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Ősidőknek erdejében

Két kastély áll, fej fej mellett.
Egy a Jónak, egy Gonosznak,

Együtt, de mind mást tanulnak.
Menekülnél, de nem lehet,

Kifelé csak mese vezet.
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1. RÉSZ
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Majdnem királyné

AGATHA

Ha az ember azzal tölti élete nagy részét, hogy egy 
  lánnyal tervezi a boldogan-éltek-míg-meg-nem-

haltak örökkévalóságát, fiúval esküvőt tervezni elég nehéz.
Ráadásul olyan fiúval, aki hónapok óta kerüli Agathát.
Agatha szemére nem jött álom, zsigereiben nőttön-nőtt 

és erősödött a görcsös félelem. Gondolatai mind akörül 
cikáztak, mi mindent kell még megtenni a nagy nap 
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12 w JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   4.

előtt, de ébrenlétének ily késői órán nem ez volt az igazi 
oka. Nem. Valami más: egy emlékkép a fiúról, akihez 
feleségül fog menni… egy olyan emlék, amire borzasztó 
volt gondolnia…

Tedros könnyezve lóg egy férfi vállán. A fiú, ahogy 
mélyről fakadó artikulálatlan sikollyal üvölt, olyan fáj-
dalmas, átható hangon, hogy Agatha néha képtelen volt 
mást hallani, mint ezt a hangot…

Másik oldalára fordult, fejét a párna alá dugta, a párnát 
erősen fülére szorította.

Hat hónap telt el a koronázás napja óta.
Agatha azóta egyetlenegyszer sem aludt jól.
Érezte, hogy az ágy lábánál Perrszepó ingerlékenyen 

mocorog. Agatha nyugtalansága miatt a macska sem tu-
dott aludni. Felsóhajtott, megsajnálta az állatot, próbált 
mélyeket lélegezni. Elméje lassan kezdett megnyugodni. 
Mindig jobban érezte magát, ha tehetett valamit mások 
megsegítésére, ha csak annyit is, hogy elalszik, és ezzel 
nyugalmat adhat kopasz, fura természetű macskájának… 
Bárcsak tehetne valamit a hercegéért is, gondolta. Együtt 
mindig képesek voltak megoldani a…

Klikk.
Szíve kis híján megállt.
Az ajtó.
Nagyon feszülten hallgatta a neszeket. Hallotta Perr-

szepó halk hortyogását és a retesz nyikorgó nyílását.
Alvást színlelt, de keze lassan az éjjeliszekrényen heverő 

tőr markolata felé csusszant.
Azóta tartotta ott azt a tőrt, hogy Camelot várába ér-
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MAJDNEM KIR ÁLy NÉ W  13

kezett. Kénytelen volt – Tedros jóval azelőtt ellenségeket 
szerzett a várban, mielőtt koronázandó királyként ide 
érkezett. Bár ezek az ellenségek most egytől egyig töm-
löcben senyvednek, kémeik vannak mindenütt. Azon 
mesterkednek, hogy megöljék Tedros királyt és az ő jö-
vendőbelijét, a leendő királynét…

És most a hálókamra ajtaja nyílik.
Ezen a késői órán senki nem járhat az ő folyosóján. 

Senki nem léphet be az ő épületszárnyába.
Hátára a résnyire nyitott ajtón át holdfény világított. 

Alig lélegzett, ahogy halk, csosszanó lépteket hallott a 
márványpadlón közeledni. Árnyék suhant át a nyakán, 
végignyúlt az ágyon.

Agatha erősebben markolta a tőrt. 
Lassan egy test súlya ereszkedett a matracra mögötte.
Ne mozdulj, mondta magának.
A súly egyre nehezebb lett. Egyre közelebb húzódott 

hozzá.
Ne mozdulj!
Hallotta saját lélegzését.
Ne mozdulj!
Az árnyék feléje nyúlt.
Most.
Agatha mély levegőt vett, és hirtelen megfordult. A tőr 

hegyével egyenesen a betolakodó nyakára célzott, aki 
azonban megragadta a lány csuklóját, és az ágyra szorítot-
ta. A tőr hegye egy hajszálnyira volt az ádámcsutkájától.

Agatha rémülten szisszent fel, ahogy a betolakodóval 
egymás tágra nyílt szemének fehérjét bámulták.
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14 w JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA   4.

