Beady hi-
hetetlenül szép nő volt, aki nagyon komolyan vette a meg-
jelenését. Túlságosan fiatal még ahhoz, hogy a Lottie-ról 
való gondoskodás felelőssége nyomja a vállát, és roppant 
nagylelkű volt tőle, hogy más gyerekére áldozta az életét, 
amire szabályos időközönként emlékeztette is Lottie-t. 

– Teljesen kiment a fejemből, hogy ma utazol! – Ezt úgy 
mondta, mintha valami rendkívül szórakoztató dolog vol-
na. 

Lottie megnyerő mosolyt villantott rá, amit már millió-
szor bevetett. 

– Semmi baj, én… – Mielőtt befejezhette volna, Beady 
hangosan felvihogott. 

– Mármint, hogy is felejthettem volna el? Örökké arról 
a helyről locsogsz… – megint nevetett. – Bár, ha téged is 
beengednek, olyan rangos nem lehet. – Lottie összerándult, 
Beady pedig abbahagyta a nevetést. – Csak viccelek, Lot-
tie. Ne vegyél már mindent annyira a szívedre.

Lottie mosolyt erőltetett magára, és próbált nevetni, ám 
Beady szeme a padlón heverő két rózsaszín bőröndre té-
vedt. 

– Ezek hatalmasak. Remélem, nem várod el, hogy cipel-
jem őket. Túl nagy kérés lenne. – Beady olyan megsebzett 
pillantást vetett rá, mintha máskülönben a türelem szobra 
lett volna. 

– Nem, dehogy – válaszolta Lottie, és próbált olyan nyá-
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jasnak tűnni, amennyire csak lehetett. Esze ágában sem 
volt felzaklatni Beadyt: tudta, milyen nehéz volt neki, hogy 
gondoskodnia kellett róla, miután meghalt Lottie édesany-
ja. Mást sem akart, csak hogy megkönnyítse számára az éle-
tet. – Ollie meg az anyukája majd elfuvaroznak. 

Beady szemöldöke rosszallóan a magasba szökött. 
– Ez igazán nagylelkű tőlük. Remélem, biztosítottad az 

anyukáját afelől, milyen hálás vagy neki ezért. 
– Persze. – Lottie biccentett, és ez láthatólag elégedett-

séggel töltötte el Beadyt. 
– Rendben, nos… – Beady elhallgatott, és körülnézett 

a szobában, mintha most látná először. A szája sarkát rág-
csálta, tekintetét Lottie felé fordította, végigmustrálta, majd 
hosszan beszívta a levegőt, mintha felkészítené magát arra, 
amit mondani fog. – Keményen dolgoztál… Remélem, nem 
fogsz csalódni.

Lottie nyelt egyet. Tudta, hogy Beady boldog, amiért 
ő bekerült a Rosewoodba; ez azt jelentette, hogy végre az 
övé lehet az egész ház. Azzal ugyanis, hogy bejutott a Rose-
woodba, nemcsak az édesanyjának tett ígérete teljesült, de 
ez volt a legnagyszerűbb ajándék, amit Lottie a mostoha-
anyjának adhatott. 

– Köszönöm – felelte Lottie. 
Beady meglengette a kezét, mintha csak be akarná re-

keszteni a beszélgetést. 
– Mindenesetre most mennem kell, hogy lemossam ezt a 

maszkot. Jó utat!
Amint lelépett, Lottie gyorsan folytatta a pakolást, de 

nem telt bele sok idő, és megint megzavarták. 
– Mi a csuda van rajtad? – Ollie szarkasztikus hangja 

furakodott be Lottie szobájába. A fiú az ajtókeretnek dőlt, 
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karját keresztbe fonta, onnan figyelte, ahogy Lottie össze-
szedi az utolsó ruhadarabokat a szobájában. 

– Ollie! – Legjobb barátja hirtelen felbukkanásától Lot-
tie ijedtében a mellkasához kapott. – Hogy jutottál fel ide? 
És hányszor mondtam már, hogy kopogj? – Lottie finoman 
fújtatott, ahogy próbálta lenyomni a bőröndjét. Ollie tizen-
négy éves volt, ugyanannyi, mint Lottie, és noha a fiú ma-
gasabb volt nála, őrizte még a babaarcát, ami a tengerparti 
csavaros fagyit és más boldog emlékképeket idézett fel a 
lányban. 

– El kellett osonnom a gonosz boszorkány mellett. Tud-
tad, hogy végül már zöldre vált a bőre? – kérdezte ördögi 
mosollyal az arcán Ollie.

