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Első fejezet

Colette finoman végigsimított a selymen.  Ami- 
 kor kérges ujjbegyei megakadtak benne, visz-

szahőkölt, és gyorsan a  szoknyája ráncai közé rejtette 
a kezét. A selyem túl értékes, nem kockáztathatja, hogy 
kihúzza a szálakat, de hozzá akart érni. Bele akart bur-
kolózni, érezni, ahogy a hűvös kékség ragyog a bőrén.

Kéken és zölden csillogott, attól függően, hogyan 
esett rá a fény, hogyan hajtották, merre mozdult, ami-
kor végigfuttatta az ujját a  fényes felszínen. De nem 
szabad, hiába érzi úgy, hogy minden egyes, hajszálnál is 
vékonyabb szál őt hívogatja.
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A kis varázsigék, amelyeket anyával használtak, bele-
fészkelték magukat, és megremegtették az ujjait. Régi, 
ócska bűbájok voltak, apróságok. Csak a selyem varrása 
közben előforduló ráncok, meg az életlen ollók ellen el-
mormolt trükkök, tanoncról tanoncra szálló varázslat, 
amely kicsit megkönnyítette a varrónők nehéz életét.

A kék selyemben gazdagabb varázserő lakozott, eb-
ben Colette biztos volt. Keletről származott, anya azt 
mondta. A hajó, amellyel érkezett, a Canal Grande tor-
kolatánál horgonyzott le. Anya megpróbálta elvonszolni 
onnan Colette-et, amikor hallották, hogyan átkozódik 
a kereskedő, de Colette elhajolt a karja elől. Később azt 
mondta anyának, hogy megpillantott valami kék ragyo-
gást, de ez nem volt igaz. Tudta, hogy ott van, benne 
a szétázott göngyölegben. Őt hívta. Alkudoztak a szö-
vetkereskedővel, aki örült, hogy egyáltalán kap valamit 
az elázott szövetszállítmányért, és hazacipelték a  kis 
 callén*, a sikátoron és a hidakon át.

Amikor kinyitották, úgy tűnt, mintha a nagy sópa-
takok, amelyek úgy feldühítették a  kereskedőt, felszí-

* Calle (spanyol): kis utca, sikátor. 
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vódtak volna. A sós víz most már benne van az anyagban, 
gondolta Colette, miközben nézte, ahogy a napfény vi-
zes táncot jár a selymen.

Micsoda ruhákat varrhatna belőle, ha a szövet tényleg 
az övé lenne… Pazarlás, hogy minden színét és eleven-
ségét kristályhímzés, arany fonál és csipke alá temetik.

– Colette! – az anyja hangja élesen tört be a gondo-
lataiba, és a  lány a  vékony pamutszoknyájához kapta 
a kezét – Colette, hagyd abba az álmodozást! Nincs erre 
időnk. Tedd el azt a selymet! Fésülködj meg. Minden 
percben itt lehetnek!

– Tudom. – Colette felpattant, és a selyem vízzuha-
tagként ömlött le az öléből.

Az anyja figyelmeztetően csettintett, és egyik kezével 
az értékes anyagért nyúlt. Aztán köhögőroham fogta el, 
és visszahanyatlott a székébe.

Colette ott állt, keze tele a selyemmel, aggódva néz-
te, és utálta, hogy az anyja vállcsontjai így kilátszanak.

– A por – suttogta végül az anyja –, csak a por. A sok 
maradék anyag, rongy és fonál, Colette. Mind port 
 kavar.

– Felsöpröm – ígérte Colette készségesen. – Tegnap 
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nem söpörtem fel rendesen, ezért köhögsz. És fel is 
mosok, anya. Nem marad egy szem por sem, ami meg-
akadhatna a torkodon, jó?

– Jönnek – az anyja felpattant, és a  szék támlájába 
kapaszkodott, hogy megőrizze az egyensúlyát. – Már 
hallom őket… Menj előre a boltba, Colette, te gyorsabb 
vagy, mint én. Ne várakoztassuk meg a grófnőt!

Colette is hallotta őket, kisietett a  műhelyből, és 
útközben szelíd üdvözlő mosolyt erőltetett az arcára. 
A grófnő inasa végigcsörtetett a macskaköveken, hogy 
bezörgessen az ajtón, de a lány kitárta, még mielőtt kárt 
tehetett volna a festésben.

