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1 

Borotvaéles sikoly hasított át a fagyos levegőn. 
Liston Bradshaw riadtan felült az ágyában, a ziháló 

lélegzete párája látszott a jéghideg levegőben. Odakint 
hó vihar tombolt, a szél a Top Withens-farmház körül 
süvített, foglyul ejtette az épületet a zajok üvöltő, dühös 
örvényében. Liston újra meghallotta a borzalmas kiáltást, 
így kibotorkált az ágyából, felrángatta a nadrágját, a csu-
pasz lábfejét pedig beledugta a csizmájába. Lerohant a 
lépcsőn át a hallba, miközben odalent az apja eszelősen 
kiabált. 

– Távozz innen, démon, távozz! – szidalmazta Clifton 
Bradshaw a levegőt. Liston arra érkezett meg, hogy az 
apja jobbra-balra csapkod egy rozsdás, régi karddal a ke-
zében, amelyet a kandalló felől emelt le, és fenyegetőzve 
döfködi a semmit. Clifton szeme elkerekedett a félelemtől, 
és vöröslött az alkoholtól. A kutyák vadul ugattak mel-
lette, hol riadtan félrehúzódtak, hol valamiféle láthatatlan 
fenyegetésre vicsorogtak. – Mutasd magad, hadd küzdjek 
meg veled! 

– Mi az, papa? – kérdezte Liston, miközben a legújabb 
sikoly hangja is elhalt, ő pedig átkutatott minden sötét 
sarkot, a fantombetolakodót keresve. – Miért vagyunk így 
elátkozva? 
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– Félek, azért jött, hogy magával vigye a lelkemet – felel-
te Clifton a fiának remegő hangon. 

– Kicsoda? Van odakint valaki? – Liston az ajtóhoz 
ment, útközben felkapott egy piszkavasat a kandallóból. 

– Nincs odakint senki, te bolond! – fröcsögte Bradshaw. 
– Ez a veszedelem a házból jön. Bosszút akar állni. 

Amikor megint felhangzott a jajgatás, olyan súlyos, pa-
naszos bánat áradt belőle, hogy még a puszta levegőt is 
megtöltötte gyásszal. Az apjának igaza volt. Semmi két-
ség: a kiáltások a ház legrégebbi részéből jöttek, azokból a 
szobákból, amelyeket Clifton lezárt aznap, amikor Liston 
anyja meghalt, és ahová azóta senki sem tette be a lábát. 

– Mary… – Bradshaw arca eltorzult, amikor hangosan 
kimondta a halott felesége nevét, a kardot a kőpadlón 
vonszolta. – Mary, miért gyűlölsz ennyire? Kérlek, kö-
nyörgöm! Mondd meg, mit akarsz tőlem? 

– Papa! – kiáltott utána bizonytalanul Liston. 
– Jössz, vagy egész életedben anyámasszony katonája 

maradsz? 
Liston legyűrte az ellenérzéseit, és követte az apját a tel-

jes sötétségbe. 
Az éjszakában visszhangzott a nehéz kulcsok tompa 

csörgése, a merev zárnyelv kattanása, valamint a régi ajtó 
recsegése, Liston pedig a lélegzetét is visszafojtotta. Ki-
nyitották az anyja mauzóleumát. 

Jeges levegő csapta meg őket odabentről. 
Liston megremegett, amikor átlépte a régi házrész kü-

szöbét. Az anyja tizenhárom évvel korábban tért meg 
Istenhez. Az apja tizenhárom éve zárta le ezeket a szo-
bákat, a kulcsokat pedig mindvégig az övén tartotta, 
még álmában is. Ez idő alatt egyszer sem raktak tüzet 
a kályhában, még egy gyertyát sem gyújtottak meg az 
ab lakban. 
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Olyan némaság és hideg volt odabent, akár a sírban. 
– Mary… – Listont megdöbbentette az apja hangja, ame-

lyet kásássá tett a gyötrő, kegyetlen fájdalom. – Mary, te 
vagy az? Visszajöttél hozzám, drágám? Mary, felelj nekem! 

