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Második fejezet

Ramsay útja hazafelé rövidebb ideig tartott a vártnál, mert 
kedvező szelek segítették. Ahogy észak felé tartott, az ég egy-
re kékebbre vált, és a szelek hidegebbek lettek. Mire elérte 
Londont, Konstantinápoly már csak távoli, napsütötte emlék 
maradt.

Néhány napot töltött Londonban, üzleti ügyeit intézte, 
és a Thorsay-házban lakott, amely Thorsay földesurának tu-
lajdonában állt. Az épületet gondozó Brown házaspár nem 
hallott még az öregúr haláláról, így tehát Ramsay nagyapja 
valószínűleg még kitartott.

A Thorsay-ház az átutazó thorsaybeliek számára pihenő-
helyként szolgált. Ramsay megtudta, hogy éppen elkerülte az 
egyik kedves kuzinját, Kendra Douglast, aki egy szerencsétlen 
botrány után a házban keresett menedéket. Lánykorában na-
gyon kedves, eleven teremtés volt. Ramsay megtanította neki, 
Signy Mathesonnak és más gyerekeknek a vívás alapjait.

A  férfi benézett a Hachardhoz, és levelekre bukkant, 
amelyeket a portugál pincéből megmenekült jó útra tértek ír-
tak. Lenyűgözőnek találta, hogy mindnyájan túlélték a hábo-
rúkat. Londoni tartózkodása alatt sikerült az egyikükkel, 
Hawkinsszel és annak vakmerő feleségével, Lady Roryval va-
csoráznia. Aztán ismét útra kelt, először Edinburghba ment, 
majd egy kis, part menti kereskedelmet bonyolító hajóval tet-
te meg útja utolsó szakaszát Thorsayig.
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A hosszú utazás vége felé többnyire a hajó orrában tar-
tózkodott, egészen elgyengítette a honvágy. Úgy látszik, an-
nak ellenére, hogy vonakodott hazatérni, a sejtjeiben őrizte 
az ezüstös tengert, és ezeket a szétszórt, kietlen szigeteket.

Amikor a hajó lehorgonyzott a Skellig-ház alatt, Ramsay 
a személyzetre bízta a csomagjai partra szállítását. Nem sok 
személyes holmija volt, de magával hozta az általa fellelt leg-
kiválóbb antik műtárgyakat.

Türelmetlenül sietett fel a dombra a Ramsay család ott-
hona felé. A  Skellig-ház alacsony, terebélyes kőépületét úgy 
tervezték, hogy ellenálljon az Északi-tenger legvadabb szelei-
nek is. Mögötte a távolban feltűnt egy monolitokból álló kör, 
amelyet a szigetek őslakói állítottak fel.

Tucatnyi éve utazott el innen, de láthatóan semmi sem 
változott. Felgyorsította a lépteit, és azon gondolkozott, va-
jon életben van-e a nagyapja.

Amikor a ház közelébe ért, feltárult a bejárati ajtó, valaki 
kilépett, és Ramsay felé fordította a tekintetét. Nem férfi 
volt, hanem egy magas nő. A szélben a szürke ruhája tagad-
hatatlanul nőies idomokra tapadt. Ugyanaz a szél úgy lobog-
tatta vörösarany haját, mint egy hadi zászlót.

Kisimította az arcából a szélhordta fürtjeit, és a sarki 
szélnél hidegebb hangon tette fel a kérdést:

– Mi tartott ilyen sokáig, Kai?
A férfi megtorpant, és a nőre bámult. Amióta elhagyta a 

szigetet, a sovány kis Signy Mathesonból csoda szép északi 
istennő lett!

Signy nővérének a szerelmeseként gyakran látta a kis-
lányt. Nagyon aranyos gyermek volt, tele energiával, kíván-
csisággal, és a beszéde értelmes, gyors volt. Feltételezte, hogy 
mogorvaságának az oka a földesúr közelgő halála lehet. Az 
öregúr Gisela halála után magához vette Signyt a házába, és 
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apja helyett az apja volt. Ramsay nagyapja a leveleiben gyak-
ran emlegette a lányt. És most Signy őt is el fogja veszíteni, 
ahogyan elveszítette már az egész családját.

Ramsay angolul szólalt meg:
– Örülök a találkozásnak, Signy Matheson! A  földesúr 

még az élők sorában van?
A nő összevonta a szemöldökét.
– Még él, de már csak alig. Szerencse, hogy időben érkez-

tél. Remélte, hogy a megbízhatatlan unokája időben megér-
kezik, és még utoljára le tudja teremteni.

