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Előhang

Az Úr ezerháromszáztizenharmadik esztendejében... Miután közel 
hét évet háborúzott, Robert the Bruce a szinte biztos vereség 
elől egy valószínűtlen visszavágással fordított az események 
menetén, és csaknem teljes királyságát visszafoglalta a vele 
szembeszegülő angol és skót földijeitől.

Az angolok a közelgő végső erőpróbára készülnek, Skóciá-
ban azonban továbbra is vannak még ellenállási gócok azzal a 
férfiúval szemben, akit hamarosan I. Róbert királynak nevez-
nek. Ezek között van Galloway, a zűrös délnyugati tartomány, 
amelyet Skócia legkeresettebb embere, Dugald MacDowell, a 
MacDowell klán könyörtelen feje vezet.

Személyes ügy lett Bruce számára, hogy őt térdre kénysze-
rítse, hiszen a MacDowellek okozták a legnehezebb perceket 
neki a trón megszerzéséért folytatott harcban.

A  leendő király e fontos feladat teljesítésével Eoin Mac-
Leant bízza meg, a felföldi harcosokból álló elit és titkos seregé-
nek egyik nagy hírnevet szerzett tagját, akinek ugyancsak sze-
mélyes oka van arra, hogy a MacDowellek megsemmisítésére 
törekedjen.

Ám a bosszú soha nem olyan könnyű, mint amilyennek lát-
szik, és végül Eoin szembesülni kényszerül az őt kísértő múlttal 
– vissza kell térnie abba az időbe, amikor Bruce még nem for-
mált igényt a koronára.
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Első fejezet
Anglia, Durham megye, Barnard vára közelében,  

Szűz Mária-templom, 1313. január 17.

Átkozottul tökéletes nap volt egy esküvőhöz. Eoin MacLean, aki 
az egészet eltervezte, hogy csapdába ejtse a legkeresettebb sze-
mélyt Skóciában, értékelte a helyzet iróniáját.

A hetek óta viharfelhők mögött megbújó nap éppen ezt a 
tél közepi dátumot választotta az ismételt előbukkanásra, és ra-
gyogóan sütött a latyakos angol vidéken, minek folytán a temp-
lom körül csillogott a sűrű növésű fű, a még a fákon maradt 
 levelek pedig borostyán- és aranyszínű fénnyel ragyogtak. Emel-
lett, sajnálatos módon, a páncéljuk is csillogott tőlük, követke-
zésképp nehezen tudtak a tájba belesimulni. Bruce emberei szá-
mára szokatlan volt a hosszú páncéling; jobban kedvelték a 
cotunt, a kevésbé súlyos, mellvértként szolgáló, rövid, gyapottal 
kitömött fekete bőrkabátot, de ezúttal szükségük volt rá.

A templom mögötti erdős domboldalról, e nagyszerű kilá-
tást nyújtó pontról a Tees folyó melletti falucska a hatalmas 
Barnard-vár árnyékában roppant bájos és festői látványt nyúj-
tott. Tökéletes háttér az ugyancsak bájos menyasszonynak és 
angol lovag vőlegényének.

Eoin összepréselte a száját, és csak egy parányi résen át lát-
szott a férfiban fortyogó keserűség. Már-már szégyenletesnek 
tűnt, hogy tönkreteszi az esküvőt. Csakhogy közel hat éve várt 
erre a pillanatra, és semmi sem akadályozhatta meg – legkevés-
bé a menyasszony és a vőlegény boldogsága –, hogy elkapja 
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a  férfit, aki Robert the Bruce uralkodása alatt a legszörnyűbb 
csapást mérte rájuk. Pedig akadt belőlük jó néhány.

Most megtörténik! Elkapják Dugald MacDowellt, Galloway 
ősi kelta királyságának a fejét, a Bruce uralmával szembeszálló 
skótok utolsó jelentős vezérét, akinek a lelkén hétszáz ember 
lemészárlása szárad, köztük Bruce két fivéréé. A gazember éve-
ken át kicsúszott a kezükből, de végre-valahára hibázott!