A sötétben csak annyit látott belőle, de érezte bőrének 
melegségét, verejtékének friss harmatillatát, és testéből 
minden félelem elpárolgott. Hagyta, hogy finom ujjait a 
férfikéz lassan lefejtse a tőr markolatáról. Ezután nagyot 
szusszant, és leroskadt a párnára Agatha mellé. Az egész 
olyan gyorsan, annyira hangtalanul történt, hogy Perr-
szepó meg sem moccant.

Agatha várt, hogy ágytársa megszólaljon, vagy magá-
hoz ölelje, vagy elmondja, miért kerülte őt oly sokáig, de 
ő csak összegömbölyödött mellette, és úgy nyüszögött, 
mint egy kimerült vadászeb.

Agatha a selymes szőke férfihajat simogatta, ujjaival 
itatta fel halántékáról a verejtéket, és hagyta, hogy hosz-
szú, királyi hálóingébe szipogjon.

Még sosem látta sírni. Így nem. Ilyen rémült és legyő-
zött hangon nem.

De ahogy a férfitestet ölelte, ahogy a férfiszuszogás 
egyenletesen lenyugodott, megadta magát Agatha érin-
tésének, a szőke fej felfelé moccant, és nagyon halvány 
mosollyal nézett rá…

Aztán a mosoly eltűnt.
Valaki nézi őket. Magas, turbános nő áll az ajtóban, 

fehér fogsora szinte fénylik a sötétben.
És Tedros amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen el is 

tűnt a szobából.

Az augusztusi nap sugarai beszűrődtek az ablakon, egye-
nesen a csillárra, ahonnan a fény Agatha szemébe vetült.
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Álmosan pislogva látta, hogy a kristálycseppek hiá-
nyoznak a csillárról, és az egészet, mint valami régi sír-
követ, pókháló borítja.

Mellkasához húzta a párnát. Még Tedros-illata volt. 
Perrszepó feltápászkodott az ágy lábától, a párnát szag-
lászta, lekushadt, mintha a következő pillanatban cafa-
tokra akarná karmolni. Agatha szigorú pillantást vetett 
rá. A macska visszafeküdt az ágy lábához. Valami fejlődés 
azért látszik, gondolta Agatha; a várkastélyban töltött első 
éjszakájukon Perrszepó belevizelt Tedros cipőjébe.

Hangok hallatszottak odakintről.
Agatha bő fekete hálóingében felült, körülnézett a szo-

bában. Háromszor akkora volt, mint Gavaldonban a régi 
házuk. Ékköves keretű poros tükröket látott, egy rozoga 
pamlagot, és legalább kétszáz éves elefántcsont berakásos 
íróasztalt. Úgy kapaszkodott a párnájába, mintha az va-
lami mentőtutaj lenne. Elmerült a vörösbegytojás-kékre 
festett márványlapokról és a pöttyös arany virágokkal 
díszített, ugyanilyen színű falakról áradó csendben. A ki-
rályné lakosztálya olyan volt, mint minden más Camelot 
várában: távolról királyi, közelről azonban kopottas, nem 
az, aminek messzebbről látszott. Ez rá is vonatkozott: a 
királyné lakosztályában lakott, de még nem is királyné.

Az esküvőig még van két hónap.
Az esküvő közeledtével pedig napról napra nyugtala-

nabb.
Egyszer volt, hol nem volt, volt idő, amikor Agatha 

úgy képzelte, hogy boldogan él, míg meg nem hal, életét 
Sophie társaságában, Gavaldonban éli le. Mindketten 
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egy-egy városi ház büszke birtokosai lesznek, reggelen-
te együtt teáznak, együtt fogyasztják a pirítóst, és aztán 
együtt mennek át Mr. Deauville Meséskönyv-boltjába, 
ami már A&S Könyvesbolt néven üzemel, mivel az öregúr 
halála után ő és Sophie átvették az üzletet. Munka után 
segítene gyógynövényeket és virágokat szedni, amiket So-
phie felhasználhatna szépészeti készítményeiben. Aztán 
vacsorára átmennének Agatha édesanyjához a Temető-
dombra, bárányvelőtokányt és omlós, vajas gyíkpitét en-
nének (Sophie természetesen párolt szilvát és nyers ubor-
kát). Milyen üdítően hétköznapi lenne az életük együtt. 
Milyen boldogok lennének! Nincs szükségük semmi másra, 
csak egymás barátságára.

Még erősebben szorította magához a párnát. Milyen 
nagyon és milyen gyorsan meg tud változni minden!

Anyukája halott. Sophie a Gonosz dékánja abban a 
varázsos iskolában, Agatha pedig Arthur király fiához 
megy feleségül.