A fiú rábámult, aztán félreállt, hogy utat engedjen az 
asszonyának, aki bosszúsan nyomakodott be a keskeny 
ajtón. A  ruhája olyan széles volt, hogy oldalra kellett 
fordulnia, és a  szolgálólánya a  szatén körül okvetet-
lenkedett. Colette nem ismerte ezt a ruhát – biztosan 
más szabónál készült. Anya biztosan lebeszélte volna 
a grófnőt erről a súlyos, mintás anyagról. Úgy nézett ki, 
mint egy két lábon járó virágágyás. Még a finom arany 
maszkra is jázminfürtöket festettek a szeme köré.

– Hol van az anyád, gyermek? – kérdezte a grófnő.
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– Itt vagyok, méltóságos asszonyom – Colette any-
ja besietett és meghajolt, Colette-et is magával húzva. 
Colette próbált nem az anyja erőtlen, ziháló mellkasára 
figyelni, miközben meghajtották a  fejüket. Anya foly-
ton a port kárhoztatta, vagy a mindig nyirkos levegőt, 
amely a  kanálisok felől szivárgott át a  falakon, vagy 
a tüzet, amelyet azért raktak, hogy a nyirkosság ne szi-
vároghasson bele a selyembe. Nem csoda, hogy köhög, 
mondogatta Colette-nek. Tavasszal majd jobban lesz. 
De most már tavasz van! Colette érezte, ahogy az ajkára 
tolulnak a szavak, de nem bírta kimondani őket. Csak 
reménykedett és imádkozott, behunyta a szemét, és úgy 
tett, mintha elhinné, hogy anya mindjárt jobban lesz.

Ha a grófnő új ruhát rendel, akkor Colette megve-
heti a gyógyfüveket, és elkészítheti a tejes-boros főzetet 
anya torkára. Talán tesz bele pár tojást is, hogy a sodó 
könnyebben lecsússzon. Colette még annak is örült vol-
na, ha Morezzi grófnő a  kék selymet választja, pedig 
mardosó fájdalmat érzett, ha a  reszkető, kékes-zöldes 
fény nélkül képzelte el a műhelyt.

– Kívánja a méltóságos asszony megtekinteni a pró-
bababákat? – kérdezte anya reménykedve, miközben 
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igyekezett felegyenesedni. – Érkezett néhány új modell, 
egyenesen Londonból. Egészen különlegesek. Remekül 
illenének a méltóságos asszony finom pasztellszíneihez.

Colette minden erejét összeszedte, nehogy elvigyo-
rodjon. Mindenki tudta, hogy a  méltóságos asszony 
finom pasztellszínei teljes egészében az öltözőasztalán 
álló kis tégelyekből származnak, és Sophie, a szobalánya 
egy nyúllábbal fest csinos pírt az arcára. A grófnőt a fel-
tornyozott haja meg a festett arca nélkül fel sem lehetett 
volna ismerni. Talán úgy nézne ki, mint anya, gondolta 
Colette, miközben megint pukedlizett, és a polcok felé 
hátrált, hogy odavigye az új angol babákat.

A grófnő alaposan szemügyre vette őket, megtapo-
gatta az anyagokat, miközben anya tovább csicsergett 
a  szélesebb abroncsokról, a  festett kínai selyemről és 
a duplán rakott díszszalagokról. A babák ernyedten fe-
küdtek Colette kinyújtott karján, az arcukon ostoba, ró-
zsás, festett mosoly. A grófnő elégedetlenül piszkálgatta 
őket, és az ajka kedvetlen fintorba torzult.

– Ugyanaz, mint bárhol máshol… – dünnyögte, és 
Colette hallotta, hogy az anyja aprót sóhajt. Nem ren-
del új ruhát. Talán Sophie vesz egy tégely pirosítót 
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vagy néhány szalagot, de abból nem lesz sok pénzük. 
Szükségük volt egy új megrendelésre. Anya a város egyik 
legjobb varrónője, de az apró műhelyük nem elég elő-
kelő a legtöbb udvari méltóság számára. És ott volt az 
a sok pletyka is anyáról. Velencében alig akadt nőiruha- 
készítő, és az emberek azt gondolták, anya biztosan 
nem olyan ügyes, mint egy rendes szabó. Az sem segí-
tett, hogy Colette apja nem sokkal a kislány születése 
után meghalt. Hosszú időbe telt, mire a szabócéh fel-
vette anyát a tagjai közé.