Signy norn nyelven válaszolt, Thorsay hagyományos 
nyelvjárásában. Gonoszkodó tekintete arról árulkodott, hogy 
szerette volna megtudni, érti-e még ezt a nyelvet a férfi. 
Ramsay éveken át nem hallotta az ősi dialektust. Szüksége 
volt egy percre, hogy az agya átálljon, és megértse a szavakat, 
de mindig is nyelvtehetség volt. Elengedte magát.

– Örömmel hallom, hogy még él – felelte norn nyelven. 
– Láthatom?

– Azt hiszem, ébren van, de nagyon gyenge. Nem sokáig 
bírja már.

– Akkor nem vesztegethetem az időmet – mondta Ram-
say, és a lépcső felé indult, amely a nagyapja lakosztályához 
vezetett, de Signy egy mozdulattal leállította.

– A könyvtárban helyeztünk el egy ágyat a számára.
Ez azt jelentette, hogy a nagyapja nem volt már képes a 

lépcsőn járni, és egyszerűbb volt a földszinten ápolni.
– Azt hiszem, mindig is az volt a kedvenc szobája.
– És a te holmidat hová vitessem? – kérdezte unott han-

gon Signy.
Ramsay megértette, hogy azt akarja megtudni, hogy el-

foglalja-e a földesúr szobáit. Nem. Nem költözik be oda, amíg 
él a nagyapja. Sőt, talán sohasem kerül erre sor.
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– Ha szabad még a szobám, az megfelelne. Ha nem, bár-
melyik szoba megteszi.

– Akkor legyen a régi szobád. Azóta üresen áll, amióta 
elmentél az egyetemre.

Ramsay morc arckifejezéssel kurtán bólintott, és átsie-
tett a házon. A könyvtár tágas volt, a ház egyik sarkát foglal-
ta el, két irányba nyíltak az ablakai. A könyvespolcok a meny-
nyezetig értek. A  könyvtár mindig is Thorsay urainak a 
büszkesége volt, méretei és a minősége miatt.

A hosszú dolgozóasztal helyén egy ágy és egy kisebb asztal 
állt, amelyen lámpa, orvosságos üvegcsék és könyvek sorakoz-
tak, valamint egy nagy szürke macska pihent. Egy szeme volt, 
és tépett fülei. A  macska az érkezőre bámult, Ramsay pedig 
igyekezett legyűrni az undort, amit a betegszoba orvosságsza-
ga és a beteg test kipárolgása okozott. Duncan Ramsay magas, 
erős testfelépítésű férfi volt, és most megdöbbentő volt elnézni 
csontsovány, ijesztően lefogyott testét a takarók alatt. Egy 
szörnyű pillanatig Ramsay azt hitte, az öreg már halott.

Akkor a nagyapja felé fordította a fejét, világoskék szeme 
pislogott.

– Hát hazaértél, Kai... – Nehezen suttogva ejtette ki a 
szavakat. – Úgy festesz, mint aki egy cethalból mászott ki.

– Hosszú az út Konstantinápolytól idáig, és Dundeetól 
az utolsó szakaszon a széllökések egymást érték. – Ramsay 
mosolyogva egy széket húzott az ágyhoz, és úgy ült le, hogy 
láthassa a nagyapja arcát. – Örülök, hogy még megvan, saj-
náltam volna, ha ilyen messziről hazajövök, és nincs senki, 
aki sértegetésekkel üdvözölne.

A földesúr nevetett, a nevetés köhögésbe fordult, mert a 
tüdeje már nagyon gyenge volt. Ramsay megdermedt, nem 
tudta, hívjon-e segítséget, de a köhögés elállt, és reszelős 
hangon megszólalt a nagyapja:
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– Tölts nekem abból a whiskyből!
– Szabad? – kérdezte Ramsay, és felállt, az asztalhoz 

ment, hogy eleget tegyen a kérésnek.
– A pokolba is, miért hagynám abba? Féljek attól, hogy 

megöl?
– Ezzel nehéz volna vitatkozni. – Ramsay az asztalhoz lé-

pett a whiskyért, és a szürke macska unottan meglegyintette 
a mancsával. A férfi mosolyogva elhúzta a kezét. A nagyapja 
mindig is kedvelte a macskákat.

– És kicsoda a félszemű barátod?
– Természetesen Odin, a vikingek félszemű főistene. – 

A földesúr kinyújtotta sovány kezét, és megvakarta a macska 
nyakát. Cserében az állat hangosan dorombolni kezdett. – Ez 
az Odin nem isten, de ő a környék összes macskájának az ura.