Hogy ez a hiba éppen a menyasszony iránti vonzalma, már 
csak megkoronázta a helyzetet, mert valójában Eoin ostoba 
vonzalma ugyanazon asszonyszemély iránt lendítette mozgás-
ba a szerencsétlen történéseket.

Ösztönösen a prémes bőrerszényében lapuló elefántcsont 
faragvány után nyúlt. Meglelte, miként a rongyosra olvasott 
pergamendarabkát is. Ezeket amolyan talizmánoknak tekintet-
te; egyik a másik emlékét hozta elő. Soha nem indult csatába 
nélkülük.

– Biztosra veszed, hogy itt lesz?
Eoin a hozzá szóló férfi felé fordult: felföldi társa, Ewen La-

mont egyike volt a tucatnyi, e veszélyes, az ellenséges vonalak 
mögötti küldetésre kiválasztott harcosoknak. Jóllehet Bruce 
maga vezetett rajtaütéseket Durham ellen a megelőző nyáron, a 
királynak támogatásul ott volt a hadserege. Ha viszont Eoin tu-
catnyi embere bajba kerül, csak magára számíthat, lévén több 
mint százötven kilométerre voltak a skót határtól. Természete-
sen neki kell gondoskodnia arról, hogy ez ne történjen meg.

Opugnate acriter – támadj erővel! És pontosan így járt el, 
ezért kapta a „Bajnok” nevet Bruce titkos, kiváló felföldi harco-
sainak csapatában. Mint a ráverő, aki erős kalapácsütésekkel 
dolgozik a kovácsmester keze alá, Eoinnak a csaknem az őrület-
tel felérő „kalóz” harcmodora mindig rendkívüli pusztítást vég-
zett az ellenség soraiban. Ma sem lesz ez másként – leszámítva, 
hogy a terve talán még a szokásosnál is vakmerőbb (és bolon-
dabb). Ami azért elég sokatmondó.

Eoin állta a barátja pillantását, akinek a szeme épp csak ki-
látszott a sisakrostélyon át.
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– Hogyne! Semmi sem tarthatja távol MacDowellt a lánya 
esküvőjétől.

Maggie – Margaret – tervezett esküvőjének híre véletlenül 
jutott a tudomására. Eoin, Lamont, Robbie Boyd és James 
 Douglas egy hónapja Edward Bruce, a király egyetlen élő fivére 
társaságában Gallowayben időztek, és minden tőlük telhetőt 
megtettek, hogy megnehezítsék a kapcsolattartást a Skócia dél-
nyugati tartományában lévő MacDowell-várak és az őket ellátó 
angliai Carlisle vára között. Eme „zavarok” egyike során a ke-
zükbe került egy köteg levél, köztük egy Sir John Conyerstől, a 
Barnard-vár Warwick earlje által kinevezett parancsnokától, aki 
írásban közölte az esküvője időpontját MacDowell „hőn szere-
tett” leányával. Dugaldnak nyolc fia volt, ám csak egyetlen 
 leánya, tehát nem férhetett kétség a menyasszony személyéhez.

Lamont hosszan, mindentudóan nézett rá.
– Szerintem ugyanezt rólad is el lehetne mondani.
Eoin szája mosolyra húzódott, de több volt benne a düh, 

mint a pajkosság.
– Ebben igazad van.
Ezt az esküvőt a világ minden kincséért sem hagyta volna 

ki. Csak még élvezetesebbé vált attól, hogy egyúttal foglyul ejt-
hette leggyűlöltebb ellenségét. Két elmaradt adósságát is ren-
dezheti ezen a napon.

De az ördögbe is! Mennyit kell még várni? Mindig nyugta-
lanság gyötörte egy-egy bevetés előtt, a mostani azonban felül-
múlta a megszokottakat. Te jó ég, hiszen a keze is szinte remeg!

Akár nevethetne is, ha nem tudná az okát. Az, hogy ennyi 
év után is ilyen erősen hat rá a lány – főként azok után, amit el-
követett –, már eléggé felmérgelte ahhoz, hogy bármilyen nyug-
talanságot elnyomjon magában. Hideg volt, akár a jég. Kemény, 
akár az acél. Rajta semmi sem hatol át. Hosszú ideje semmi.

