
Lucy Strange

a kastely_szelleme_bel.indd   3 2020. 12. 11.   17:42



Tóvidék, Anglia
1899

a kastely_szelleme_bel.indd   7 2020. 12. 11.   17:42



9

1.
Egy hideg, nyirkos reggel  

1899. december 21-én

Apa meghalt a múlt éjjel, mi pedig most itt va- 
  gyunk és reggelizünk, mintha minden a lehető 
  legnagyobb rendben lenne. 

– Drága Agatha, lennél oly kedves, és ideadnád a 
vajat? – kérdezi Clarence kuzin.

Egy pillanatig rámeredek, majd felállok, végigvo-
nulok az étkezőasztal mellett, és egy csattanással le-
teszem a vajtartót. A kuzinom meg se rezzen, ám ha-
talmas kutyája rám mordul az asztalterítő alól. 

– Nyughass, Brutus – kuncog Clarence, és egy kol-
bászdarabot csúsztat az asztal alá. Próbálok nem figyel-
ni az irtózatos roppanásra és csámcsogásra.

Clarence megvárja, amíg visszasétálok a székemhez 
és ismét helyet foglalok, majd megkérdezi: 

– És a só?
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Wilson, a komornyik az ajtóban téblábol. Csoszog-
va megindul az asztal felé, de Clarence elhessegeti. 

– Ne fáradjon… Wilkins. 
– Wilson, uram. 
– Ifjú kuzinom szereti hasznossá tenni magát. Nem 

igaz, Agatha? Semmi szükség rá, hogy itt ólálkodjon, 
Wilkins.

Wilson szipákol és elhagyja a termet, én pedig oda-
viszem Clarence-nek a sót. Gondoskodom róla, hogy 
az arcom kifejezéstelen legyen, és semmi jelét ne ad-
jam a bennem kavargó, forrongó gyűlöletnek. Nem 
adom meg neki ezt az elégtételt. Clarence ilyen, ami-
óta csak két hete megérkezett Gosswater Hallba – paj-
kos és kegyetlen, akár egy macska, amelyik verebet 
szorongat a mancsai között. Mihelyst a doktor beje-
lentette, hogy apánál „közeleg a vég”, Clarence kuzin 
már meg is jelent az ajtóban a nyáladzó kutyájával meg 
a krokodilmosolyával. Clarence a Gosswater-uradalom 
örököse. Amióta itt van, minden egyes nap emlékeztet 
erre. És most, hogy apa meghalt, Clarence kuzin lett 
Gosswater új grófja.

Szemernyit sem hasonlít egy grófra.
Csak figyelem, ahogyan elsöpri szőke üstökét a sze-

méből, felszúr egy kolbászt, és petyhüdten lógó szájába 
tömi. Clarence testtartásában, viselkedésében távol-
ról sincs semmi nemesi. Sokkal inkább állatias, mint 
arisztokratikus.
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Brutus bukkan elő az asztal alól, hatalmas feje és vál-
lai megrántják a terítőt, csörömpöl a porcelán. Ocs-
mányul fest – a kilógó nyelve és a nyáladzó pofája. Apa 
mindig azt mondta, az állatoknak odakint van a helye 
– így aztán csak juhászkutyákat és vadászkopókat lát-
tam, mindig kellő távolságból. Brutus most megindul 
felém, én pedig lefagyok. 

– Ne aggódj, kis kuzinom – vigyorog Clarence. 
– Csak a reggelidre fáj a foga. 

– Hiába. – Az utolsó falat vajas palacsintát a szám-
ba tömöm.

Brutus megtorpan és morog.
Visszamorgok.
Vicsorog, remegő ajka felhúzódik, és felfedi he-

gyes sárga tépőfogait. Előrelép, mire félelem nyilall a 
gyomromba. Arra kényszerítem magam, hogy elkap-
jam a rút bestiáról a tekintetem, és helyette a rusnya 
kuzinomra szegezzem. A kihűlt palacsintát rágom. 
Remélem, Clarence látja rajtam, hogy mennyire gyű-
lölöm.

Állja a tekintetem, és lassan elmosolyodik. Bejelen-
tésre készül – látom az arca önelégült vonásain. 

– Attól tartok, nem maradhatsz itt, Agatha – közli. 
Elsőre azt hiszem, hogy az asztalnál, de egy szempil-

lantás múlva rájövök, úgy érti, hogy Gosswater Hall-
ban. Leteszem a teáscsészémet. 