Talán senki nem volt izgatottabb az esküvő hírétől, 
mint Sophie, aki egyik levelet a másik után küldte a tá-
voli kastélyból. Menyegzői ruhákat, esküvői tortákat és 
porcelán étkészletet tervezett neki, és ragaszkodott ahhoz, 
hogy Agatha az általa tervezett ruhában esküdjön örök 
hűséget hercegének, az általa tervezett tortát fogyasszák 
az általa tervezett étkészletről. („Drága Aggie, nem vála-
szoltál a fátyolkelmemintákkal kapcsolatban, amiket elküld-
tem neked. A javasolt előételfalatkákról sem nyilatkoztál. 
Drágám, ha nem akarod, hogy segítsek, csak szólj…”)

Agatha látta az asztalán felhalmozott leveleket. Pókhá-
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lószerű, finom por lepte a papírt. Mindennap elhatároz-
ta, hogy válaszolni fog, de minden nap úgy telt el, hogy 
elhatározása teljesítetlen maradt. És a legrosszabb az volt 
az egészben, hogy nem is tudta, miért.

Egyre hangosabbak lettek az ajtón kívüli léptek.
Agatha gyomra összerándult.
Ez így megy már hat hónapja. Egyre nyugtalanabb lett, 

Tedros pedig egyre jobban magába zárkózott. Tegnap éjjel 
voltak a legközelebb ahhoz, hogy beszéljenek a koronázás 
napján történtekről, de egyikük sem szólt egy szót sem. 
Agatha tudta, hogy szíve választottja nagyon zaklatott… 
feldúlt… szégyelli magát… De nem tud segíteni neki, 
ha Tedros nem beszél vele. Márpedig nem tud beszélni, 
ha soha nincs vele.

Újabb hangok. Újabb léptek.
Agatha szája kiszáradt. Kézbe vette az éjjeliszekrényre 

készített vizespoharat. Üres. A kancsó is.
Perrszepó leugrott az ágyról, a fakó kétszárnyú ajtó 

felé lopakodott.
Több időt kell kettesben töltenie Tedrosszal, gondolta 

Agatha. Úgy kell együtt lenniük, mintha nem külön életet 
élnének. Úgy kell együtt lenniük, hogy teljesen őszinték 
lehessenek egymással, hogy visszatérjen a régi meghittség. 
Úgy, hogy megint önmaguk lehessenek…

Az ajtó hirtelen kinyílt. Négy szobalány lépett be, egy-
forma szabású, de eltérő pasztellszínű – barackrózsaszín, 
pisztáciazöld, grépfrútpiros, rózsasárga – bő ruhát visel-
tek. Mintha egy doboz vegyes macaron elevenedett volna 
meg. Magas, napbarnított bőrű hölgy vezette őket. Ru-

JRI-4-beliv.indd   17 2022. 06. 16.   15:03
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hája levendulalila, szeme sötét, ajakrúzsa fényes vérvörös. 
Dús fekete haját turbán takarta. Egyik kezében bőrköté-
sű notesz, a másikban olyan hosszú madártoll irón, hogy 
korbácsnak is beillett volna.

– Reggeli az esküvői virágkertésszel hét órakor a Kék 
Torony ebédlőjében. Aztán húszpercenként találkozó sza-
bójelöltekkel, hogy eldöntsük, melyikük varrja az esküvői 
vászonneműt. Aztán interjú a Camelot Kurír újságírójá-
val a lap Esküvői Előzetes Különkiadása számára. Kilenc-
kor látogatás a Camelot Állatkertbe, a hivatalos esküvői 
galambok kiválasztása, mert különböző fajok vannak, 
mindegyik a fehér más-más árnyalatában…

Agatha alig volt képes hallgatni, mert Barackrózsaszín 
és Pisztáciazöld kirángatta az ágyból, és máris forró vizes 
kendőkkel mosdatták, miközben Grépfrútpiros fogkefét 
tolt a szájába, és Rózsasárga mindenféle krémeket kent 
az arcára, ahogy Sophie szokta, csak Sophie karizmája 
és humora nélkül. 

– Ezután a Sophie és Agatha meséje kötet dedikálása 
a Tintaleves & Betűpite Könyvfaloda boltban. A kötet 
bevétele a várkastély vízvezetékrendszere felújításának 
költségeire fordíttatik – folytatta a levendulaszínű ru-
hás hölgy éles, affektáló hangon. – Ezt követően ado-
mánygyűjtő ebéd a Kötőfék Klub nagytermében, ahol 
gazdag klubtagok gyermekeinek olvas fel meséket. Az 
így befolyó bevételből reményeink szerint a felvonóhíd 
javíttatik meg.

