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Körülöttem zordnak tűnt a jég. Vonalak szelték át meg át,  
és elfogott a nyugtalanság, mivel nem korcsolyanyomok 

voltak, hanem repedések. 
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KEREKVÖLGYI KRÓNIK A
1871. február 7. kedd

BORZASZTÓ TRAGÉDIA

Szörnyű eset történt a deresvölgyi kastélyban, Barrington vi-
komt vidéki birtokán, Deresvölgy falujában. Lord Barrington 
egyetlen fia, Christopher, tragikus körülmények között halt 
meg tegnap délután, miközben a befagyott tavon korcsolyá-
zott. Úgy látszik, beszakadt alatta a vékony jég, amely nem bír-
ta el a súlyát, és ő a jéghideg vízbe esett. A riasztást pár órával 
később adták ki, amikor az ifjú nem érkezett haza vacsorára. 
A holttestét a tó széléhez közel fedezték fel. Lord Barrington 
vigasztalhatatlan, mint mondta, Lady Barrington orvosai fel-
ügyelete mellett fekszik életveszélyes állapotban. Christopher 
Barrington nagyságos úr, akit csak „Kitnek” hívott mindenki, 
a deresvölgyi kastély örököse és egész Deresvölgy népszerű 
figurája volt. A falu mélyen megdöbbent a váratlan, korai ha-
láleseten.

Deresvolgy_beliv.indd   7Deresvolgy_beliv.indd   7 2022. 09. 01.   12:302022. 09. 01.   12:30



1881 tele

Deresvolgy_beliv.indd   8Deresvolgy_beliv.indd   8 2022. 09. 01.   12:302022. 09. 01.   12:30



9

1
Dac

T ele volt a hócipőm a várakozással. Már két órája egy-
folytában nézegettem kifelé, de apának még min-
dig nem volt semmi nyoma. Minden zajra remény 

ébredt bennem, hogy aztán el is párologjon, amikor az órára 
pillantottam. 

Késik. Két órát késik, vagy még többet. Kint egész nap nem 
engedett föl a fagy. Beborította körben az ablaktáblát is, alig 
láttam valamit. Továbbra is a legjobb vasárnapi ruhámat visel-
tem, bár vékony anyagból készült, és reszkettem a hidegtől. 
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Még a hajamat is meg kellett igazítanom, mert mostanra kisza-
badult a copfból. Semmi nem a terv szerint alakult.

– Az ég szerelmére, Tilly, csinálj már valami hasznosat – mor-
dult rám anya ingerülten, amikor már ezredszer huppantam 
le a helyemre. – Szégyen, ahogy piszmogsz a varrással, pedig 
segíthetnél nekem is. 

– És vedd le azt a szép ruhát, csak apa jön haza, nem a ki-
rálynő – mondta a nővérem, Eliza, aki szintén nem varrt, de 
ez mintha senkit nem zavart volna.

Megvető pillantást vetettem rá, de nem szóltam vissza. Má-
son járt az eszem, és nem törődtem vele. Apának aznap kel-
lett hazaérkeznie a vasúton töltött műszakból. Végre lesz pénz, 
amiből ennivaló kerül az asztalra, kifizetjük a lakbért, amivel 
tartozunk. És ami még fontosabb, apu megpuszil, és kedves-
kedik nekem egy kissé. 

Hirtelen zajt hallottam, és összerezzentem. Nem volt ez sza-
bályos kopogtatás, inkább halk, titokzatos hang, mint amikor 
egy állat kapar, hogy be akar jönni. És úgy tűnt, csak én hal-
lom. Elállt a szívverésem. Ahhoz túl halk volt, hogy apa legyen. 
Újból hallottam a hangot. Most már hangosabb volt. 

Eliza felpillantott, levette a szemét a tűzről.
– Van valaki odakint, Tilly?
– Azt hiszem.
– Akkor nézd meg, ki az – utasított, mint valami szolgát. Anyá-

hoz fordultam.
– Muszáj?
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Ő nem válaszolt, csak összeszorított ajakkal az ajtóra me-
redt. Ezt már ismertem, ettől csak még jobban elszorult a szí-
vem. Nem apára gondol, hanem az esedékes lakbérre és a há-
ziúrra, aki eljött behajtani. Elképzelhető, hogy megint ő az. 

– Mondd neki, hogy nem vagyok itthon – suttogta anya, pe-
dig láthatóan itthon volt. Már készültem megjegyezni, amikor 
felemelte a kezét. – Csak tedd, amit mondtam, kérlek!