– Nem maradhatok itt?
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Clarence felfal egy falatnyi kolbászt. Brutus vissza-
megy, leül a gazdája mellé, és egy szelet fekete puding 
lesz a jutalma. Clarence az ocsmány teremtmény le-
csüngő füleit birizgálja.

Nem felel a kérdésemre. Nem kapkodja el. Kiélvezi 
a helyzetet. 

– Hogy érted azt, hogy nem maradhatok itt, Cla-
rence?

Ismét felnéz, az a mosoly továbbra is az arcán feszül. 
– Gosswater Hall most már az enyém, Agatha. Hol-

nap elmész.
Elmegyek? 
– Mégis miről beszélsz, Clarence? Ez az otthonom. 

Azt gondoltam… 
– Mit gondoltál? – Meglóbálja a villáját. – Hogy majd 

azt akarom, a tizenkét éves unokahúgom valami ide-
gesítő házi kedvencként itt éljen velem?

Brutus összecsattintja a nyáladzó állkapcsát – az a 
hely már be van töltve.

El kell hagynom Gosswater Hallt? Nem is tudom, mit 
mondjak. Valami felfeslik bennem, akár a gyapjú. 
Először apa halála, most meg ez… Gosswater Hal-
lon kívül nem ismerek másik otthont, az ujjaimon és 
a láb ujjaimon meg tudom számolni, hányszor hagy-
tam el a birtok falait; anya és apa ritkán engedélyez-
ték.

Clarence összegörnyed, akár egy keselyű, és san-
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dán rám vigyorog: nincs benne kedvesség, sem pedig 
kegyelem. 

– Sajnálattal kell közölnöm veled, Agatha kuzin…
Egyáltalán nem úgy fest, mint aki sajnálja. 
– De van még egy rossz hírem. – A kabátzsebébe 

nyúl, és előhúz egy fontosnak látszó papirost. A viasz-
pecsétet feltörték rajta. Miközben Clarence kigöngyö-
li a papírt – szándékosan lassan –, megpillantom az 
Asquith család címerpajzsát az első lap tetején. 

Apa végakarata – annak kell lennie…
Clarence megnyalja az ajkát, amely újabb mosolyba 

rándul. 
– Kiderült, Agatha, hogy a gróf és a grófné való-

jában nem az igazi szüleid. Azt persze már tudtuk, 
hogy jogos férfiörökösként a Gosswater-uradalom az 
én birtokomba kerül, de ez a hír – ez a hír – azt je-
lenti, hogy te, legdrágább kuzinom, a törvény szerint 
egyáltalán nem vagy jogosult semmire! Sem vagyonra, 
sem életjáradékra, egyetlen pennyre sem!

Várja, hogy mondjak valamit, de a hangom elakad. 
A torkom kiszárad és összeszűkül. Az ujjbegyeimben 
érzem a szívverésemet.

Felemeli a papírt, hogy lássam – mintha ebből a tá-
volságból el tudnám olvasni.

– Csak hogy világos legyen, drága Agatha… a do-
kumentum szerint törvénytelen vagy. Egy senki. – 
Elvigyorodik. – És holnap el fogsz menni. Ami azt 
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illeti… – Ismét elhallgat, kiélvezi a pillanat drámai-
ságát. – Elintéztem neked, hogy az igazi apád vigyen 
el Gosswater Hallból.

A megrázkódtatás akkora, hogy először csak bu-
tán bámulom. Mintha rám lőtt volna egy pisztollyal: 
BUMM. Először semmi, de aztán nagyon lassan szét-
árad bennem a fájdalom. Az igazi apám? Miről beszél?

Clarence egy szalvétával letörli a zsíros arcát, és dia-
dalmasan lobogtatja a végrendeletet, miközben feláll, 
majd gondosan visszahelyezi a kabátzsebébe. A lábát 
lapogatva magához hívja Brutust, és kárörvendő, pec-
kes hivalkodással elhagyják a termet.