Végre-valahára lovasok tűntek fel a felvonóhídon; az egyi-
kük kék-fehér lobogót tartott a kezében, jelezve a vőlegény ér-
kezését.

Eoin lehajtotta a sisakja rostélyát, megigazította a súlyos, 
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kényelmetlen páncélinget, magára kanyarította a lopott kö-
penyt, amely nem véletlenül pompázott ugyancsak kék és fehér 
színekben.

– Álljatok készen! – szólt oda a társának. – Bizonyosodj 
meg róla, hogy mindenki tudja, mi a teendője, és várjatok a jel-
zésemre!

Lamont bólintott, de nem kívánt szerencsét. Eoinnak nem 
volt szüksége rá. Ha stratégia vagy terv szükségessége merült 
fel, senki sem bizonyult jobbnak náluk. Mindenkinek túljártak 
az eszén, mindenkit legyőztek, mindenkit becsaptak, és ha a 
szükség úgy kívánta, jobban is harcoltak. Lehetséges, hogy hat 
évvel ezelőtt MacDowell legyűrte, de Eoin ma egyenlíteni fog.

– Bàs roimh Gèill! – mondta Lamont.
Inkább a halál, mint a behódolás. Ez volt a felföldi harcosok 

jelmondata, és ha szerencséjük van, Dugald MacDowellé is.

Azt teszi, amit tennie kell. Margaret ebben biztos volt. Csaknem 
hat év telt el. A  gyászidő már bőven letelt. Megérdemli, hogy 
boldog lehessen. És ami még ennél is fontosabb, ideje, hogy a fia 
egy jó ember keze alatt nőjön fel. Aki kedves. Akit a vereség nem 
keserített meg.

Mindez azonban nem magyarázta meg, miért van fent haj-
nal óta, miért szaladgál fel és alá, miért nem tud egy helyben 
megülni. Miért ver úgy a szíve, mintha rettegne? Ez több volt az 
esküvő napján szokásos izgatottságnál.

Az első esküvőjén cseppet sem volt ideges. A  mellkasa 
ugyan összeszorult – de épp csak egy pillanatra –, amikor a gon-
dolatai egy-két pillanatra visszatértek arra a hét esztendővel ez-
előtti időpontra, amikor minden olyan tökéletesnek tűnt. Any-
nyira boldog volt! Szerelmes, reményteli jövő elé néző. Úgy 
érezte, elszorul a szíve, majd nagyot sóhajtott.

Egek, mennyire naiv és buta volt akkor! Milyen pimasz és 
magabiztos! Hogy majd minden úgy alakul, ahogy szeretné. Ta-
lán jót tett volna némi aggály...
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De hát olyan fiatal volt – túl fiatal! Tizennyolc éves. Ha 
visszamehetne az időben, és újra megtehetné, immár érettebb 
fejjel...

Nagyot sóhajtott. Nem, a múltat már nem lehet megváltoz-
tatni. A  gondolatai visszatértek a jelenre. És itt is kell marad-
niuk, miközben egyfolytában arra összpontosított, ami az egye-
düli jót jelentette abból a fájdalmas időszakból. Aki kihúzta a 
sötétségből, és arra kényszerítette, hogy megpróbáljon újra élni. 
Az ötéves fia, Eachann – akit Angliában Hectornak szólítottak.

A fiú hálókamrája szomszédos volt az édesanyjáéval abban 
az angliai udvarházban, ahol az elmúlt négy évben éltek, mi-
után Margaret apja menekülni kényszerült Skóciából. Anya és 
fia azonban ezen a reggelen végleg elhagyja Temple-Coutont. 
Az esküvői szertartás után Barnard várába költözik a jegyesé-
vel, pontosabban a férjével, javította ki magát, miközben egyre 
csak próbálta figyelmen kívül hagyni háborgó gyomrát és sza-
bálytalan szívverését (e kettőnek semmiképp nem volna szabad 
egyszerre jelentkeznie!).

Inkább mosolyt erőltetett az arcára, és szeretettel teli pil-
lantást vetett a fiára, aki az ágya szélén ült, vékonyka lába leló-
gott, szőke feje előrebukott.