Colette biztos volt benne, hogy Morezzi grófnő csak 
azért jött Harriethez, mert olcsó, és kényelmesen közel 
van a  családja palotájához. És még mindig volt vala-
mi különleges a  Velencében élő londoni szabónőben. 
A grófnő divatos különcnek tűnhetett, hogy egy ilyen 
apró, félreeső helyet pártfogol.

Colette vitába akart szállni vele, de erről szó sem 
lehetett. Anya csalódottnak tűnt, és minden eddiginél 
fáradtabbnak. Elvette Colette-től a próbababákat, és fi-
noman visszafektette őket a helyükre. Colette megint 
hallotta, hogy sípol a lélegzete. Visszafordult a grófnő-
höz, és megint pukedlizett.
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– Ha van még egy perce, méltóságos asszonyom… – 
mondta halkan. – Van egy selymünk – egészen külön-
leges. A  városban sehol máshol nincs ehhez fogható. 
Csodálatos ruha készülhetne belőle a karneválra.

– Sehol máshol? – A  grófnő szigorúan nézett Co-
lette-re. – És miért csak most mutatják meg?

– Éppen most érkezett, méltóságos asszonyom – 
szólt közbe anya, és aggodalmasan rámosolygott. – Na-
gyon drága… Talán csak a legkülönlegesebb ruhákhoz 
ajánlanám.

Colette érezte, hogy a  grófnő kissé megmereve-
dik. A szaténszoknyája finoman súrolta a padlót, és az 
anyagba hímzett ezüst virágok megcsillantak. Colette 
a padlóra szegezte a tekintetét, és keresztbe szorította az 
ujjait a háta mögött. Komolyan gondolta anya? Tényleg 
arra célzott, hogy a grófnő nem engedhet meg magának 
ilyen drága új ruhát? Mert most vagy kiviharzik, és elhí-
reszteli, hogy Harriet divatjamúlt, vacak ruhákat készít 
és megbízhatatlan, vagy megrendeli a ruhát minden el-
képzelhető díszítéssel együtt, amit csak rá lehet varrni…

– Mutasd! – parancsolta a  grófnő, és Colette hát-
rasietett a  műhelybe, hogy előrevigye a  kék selymet, 

Az_alarckeszito_lanya_bel.indd   12 2019. 06. 26.   10:06



13

mit sem törődve a  mardosó megbánással. Az anyag 
hűvösen- vizesen csúszkált a  karjában, és a  lány bele-
temette az arcát, hogy még egyszer érezze a bőrén az 
érintését. Azán kivitte, hogy megmutassa a grófnőnek, 
aki majd elrontja mindenféle flitterekkel és masnikkal, 
meg azzal a sápadt, halszerű arcával.

Szükségük volt a pénzre. Szükségük volt rá, hogy Mo-
rezzi grófnő anya egyik ruhájában parádézzon. Már ki 
kellett volna fizetniük a lakbért. Ennek működnie kellett.

– Mutasd meg neki – suttogta Colette a  karjában 
tartott kék selyemnek. – Kérlek!

A bőrén érezte, hogy a csillogó szálak remegnek és 
átmelegedtek. A selyem ragyogott, ahogy a grófnő felé 
nyújtotta.

– A karneválra, méltóságos asszony – suttogta Co-
lette. – Egy szép fejékkel talán. A díszítést is örömmel 
elkészítjük. Apró hajókat és – és hableányokat… – 
a hangja elhalt a csendben.

– Adhatnék egy bált – szólalt meg hirtelen a gróf-
nő –, egy hazafias bált a palotában, megünnepelve, hogy 
a mi városunk a tenger ura. Igen. Egy különleges paró-
kával… Van is valamim, ami megfelelhet – miközben 
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magában beszélt, keresztülvágott az apró próbatermen, 
majd anyához fordult. – Elkészíti nekem ezt a  ruhát 
a tavaszi bálra, mielőtt még túlságosan felmelegedne az 
idő. Három hét múlva kész kell lennie.

– Három hét! – hebegte anya. A grófnő úgy nézett rá 
a hosszú orra mögül, mint egy sirály.