Ha tehetném, utánuk vágnám az ezüst borsszórót, 
de a sugallat valahol bennem ragad, és nem mozdul a 
karom. Egyedül maradok az asztalnál az üres tányé-
rokkal, a kihűlt teával és a tudattal, hogy többé már 
nem vagyok Lady Agatha Asquith Gosswaterből – és 
soha nem is voltam. Clarence kuzin szerint már nincs 
otthonom, nincs családom, nincs pénzem, nincs cí-
mem…

És holnap átadnak egy tökéletesen idegen embernek.
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2.

A nap további részében összepakolom a holmi- 
 mat, dermedten, kábultan és teljesen ösz- 
 szezavarodottan.

Ez nem lehet igaz, Agatha, mondja az elmém. Bizonyá-
ra tévedés történt. Biztosan történni fog valami, ami meg-
állítja… Ám az órák telnek-múlnak, és nem történik 
semmi, ami megállítaná, a két kezem pedig egyre csak 
hajtogatja a ruháimat, mintha már beletörődtek volna 
ebbe a nevetséges sorsba.

Halomba rakom a kedvenc könyveimet – néhány 
Dickenst, Robert Louis Stevensont, a Brontë-kat és 
a Shakespeare összes műveit, benne egy vékony arany-
szalaggal, amely azt jelöli, hol tartok a Hamletben. 
Megtalálom a kézimunkatáskámat, benne az Asquith 
családi címert ábrázoló félig kész hímzéssel. A tűzre 
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vetem, de azon nyomban meggondolom magam, és 
felkapom a parázsról, mielőtt lángra kapna. Tisztára 
dörgölöm, újra feltekerem, és visszateszem a táskába, 
hogy magammal vigyem. Nem adod fel, Agatha, mond-
ja az agyam. Még ha holnap el is kell hagynod Gosswater 
Hallt, nem fog örökké tartani. Az nem lehetséges…

A házvezetőnő, Miss McCarthy segít az utazóládá-
ba pakolni a könyveimet és a ruháimat. A nagy ru-
hásszekrényhez lépek, és előhúzok kettőt a legjobb 
selyemruháim közül. 

– Azokat ne, Agatha kedves – mondja gyengéden 
Miss McCarthy. – Őlordsága azt mondta, a legdrágább 
ruháknak maradniuk kell. – Látja, hogy megváltozik 
az arckifejezésem. – Annyira sajnálom. 

– Egy selyemruhát sem?
Tétovázik. 
– Hát, amit nem lát… Esetleg egyetlenegyet.
A kéket választom. 
– Igen, az annyira illik hozzád. Talán fel is vehet-

néd holnap. 
– Talán.
Miss McCarthy átöleli a vállamat, és megszorongat. 
– Nincs mit tenni – mondja. – És ha nincs mit ten-

ni, akkor el kell viselni. 
Hogy lehet ennyire megalkuvó? Ennyire elfogadó? 

Lerázom magamról. Miss McCarthy gondoskodott 
rólam kisbaba korom óta. Több volt egyszerű házveze-
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tőnőnél – a szövetségesem volt, a védelmezőm. Most 
miért nem óv meg engem? Miért nem harcol értem? 

– Mondja meg neki! – vetem oda. – Menjen, és 
mondja meg Clarence-nek, hogy ez képtelenség – hogy 
ez az én otthonom.

Miss McCarthy a fejét csóválja. Egy zsebkendővel 
nyomkodja a szemét. 

– Nincs mit tenni – ismételgeti. – Minden rendben 
lesz, Agatha kedves. Minden rendben lesz… megígé-
rem.

De mégis hogyan ígérheti ezt meg nekem?

Ebéd után Miss McCarthy azt az utasítást kapja, 
hogy menjen a szálláshelyére, és csomagolja össze a 
saját holmiját. Hallom, amint az egyik szobalány azt 
susogja a folyosón a másiknak, hogy Clarence „alapos 
tisztogatást” végez. Wilsont, a komornyikot ugyancsak 
elbocsátják, ahogyan apa lakáját és mindkét inast is. 
Kiviszik őket a penrithi vasútállomásra, és Miss Mc-
Carthy visszatér a családjához Írországba. A gyapjú 
továbbfeslik – minden elveszni látszik. Valami elvisel-
hetetlenül szúr a mellkasomban, amikor azokra a Miss 
McCarthyval töltött utolsó pillanatokra gondolok; 
hogy miként nem tudtam viszonozni az ölelését, és ho-
gyan hessegettem el a szobámból, mintha nem lenne 
több egy konyhalánynál.

