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Első fejezet
Rannoch House
Belgrave Square
London
1932. június 6., hétfő

jén az volt az egyik legkedvesebb mondása: „Ki korán kel,
aranyat lel.” Az élet azonban megtanított arra, hogy ne
vegyek készpénznek ilyen és ehhez hasonló bölcsességeket. Mert hiába bújt ki az ágyból szegény apám mindig
hajnalok hajnalán, negyvenkilenc éves korában úgy halt
Tapasztalatom szerint csak két elfogadható magyará-

nem lekésni az Edinburghból Londonba induló vonatról. Most azonban egyik sem volt lehetséges: egyrészt még
Tapogatózva megragadtam az éjjeliszekrényen zörgő
vekkert, és egy határozott mozdulattal elnémítottam.
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–
lődő közönségnek, miközben kimásztam az ágyamból,
Rannoch megkezdi egy újabb, társadalmi eseményekben

-

Őszintén szólva jó ideje már annak, hogy bármilyen
társadalmi kötelezettségnek eleget kellett tennem, és az
körökben. Már majdnem huszonkét éves vagyok, és nincs
morú életét éljem? Nekem már annyi, és csak az vár rám,
dédanyám, Viktória királynő egyetlen, még életben lévő

elgurult fonalgombolyagok keresgélésének lélekölő perspektívája.
Na jó, mielőtt még jobban belegabalyodunk, ideje
Georgiana Charlotte Eugenie. Glen Garry és Rannoch
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öröklési sorrendben, és jelenleg egy büdös petákom sincs.
Na várjunk csak! Azért lenne egy másik életpálya is
niai Hohenzollen-Sigmaringenek közül, akit magamban
csak Halpofának hívok. Mert olyan arcberendezése van,
mint egy halnak. De hála istennek ez az eshetőség az

Na mindegy. Elég volt kipillantani az ablakon ahhoz,
hogy az ember tudja, gyönyörű kora nyári nap lesz, olyan,
amelyről nem jut más az eszünkbe, mint egy könnyed
-

–
amikor ráébredtem, hogy mi vár, miért is csörömpölt hajnali nyolckor az az átkozott ébresztőóra.
Egy Park Lane-en lévő rezidenciára kell elmennem!
Felöltöztem, aztán levonultam, hogy készítsek magamnak
teát és pirítóst. Remélem, látják és értékelik, hogy milyen
házias és önálló teremtés lettem alig két hónap leforgása
alatt. Amikor áprilisban kitörtem skóciai kastélyunkból,
pedig képes vagyok paradicsomos babfőzeléket készíteni
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tükörtojással. Persze konzervből. Életemben először szol-

Rannoch hercege, akit az egyszerűség kedvéért mindenki
csak Binkynek hív, megígérte, hogy utánam küld egy szoígéret maradt. Attól tartok, nincs az az istenfélő, becsüegy lányt, szóba se jött: Binky éppolyan csóró volt, mint
jómagam. Tudják, amikor atyánk az 1929-es gazdasági
Szóval eddig valahogy elboldogultam személyzet nélkül, és bevallom őszintén, nagyon büszke vagyok emiatt
somra. Igen, tudom, spórolnom kellene, de azért van egy
szint, ami alá nem süllyed az ember. Egy lekváros pirítóson

magamra kellett kapnom egyet. Nem kockáztathattam
meg, hogy bárki meglássa, mit viselek, miközben keresz-

sen szalutált nekem, ahogy elsétáltam mellette. Szorosan
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-

pompás almásderesen ült, fekete sisakot és egy tökéletesen
szabott lovaglókabátot viselt. Irigykedve bámultam. Ha
otthon maradok Skóciában, akkor most én is nézhetnék ki

és nagy táblákat tartottak maguk előtt, rajtuk feliratokkal:
Munkát keresek. Élelemért is dolgozom.
.

élet durva valóságáról. Most pedig nap mint nap szembesülnöm kellett vele. Válság volt, és az emberek sorban

ján kitüntetések lógtak.
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Szinte sütött az arcáról az elkeseredettség. Ó, bárcsak renhelyben felfogadjam! De ha jobban belegondolok, akkor
valójában én is egy csónakban evezek velük.
-

nagyobb volt és impozánsabb. Ahelyett, hogy felmentem
télyához vezető szűk lépcső felé vettem az irányt. Némi
mélyzeti bejáratot nyitó kulcsot. Egy végtelenül lepusztult
előtérbe jutottam, amelyet orrfacsaró bűz lengett be.
komat is. Azzal keresek némi pénzt, hogy mások palotáiTimesban megjelent hirdetésem szerint
giana, Glen Garry és Rannoch hercegnőjének nagyon
meleg ajánlásával. Na persze komoly nagytakarítást nem
vállalok. Az szóba se jön, hogy én padlót suvickoljak, vagy
ne adj’ isten, vécét pucoljak. Azt se tudnám, hogyan fogjak hozzá. Mint ügynökség annyit vállalok, hogy kinyitom és kiszellőztetem olyan emberek londoni rezidenciáit, akik huzamosabb időt töltenek vidéki birtokaikon,
az azzal járó költségeket és kényelmetlenségeket, hogy pár
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tésben, söprögetésben. Ennyi, és nem több, amit anélkül
el tudok végezni, hogy nagyobb kárt tennék valamiben.
Mert azt eddig elfelejtettem említeni, hogy született
tehetségem van az ügyetlenséghez, sőt egyesek szerint
társadalmi köreimbe tartozók birtokában vannak. Menten szörnyet halnék, ha belebotlanék valamelyik barátnőmbe vagy, ami talán még rosszabb, valamelyik táncpartnerembe, miközben négykézláb csúszom-mászom
valahol egy csinos kis fehér főkötőben. Mindeddig csukiállhatatlan és megbízhatatlan csirkefogó, egy bizonyos