Ramsay ezalatt elővette az üveg whiskyt és két poharat.
– A macska is iszik whiskyt?
– Csak ha beleöntöd a tejszínbe.
– Ami a különcségeket illeti, örülök, hogy a Skellig-ház 

még őrzi a hírnevét.
A nagyapja reszkető kézzel vette át a poharat, de nem lö-

työgtetett ki belőle semmit, amikor egy nagy korttyal lenyel-
te az adag felét.

– Nem gondoltam, hogy hazajössz. Azt hittem, Konstan-
tinápolyt választod, és az átkozott régi köveidet.

Ramsay-ben többféle érzés kavargott: bosszankodás, 
derű és megkönnyebbülés, mert látta, hogy a vén ördög még 
mindig önmaga volt, gyengülő testi ereje ellenére.

– Tud mondani olyan esetet, amikor megszegtem a sza-
vamat?

– Ilyen nem fordult elő, de biztosan érezted a csábítást.
– Csak rövid ideig. – Ramsay óvatosan kortyolt az italból, 

a helyi párlatok a vasat is kimarták. Ez azonban Callan volt, 
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a sziget legjobb márkája, selymes, érett whisky, benne Thor-
say füstje és tőzege. Az otthon ízei. Ivott még belőle. – Tud-
tam, hogy a nagyanyám kísérteni fog, ha nem térek haza.

– Úgy bizony! – horkantott fel nevetve Duncan. – Caitlin 
a túlparton vár rám, türelmetlenül toporog, mert még mindig 
nem csatlakoztam hozzá.

Ramsay maga elé képzelte a jelenetet. A  szülei halála 
után a nagyszülei nevelték. A nagyanyja, Caitlin igazi thor-
saybeli asszony volt, erős, gyönyörű, és büszke a független-
ségére.

– Tudom, hogy igaza van, és hogy maga is türelmetlenül 
várja, hogy viszontláthassa őt.

A nagyapja morgott valamit, ami nem volt sem helyeslés, 
sem tagadás. Ramsay úgy érezte, ideje témát váltani.

– Hoztam magának egy ajándékot – mondta.
A kabátja belső zsebéből elővett egy antik pénzérmét. Az 

arany megcsillant a gyenge napfényben, amikor nagyapja gö-
csörtös kezébe helyezte az érmét.

– Görög vagy római? – sandított a pénzre Duncan.
– Nem, annál sokkal régebbi. Egy olyan ókori civilizáció 

terméke, amelyről nem sokat tudunk. Ez a nép a Földközi- 
tenger keleti medencéjében élt, és kánaánitáknak vagy föní-
ciaiaknak hívták őket.

– Mint a Bibliában?
– Igen, bár nem tudni pontosan, mit is jelentett az elne-

vezés. Úgy tűnik, a Mediterráneum keleti medencéjében élő 
többféle népre is alkalmazták. A görögök föníciaiaknak hív-
ták őket. A  föníciaiak kiváló tengerészek voltak. A  kereske-
delmi útvonalaik behálózták a Földközi-tengert, és még azon 
túl is terjedtek. Ha közelebbről megnézi az érmét, láthatja, 
hogy az egyik oldalán egy fegyveresekkel megrakott hajó lát-
ható, és valamilyen tengeri szörny.
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– Ó! – szólalt meg érdeklődve Duncan. – Mint a mi vi-
king őseink.

– Pontosan. És a vikingekhez hasonlóan városokat, tele-
peket hoztak létre, amelyek kereskedelmi kikötők lettek.

– Ők alkották az úgynevezett tengeri arisztokráciát, a 
thalasszokráciát – mondta Duncan. Amikor meglátta Ramsay 
arckifejezését, rekedten felnevetett. – Nem is gondoltad, 
hogy megőriztem a görögtudásomat, ugye? A  tengeri arisz-
tokraták olyan emberek, akik a partvidéken telepedtek le, de 
nem voltak érdekeltek a belső, szárazföldi területek meghódí-
tásában.

Megfordította az érmét, és a másik oldalon látható, dom-
bornyomott fejet vizsgálta.

– És ki ez a göndör hajú fickó?
– Fogalmam sincs róla – felelte vidáman Ramsay. – Felte-

hetően egy király, de még sokat kell tanulni, mire választ tu-
dunk adni az ilyen kérdésekre. Rengeteg olyan ókori civilizá-
ció van, amelyekről szinte semmit sem tudunk. Utazásaim 
alatt sok időt szenteltem annak, hogy a föníciaiak nyomára 
bukkanjak. Emiatt csaknem megöltek Portugáliában. Nem 
hiszem, hogy elmeséltem már magának az egész történetet.