A  totyogóként még egészen világosszőke, selymesen puha 
hajfürtjei immár kezdtek sötétebbé válni. Olyan, mint az apjáé. 
Sok mindenben hasonlított az édesapjára, tehát szívfájdalmat 
kellene okoznia, ha csak ránéz. De nem így állt a helyzet. Csak 
öröm ébredt a szívében. A  halál nem követelhette magának 
mindazt, ami az édesapjából tovább élt Eachannban. A fia teljes 
mértékben az övé, ahogyan a férje soha nem volt az.

Margaret mosolygott, a keble pedig dagadt a büszkeségtől, 
mint mindig, amikor a fiúra pillantott.

– Mindened megvan?
A  fiú felnézett. Halványkék szemét látva az édesanyjának 

ismét eszébe jutott, mennyire hasonlít a gyerek a férfira, akinek 
a vére ez a fiúcska. Eachann komolyan bólintott. E gesztusban 
is az apjára emlékeztetett.
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– Azt hiszem, igen.
Margaret körbejárta a két nagy fa utazóládát, és eközben 

– biztos, ami biztos alapon – szemügyre vette a helyiséget. A fia 
csizmás kis lába alatt sötét falapra lett figyelmes.

Az anyja pillantását követve Eachann észrevétlenül meg-
próbálta azt az ágy alá rúgni.

Margaret összevont szemöldökkel ült le mellé. A  gyerek 
nem nézett rá. Margaretnek azonban nem is kellett látnia a fia 
arcát ahhoz, hogy tudja, feldúlt.

– Miért nem akarod a sakktáblát magaddal hozni? Azt hit-
tem, ez a kedvenc játékod.

A kisfiú elvörösödött.
– Nagyapa azt mondta, túl nagy vagyok már ahhoz, hogy ba-

bákkal játsszak. Gyakorolnom kell a kardforgatást, különben 
éppolyan áruló fatty leszek, mint amilyen az apám volt. – A fiúcs-
ka elszántan összepréselte a száját, és ez kísértetiesen emlékez-
tetett a nagyapja egyik vonására. Az asszony arra gondolt: ugyan 
miként lehetséges, hogy sosem vette észre a saját apja rossz tu-
lajdonságait, amíg a fia vissza nem tükrözte azokat? – Nem va-
gyok áruló! Ledöntöm azt az átkozott vérszívót a trónjáról, és 
Jó János király visszakapja a koronáját, még ha ennél többet 
nem is tudok tenni! – Az asszony hátán újra csak a hideg futká-
rozott: egészen úgy beszél ez a gyerek, mint a nagyapja! A kisfiú 
félrehajtott fejjel nézett az édesanyjára. – De mit jelent az a szó, 
hogy fatty?

– Olyasmi, ami te sosem leszel – felelte Margaret, és szoro-
san magához ölelte a gyereket. Ennek a szónak a jelentésével 
nem kell a továbbiakban foglalkoznia.

Ha bizonyítékra volt szüksége ahhoz, hogy biztosan a lehe-
tő legjobbat cselekszi, az máris előállt. Jóllehet Margaret sze-
rette az édesapját, de nem akarta, hogy a fiát rossz irányba te-
reljék a nagyapja csalódásai. Nem hagyhatja, hogy Eachannból 
keserű és dühös ember váljék, aki úgy véli: ellene van az egész 
világ. Aki abban tobzódik, hogy ő az utolsó, „igazi” hazafi, aki 
Balliolként a trónra jogot formálhat, és az egyetlen jelentős 
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skót nemes, aki még nem hajtott fejet a trónbitorló Robert the 
Bruce előtt.

Margaret értette az édesapja dühét – és kezdetben együtt 
búslakodott is vele a történtek felett –, de ettől még nem akar-
ta, hogy a fiából a nagyapja miniatűr mása váljon. Bár Eachann 
apja „áruló fattyú” volt, Dugald MacDowell szerette egyetlen 
unokáját. Amikor megemlítette, hogy szeretné, ha Eachann az 
ő fegyveres testőre, Tristan MacCan keze alatt nevelkedne fel, 
mert így a közelében maradna, Margaret megkapta a végső lö-
kést, hogy elfogadja Sir John Conyers házassági ajánlatát.