Nem sok kedvem volt kapni egy nyaklevest, úgyhogy a be-
járati ajtó felé indultam. Csak résnyire nyitottam ki. Metsző 
hideg süvített be rajta. Nem a háziúr állt az ajtóban. Csak azt 
láttam, hogy valaki úgy ugrál, és rázogatja a kabátját, mintha 
le akarná dobni magáról. Amikor felém fordult, gyors moz-
dulattal becsaptam az ajtót, míg a hátamat nekitámasztottam. 

Will Potter. Az átkozott Will Potter. Mi a fenét keres ez itt?
– Tilly! – sziszegte be a kulcslyukon. – Gyere ki, légy szíves!
A szívem beindult, mintha csak harangoznának a mellka-

somban.
Imádkoztam, hogy menjen el.
Aznap bohóckodott a templomban, butaságokat énekelt 

a zsoltár alatt, és a prédikáció közben pofákat vágott. Annie 
Woods és Hannah Brown vihogott a kalapja alatt, mihaszna 
teremtések; esküszöm, én nem is néztem oda. Isten engem 
úgy segéljen, hogy el sem mosolyodtam.

Eliza figyelt engem.
– Ki van odakint? – kérdezte.
– Nem lényeges. Már megy.
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– Jó – mondta anya, érezhetően megnyugodva.
Eliza megvárta, amíg visszamegyek a tűzhöz, aztán gonosz 

pillantását rám szegezte.
– Akkor miért vörösödtél el fülig? 
– Nem igaz! – kiáltottam föl, de éreztem, hogy az arcom most 

még vörösebb lett.
Akkor Will Potter újból zörgetett, ezúttal szabályos kop-

kop-koppal, amit az egész világ meghallott.
Eliza azonnal talpra ugrott. Én megragadtam a karját.

– Ne nyisd ki!
– Mi a fenének ne nyitnám? – kérdezte nevetve. – Nem fog 

fájni, ugye? 
– Csak várd meg, amíg lelép a fickó.
– Fickó?
Egy szemvillanás alatt az ajtónál termett.

– Eliza, ne! – kiáltottam. – Hagyd!
Az ördögbe, még csak nem is kedvelem ezt a Will Pottert! 

Túlságosan magabiztos, bár úgy látszik, én vagyok Deresvölgy-
ben az egyetlen lány, aki észrevette.

Eliza feltépte az ajtót, mire anya rögtön felkiáltott, hogy ne 
engedje ki a meleget.

Így aztán Will Pottert beinvitálták. Ettől hirtelen rögtön ki-
sebbnek látszott a lenti helyiségünk. Láttam, hogy Will az ala-
csony, megfeketedett gerendákat nézi, meg a kopott szőnye-
get a tűzhely előtt és a fekete retekkel teli kosarat a konyha-
szekrényen. Az egyetlen csinos holmi az asztalunk volt, ám azt 
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szabályos oszlopba rendezett javítandó fehérnemű foglalta el, 
amit anya a faluból szedett össze. Nem sok pénzt hozott, és 
tönkretette anya szemét. Még vasárnap is varrt. Elpirultam, 
és dühbe gurultam. Mit tud Will Potter arról, hogy milyen 
szegénynek lenni? Az ő apjáé volt a hentesbolt. Csinos kőhá-
zat építtetett a falu szélén, ahol a Potter család lakott. A mi há-
zunkban nem volt elég szék még nekünk se, ha valamennyien 
egyszerre akartunk leülni. 

– Will nem marad – mondtam, miközben Eliza felkínálta ne-
ki az én helyemet. 

Persze ő már le is vette a sapkáját, így sötét haja fölfelé állt, 
és boldog mosoly terült szét a képén. És valamit rejtegetett 
a kabátja alatt. Ott helyben legszívesebben meghaltam volna.

– Tehát a mi Tillynkhez jöttél? – kérdezte Eliza vigyorogva. 
– Ma nagyon csinosan fest, nem igaz? Talán téged várt.

– Nem! Nem vártam! – kiáltottam.
De Eliza anyára kacsintott, aki kezdte a humoros oldalát lát-

ni a dolognak. Azon töprengtem, hogyan derülhetett fel ilyen 
gyorsan a kedélyük, amikor Will Potter látásától nekem csak 
még jobban elment az életkedvem. 

Nem mintha ő ezt észrevette volna.
– Igen, Tillyért jöttem – mondta öntelten.
– Nem megyek sehova.
És ezt komolyan is gondoltam, mert a fiúk engem soha nem 

néztek meg kétszer. Apró termetű, sovány teremtés voltam, 
a képem tele szeplőkkel, a rakoncátlan hajamat soha nem le-
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hetett csinosan rendbe szedni. Nálunk a családban Eliza volt 
a szép lány. Anya mindig ezt hajtogatta, Elizának meg állan-
dóan ezen járt az esze. Apa volt az egyetlen, aki csinosnak ne-
vezett, bár úgy véltem, csak kedveskedni akar. Azonkívül Will 
Potter válogathatott a lányok között. Arra jutottam, hogy me-
rő gonoszkodásból jött el. Egy fikarcnyit sem bíztam benne.