A kezem úgy remeg, hogy nem tudom összehajto-
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gatni a hálóingem. Mitől félek? Mindentől. Hirtelen 
mindentől félek, hiszen minden egyszerre változik. 

Leülök az ágyra, és remegő ujjakkal kisimítom a 
hímzett ágytakarót. A szívem szélfútta lángként ver-
des a mellkasomban. Ez a szoba volt a selyemgubóm: 
becsukhattam az ajtót, és kizárhattam a magányt. Vá-
lasztani az egyedüllétet – az valami egészen más. Meg-
tanultam, hogy ha az ember úgy dönt, egyedül marad, 
akkor mások ridegsége nem ér el hozzá. Tüzet gyújt-
hattam, és a könyvemmel összegömbölyödhettem az 
ablaknál. Kibámulhattam a Gosswater-tóra, a távoli 
sziklákra – mindig ugyanaz a látvány –, a váltakozó 
évszakokkal felizzó és megfakuló színekre: egy töké-
letesen keretezett képre.

Körülnézek, és búcsút mondok a szobának, amely 
már mintha valaki máshoz tartozna. Még a tapéta min-
tája sem tűnik ismerősnek – dombornyomott repülő 
ludak a selyemkék égen. Merre szállnak? Ezen mélázom, 
és a fájdalom egyre erősödik a mellkasomban… Én 
vajon merre szállok?

Képtelen vagyok elviselni ennek az egésznek az ide-
genségét, és azon kapom magam, hogy felkaptatok az 
emeletre, a régi gyerekszobámba. A kezemet magam 
elé helyezem a lépcsőre, és négykézláb mászok felfelé 
– mint mikor kicsi voltam. A kezem alatt érdes a fa a 
portól és a piszoktól.

Hónapok óta nem jártam itt. Amikor betöltöttem 

a kastely_szelleme_bel.indd   18 2020. 12. 11.   17:42



19

a tizenkettőt, anya és apa úgy döntöttek, túl nagy 
vagyok már ahhoz, hogy dajkám legyen, és sosem bí-
belődtek azzal, hogy nevelőnőt fogadjanak mellém. 
Kísérteties volt egyedül odafent – a saját hangom vissz-
hangja; a megterített teáskészlet a vendégeknek, akik 
sosem bukkantak fel; a porcelánbabák bámész szeme. 

Az ajtó mögött hideg és dohos a levegő. Mintha egy 
sírboltba lépne az ember. Léptek dobbannak mögöt-
tem a lépcsőn, és árnyék vetül a poros padlóra. 

– Jöttél, hogy búcsút mondj a babáidnak, Agatha? – 
Clarence beszuszakolja magát a szobába. – Ó, igen – 
egy előkelő gyerekszoba. És nézzenek oda – egy tea-
délután, ami csak rám vár. Milyen elragadó!

Felemeli az egyik régi babámat. Dühösen nyilall 
belém a birtoklási vágy. 

– Ő az enyém – mondom, azzal odalépek, és a mell-
kasomhoz szorítom a babát.

Halk morgás hallatszik közvetlenül a hátam mögött, 
megpördülök, és Brutust látom – megvillantja a fo-
gait, a pofájából csorog a nyál. A szívem majd’ kiugrik 
a helyéről – nem hallottam, mikor bejött. Clarence 
mellé poroszkál, én meg rajta tartom a szemem, mi-
közben visszaaraszolok a lépcsőház felé. Én csak egy 
pillanatig egyedül akartam lenni idefent, de Clarence 
tönkretette. Mindent tönkretesz.

– Ó, nézd csak ezt a mukit! – kiált fel Clarence, 
majd a régi hintalovamhoz lép, és megsimogatja szür-
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kére festett nyakát. – Egy kis csinosításra van csak 
szükséged, öreg cimbora, de derekasan összeeszká-
báltak. Igen… jó szolgálatot teszel majd az Asquithek 
következő nemzedékének.

Az ujjaim az ajtófélfába kapaszkodnak. 
– A következő nemzedéknek, Clarence?
Szemérmesen elmosolyodik. 
– Nos, egy-két évig talán még nem, de biztos vagyok 

benne, hogy nem kell sokat várni, hogy…
Kissé megingok, és émelygéssel tölt el a gondolat, 

hogy Clarence hitvány ivadékai másszák meg és nyá-
lazzák össze a hintalovamat. 

