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1. fejezet: Életem a Szilárdi kastélyban
Nem is gondoltam volna, milyen hamar el tud repülni egy év. Aztán tessék, egyszer csak azon

kaptam magam, hogy nyakamon a születésnapom. Mikor megérkeztem a Villámlókhoz, azt hittem,
hogy hiába is erőlködöm majd, sosem tudok beilleszkedni, és végig fogom szenvedni az itt eltöltött
időt. Persze nem állítom, hogy élveztem a sok tanulást, de azért azt sem, hogy nehéz volt. Valahogy
minden ösztönösen jött. Ebből is látszik, hogy tényleg közéjük tartozom.

Az első órán, amikor a varázslást gyakoroltuk, még Tar is elámult, mennyi mindenre vagyok
képes. Azt mondta, hogy neki még az apjával együtt összesen sincs annyi ereje, mint nekem. Persze
ez azért talán erős túlzás volt,  szerintem csak szimplán gyorsan tanulok és valóban volt is mit
tanulnom.

Hamar megtudtam például azt, hogy milyen erősen függ az, mire vagyunk képesek attól, hogy mit
hiszünk el magunkról. Tar szerint a legtöbb Villámlónál nem ez a probléma, hanem éppen az, hogy
túl  sokat  képzelnek magukról.  Először meglepődtem, milyen ironikusan beszél  a  népünkről,  de
hamar rá kellett jönnöm, hogy Tar egyáltalán nem olyan, mint amilyennek elképzeltem. Azt hiszem
erős előítéleteim voltak vele kapcsolatban az az egy találkozás alapján, ami még gyerekkoromban
történt, már csak Villámló mivolta miatt is. Most azonban megtudtam, hogy ha akar, igenis tud
kedves és udvarias lenni, és egyáltalán nem buta.

A napjaim nagy részét vele és Taminával töltöttem. Tamina kedves, illedelmes lány, ki kezdetben
ugyan csak keveset beszélt, azt is csak akkor, mikor oktatott. Valahogy látszott rajta, roppant mód
zavarja, hogy neki kell tanítania „úrnőjét”, de aztán idővel rájött, hogy én nem leszek dühös rá, ha
kioktat, sőt akkor sem kapom fel a vizet, ha a kelleténél kicsit többet pletykálkodik reggelente.
Egyébként épp az ő órái voltak a legnehezebbek számomra. Nem volt egyszerű megszokni, a furcsa
öltözékekben való mozgást,  folytonos kiszolgálást,  és azt,  hogy nem lehetett  csak úgy segíteni,
beszélgetni bárkivel a szolgák közül. De Tamina kivétel volt, és én hamar megkedveltem őt. Hosszú
barna haját mindig fejkötője alá rejtette, s olyan vékony teremtés volt, hogy attól lehetett félni,
elfújja a szél. Kedves, szeplős arcán mindig mosoly ragyogott, és miután megismert engem, ki nem
hagyta volna, hogy reggelente mikor felkeltem, el ne csacsogja az újabb napi pletykákat.

A napi program mindig ugyanaz volt: ébredés, ágyban reggeli, mosdás, órák Tarral, közös ebéd,
átöltözöm, órák Taminával, közös vacsora és beszélgetés a kandallónál, lefekvés. Először mindezt
rendben be is tartottam, mint a lelkes kezdők szokták, de hamar megszoktam a dolgok ritmusát, s
onnantól jöttek a késések, szétszórtság, és az éjszakai szökések. Előbb csak a csillagokat néztem,
aztán egyszer kedvem támadt vívni  is.  Letörtem a közeli  fáról  egy botot,  azzal  láttam hozzá a
gyakorláshoz, nem akartam eltunyulni. Az úri hölgyek élete amúgy sem nekem való - gondoltam -
hisz utáltam a puccos ruhákat, az óriási étkezéseket, az unalmas illemszabályokat.

Emlékszem az első pár alkalomra, amikor vendégségbe jött néhány távoli grófnő, hogy kiakadtak
rövid hajamon, és csak hüledeztek. Pedig már akkor is kicsit hosszabbra nőtt, már a fülem mögé
tudtam dugni hosszabb tincseim, igaz ettől még csintalan és kusza maradt a frizurám.

Szóval visszatérve az éjszakai kimaradásokra, egyik alkalommal, mikor bele voltam merülve a
bottal  való  kalimpálásba egy valódi  kard csapódott  „fegyveremnek”.  Tar  jött  ki  hozzám, és  én
meglepetésemben leengedtem a faágat.

- Mit keresel itt kinn? - kérdeztem döbbenten.

- Ezt én is kérdezhetném tőled.



- Tudod, én csak. izé nem tudtam elaludni. - nyögtem ki zavartan.

- Már egy jó hónapja? - kérdezett vissza szemtelenül, mosolyogva.

- Ezt meg honnan tudod!