– Ez nem volt valami barátságos, Tilly – mondta Eliza. – Le-
gyél kedves Willhez.

– De nem mehetek – mondtam, és nem csak azért, mert Will 
Potter kérte. – Apa bármelyik pillanatban hazajöhet, tényleg 
nem mehetek el.

– Már hogyne mehetnél – mondta anya. – Legalább nem kell 
egész délután néznünk a savanyú képedet. Csak ne keveredj 
bajba.

– De apa nemsokára megjön – mondtam.
Anya felhorkant.
– Addig nem szívesen tartanám vissza a lélegzetemet!
Nem tetszett, hogy ezt mondta, különösen Will előtt, és az 

a furcsa, süllyedő érzés visszatért, valami hideg és nehéz tele-
pedett a mellkasomra.

Will elfordult, mint aki indulni készül.
– Ha nem tudlak elcsábítani… – mondta.
Lassan és óvatosan, hogy csak én lássam, négy-öt centire 

szétnyitotta a kabátja két szárnyát. Nem tudtam ellenállni, és 
gyorsan odapillantottam. Bőr volt, meg csat, meg valami hal-
vány faszínű. Elképzelni sem tudtam, mi lehet az. Bizonyára 
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olvasott az arckifejezésemből, az összevont szemöldökömből, 
úgy fordult, hogy többet lássak. Ezüstszínű pengék villantak 
a kabátja sötétje alól. Rögtön tudtam, mi az, és a szívem na-
gyot dobbant.

Korcsolya!
Egyenesen a szeme közé néztem.

– Elég bátor vagy? – suttogta.
Az agyam pörögni kezdett, hallottam Will Potter őrült pró-

batételeiről – leugrani a hidakról, szőrén ülni meg a lovat a ka-
rámban, meg ilyen felvágós dolgok. De egy pillanatig sem tud-
tam elképzelni, hogy azok az ostoba lányok a templomban 
ilyen mókában részt vegyenek. 

Én viszont igen.
Hosszú lesz a délután, ha itt ülök apára várva. Nem is olyan 

rossz ötlet egy kis friss levegőt szívni. Elizára pillantottam, aki 
már unalmasnak talált minket, és a hajával játszott, és anyára, 
aki a retkeket válogatta. Ekkor kihívó fény villant Will tekin-
tetében. Úgy döntöttem, felveszem a kesztyűt.

– Rendben. Jövök. De csak egy kicsit – mondtam, és leakasz-
tottam a sálamat a szögről.

*
Odakint fagyott volt a talaj, és az ég már sápadtra fordult. Will 
félúton megállt, és szembefordult velem.

– Készen állsz rá? – kérdezte.
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– Persze. A folyóhoz megyünk? Már befagyott a hídnál.
– A folyó a pisiseknek való. Mi máshova megyünk – mond-

ta, és a Kerekvölgy domb felé biccentett, ahol az út hirtelen 
emelkedni kezdett Deresvölgy falu határában.

– Pontosan hova?
A falun túl volt a sorompó és a Bristolba vezető főút. És azon 

túl a legnagyobb ház mérföldek hosszú során át: a deresvölgyi 
kastély. Összeszorult a gyomrom. Nem olyan ostoba, ugye?

– Ó, ne, Will – mondtam. – Nem lehet.
Anya, ha tudná, biztosan nyugtalan lenne miatta. Senki nem 

ment a deresvölgyi kastély közelébe, különösen, amióta a fiú 
meghalt abban a tóban. Kutyákról meg csapdákról folyt a szó-
beszéd, és a hívatlan vendégekre vadászó, botokkal felszerel-
kezett emberekről. 

A tragédia óta nagyon furcsák lettek Barringtonék. És ar-
ról is beszéltek, hogy különös dolgok történtek a házban. De 
nem jó, ha hosszan töpreng az ember az ilyesmin. Már így is 
elég ideges voltam.

– Azt hittem, benne vagy – mondta Will. – Talán a nővére-
det kellett volna hívnom.

Igazam volt vele kapcsolatban. Tényleg csak csínyt akar. Nem 
mintha haza akartam volna menni, akármit is gondolt Will Pot-
ter. Majd meghaltam, hogy felhúzhassam azt a korcsolyát.
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