A nagyapja a hozzá illő méltósággal vonta össze fenyege-
tően a szemöldökét.

– Pár éve történt. Azt írtad, hogy ellátogattál Portóba, 
hogy megnézd a város közelében található romokat, de a 
francia megszállók odaértek, és te sietve távoztál.

– Ez így igaz, de ez a látogatás ennél sokkal izgalmasabb 
volt. – Ramsay magában arra gondolt, hogy az „izgalmas” vé-
gül is csaknem azt jelentette: „halálos”. – Porto a Douro folyó 
torkolatának északi partján terül el, a déli parton a kis Gaia 
városka található. A folyón átívelő hidakat lerombolták, hogy 
megállítsák a franciák előnyomulását, de Porto kétségbeesett 
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lakosai menekülni szerettek volna, és kis csónakokból össze 
is tákoltak egy ideiglenes hidat.

– Erről olvastam – szólt közbe Duncan elhaló hangon, de 
érezhető érdeklődéssel. – A  csónakokból készült híd össze-
omlott. Sokan a hídról a vízbe estek, és megfulladtak. Köztük 
sok nő és gyermek.

Ramsay komoran bólintott.
– Senki sem tudta a halottak valós számát, és nagy volt a 

zűrzavar, mert a parton állók igyekeztek kimenteni a lehető 
legtöbb áldozatot. Én ahhoz a csoporthoz tartoztam, amelyik 
az apácákat és kislány növendékeiket mentette. Hatékonyan 
dolgoztunk, de köztünk több brit polgár is volt. Egy francia 
ezredes elfogott mindenkit, akit gyanúsnak talált, és bezárt 
bennünket egy pincébe, azzal, hogy másnap reggel agyonlő-
nek mint brit kémeket. Négyen voltunk britek, az ötödik tár-
sunk egy királypárti francia volt, aki szerencsétlenségére be-
került a gyanúsítottak közé.

Az öregúr felvonta bozontos szemöldökét.
– Nyilvánvaló azonban, hogy nem haltál meg.
– A csoport egyik tagja kieszelt egy menekülő útvonalat. 

Együttműködve sikerült még hajnalhasadta előtt elmenekül-
nünk – magyarázta Ramsay. – Emlékezetes éjszaka volt. Mi-
után osztoztunk a rossz brandyn és a veszélyen, mi, öten a 
magunk módján továbbra is tartottuk a kapcsolatot. Meglepő 
módon mind az öten túléltük a háborúkat.

– Ezért hálás vagyok – mondta Duncan sípoló hangon. 
– Az itt élő embereknek nagyobb szükségük van rád, mint a 
holt köveknek. Sok a tennivaló Thorsayn.

– És rám van szükség ehhez? A tény, hogy az unokája va-
gyok, még nem biztosíték arra, hogy én vagyok a legjobb vá-
lasztás – mondta ki őszintén Ramsay. – Itt nőttem fel, de éle-
temnek csaknem a felét máshol töltöttem.
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– Thorsaynek új ötletekre és új energiákra van szüksége. 
Te született vezető vagy, és te vagy Thorsay reménysége, ami 
a jövőt illeti. – Duncan hangja alig volt hallható. – A napi fel-
adatokat megtanulhatod Signytől. Ő az utolsó években igazi 
istenáldása volt.

– Kinevezhetnéd őt földesúrnak – mondta félig komo-
lyan Ramsay.

Duncan arcán halvány mosoly jelent meg.
– Gondoltam erre is. De ő nem közeli vérrokon. Norvé-

giában született. És nő.
– Ez mind igaz, de így is jobb földesúr lenne belőle, mint 

belőlem.
– Valószínűleg – sóhajtott Duncan, és lehunyta a szemét. 

– Feleségül kell venned őt.
Ramsay csak ámult, nem tudta, hogy ez komoly javaslat 

volt-e. Bizonyára nem! De a társalgás véget ért, mert a nagy-
apja elaludt. Eltűnt a lelkes érdeklődés az öregúr arcáról, lát-
hatóan a halál küszöbéhez érkezett. Ramsay fáradtan felállt, 
Odin leugrott az asztalról az ágyra, és összekuporodott az 
öregúr jobb oldalán. Egy utolsó pillantást vetett az egyetlen 
szemével Ramsay-re, aztán lehunyta, az orrát a farka alá dug-
ta, és elaludt.