Amint a következő esztendőben majd elérkezik a pillanat, 
és a fia kikerül a fennhatósága alól – Isten adjon erőt ennek az 
elviseléséhez! –, Sir John gondoskodik majd az elhelyezéséről, 
nem pedig a nagyapja. Egy angol lovag fegyver- és pajzshordo-
zójának lenni mindenképp jobb, mint olyasvalakinek, aki teljes-
séggel az ő apja hatása alatt áll, sőt a gyermekkori barátja. A fia 
biztonságát mindennél előrébb valónak tekintette.

– A sakkfigurák nem babák, édesem! – Előhúzta a rácsvona-
lazott fatáblát és a szeretettel kifaragott-befestett bábukat. Né-
melyikről már kissé lepattogzott a festék, és a gondosan meg-
festett ábrázatok megkoptak. Ő tanította meg a hároméves 
Eachannt sakkozni. A kisfiú többnyire önmaga ellen játszott, az 
anyjának ugyanis komoly erőfeszítései ellenére sem volt türel-
me a játékhoz. A fiúcskának annál inkább. Nagyszerűen ment 
neki, és Margaret rendkívül büszke volt rá. – Királyok játéka 
ez! – mondta keserédes mosollyal. – Édesapád is sakkozott.

A kisfiú meglepődött. Több oka is volt annak, hogy ritkán 
hallott édesanyjától az apjáról – részben, mert az asszonyban 
fájdalmat ébresztettek az emlékek, részben, mert már az emlí-
tése is éktelen haragra gerjesztette az anyja családját. Eachann 
közelében mindnyájan úgy tettek, mintha az áruló fattyú soha 
nem is létezett volna, csakhogy a fiú arcára minden ilyen alka-
lommal kiült a kíváncsiság. A családtagok aligha ítélték meg jól 
a helyzetet.

– Tényleg? – kérdezte a fiú.
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Az asszony bólintott.
– Ő tanított meg engem is sakkozni. A nagyapád soha nem 

tanult meg, ezért olyan... – Nem is tudta, hogyan fogalmazzon. 
– Ezért nincs azzal tisztában, mennyire hasznos is lehet a sakk 
egy harcos számára.

A gyerek úgy nézett rá, mintha az anyja megbolondult volna.
– Hogyan?
Az asszony elmosolyodott.
– A táblát diszkoszként el lehet hajítani, a bábuk pedig pa-

rittyában hasznosíthatók!
A gyerkőc a szemét forgatta. Hiába volt csak ötesztendős, 

az anyja semmit sem tudott „csak úgy” bemesélni neki. Tudta, 
mikor tréfál.

– Ugyan már, anya! Nem volna hasznavehető fegyver.
Az arckifejezése annyira hasonlított az édesapjáéra, hogy az 

asszony – sírás helyett – elnevette magát. Ha bárkinek bizonyí-
tékra lett volna szüksége arra, hogy márpedig a modorosságok 
is örökölhetőek, Eachann volna rá az élő példa.

– Megfogtál, igazad van! Csak tréfáltam. Elolvastad a többi 
fóliánst is, amit Christopher atya talált neked?

Eleinte együtt olvastak, de a gyereknek nem volt türelme 
ahhoz, hogy az édesanyjára várjon. Miként a sakkban, a fia az 
olvasásban is gyorsan felülmúlta az asszony nehezen megszer-
zett tudományát.

Eachann bólintott.
Az édesanyja így folytatta:
– Leónidasz spártai király nagyszerűen bánt a karddal, de 

nem ettől vált kiváló vezetővé, és nem ezért tartott fel oly sok 
perzsát a thermopülai csatában. Hanem a gondolkodásával. 
Tervezett, stratégiát dolgozott ki, és a maga előnyére fordította 
a terep adottságait.