eszembe se jutott elgondolkodni arról, hogyan is él az
emberek másik része. Gyerekkori emlékképeim, amelyek
radtak, lényegében kimerültek tágas és meleg konyhák
nyek illata, és ahol megengedték, hogy tésztát gyúrjak,

magamhoz vettem egy vödröt és felmosórongyot, egy
13

Szerencsére nyár van, úgyhogy nem kell begyújtani
vödröket cipelve. Arról nem is beszélve, mennyire gyű-

először. Apropó, nagyapa! Azt hiszem, róla még nem is
ejtettem szót. Míg az apám György király unokatestvére
és Viktória királynő unokája volt, addig az anyám sikeres színésznő, aki Essexből származott. Az ő édesapja ma
is ott él, egy kis házban, aminek az előkertjében hercig
szülötte, és valaha ott is teljesített szolgálatot rendőrként.
Imádom. Ő az egyetlen ember, akinek valóban mindent
el lehet mesélni.
Az utolsó pillanatban szerencsére eszembe jutott,
-

ajtó elé halmozza ezeket? Még mielőtt odébb tehettem
ben lévő ajtóban megjelent egy tetőtől talpig feketébe
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nem volt érkezése levetni az álla alatt megkötött úti kala-

–

Vous êtes la bonne?

lédek többsége még az angol nyelv helyes használatával
is hadilábon áll. Még szerencse, hogy Svájcban jártam
iskolába, és elég jól beszélek franciául. Azt feleltem, hogy
érkeznek Londonba.
–
val Párizsba, ahol felszálltunk az éjszakai vonatra.
–
–

-

Párizsba.
Hirtelen elhallgatott, mert rájött, hogy egy cseléddel
beszélget.
– Hogy lehetséges, hogy maga egészen tűrhetően
beszél franciául angol létére?
hez ne vágjam, hogy baromi jól beszélek franciául. De
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aztán inkább csak annyit motyogtam, hogy sok időt töl–
–
tem kedves mosollyal.
–

-

Ha és amennyiben azon töprengenének, vajon miért
beszélget egy német ajkú ország megözvegyült grófnéja
az ő generációjába tartozó arisztokrata hölgyek általában
hogy mi volt az eredeti anyanyelvük.
– A szobalányom éppen megpróbál egy megfelelő
felelően holnap érkezik, vonattal. Jean-Claude-nak egy
tetején volt kénytelen kuporogni. Felettébb kellemetlen
élmény lehetett neki, gondolhatja.
Kis szünetet tartott, miközben rosszallóan méregetett.
– És az is igen kellemetlen, hogy nincs hol helyet foglalnom.
ahogy azt se tudtam, hogyan kell szólítani egy megözve-
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gyült grófnét manapság. Úgy döntöttem, ha „felüllövöm”
–
deltek ide. Amennyiben tudomással bírtam volna arról,
Homlokát ráncolva pillantott rám, és láthatóan nem
volt biztos abban, hogy most végtelen szemtelen vagyok,
vagy pusztán egy idióta angol.
–
– Azonnal leveszem az egyik kényelmes karosszékről
-

–

-

Ó, gondoltam, hát ez gondba ütközhet. Már láttam,
House-ban, de saját magam még sohasem csináltam semszobalányának vannak ez irányú tapasztalatai.
Elméláztam, vajon miként mondják franciául, hogy
„a szerződésemben nem szerepelnek bojlerek”.
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–

-

és morózus, mint az úrnője, ami ebben az esetben értutaznia Biarritztól Párizsig. Mire felértem, már kiválaszszobát. Először franciául próbáltam szóba elegyedni vele,
aztán angolul, de úgy tűnt, ő viszont csak németül beszél.
Az én némettudásom két mondatban merült ki. Az egyik

magyaráztam el neki, hogy majd én megvetem az ágyat.
Elég értetlenül nézett, úgyhogy amikor megtaláltuk az
ágyneműt, együtt láttunk neki az ágyazásnak. Nem is volt
előszedett még valahonnan vagy egy tucat plusztakarót,

is lehet, hogy szenvedélyes pokrócgyűjtő volt. Mit lehet

volt, hogy azzal Borsószem hercegkisasszony is elégedett
lett volna.
-
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pot. „Heiss Bad für… grófné”

lévő egyik bojlerből, és egy pillanattal később már forró
mondani az öregasszonynak, hogy indulhat fürdőzni.
Már az utolsó lépcsőfordulónál jártam, amikor han-

hangja hallatszott, aki erős akcentussal beszélt angolul:
–
-

számára. Bár azt végképp nem értem, miért tartasz egy
zebb és kényelmetlenebb az életed!

egészen világos volt, már-már fehérnek mondható, és
hátra volt nyalva, ami az egész fejének hátborzongató,
koponyaszerű külsőt kölcsönzött. Természetesen egyből
felismertem. Nem más volt, mint Siegfried herceg, azaz
gül kellett volna mennem.
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