Amikor beléptek az asszony régi hálószobájába, mintha 
megállt volna az idő. A vihar abban a szempillantásban 
elcsendesedett, és hirtelen minden szegletet olyan erővel 
világított meg a telihold, mintha fényes nappal lenne. A sa-
rokban úgy kuporgott az ősrégi szekrényágy, mintha bár-
melyik pillanatban rájuk ugorhatna. Mary Bradshaw kevés 
személyes holmija még mindig kiterítve hevert a toalettasz-
talán, az egyik betört ablakon besüvített a szél, a holdfény-
ben csillogtak az egyenetlen, jeges üvegszilánkok. 

Mi történt itt? 
Bradshaw térdre zuhant a poros padlón, a haját tépte. 
– Mary, itt vagyok. Gyere vissza hozzám, könyörgöm! 

Kérlek, kérlek, mondd, hogy megbocsátasz!
Egy éles lélegzetvételnyi pillanatra csend támadt. Az-

tán újrakezdődött a sikoltozás, de ezúttal olyan hangosan, 
hogy Liston hirtelen úgy érezte, mintha az ő belsejéből 
támadt volna. Az apja dühösen kikapta a kezéből a pisz-
kavasat, és beledöfte a habarcs nélküli kéménytest rései-
be, egymás után feszítette ki belőle a köveket. Ledobta a 
vasat, aztán eszelősen nekiállt kiszedegetni a kilazult kö-
veket, amíg mind a földre nem omlott egy heves zuhatag-
ban, megrengetve a rothadó deszkákat. 

A visítás abbamaradt, mintha egy kéz elfojtotta volna. 
Liston óvatosan közelebb lépett, hogy lássa, mit bámul 

az apja. Ott, a kormos mélyedésben, a kémény magasságá-
nak több mint felénél egy jókora, megfeketedett vászonba 
burkolt, összekötözött csomag hevert. 

– Hozd hát le! – parancsolta neki az apja, és habár Lis-
ton egész bensőjét olyan rettegés szorongatta, amihez ha-
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sonlót még sosem érzett, engedelmeskedett. A hatalmas 
méretei ellenére a köteg pihekönnyűnek bizonyult, ahogy 
a karjában csúszkált. Amikor a fiatalember letette a cso-
magot a földre, egyszerre minden félelme elpárolgott, a 
helyét pedig iszonyat vette át. 

– El az utamból! – Bradshaw félrelökte a fiát, kihúzta a 
kését az övéből, és átvágta a kötelékeket, feltárva az éjsza-
kának a csomag tartalmát. 

– Édes Istenem a mennyekben, szabadíts meg a gonosz-
tól! – suttogta Liston, miközben hátratántorodott a lát-
ványtól. 

– Szerintem Isten egyáltalán nem volt jelen, amikor ez 
történt – felelte az apja. 

Az összeszáradt rongyok ugyanis egy gyerek koponyá-
ját és csontjait rejtették.
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2
1845. december

Anne

Bár megrakták a tüzet, és mostanra szépen lobogott, 
Anne pedig a legmelegebb sáljába burkolózott, még so-
sem fázott ennyire, még az apja tegnapi hosszadalmas 
prédikációja alatt sem a templomban. Vasárnap legalább 
ott volt a gyülekezet többi tagja is, és a közösség felme-
legítette a helyiséget. Ezen a fagyos decemberi hétfőn 
azonban a levegő odakint és idebent is átfagyott, ahogy 
azt az ablakokon kirajzolódó finom jégvirágok is bizo-
nyították. A papír pedig, amelyet Anne kitett az íróasz-
talára, még mindig olyan hófehéren hevert előtte, mint a 
nemrégiben leesett friss hó. 