- Láttalak. De ne félj,  nem foglak beárulni! Igazából megértelek, jó egy kicsit elmenekülni a
kötelességek elől, és azt csinálni, amihez kedved van. Na, gyerünk, mutasd mire vagy képes! - és
védekező állásba állt.

- De hisz nekem csak egy botom van! Ez így nem igazságos! - háborodtam föl.

- Ki mondta, hogy igazságos vagyok? Egyébként is, így nagyobb a kihívás.

Megforgattam a szememet, majd felkészültem. Tar előbb csak gyengén támadott, de mikor én
villámgyorsan hárítottam, és már csaptam is, úgy döntött ő is mindent bele fog adni, egy suhintással
levágott a botom végéből egy darabot. Össze kellett szednem a gondolataimat: ugyan hogy nyerhet
egy egyszerű ág éles kard ellen? A válasz gyorsan jött, és mindazt latba vetve, amit eddig tanultam,
a fába irányítottam az erőmet. Mikor Tar legközelebb a rácsapott, hirtelen vörös fény gyúlt benne, és
nem, hogy nem tört el, de még arra is lett erőm, hogy egy csellel - amit még Dávid mutatott nekem-
kiüssem a kardot kezéből. Tar nevetve emelte fel a kezét.

- Megadom magam, te győztél. Úgy látom remek mestered volt. A kardvíváshoz legalább olyan jól
értesz, mint a varázsláshoz. Még a lázadóknál tanultad?

Egy pillanat alatt elkomorodtam. A Szilárdi házba érkezésem óta nem esett szó a lázadókról,
legalábbis előttem nem.

- Igen - feleltem nagy sokára, és Tar jól láthatta, hogy máshol jár a fejem.

- Az a fiú tanította, igaz. Aki meghalt.

Halkan mondta ezt, és közben egy lépésnyit közeledett felém.

- Honnan tudod? - néztem rá döbbenten, most jöttem rá, hogy eddig nem mondtam el se neki sem
senki másnak, hogy a lázadók közt rejtőztem. Hisz miután elhatároztam, hogy megváltozom, nem
igen akaródzott visszaidézni a múltat, féltem, hogy újra azzá válok, aki voltam, és aki már nem
akarok lenni soha többé.

- Ott voltam, bár te nem ismertél fel, hisz vele voltál elfoglalva. Láttam, amint meghal. - hirtelen
elhallgatott és lehorgasztotta a fejét. - Sajnálom - nyögte ki, és ezzel igazán meglepett. Tar nem
szokott csak úgy bocsánatot kérni, főleg ha nem ő a hibás. Ám most nem tudtam evvel tovább
foglalkozni, mert Dávid emléke mély sebeket szakított föl bennem, amik eddig is ott voltak, csak nem
akartam tudomást venni róluk. Dávid halálának borzalma még mindig ott élt bennem, ha eddig
próbáltam is úgy tenni, mintha már elfelejtettem volna azzal a sok-sok mindennel együtt. Könny
csordult ki a szememből, bár igyekeztem visszatartani. Nem akartam kimutatni Tarnak milyen, ha
gyenge vagyok, de nem sikerült megakadályoznom. Hátat fordítottam neki,  és elindultam, hogy
visszamenjek a palotába, ám Tar megragadta a vállam.

- Várj, ne menj még! Sajnálom, nem akartalak olyan dolgokra emlékeztetni, amikre amúgy nem
szeretnél. - mondta, miközben én megfordultam és a szemébe néztem.

-Ó,  dehogyis  nem!  Szánt  szándékkal  terelted  erre  a  témát,  csak  tudnám  miért?  -  már



valamennyire összeszedtem magam, de azért még mindig könnyek gördültek le az arcomon.

- Csak azt akartam, hogy netalán ideje tovább lépned. Igazán sajnálom, ami azzal a fiúval történt,
de nem kéne egész életedben az ő halálát gyászolnod. Hisz már úgy sem tehetsz semmit.

- Önző vagy Tar! Azt hiszed, nem tudom, hogy mióta megérkeztem rám áhítozol? De ezt te nem
értheted! Fogalmad sincs róla, milyen szörnyű érzés elveszteni, akit szeretsz! - üvöltöttem a képébe,
majd megfordultam és otthagytam. Mikor fölértem a szobámba már egy kicsit újból lehiggadtam,
kinéztem az ablakon a kertre. Tar még mindig ott állt, és valamit előhúzott a zsebéből. A tárgy
megcsillant a holdfényben, ám olyan apró volt, hogy a sötétben nem láttam mi lehetett az. Tar
dühösen a földhöz vágta azt a valamit, majd idegesen a hajába túrt, és sétált néhány kört. Végül
mégis fölemelte a tárgyat a fűből, és hirtelen az ablakom felé nézett. Gyorsan elléptem az ablak
mellől és csak reméltem, hogy nem vett észre.