– Pontosan.
Anya bólintott, és meghajolt.
– Igenis, méltóságos asszonyom, három hét.
– Küldje el a terveket. Egy hét múlva itt vagyok az 

első próbára.
Még egyszer végigsimította a selymet, még az egyik 

finom bőrkesztyűjét is levette, és bólintott. Aztán mél-
tóságteljesen elindult az ajtó felé, így az inasnak, aki 
eddig a sarokban bóbiskolt, most keresztül kellett szök-
kennie a  szobán, hogy időben kinyithassa az ajtót, és 
kiterelje a képtelen szoknyarengeteget. Aztán lesietett 
előtte a vízhez, útközben gyorsan elhessegette a hajós 
lába körül ólálkodó sovány macskát, és félig benyomta, 
félig beemelte a grófnőt a szűk gondolába.

Anya félpukedlibe merevedve bámult utánuk, amíg 
Colette fel nem emelte.
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– Rendelt egy ruhát – suttogta. – Az a  selyem. Jaj, 
Colette, gondolj csak bele, mennyit kérhetünk érte!

– De három hét! Nem tudom, hogyan…
– Muszáj megcsinálnunk – anya megölelte, szoro-

san Colette köré fonva a karját. – Az nem lehet, hogy 
nem, Colette. – Belekotort a derekára kötött erszénybe, 
és előhúzott egy érmét. – Add ide a  selymet, szívecs-
kém, aztán eredj, vegyél néhány gyertyát. Sokáig fenn 
leszünk.

Colette elvette az érmét, és az ajtóhoz ment. Vissza-
pillantva látta, hogy anya úgy dajkálja a vég selymet, mint 
egy kisbabát, még mormolt is neki valamit. Talán csak 
az anyag kékes-zöldes fénye látszott a bőrén, de Colette 
arra gondolt, még sosem látta ennyire sápadtnak.

Még mindig az anyja járt a fejében, és aggódott, ho-
gyan fogja bírni három héten át az éjfélig tartó munkát 
a gyertyafénynél. Oda se figyelve sietett le a köveken, és 
majdnem megbotlott a sikátor csont és bőr macskájá-
ban, miközben a hídhoz közeledett. A macska elugrott 
az útjából, és fújt, ami egyértelműen azt jelentette, hogy 
a lány egy kétballábas bolond. Colette őszintén és gon-
dolkodás nélkül a macskához fordult.
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– Nagyon sajnálom! Jól vagy?
Egy pillanatig szinte azt hitte, az állat mindjárt vála-

szol, olyan figyelmesen nézett rá. Aztán felugrott a kis 
híd mellvédjére, hogy még közelebbről bámulhasson rá.

Nem volt szép macska, de a tépett fülével és teknőc-
tarka, foltos bundájával volt benne valami egy hetyke 
kalóz eleganciájából. Még a szeme körül is fekete foltok 
voltak, mintha maszkot viselne.

– Nem figyeltem eléggé. Nagyon aggaszt valami. 
Sajnálom, hogy ráléptem a mancsodra.

Colette bizonytalanul nézett a  macska zöld-arany, 
egresszínű szemébe, és úgy döntött, nem szólal meg 
többet, hátha az állat tényleg válaszol. Volt benne va-
lami… Már egy ideje a környéken kóborolt, de Co lette 
még soha nem nézte meg ilyen alaposan. A  bajusza 
egyik oldalt fekete volt, a másik oldalt pedig fehér.

Colette nyelt egyet, hogy megnedvesítse kiszáradt 
torkát. Azt mindenki tudta Velencében, hogy Olivia 
hercegnő szobalányának a macskája el van varázsolva; 
ezüst nyakörvvel sétált a palotában, és kémnek tartot-
ták. De beszélni még ő sem tudott. Vagy legalábbis még 
senki nem hallotta.
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A macska biccentett Colette-nek, leült, magasra tar-
totta a fejét, és a farkát gondosan a mancsa köré kunko-
rította, mintha nem is kóbor macska lenne, hanem egy 
elkényeztetett házi kedvenc. Colette is biccentett – nem 
tudta megállni –, és átsétált a hídon a piac felé, hogy 
megvegye a faggyúgyertyákat, a teknőctarka macska pe-
dig egész úton követte a tekintetével.
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