– Emily, még nem írtál Ellennek, hogy megköszönd 
neki a levelét! – figyelmeztette Charlotte a húgát az asztal 
mellől, amelyen ott hevert a levelezése egy csinosan elren-
dezett kupacban. – Ellen jelenleg haragszik rám,  amiért 
egy ideje nem látogattam meg Brookroydban. Már így 
is kénytelen leszek könyörögni neki, hogy ne dorgáljon 
tovább. Kérlek, ne súlyosbítsd a helyzetet modortalan-
sággal! Ha most írsz neki pár sort, elküldhetem a saját 
levelemmel. Talán akkor megbocsát nekem, mert őszin-
tén szólva az irománya olyan szúrós, mint a magyallevél 
a kandallópárkányon, és hozzá kifejezetten igazságtalan 
is. Az ember nem tehet róla, ha lefoglalja az idejét az írás, 
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a nyomozás meg a katasztrofális öccse, bár az első kettőről 
nem meséltem neki. Most pedig a hó vágott el minket a 
világtól. Meglep, hogy Ellen nem ért meg egy ilyen egy-
szerű problémát. 

– Ellen a legrégibb és legkedvesebb barátnőd, Char lotte – 
emlékeztette a nővérét Anne finoman. – Ne hibáztasd 
azért, mert sajnálja, hogy nem találkozhatott veled! Jusson 
eszedbe, mennyi tennivalója van, hiszen a bátyja megint 
beteg lett, és szanatóriumba kellett küldeni. 

Charlotte összehúzta az ajkát, ahogy azt Anne előre sej-
tette. A nővére azt utálta a legjobban, ha emlékeztették a 
fogyatékosságaira. 

– Nos, legalább én írtam neki, Anne, és átadtam az üd-
vözletedet, ahogy kérted – felelte Charlotte affektálva. 
– Emily egyáltalán nem törődik vele, és ha szabad ezt 
mondanom, az sokkal nagyobb kihágás. 

– Az ég szerelmére! – sóhajtott fel Emily, aki épp az ab-
lak előtt állt, és a fagyot nézte. – Nem látod, hogy mással 
foglalkozom? 

– Mással? – gúnyolódott Charlotte. – Azzal, hogy ott 
állsz? 

– Gondolkozom – felelte Emily. – Bár tisztában vagyok 
vele, hogy ez a tevékenység számodra nagyrészt ismeret-
len. Kaptam egy felkérést, amelyet egyfelől nagy örömmel 
teljesítenék, másfelől viszont ez azt kívánná meg tőlem, 
hogy… társasági hölgyként viselkedjek… kedves legyek, 
olyanokkal, akik egyáltalán nem érdekelnek. Röviden: 
más emberekkel. 

– Azonnal vissza kell utasítanod – tanácsolta Char lotte. 
– Ha jól emlékszem, márpedig nagyon igyekszem nem 
felidézni, a legutóbbi alkalom után, amikor megpróbáltál 
elvegyülni egy társaságban, kénytelenek voltunk Brüsz-
szelbe költözni. 
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– Ez nem igaz! – nevetett Anne. – Emily, pontosan mi-
lyen felkérést kaptál? 

– Egy bizonyos Lord és Lady Hartley-től jött – kezd-
te Emily, miközben úgy nyújtott át egy címerrel ékesí-
tett levélpapírt Anne-nek, mintha valamiféle borzalmas 
dögvész fertőzte volna meg. – Általában Londonban tar-
tózkodnak, néha viszont abban a rémes, gótikus, Oak-
hope-kúria nevű álkastélyban, és most azt szeretnék, ha 
játszanék egy zenés estélyen, amelyet valamilyen jóté-
konysági céllal rendeznek. Úgy tűnik, a zongoratehetsé-
gem felkeltette a figyelmüket. 

– Lord és Lady Hartley? – Charlotte kitépte a levelet 
Anne kezéből, és tüzetesen megvizsgálta, mielőtt akár 
csak egy sort is el bírt volna olvasni. – De Emily, ők nagy-
szerű és fontos emberek! Ezt biztosan te is tudod, nem 
igaz? 

– Azt tudom, hogy nagyon gazdagok – felelte Emily. 
– És azt is tudom, drága Charlotte, hogy egyesek össze-
tévesztik a vagyont az előkelőséggel. 