Lottie kuncogott, de nem tudta figyelmen kívül hagyni 
a fiú megjegyzését. Lenézett a szerelésére, és elfogódottan 
végigsimított a ruháján. 

– És egészen pontosan mi a baj az öltözékemmel? – kér-
dezte méltatlankodva. 

Ollie felnevetett, és a védjegyévé vált szemtelen mosolyát 
villantotta felé. Kutyaszőrcsomók pettyezték a farmernad-
rágját – ez egy olyan ismertetőjegye volt, amivel szemláto-
mást sosem törődött. 

– Nem túlságosan csillivilli ez egy kicsit az első sulinapra? 
– Túlságosan csillivilli? – Lottie képtelen volt elhinni, 

hogy Ollie ilyen röhejes dolgot állít. – A Rosewood Hall-
hoz semmi sem túlságosan csillivilli. Be kell illeszkednem. 
Nem lehet, hogy a ruháim miatt számkivetett legyek az első 
napon.

Lottie lecsípett egy nem létező szöszt a ruhája gallérjáról. 
– A diákok többsége valószínűleg aranyból vagy ilyesmi-

ből csináltatja a ruháját. 
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Ollie lezseren belejtett a szobába, és leült Lottie ágyára. 
Csücsörítve körülnézett a hálószobában. Lottie egyedi és 
saját kezűleg készített díszítményei rendszerint élettel töl-
tötték meg a szobát, amit mostanra teljesen lecsupaszított, 
és a lány, amije csak volt, azt két rózsaszín bőröndbe szu-
szakolta.

– Hát – mondta Ollie, és zsebre dugta a kezét –, ha egyet-
len pillanatig nem izgulnál amiatt, hogy mások mit gon-
dolnak rólad… – Előhúzott egy gyűrött borítékot és egy 
elnyűtt Polaroid-képet, amelyre Lottie még a fiú szobájából 
emlékezett. – Ezeket neked hoztam.

Lottie értük nyúlt, de Ollie visszarántotta a kezét. 
– A  levelet nem bonthatod fel, csak ha már a vonaton 

vagy.
Lotti bősz mosollyal biccentett, és a fiú mindkét ajándé-

kot lassan a lány kezébe helyezte. Az egyik egy fénykép volt, 
amit már vagy ezerszer látott: kettejüket ábrázolta a stran-
don, az orrukat fagyi borította, mohó arcocskájukon su-
gárzó vigyor. Noha a színek már kezdtek szépiává fakulni, 
még mindig látni lehetett a tiarát Lottie fején és a szarvakat 
Ollie-én. Kisgyerekként mindennap és mindenhol ezeket 
a maskarákat akarták viselni. Miután egy este megnéztek 
egy szabadtéri előadást a parton, Ollie kijelentette, hogy ő 
a tündéri Puck Shakespeare Szentivánéji álmából. Ollie-t 
teljesen megszédítették azok a csínyek, amiket a szereplő 
megúszott szárazon, és feltételezte, hogy ő is megúszhatja a 
komiszságokat, amíg a fején vannak a szarvak. Lottie tiará-
jának eredete ugyanakkor kevésbé volt derűs. Mutatóujja a 
fotón látható kiegészítő fölött időzött, és egy picit megsaj-
dult a szíve, ahogy eszébe jutott a nap, amikor kapta. 

– Adok egy kis időt, hogy el tudj búcsúzni – mondta Ol-
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lie, majd könnyedén felkapta a bőröndöket, és levitte őket 
az autóhoz. A fiú távozása után Lottie az ajándékokat gon-
dosan a többi fontos holmija mellé tette, melyeket a csupasz 
ágyra terített, hogy ott ne felejtse őket. Minden egyes dara-
bot betett a kézitáskájába: először az ütött-kopott Polaroi-
dot és Ollie levelét, ezt követte a kedvenc vázlatkönyve, a 
leghűségesebb plüsse, Trüffel úr, egy bekeretezett kép az 
anyukájáról, Marguerite-ről, a végzős köpönyegében, és 
végül – ami nagyon kilógott a többi tárgy közül – egy fél-
holdas tiarát, a legértékesebb tulajdonát. Lottie-nak ösz-
szesen hatvan percébe telt, hogy két rózsaszín bőröndbe, 
egy vászon hátizsákba és egy pici, vállon átvethető táskába, 
melynek erős, fehér szíja volt, belepakolja az egész életét. 
Végignézett a mostanra már üres szobán.

Megcsináltam, anya, gondolta. Bejutottam a Rosewood-
ba, pont, ahogy ígértem.
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