Eachann arcocskáján széles mosoly terült szét.
– Ahogyan az ember tervez és stratégiát gondol ki a sakkban.
Margaret bólintott.
– Édesapád is ezt csinálta, mégpedig különleges tehetség-



21

gel. Nem ismertem nála okosabb embert. Ahogy te ránézel a 
sakktáblára, és nyomban tudod, mit kell tenni, ő a csatatéren 
tudta ugyanezt, bármilyen sereget mért is fel a pillantásával. 
Mindegyik ellenségét le tudta győzni anélkül, hogy kardot rán-
tott volna.

Bár Eachann édesapja a legszívesebben a harci bárdját hasz-
nálta, miként nevezetes nagyatyja, akiről elnevezték, Gillean- 
na- Tuardhe (Szent János szolgája), Gill Eoin is. Azzal is ügyesen 
bánt. De Margaret nem akarta ezt most előhozni. Ígéretes neve 
ellenére – hiszen az ókor egyik legkiválóbb harcosa, a trójai 
Hektór után kapta a nevét – a fiú még kicsi volt, és nem adta 
jelét annak, hogy ügyesen bánna a fegyverekkel, vagy kedvelné 
őket. A nagyapja már felfedezni vélte ennek a jeleit; Margaret 
már csak azért is el akarta vinni innen a fiát. Azt se bánta volna, 
ha Eachann soha nem fog fegyvert a kezébe, és hátralévő éveit 
könyvekbe temetkezve tölti. Dugald MacDowell azonban kizá-
rólag tüzes harcosnak tudta elképzelni az unokáját. Hogy le-
gyen egy újabb MacDowell, aki a végeérhetetlen háborúskodás-
nak szenteli magát.

Az asszony azonban ezt nem akarta. Az életét szüntelenül 
uraló konfliktus valójában szétzilált mindent – nem ezt kívánta 
a fiának!

Felállt.
– Tedd az utazóládába a sakktáblát, én meg megmondom 

nagyapának, hogy készen állunk.
A  gyerek bólintott, és leugrott az ágyról. Az asszony már 

majdnem az ajtóhoz ért, amikor érezte, hogy vékony karok fon-
ják át a lábát.

– Szeretlek, anya!
Margaret szeme könnybe lábadt, és ölelő karjába szorította 

a fiát.
– Én is szeretlek, drágám!
A szíve megtelt bizonyossággal. Azt teszi, amit tennie kell.
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Három órával később Margaretnek emlékeztetnie kellett magát 
e korábbi gondolatára. Ahogy a templom ajtaja előtt állt – balján 
az édesapja, a fia és nyolc fivére közül hat, jobbján pedig Sir 
John, aki mellett mintha ott állt volna Barnard várának teljes 
helyőrsége –, valahogy a dolog nem tűnt rendjén valónak. Ha-
nem inkább teljes tévedésnek.

Ha nem tartja meg őt oly biztosan a leendő férje karja, nem 
kizárt, hogy elájul; a lábából ugyanis kiszaladt az erő.

Sir John mintha megérzett volna valamit. Rátette a kezét 
az asszony kezére, amely a könyökhajlatában nyugodott.

– Minden rendben? Kicsit sápadtnak tűnsz, drágám.
Margaretnek hátra kellett szegnie a fejét, hogy felnézzen a 

férfira. Magas volt – bár az első férjénél alacsonyabb –, így az 
ő  feje búbja alig ért fel Sir John álláig. De éppoly jóképű volt, 
mint az első. Talán még egy kicsit túl is tett rajta, már ha vala-
kinek a tökéletesség tetszetősebb a határozott, markáns voná-
soknál. És Sir John nagyon gyakran mosolygott. Ellentétben az 
első férjével, akivel állandó harcot jelentett, hogy akár egyetlen 
mosolyt ki tudjon belőle csikarni. Valahányszor sikerült, az asz-
szony úgy érezte, királyi kiváltságban van része. Sir John élete 
viszont nem a csata körül forgott – nem azon tépelődött, nem 
azt tervezte, nem arról beszélt. Sir Johnnak számos más érdek-
lődési területe akadt, egyebek mellett – legújabban – ő! A férfi 
beszélt hozzá, megosztotta vele a gondolatait, és nem úgy bánt 
vele, mintha egy tévedés volna.