Clarence átlendíti szűk nadrágba préselt lábát, és te-
kintélyes súlyával a szegény ló hátára telepszik. A régi 
fa megnyikordul. Felmarja a piros gyeplőt, és hintázó 
vágtába kezd. 

– Én, Clarence Mallory Asquith, Gosswater har-
mincadik grófja, én vagyok most már a legvagyono-
sabb és legkapósabb agglegény egész Cumberlandben! 
Ami azt illeti, egész Angliában! – A hintaló horpaszá-
ra suhint, és képzeletbeli vadásztársainak kurjongat: 
– HALIHÓ, szépségeim!

Brutus csatlakozik a tébolyhoz, ugrándozik és iz-
gatottan ugat. Eszeveszetten szimatolni kezd, mintha 
rókák rejtőznének a gyerekszoba árnyékos sarkaiban. 
Clarence hangosan felnevet. 
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– Szagold ki őket, öregfiú… szagold ki!
Nem bírom elviselni. 
– Ez egy gyászoló ház, Clarence – mondom, és meg-

emelem a hangom, hogy túlharsogjam a tombolásukat. 
– Hol marad a tisztelet?

Clarence megint felröhög. 
– Én vagyok Grosswater grófja, Agatha, és ez az én 

házam – azt csinálok, AMIT CSAK AKAROK!
Nem hagyhatod, hogy ilyen könnyen győzzön, Agatha, 

sziszegi az elmém.
Érzem, ahogy elönt a harag. De mit is mondhatnék? 

Mit tehetnék? Leforrázva fordulok vissza a sötét lép-
csőházba. Clarence hangja az alsóbb emeleti folyosóig 
követ: – HALIHÓÓÓÓ! – Újabb lépcsők, két emelet 
lefelé… Ahogy a hangok elhalnak, a dühöm is kezd 
elpárologni. Valami más veszi át a helyét – egy hűvö-
sebb, higgadtabb érzés, gyémántkeménységű. Még egy 
lépcsősor, és megérkezem a vihar szemébe – harag, 
gyász, félelem és zavar örvénylik körülöttem, ám itt, a 
közepén képes vagyok tökéletesen tisztán gondolkoz-
ni. Mire elérem az előcsarnokra néző lépcsőfordulót, 
fontos döntést hozok.

Valamit el fogok vinni.
Többre vagyok jogosult, mint néhány könyv, pár 

ruha és ez a poros régi baba a kezemben. Bármit mond 
is Clarence, visszautasítom, hogy „semmi” legyek, és 
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nem áll szándékomban úgy kisétálni Gosswater Hall-
ból, hogy ne vigyek magammal valami értékeset. 

El fogom vinni a Királykövet.
Megengedek magamnak egy csendes mosolyt. A Ki-

rálykő nélkül a drága Clarence kuzin rá fog jönni, 
hogy lényegesen kevésbé „kapós”, mint elsőre gon-
dolta volna. 
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Olvasd el Lucy Strange 
másik két könyvét is!

Elragadóan szövevényes történet barátságról, mesékről 
és családi titkokról. 1919-et írunk. Mami beteg. 

Apa külföldön dolgozik. Jane dadus túl elfoglalt, hogy 
odafigyeljen Henriettára, és az árnyakra amiket lát 

– vagy látni vél – az új otthonukban, Reményházban. 
Egyes egyedül, történetek társaságában kóborolva 

Henry felfedezi, hogy a Reményház tele van különös 
titkokkal: elfeledett padlás, kísérteties alakok, rejtélyes 

tűz, ami a kert mögötti fák között pislákol. Egy éjjel 
kimerészkedik a fülemüleerdő sötétjébe. Amit talál, 

az az egész életét megváltoztatja.
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A világítótoronyban felnövő Pet világa 
tengeri viharok, titkos alagutak és 
egy titokzatos víziszörnyről szőtt 
legenda köré épül. De most, hogy 

Anglia háborúban áll, a fennsík 
egyszeriben csaták helyszíne lesz, és 
a családja szétszakad. Ez a könyv egy 
kicsi, bátor lányról szól, akire senki 

sem figyel oda, és aki riadtan bújik el,  
ha egy repülőgép elszáll fölötte.  

Egy lányról, aki részese lesz 
a legendáknak.
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