– A vagyon csak mellékkörülmény. Lady Hartley híres 
filantróp. A jótékonysági munkája sok szerencsétlen lé-
lek szenvedéseit enyhítette itt északon, ahol felnőtt. Úgy 
hallottam, társalogni szokott Thackerayjel és Mrs. Gas-
kell-lel… sőt még őfelsége, a királynő is fogadta. Igent kell 
mondanod a felkérésre! 

– Csakugyan? – Emily a nővére felé fordult. – Egy tucat 
jó családból származó, művelt fiatal nő fog ott sorakozni, 
hogy eljátszhasson egy darabot. Mi a csudát akarhat egy 
Brontë lánytól? 

– Inkább azt kellene kérdezni: „Mit akar tőled?” – felelte 
Charlotte; képtelen volt eltitkolni, mennyire fájlalja, hogy 
nem ő kapta ezt a tekintélyes felkérést. 

– Többet kellett volna gyakorolnod, Charlotte – jegyez-
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te meg Emily. – Úgy tűnik, a kiváló Lady Hartley semmi 
hasznát nem veszi olyasvalakinek, aki a beszéd nagy-
mestere. 

– Akkor is vállalnod kell – erősködött Charlotte. – Kép-
zeld csak el, mekkora hasznát vehetnénk, ha Hartley-ék 
ismeretségi körébe tartozhatnánk! És pont most, amikor 
kiküldtük a világba a verseinket! Lehet, hogy ez vinné si-
kerre őket, Emily! Ha sikerül fontos személyek figyelmét 
felkeltenünk a munkáinkkal, az ő pártfogásuk teljes mér-
tékben megfordíthatná a szerencsénket! 

– Drága nővérem! – sóhajtott fel Emily. – Engem éppoly 
kevéssé érdekel, hogy ki látja a rímeinket, mint hogy ne-
vetségesen fölösleges köszönőleveleket írjak köszönőle-
velekre válaszul. Márpedig ez fog történni, ha azt írom 
Ellennek: „Köszönöm a leveledet”, mire ő visszaír nekem, 
hogy megköszönje a levelemet, én pedig aztán kénytelen 
leszek visszaírni neki, és ez így fog menni egy örökké-
valóságon át. Mindnyájunknak megspórolhatom a drága 
időt, ha bízom benne, hogy Ellen elég jól ismer már, és 
tudja, hogy mindig végtelenül hálás vagyok! 

– Úgy vélem, mindnyájunkat eléggé megvisel, hogy 
ennyi időt töltünk a házban – szúrta közbe Anne gyorsan, 
mivel látta, hogy Charlotte arca kezd kivörösödni. – Talán 
ha sétálnánk egyet a fennsíkon, félretennénk a levelekkel 
és fellépésekkel kapcsolatos gondolatinkat, és megoszta-
nánk egymással az ötleteinket…? 

Anne gyakran eltöprengett azon, hogy mi lenne a nő-
véreivel, ha ő nem lenne itt, hogy oldja közöttük a fe-
szültséget. Bár Emily és Charlotte őszintén rajongott egy-
másért, perverz örömet leltek egymás bosszantásában. 
Charlotte tudta, hogy Emily sosem tenne meg semmit, 
amit a nővére kér tőle, Emily pedig tisztában volt azzal, 
hogy Charlotte addig nem nyugszik, amíg meg nem győ-
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ződik róla, hogy minden illendően zajlik le. Unalomból 
és a versengés kedvéért bosszantották egymást, na meg 
a legújabb nyugtalanságuk miatt, amelyet egyikük sem 
lett volna hajlandó beismerni. Anne ugyanis biztosra vet-
te, hogy ennek a mostani összetűzésnek semmi köze nem 
volt az őket körbe vevő hóhalmokhoz, sem ahhoz, hogy 
már jó ideje nem kaptak fizetett munkát. Ő mindezt in-
kább annak tudta be, hogy nemrégiben – egy sor udvarias 
visszautasítás után – Charlotte elküldte az összegyűjtött 
verseiket az Aylott and Jones kiadóba, és megkérdezte, 
megjelentetnék-e nyomtatásban. Megint mások kezébe 
kerültek az írásaik, és hamarosan kiderül, hogy ér-e vala-
mit az erőfeszítésük. Márpedig ez eléggé ijesztő. 