Ramsay kiment a betegszobából. Érezte a hosszú út súlyát, 
és nyomasztották a vele szemben támasztott elvárások. Örült, 
hogy nem volt a közelben senki sem. Hirtelen friss levegőre 
szomjazott, kiment a házból, dél felé tartott az ösvényen, 
amely a tenger fölé emelkedő szirtek mentén vezetett. A szél 
felfrissítette a gondolatait, és a lábának jólesett a mozgás.

Az ösvény Clanwickbe vezetett, Thorsay központi szigete 
fővárosába, amely egyben a legnagyobb város volt. Clanwick 
a szigetek legjobb kikötőjében épült, és ott volt a kereskede-
lem központja.
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Thorsayt számos sziget alkotta, némelyikük csak hullá-
mok verte szikla volt. A nagyobb szigeteken laktak, általában 
néhány család, amelyek halászattal és mezőgazdasággal fog-
lalkoztak. Gyerekkorában Ramsay úgy ismerte a lakott szige-
teket, mint a tenyerét. Felnőve mindig úgy tekintett Thorsay-
re, mint ami összefonódott a sorsával. Most elgondolkodott, 
mi a csudát kezd itt önmagával a rá váró hosszú évek alatt?

Az ösvénytől balra sekély vizű kis öböl nyílt, kellemes 
tengerparttal, ahol Ramsay és a többi gyerek úszni szokott. 
A helyi fókák kedvenc napozóhelye volt ez a partszakasz. Mo-
solyogva nézte a homokon pihenő féltucatnyi sötét bundás, 
könnycsepp formájú állatot. A  fókák és az úszók általában 
nem törődtek egymással. Az embereknek harmóniában kel-
lett élni a természettel, hogy életben maradjanak ezeken a 
távoli, északi szigeteken.

A  partvonal egyre meredekebb lett, az alacsony szirtek 
egyetlen meredek sziklafalba nőttek össze, amely az Észa-
ki-tenger fölé magasodott, és közben a hullámok vadul csap-
kodták a szikla tövét. A legmagasabb ponton állt néhány vi-
harvert pad az olyan sétálók számára, akik meg akartak 
pihenni, és élvezni akarták a kilátást.

Ramsay nem vett tudomást a padokról, az elé táruló tájat 
nézte. Jobbról a távolban látható volt Clanwick, látta a kikö-
tőbeli hajók árbócait és a Szent Magnus-székesegyház masz-
szív tornyát, amely a házak és üzletek fölé magasodott.

Közvetlenül vele szemben kis szigetecske ringott a vízen, 
amelyet sziklák vettek körül. A helybeliek úgy nevezték: a bál-
na és a lányai.

Igencsak messze jutott Kis-Ázsia sivatagjaitól és hegyeitől. 
A  tekintete a sziklaszirt alapzatán szétporló hullámokra té-
vedt. Köztudott volt, hogy a kétségbeesett emberek innen le-
ugorva igyekeztek gyorsan véget vetni a nyomorúságuknak.
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– És miért nem ugrasz le? – szólalt meg mögötte egy erős
női hang. – Sok bajtól kímélnél meg mindenkit.

Ramsay meglepődött, hogy nincs egyedül. Megfordult, 
ott állt előtte Signy Matheson, és lángoló tekintettel figyelte 
őt. A haját és aranyos vállkendőjét lobogtatta a szél.

– Sajnálom, de nem vagyok az az öngyilkos fajta – felelte
kedvesen Ramsay. – Haragszol, mert én leszek az örökös, bár 
te rengeteget dolgoztál Thorsayért? Azt javasoltam a nagy-
apámnak, hogy téged jelöljön ki az új földesúrnak, de számos 
okot felsorolt, amelyek ezt lehetetlenné teszik. Nagy kár, 
mert te sokkal jobban végeznéd ezt a munkát nálam.

– Ez igencsak valószínű – mondta a nő parázsló tekintet-
tel. – De én nem ezért akarom, hogy elmenj.

– Talán irigyled, hogy én utazhattam, és te nem? – kér-
dezte halkan Ramsay. Egykor a hosszúra nyúlt fiatal lányt le-
nyűgözték a fiú távoli helyekről szóló könyvei és térképei.

A nő összevonta a szemöldökét, és szinte kiköpte a sza-
vakat:

– Látni sem bírlak, mert megölted a nővéremet!