– Hmmm, lady Gremlaine? Lenne idő arra, hogy ta-
lálkozzak ma Tedrosszal? – kérdezte Agatha kissé elmo-
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sódott hangon, mert a személyzet éppen kék ruhába cso-
magolta a testét. – Rettentő sok ideje nem reggeliztünk, 
nem ebédeltünk, nem vacsoráztunk együtt…

– Ebéd után táncóra. A keringőt fogja gyakorolni az 
esküvői táncra. Ezt követően etikettóra lesz, hogy ne kö-
vessen el illemhibát, és ne egye le magát az esküvői vacso-
rán, végül történelemóra régebbi korok királyi esküvőinek 
diadalairól és katasztrófáiról, annak érdekében, hogy az 
ön menyegzője az előbbi, ne pedig az utóbbi kategóriába 
essen – fejezte be a gondolatot lady Gremlaine.

Agatha fogcsikorgatva tűrte, hogy szobalányai a hajá-
val és a sminkjével foglalkozzanak, ahogy annak idején 
a Tükröm-tükröm teremben a nimfák.

– Tánc, etikett, történelem… már megint a Jók Isko-
lája. Az iskolában legalább volt idő a hercegemmel lenni.

A főudvarmester asszony lassan Agathára emelte tekin-
tetét. Olyan erővel csapta össze bőrkötéses noteszét, hogy 
egy ékkő kiesett a fedlapból.

– Nos, mivel nincs több kérdése, jelen lévő szobalá-
nyai gondoskodni fognak arról, hogy időben érkezzen 
a reggelihez – mondta, azzal megfordult, és elindult az 
ajtó felé. – A király őfelségének bármelyik pillanatban 
szüksége lehet rám…

– Szeretnék ma találkozni Tedrosszal – fejezte ki Aga-
tha a kérését határozottan. – Kérem, illessze be a napi-
rendembe.

Lady Gremlaine megtorpant, hátrafordult, ajka vékony 
vonallá feszült. A szobalányok kissé hátráltak Agathától.

– Megjegyezném, hogy tegnap éjjel nagyon is volt alkal-
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ma találkozni vele. Az udvari etikett szabályait megszegve 
– jegyezte meg lady Gremlaine. – A király az esküvőig 
nem tartózkodhat az ön szobájában kíséret nélkül. 

– Tedrosnak nyilván joga van találkozni velem, amikor 
csak akar – mondta Agatha. – Ő a király. És én a királyné. 

– Még nem méltóztatik királynénak lenni, hercegnő – 
felelte a főudvarmester asszony nagyon hűvösen.

– De az leszek az esküvő után – felelte Agatha. – Rá-
adásul minden időmet kénytelen vagyok az esküvő ter-
vezgetésével tölteni, mint valami esztelen csitri, pedig 
semmire sem vágyom jobban, mint arra, hogy Tedros 
mellett lehessek, segíthessek neki a királyság dolgaiban, 
levehessek egy-két gondot a válláról, csökkenthessem a 
terheit. Mivel pedig ön a király és a leendő királyné szol-
gálatában álló főudvarmester, ez olyan kérés, amelynek 
teljesítésében ön nyilván illetékes.

– Értem – felelte lady Gremlaine, és egy lépést tett 
Agatha felé. – A várkastély omladozik. Az, hogy az ön 
királya joggal viseli-e a koronát, még vitatott. Kémek 
fenekednek mindenütt az önök elpusztítására. Az előző 
királyné és áruló lovagja a koronázás óta bujkál, a mo-
narchia megdöntését célul tűző Királyi Kárhozat című 
illegális kiadvány máig ismeretlen szerzője pedig azt írja 
önről, hogy „ajnározott üdvöske valami amatőr mesé-
ből, akinek feltett célja, hogy még több szégyent hozzon 
Tedrosra, mint a saját anyja”. 

Lady Gremlaine mosolyogva magasodott Agatha fölé.
– Ön pedig most itt áll előttem, és még mindig ott 

tart, hogy visszasírja az iskolában töltött időt, amikor a 

JRI-4-beliv.indd   20 2022. 06. 16.   15:03



MAJDNEM KIR ÁLy NÉ W  21

folyosón volt lehetősége egy kis csókolózásra az osztály-
vezér herceggel.