Emily beszélni is alig bírt róla anélkül, hogy idegesen 
elrohanjon, ami pedig Charlotte-ot illeti, nos, egyáltalán 
nem könnyített a helyzeten, hogy a múlt hónapban írt 
Monsieur Hégernek, miután kivárta a férfi által kért hat 
hónapot, és most gyötrelmesen, kétségbeesetten várta a 
választ. Anne remélte, hogy az idő múlása, a nyomozások 
nyújtotta izgalom, valamint a könyvük enyhítik a nővére 
rajongását ez iránt az ember iránt, ám Charlotte továbbra 
is csillapíthatatlan lázzal vágyódott a férfi után. A vára-
kozás azonban, amely eddig kétszeres csalódást eredmé-
nyezett, kínzó fájdalmat jelentett számára, most pedig ez  
a Lady Hartley-féle ügy csak még több bánatot és dühöt 
fog okozni neki, mivel Charlotte nagyon vágyott rá, hogy 
bekerüljön azokba az előkelő körökbe, amelyek Emilyt 
egyáltalán nem érdekelték. A karácsonynak a családról, 
a közösségről, az együttlétről, a boldogságról és az imáról 
kellene szólnia, ám… 

Amire most mindnyájuknak szüksége volt – és amire 
Anne maga is vágyott –, az egy izgalmas kaland.

– Amikor így néz ki a világ, az jut eszembe, jön-e még 
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egyáltalán olvadás – szólalt meg végül Emily, amikor eny-
hülni kezdett a feszültség. – Azt hiszem, a hideg ellenére 
is jobban szeretem ilyennek. Szinte el tudom képzelni, 
hogy emberi kéz sosem mocskolta be. Igazából talán el 
is megyek sétálni Keeperrel, és kiélvezem, hogy néhány 
percre elhihetem: én vagyok az egyetlen emberi lény, aki 
életben maradt. 

– Ebben a hidegben nem mehetsz ki, Emily! – mondta 
Charlotte. – Csúnyán megbetegedhetsz. 

– Nos, az is izgalmasabb lenne, mint ez a véghetetlen, 
mozdulatlan ücsörgés! Hetek óta nem nyomoztunk ki 
semmit – kesergett Emily. – Legalábbis semmi említésre 
méltót, és őszintén szólva inkább hozzá sem kezdek, ha 
csak egy tehén eltűnésének a felderítésére kérnek fel. 

– Vannak, akiknek sokat jelentenek a tehenek – ellenke-
zett Charlotte. – Mr. Hawthorne boldog volt, amikor visz-
szakapta Gracie-t, és szerintem a jövőben kétszer is meg-
gondolja, hogy elkártyázza-e. 

– Igen, ez mind szép és jó – sóhajtott Emily. – De azért 
nem igazán ért fel a nyári kalandunkkal, nem igaz? Hi-
szen az elmúlt négy hónapban egyetlen nap vagy éjszaka 
sem kellett rettegnünk az életünkért! 

– Engem eléggé megijesztett a legutóbbi meghűlésem – 
jegyezte meg Charlotte. 

– Talán mindnyájunknak segítene, ha beszélnénk az 
Aylott and Jones kiadónak leadott írásunk miatti félel-
meinkről és aggodalmainkról – vetette fel Anne. – Mert 
ha sikerül ezt megfogalmaznunk, és megosztozunk a ter-
hen, talán még enyhíteni is tudunk rajta. 

– Ne légy nevetséges! – feddte meg Charlotte. 
– Micsoda borzalmas kilátás! – mondta Emily, majd el-

gondolkozva hozzátette: – Talán meghirdethetnénk a Bell 
Fivérek és Társát az újságban… hogy elterjedjen a szolgál-
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tatásaink híre. Biztos vagyok benne, hogy Bradford hem-
zseg a mindenféle erkölcstelenségektől. 

– Bradford jelentős rendfenntartó erőkkel rendelkezik – 
felelte Charlotte vigasztalhatatlanul. – Bármerre nézel, 
rendőröket látni; elrontják az ember szórakozását. 