De akkor miért érzi mégis egy baklövésnek most az egé-
szet? Vajon mi az oka, hogy ez a tökéletes esküvő a látszólag 
tökéletes férfival annyira másmilyennek érződik, mint az előző, 
a nem helyénvaló, a nem megfelelő férfival köttetett?

Mert őt nem szereted.
De majd megszereti! Mindenre, ami jó és szent odafent a 

mennyben, majd megszereti! Ezúttal kiteljesedik, nem pedig az 
elhanyagoltság miatt összeaszódva semmisül meg. Második 
esélyt kapott a boldogságra, és az ördögbe is, élni fog vele!

Mély lélegzetet vett, és elmosolyodott – ezúttal őszintén.



23

– Az izgalmak közepette semmit sem ettem ma reggel. At-
tól tartok, most ezt érzem. De jól vagyok. Vagy legalábbis jól 
leszek, amint odaérünk a lakomára.

Sir John viszonozta a mosolyt, és az asszony ettől meg-
könnyebbült.

– Akkor ne késlekedjünk egy percet se tovább! – Lehajolt 
Margarethez, és a fülébe súgta: – Nem akarom, hogy a felesé-
gem a nászéjszakánk előtt elájuljon!

Margaret feléje fordult. Elkapta a huncut pillantását, és fel-
nevetett.

– Vagyis utána kell elájulnom?
– A legnagyobb bóknak tekinteném, ha így történne. Min-

den vőlegény örülne, ha a nászéjszakán annyira elkápráztatná a 
menyasszonyát, hogy az elalél. – Bólintott, a mögötte álló kato-
nákra utalva. – Különben miként tudok az embereimnek impo-
nálni egy kupa sör mellett?

– Lehetetlen vagy! – mondta erre az asszony, de mosoly-
gott. Ezért megy hozzá ehhez a férfihoz. Ezért lesznek boldo-
gok. Úgy meg tudja nevettetni, ahogyan már régen senki sem. 
A humora olyan csípős, amilyen a sajátja volt. Egykoron.

A férfi pillantását követve szemügyre vette a páncélos kato-
nák csoportját.

– Ilyesmiről beszélgettek, amikor összejöttök? Nem épp 
most árulsz el valamit a titkos dolgaitokból azzal, hogy be-
szélsz róla?

A férfi vigyorgott.
– De igen. Csakhogy abban bízom, nem árulsz el.
Nem árulsz el...
A hideg futkosott a hátán. Margaret a tömeget pásztázta. 

Tiszta libabőr lett; a tarkóján pedig egy szívverésnyi időre felállt 
a szőr, mielőtt tovatűnt volna az érzés.

Sir John szavai – akaratlanul – megannyi emléket hívtak 
elő. Tudtán kívül, de felszította az asszony bűntudatát.

Senkinek ne áruld el a hollétemet...
A szíve összefacsarodott a fájdalomtól, amelyet hat év alatt 
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sem tudott elnyomni. Jóságos ég! Hogy viselkedhetett ennyire 
ostobán? Egyedül annyi jó származott a férje halálából, hogy 
nem kellett abban a tudatban élnie, mennyire megvetette volna 
őt a férfi, amiért elárulta.

– Margaret? – Sir John hangja az emlékek világából vissza-
repítette a jelenbe. – Mindenki ránk vár.

A pap és az apja társalogtak, majd egyszerre meredtek rá: a 
pap kérdőn, az édesapja sötét pillantással. Margaret egyikükről 
sem vett tudomást, és Sir Johnhoz fordult:

– Akkor induljunk!
Egymás mellett álltak a templom bejárata előtt, és nyilvá-

nosan ismételték el az őket összekötő fogadalmat.
Ha elő akart bukkanni a másik esküvő emléke, nyomban el-

hessentette magától. Ezúttal természetesen másként történt. 
Ezúttal azt teszi, amit kell. Kihirdették őket. A templom kapuja 
és a nyilvánosság előtt mondták el a fogadalmaikat. Egyedül a 
mise maradt el. Özvegy asszonyként az ilyesmi nem volt meg-
engedett.