– Nem. Ez egyáltalán nem így van. Segíteni akarok 
vele – felelte a lány, és hősiesen állta a főudvarmester asz-
szony parfümjének szagtámadását. – Pontos tudomásom 
van minden problémáról, amellyel kénytelenek vagyunk 
szembenézni, de Tedros és én összetartozunk, egy párost 
alkotunk, és…

– Akkor miért nem hívatta önt soha? – kérdezte lady 
Gremlaine.

Agatha összerezzent.
– Ami azt illeti, a tegnap éjjeli pillanatnyi visszaesésen 

kívül, mellyel kapcsolatban őfelsége biztosított, hogy nem 
fog megtörténni többé, egyszer sem említette az ön nevét 
– tette hozzá a főudvarmester asszony.

Agatha erre egy szót sem szólt.
– Attól tartok, Tedros királynak fontosabb dolgai is 

vannak. Az esküvőig megpróbálja lemosni Camelot ki-
rályságáról a szégyent – folytatta lady Gremlaine. – Az 
esküvőig, amelynek olyan pompásnak, fényűzőnek, em-
lékezetesnek és fennköltnek kell lennie, hogy eloszlassa 
a megalázó koronázás után keletkezett kételyek mind-
egyikét. Az esküvőt pedig ezeréves hagyomány alapján a 
 leendő királyné szervezi. Ez az ön feladata. Ezzel segíthet 
királyának – mondta, és olyan közel hajolt, hogy orra kis 
híján Agatha orrához ért. – De ha az a kívánsága, hogy 
mondjam meg Tedros királynak, hogy ön rangon alu-
linak tartja eme feladatát, s minden egyes döntésünket 
megkérdőjelez egészen a ruhatára uralkodó színeiig, a 
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fürdés fontosságáig és a lábbeli kiválasztásáig, most pedig 
mindezt betetőzve az a kívánsága, hogy őfelsége szakítsa 
meg sürgős feladatainak végrehajtását annak érdekében, 
hogy önnél biztosítsa királyi minőségét, és önt is bizto-
sítsa arról, hogy önök ketten egy párt alkotnak… akkor 
csak tessék, hercegnő. Majd meglátjuk, mit válaszol erre 
a kérésre Tedros király.

Agatha feszengve nyeldekelt, nyaka elvörösödött. 
– Nem… hagyjuk. Holnap biztosan találkozom vele – 

felelte halkan, és újra felnézett.
De lady Gremlaine akkorra már elment, csak pasz-

tellszínekbe öltözött kegyeltjei voltak ott, készen arra, 
hogy odatereljék a hercegnőt a reggelizőasztalhoz, ahol 
nem lesz ideje megenni a reggelit.

A nap első felében Agatha azt fontolgatta, hogy szökött 
menyasszony lesz.

Hetekig bírta az erőltetett mosolyokat – mindig 
ugyanaz a halálosan unalmas rutin: ezer ültetőkártya, 
torta, gyertya és asztalközép megszemlélése, bár mind-
egyik ugyanolyannak tűnt. Szívesen ment volna felesé-
gül Tedroshoz akár egy denevérbarlangban is (ami azt 
 illeti, azt jobban szerette volna; ott nem lenne hely ven-
dégeknek). Az unalmasságot megtörték a királyné vezette 
„Camelot Régi Fénye” kampányeseményeken való megje-
lenések. A kampány célja az volt, hogy pénzt gyűjtsenek 
a kastély helyreállítására. Mert Arthur király halála után 
a várkastélyt senki nem gondozta; akiknek ez feladata 
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lett volna, inkább az enyészetnek adták át. Agatha teljes 
szívével hitt az ügyben, és nagyon jól tűrte az oktalan-
ságokat is – hiszen Sophie barátnője –, de lady Grem-
laine mintha eltökélte volna, hogy a szigorú napirenddel 
is megalázza. Egyik nap arra kényszerítették, hogy az 
erdei rögbi-kupamérkőzésen a himnuszt énekelje (még a 
Camelot játékosai is befogták a fülüket), másnap bikán 
kellett lovagolnia a Tavaszi Vásáron (az állat ledobta a 
hátáról, egyenesen egy trágyahalomba), és meg kellett 
csókolnia a „Puszi a hercegnőnek” aukción legtöbbet 
ajánló személyt (egy fogatlan semmirekellőt, akiről lady 
Gremlaine váltig állította, hogy ő a nyertes).