– Hamarosan hírt kapunk a verseskötetünkről – erős-
ködött Anne. – A nevünket, pontosabban Currer, Ellis és 
Acton Bell nevét megismeri a világ, és vagy elismerően, 
vagy elítélően fogják emlegetni. Ha pedig elismerően be-
szélnek rólunk, akkor készen kell állnunk újabb anyagok-
kal. Mert testvéreim, nyomozásból sosem fogunk tudni 
megélni. De az írásainkból talán igen. 

Emily duzzogva leült, és egyenesen Charlotte-ra meredt. 
– Nem fogja abbahagyni, ugye? – intett a fejével Anne 

irányába. 
– Nyilván nagyon ideges – felelte Charlotte. – Mint a nő-

véreinek, meg kellene próbálnunk megnyugtatni. 
– Óriási megnyugvást jelentene a számomra, ha előbb ti 

csillapodnátok le – mondta Anne. – Ne marjátok egymást 
folyton, mint a verebek, hanem nézzetek szembe azzal, 
ami valójában bánt titeket! Ha a regényeinkre koncentrál-
juk az erőnket, akkor mindnyájan sokkal nyugodtabbak 
leszünk. Én egy nevelőnőről fogok írni. – Anne elmo-
solyodott, amikor az eszébe jutott az ötlet, amely az el-
múlt néhány nap alatt kezdett körvonalazódni a fejében. 
– A hősnőm egyszerű és csúnyácska, tisztességes és jósá-
gos teremtés lesz, aki ki van téve a gonosz gyerekek és a 
kellemetlen urak kényének. 

– Ki a fene akarna olvasni egy nevelőnőről? – kérdezte 
Charlotte. – Én arra gondoltam, hogy egy különösen okos 
és zseniális fiatal nőről fogok írni, aki vonzalmat táplál 
egy jóval idősebb professzor iránt… – Charlotte arca ki-
pirult a gondolattól. 
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– Úgy tűnik, mindkettőtöket emlékeztetni kell arra, 
hogy fikciót próbálunk írni, nem pedig önéletrajzot – 
sóhajtotta Emily a fejét csóválva. – Mi vagyunk Gondal 
és Angria építészei. Ha nem tudunk valami ténylegesen 
figyelemre méltót kitalálni, akkor nem is kellene próbál-
koznunk! 

– Rendben van, és neked mi a forradalmi ötleted? – kér-
dezte Charlotte. 

– Nem tudom – ismerte be Emily leszegett fejjel. – Ha ki-
megyek a lápra, dalokban és stanzákban beszél hozzám, 
naponta száz verset is meg tudok írni. De ez a sivár fel-
adat, hogy egyik szót a másik után vetve össze kell állíta-
nom egy könyvet… sokkal nehézkesebb, mint hinnék az 
emberek. 

– Akkor hát… – Habár a nővérei igencsak bosszantották, 
Anne örült, hogy kezd enyhülni közöttük a feszültség. 
– Sétáljunk egyet a fennsíkon, és beszélgessünk, ahogy 
javasoltam, hátha az eszünkbe jut valami! 

Anne azonban alig húzta hátra a széket, amikor halk 
kopogás támadt az ajtón, és az őket már hosszú évek óta 
szolgáló házvezetőnő, a drága Tabby lépett be rajta szürke 
ábrázattal. Az asszony úgy összeszorította a száját, hogy 
csak egy vékony vonal látszott belőle, ami igen mély szo-
rultságról és nyugtalanságról mesélt. 

– Tabby, jól vagy? – kérdezte Anne, megfogta az asszony 
kezét, és odavezette a saját székéhez. – Ugyan mi történt? 

– Egy cseppet sem nem vagyok jól – felelte Tabby. – Mert 
találtak valamit… méghozzá ördögi holmit. Egy holttest 
került elő, és attól félek, hogy ha senki nem tesz semmit 
ebben az ügyben, akkor mindent, amit csak ismerünk és 
szeretünk, el fog nyelni a gonosz! 