Jóllehet Margaret titkon nem hiányolta, hogy elmarad a hosz-
szú szertartás, de elegendő esze volt ahhoz, hogy most ezt ne is-
merje be. Ő immár nem a vad, tiszteletlen „pogány” Galloway is-
ten háta mögötti zugából. Soha nem szolgáltat Sir Johnnak okot 
arra, hogy restellnie kelljen őt, vagy megszégyenüljön miatta.

Amikor a pap feltette a kérdést, van-e, aki ellenzi e frigyet, 
vagy tud olyan okról, amiért e két személy nem kelhet egybe, az 
asszony szíve egy pillanatra kihagyott. Kibírhatatlanul hosszúra 
nyúlt a csend. Ennél tovább már biztosan nem szükséges várni...

– Igen!
A hang tisztán, erőteljesen hallatszott – Margaret egy pilla-

natra mégis azt hitte, csak képzelődik. A tömeg nyugtalan mor-
mogását követően a fejek a hang forrása felé fordultak, és az 
asszony akkor már tudta, hogy nem tévedett.

Sir John szitkozódott.
– Ha ez valamiféle tréfa akar lenni, akkor nagyon megbánja 

az illető!
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– Maga, ott! – kiáltotta a pap. – Lépjen elő, ha mondan-
dója van!

Ahogy a tömeg szétvált, megpillantottak egy katonát, egy 
roppant magas és erőteljes testfelépítésű katonát. Furcsa mó-
don a sisakrostélya le volt eresztve.

Néhány lépést tett előre, mire Margaret mozdulatlanná 
dermedt. Ahogy a valamiképpen ismerős, óriási lépteket nézte, 
döbbenetében alig kapott levegőt. Csak egyetlen férfi lépdel 
ilyen türelmetlenséggel – mintha csak arra várna, hogy a világ 
felzárkózzon hozzá.

Nem... Nem... Ez lehetetlen!
Minden szempár a harcosra tapadt, aki a Conyersek kék- 

fehér köpönyegét viselte. Margaret észrevette, hogy néhány 
másik katona is megmozdul, körbeveszi a sokaságot a templom-
kertben, de nem törődött velük. Mint mindenki más, ő is a 
céltudatosan előrelépkedő férfira szegezte a pillantását.

A katona néhány arasznyira tőle megállt.
Mozdulatlanul állt, a fejét az asszony felé fordítva. Nevetsé-

ges – már-már bogaras – dolognak tűnt, hogy noha a fém sisak-
rostély eltakarta a szemét, Margaret mégis azt érezte, mintha 
égetne a pillantása. Elítélte. Vádolta. Megvetette.

Az asszony lába remegni kezdett – nem tudta a testét to-
vább megtartani.

– Mit akar ez jelenteni, Conyers? – kérdezte dühösen az 
édesapja, mint aki Sir Johnt vádolja az egyik embere tettéért.

– Beszéljen! – kiáltott a pap türelmetlenül a férfira. – Van 
valamilyen ok, ami a tudomására jutott?

A  katona feltolta a sisakrostélyt, és egyetlen szívfacsaró 
másodpercre éjkék szemével az asszonyra meredt. Ezt a szem-
párt Margaret soha nem tudta elfelejteni. Égetően és iszonyú 
erővel futott át a testén a fájdalom. Kiszívta a tüdejéből az utol-
só csepp levegőt is. Szédült. Alig hallotta a szavakat, amelyek 
megbotránkoztatták az egybegyűlteket.

– Igen, van akadály. – Ez a hang, uram, teremtőm! Hány éj-
szakán álmodott ezzel a hanggal. A skótos ritmusú mély, resze-
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lős hanggal. Ó, Maggie, ez csodás érzés! Akkor most... – A nő már 
házas.

– Ki a házastársa? – kérdezte dühödten a pap, abban a hi-
szemben, hogy ez a fickó valami ostoba játékot űz.

De tévedett.
Eoin él!
– Én.
Margaret már a beszélgetés közben összeesett. Sajnálatos 

módon Sir John nem kapta meg, amire vágyott – az ara már a 
nászéjszakát megelőzően elájult.