Guinevere előre figyelmeztette Agathát, hogy számít-
son ellenállásra új gondviselője részéről. Lady Grem-
laine már akkor is főudvarmesterként szolgált, amikor 
Gui nevere még Arthur felesége volt. Aztán Guinevere 
és közte valami nézeteltérés támadt, és a királyné elbo-
csáttatta. Ám Guinevere eltűnése és Arthur halála után 
a Tanácsadó Tanács vette át Camelot várkastélyának ve-
zetését. Tedros akkor még nem volt tizenhat éves. Ezek 
a tanácsadók hozták vissza lady Gremlaine-t a kastélyba. 
Most, hogy Guinevere visszatért, Gremlaine nyilván ég a 
vágytól, hogy Guinevere fiának és leendő királynéjának 
dirigálhasson. Ami ennél is rosszabb: a kiállhatatlan, fon-
toskodó nőszemélyt nem is lehet elbocsátani addig, amíg 
Tedros koronázása meg nem pecsételtetik.

Ennek tudatában Agatha próbált összebarátkozni fel-
ügyelőjével, ám lady Gremlaine őt első látásra gyűlölte. 
Agathának fogalma sem volt, hogy miért, de a nőszemély 
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nyilván nem akarta, hogy feleségül menjen Camelot ki-
rályához. Mintha a főudvarmester asszony azt gondolná, 
ha elég kitartóan szekírozza, még az esküvő előtt lemond 
vőlegényéről.

Inkább a halál, mordult fel Agatha.
Így az utóbbi hat hónapban minden reggel harcra ké-

szen ébredt.
Ám ez volt az a nap, amely megtörte.
Először jött a virágos, aki egy óra leforgása alatt olyan 

sok illatos csokrot tolt Agatha arcába, hogy kipirosodott 
tőlük a szeme, orra csöpögött. Aztán hat szabó érkezett, 
akik több tucat lenvásznat mutattak, amik pontosan 
ugyanolyannak tűntek. Aztán a Camelot Kurír riportere 
állított be, az újság nevével ellentétben nem mint valami 
futár. Eléggé idétlen, vidám fiatal lány volt, neve Bettina, 
szájában vörös nyalóka billegett.

– Lady Gremlaine már felvázolta a válaszait, felség, szó-
val most nyugodtan cseveghetünk egy kicsit csak úgy, 
riporton kívül – csicseregte, aztán megdöbbentően sze-
mélyes kérdéseket tett fel Agatha és Tedros kapcsolatáról: 
„Mit visel Tedros, amikor alszik?” „A király adott önnek 
valami becenevet?” „Rajtakapta már, hogy más lányokat 
is nézeget?”

– Nem – felelte Agatha az utolsó kérdésre, és kis híján 
hozzátette: „különösen olyan kis fingbuborékokat nem, 
mint amilyen te vagy”, ám ezt mégsem mondta ki, ha-
nem közel egy órán át elviselte a riporterlány társaságát, 
mielőtt elege lett.
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– Szóval Tedrosszal akarnak gyereket? – kérdezte Bet-
tina.

– Miért? Szülőket keresel? – csattant fel Agatha. A ta-
lálkozó ezzel véget ért.

Kis híján a Kötőfék Klub jótékonysági eseményén is 
elvesztette a türelmét, amikor az egyik híres Camelot 
mesekönyv, Az oroszlán és a kígyó egyik történetét kellett 
felolvasnia gazdag családok elkényeztetett rossz gyereke-
inek, akik folyton a szavába vágtak, mert már ismerték 
a mesét. Miután az állatkertben kiválasztotta az esküvői 
galambokat, Agatha beszállt hintójába; magába roskad-
va ült az átizzadt ruhájában, az előtte álló keringő- és 
etikettórára gondolt, és alig tudta visszafojtani könnyeit.

– A király nem is említette az ön nevét. Egyetlenegyszer 
sem – visszhangozta lady Gremlaine.

Agatha azzal próbálta csitítani magát, hogy a kotnye-
les perszóna hazudott. De pontosan tudta, hogy ez nem 
így van.

Az elmúlt néhány hónapban, amikor véletlenül talál-
kozott Tedrosszal a várkastélyban, az ifjú király dicsérte 
külsejét, vagy valami semmitmondó megjegyzést tett az 
időjárásra, netán megkérdezte, kényelmes-e a hercegnői 
lakosztály, aztán úgy elosont, mint egy mókus. Tegnap 
éjjel, a hálószobájában látta először úgy, hogy nem volt az 
arcán az a heves túlmosoly, ami azt sugallta, ne kérdezze, 
hogy van, mert nagyon is jól van.

Természetesen nem volt jól. És Agatha nem tudta, ho-
gyan segíthetne neki.
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Tedros miatt jött Camelot várába. Azért, hogy a király-
néja legyen. Hogy mellette álljon a legszebb és a legsöté-
tebb órákban is. De mindketten egyedül voltak, magá-
nyosan igyekeztek gondoskodni magukról.

Nyilvánvaló volt, hogy Tedrosnak szüksége van rá. 
Ezért bújt hozzá tegnap éjjel. Miért nem képes egysze-
rűen beismerni ezt? Agatha valahol mélyen, legbelül tudta, 
hogy ez nem az ő hibája. Mégis önkéntelenül visszauta-
sítottságot, sértettséget érzett.

Perrszepó az ölébe telepedett, mintha emlékeztetni 
akarná, hogy ő még ott van.

Agatha a macska szőrtelen fejét vakargatta.
– Bárcsak visszamehetnénk a temetőnkbe, abba az idő-

be, amikor még nem is gondoltunk fiúkra!
Perrszepó nyálas prüszköléssel fejezte ki legmélyebb 

egyetértését.
Agatha kék-arany hintójának ablakán nézett kifelé. 

A Kézművesek Piacának házsorai között haladtak. Ez 
Camelot városának főutcája. Az út állapota miatt a ko-
csis általában igyekezett ezt elkerülni, és inkább a hosz-
szabb úton ment vissza a várkastélyba, de most késésben 
voltak a menyegzői-keringő óráról, és Agatha nem akart 
rossz benyomást tenni új tanárára. A kövezetlen utcáról 
por telepedett a kocsira, így nem láthatta tisztán az élénk 
színű sátrakat, amelyek mindegyikén Camelot zászlaja 
lobogott: két sas, közöttük kék pajzson a híres kard, az 
Excalibur.

Ám ahogy a por eloszlott, Agatha észrevette, milyen 
éles különbség van a fő utcán vásárolgató drága kabátos, 
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felékszerezett jómódúak és az ezernyi szutykos, csontso-
vány parasztember között, akik a piac környéki utcákban, 
omladozó viskókban éltek. A nyomornegyedekben a ki-
rályi gárda járőrözött, erővel tartották vissza azokat az 
egyszerű embereket, akik túl közel húzódtak a sátrakba 
betérő vagy onnan távozó gazdagokhoz. Agatha lejjebb 
húzta az ablakát, hogy jobban lásson, de a kocsis az ostor 
hegyével megkocogtatta az üveget. 

– Ne mutatkozzon, milady – mondta.
Agatha felhúzta az ablakot. Amikor hat hónappal ko-

rábban először lovagolt be új királyságába, ugyanezeket a 
nyomornegyedeket látta Camelot közepén. Mint Tedros 
akkor elmagyarázta, apja, Arthur király aranykorba ve-
zette Camelot királyságát, ahol minden ember saját sze-
rencséjének a kovácsa lehetett. Halála után azonban ta-
nácsadói a gazdagokkal szövetkeztek, kétes és gyanús 
törvényekkel földeket vettek el a középosztálybeliektől, 
ezzel visszalökték őket a szegénységbe. Tedros megeskü-
dött, hogy megsemmisíti ezeket a törvényeket, és letele-
píti a hajlék nélkül maradtakat, de az elmúlt fél évben a 
gazdagok és szegények közötti szakadék tovább mélyült. 
Miért nem sikerült Tedrosnak elérnie a kitűzött célt? Hát 
nem látja, mennyire eltávolodtak Arthur király örökségé-
től? Hogyan hagyhatja, hogy királysága így senyvedjen? 
Ha ő lenne a király…

Agatha nagyot sóhajtott. Nem ő a király, ugyebár, ha-
nem Tedros. Még csak nem is királyné. És abból, ahogy 
a fiú az éjjel viselkedett, látható, hogy nyilván ő is nagyon 
csalódott. Egyedül igazgatja Camelot királyságát, és sen-
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ki nincs mellette, aki segítsen. Sem ő mint jövendőbelije, 
sem az apja, sem az anyja, sem Lancelot, de még Merlin 
sem. Az utóbbi három személy az elmúlt hat hónapban 
nem is jelentkezett.

PLACCS! Fekete, pépes ételcsomó csattant a hintóablak 
üvegén. Agatha hátrafordult, és azt látta, hallotta, hogy 
egy piszkos paraszt kiált utána:

– AZ ÚGyNEVEZETT KIRÁLy MEG AZ Ő DRÁGA
LÁTOS MAJDNEM KIRÁLyNÉJA!

Hirtelen a nyomornegyed más lakói is észrevették a 
hintót, és csatlakoztak a kántáláshoz:

– AZ ÚGyNEVEZETT KIRÁLy MEG AZ Ő DRÁGA
LÁTOS MAJDNEM KIRÁLyNÉJA!

De nemcsak kántáltak, hanem ételmaradékkal, cipővel, 
földdel dobálták a hintót. A kocsis a lovak közé csapott, 
valósággal kirepítette a hintót a piac környékéről.

Agatha vére forrt, legszívesebben kiugrott volna a hin-
tóból, és megmondta volna azoknak az ostoba, de for-
róvérű embereknek, hogy ez nem az ő hibája és nem is 
Tedrosé – sem a nyomornegyedek, sem a koronázás, sem 
az, hogy az egykor legendás királyság romokban hever… 

Ugyan, mit érnék el ezzel?, korholta magát Agatha. Ha 
ő nyomorogna az utcákon, nem a leendő királynét és 
Tedrost hibáztatná? Hiszen most ők vannak hatalmon, 
hiába nem ők okozták az ország hanyatlását. A szegé-
nyeknek és szenvedőknek nincs idejük a múltra, csak 
a haladásra. De ez már nem az iskola, ahol a haladást 
érdemjegyekkel és az eredményjelző táblán jelzik. Ez a 
való élet, és bár az eredmények egyelőre nagyon gyatrák, 
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ők nagyon fiatalok, és egyszerűen megpróbálnak jó ve-
zetők lenni.

Legalábbis Tedros biztosan.
Ő pedig éppen táncórára tart.
Agatha tovább duzzogott, ahogy a hintó felfelé kapasz-

kodott a hegyen, Camelot várának csontfehér kapuja felé, 
amit a királyi őrség szélesre tárt előttük. Nem számít, 
hogy a kapuk megrozsdásodtak, hogy a tornyokat megvi-
selte az idő és az ülepedő kosz. Camelot várkastélya még 
mindig pompás látvány volt a Tapló-tenger fölé magaso-
dó szürke sziklaormon. Az augusztusi napfényben a fehér 
falú tornyok könnyed ragyogásba borultak, a kerek, kék 
toronycsúcsok az alacsonyan szálló felhőkbe hasítottak.

A hintó hirtelen megállt a kastély bejárata előtti mély 
sziklahasadéknál.

– A felvonóhíd a koronázás óta nem működik, mi lady. 
Még nem javították meg – sóhajtott a kocsis, azzal a hin-
tót a szikla lábánál álló kocsiszínbe hajtotta. – Függőhí-
don kell átmennünk.

Agatha kiugrott a kocsiból, mielőtt a kocsis kinyithatta 
volna neki az ajtót. Elég legyen a nyavalygásból!, gondol-
ta, miközben az ingatag kötélhídon lépkedett. Rendre és 
rangra való tekintet nélkül minden vendégnek ezt kel-
lett használnia, amíg a felvonóhidat meg nem javítják. 
Tedros nem veszekszik, nem harcol azért, hogy együtt 
lehessenek. Az ifjú király nem keresi őt, hogy egy csapat 
lehessenek újra. Tedros a népéért dolgozik, ahogy neki is 
a népért kellene dolgoznia.

Lehet, hogy lady Gremlaine-nek igaza van, ismerte el 
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Agatha. Lehetséges, hogy jó lenne, ha végre nem azon 
rágná magát, mit nem tehet meg királynéként, és inkább 
arra összpontosítana, amit megtehet. Sőt, lehetséges, hogy 
a koronázás után egy szerelemmel, szépséggel és jó szán-
dékkal telt menyegző vezethet a királyság hitének hely-
reállításához. Olyan esküvő, amely mindenkinek meg-
mutatja, hogy Camelot legszebb napjai még csak ezután 
fognak következni… hogy ő és Tedros nem véletlenül 
kerültek ide boldogan-élnek-míg-meg-nem-halnak” ide-
jükre… hogy nemcsak királyként és királynéként érhet 
boldog véget a meséjük, de boldogságot hoznak azoknak 
az embereknek is, akik már elvesztették a reményt… 

Agatha egyenes háttal, fejét magasan tartva lépdelt be 
a várba, szinte várta már az esküvői felkészülés óráit, és 
elhatározta, hogy minden tőle telhetőt meg fog tenni.

Elhatározása egészen addig tartott, míg ki nem derült, 
ki a tanár.
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