Másnap épp a tizenhatodik születésnapom volt, bár ezt rajtam kívül senki sem tudhatta, csak
Tamina,  és  ő  is  csak  annyit  tett,  hogy  reggelire  a  kedvencemet  készítette  el,  és  egy  „boldog
szülinapot úrnőmmel" üdvözölt. Ami azonban meglepett, Tamina azt az üzenetet hozta nekem a gróf
úrtól, hogy az aznapi óráim elmaradnak és helyette délelőtt ő maga vár engem a társalgóba. Talán
Tar sértődött meg rám tegnap? - gondoltam, és kissé idegesen indultam Andor elé. Illedelmesen
pukedliztem előtte, majd vártam mit mond.

- Nos, úgy látom a mindkét tanárodnak igaza volt. Valóban készen állsz, és az este már meg is
üzentem a császárnak, hogy holnap elmegyünk hozzá, ahogy parancsolta. Szerencsénkre az út nem
túl hosszú, ha hajnalban indulunk kényelmes vágtában estére már oda is érünk. A fiam fog elkísérni,
valamint két őrt adok melléd, hiszen mostanában újra rendre támadás éri  csapataimat.  Holnap
reggel  könnyű  lovaglóruhában  gyere,  Tamina  pedig  rakja  el  számodra  a  legszebb  ruhádat  és
ékszereid. Most elmehetsz, és a mai nap azzal töltheted a szabadidőd, amihez kedved esik, de nem
mehetsz ki a palotából. Végeztem.

És ezzel be is fejezte velem a beszélgetést én pedig udvariasan fejet hajtva kisétáltam az ajtón.
Az, hogy találkozhatok a császárral egyszerre izgatottá tett, ugyan akkor féltem is tőle. Vajon mit
akarhat?  Ahogy  céltalanul  a  gondolataimba  merülten  róttam  a  folyosókat  egyszerre  csak
nekimentem  valakinek.

-Ó bocsánat, ne haragudj! - mondtam, miközben felnéztem az illetőre, aki persze nem más volt,
mint Tar.

-  Nem,  én  sajnálom.  Végiggondoltam a  tegnapiakat,  és  rájöttem,  igazad  volt.  Én  szeretlek
Szamanta,  és az utánad való vágyam önzővé és vakká tett  arra,  hogy figyelembe vegyem a te
érzéseid. Remélem meg tudsz bocsájtani. Talán egy nap méltónak tartasz majd arra, hogy viszonozd
az érzéseim. - és ezzel otthagyott.

Döbbenten álltam ott  ki  tudja meddig.  Ilyen szép szavakat még soha nem hallottam Tartól.
Éreztem, hogy tegnap óta valami megváltozott benne, de hogy mi és mennyire, még nem tudhattam.
A nap hátralévő részében semmi dolgom nem volt, így nyugodtan volt időm félrevonulni, vívást
gyakorolni. Amikor kardot tartok a kezemben, mindig könnyebb végiggondolnom a dolgokat, ám a
születésnapom így is nagyon lassan vánszorgott.



2. fejezet: A titok
Korán reggel álmosan kászálódtam ki az ágyból, fel sem tűnt, de nagyon elszoktam a hajnali

keléstől.  Tamina alig  bírt  felrángatni,  nehezen bár,  de végül  összeszedtem magam, felöltöttem
kényelmes és egyszerű lovaglóruhámat, felkaptam a már tegnap összepakolt csomagom és útra
készen álltam. Rég nem ültem már lovon hosszabb utazáson, csak néha mentem el Tar kíséretében
egy-egy  rövidebb  vágtára.  Mikor  Bajnok  meglátott  boldog  nyerítéssel  köszöntött.  Mióta
megszelídítettem nem hajlandó csak úgy bárkinek engedelmeskedni, egyedül az én engedélyemmel.
Bár a gróf úr próbálkozott betöretni őt, de nem sikerült senkinek, így hivatalosan is az én lovam lett.
Mikor leértünk a többiek már vártak. Tar a hófehér kancáján, Gardénián ült, a két őr pedig egy-egy
fürge léptű, barna lovon. Gardénia csodálatosan kecses ló volt, és mikor Bajnok meglátta rögtön a
közelébe igyekezett kerülni pedig én nem utasítottam ilyesmire. Az általában kezes jószágot alig
bírtam rávenni, hogy álljon meg. Zavartan fésültem odébb szememből rakoncátlan tincseimet, de Tar
csak udvariasan köszöntött és indultunk is. Egész úton egy szót nem szólt, és nagyon távolságtartóan
viselkedett.  Csak ebédnél kínált  a közös ételből,  de akkor is nagyon ügyelve és minden szavát
gondosan megválogatva. Aztán egy idő után nem bírtam tovább, megkérdeztem:

- Mi van veled Tar? Olyan furcsán viselkedsz!

- Nem hiszem, hogy ez lenne a legalkalmasabb hely ezt megvitatni - felelte, és szemével a katonák
felé sandított.

Én azonban csak nem bírtam ellenállni, hogy ne szedjem ki belőle a titkot, tehát nem volt más
választásom, cselekednem kellett.

- Elfáradtam, pihennem kell, ha nem akarom, hogy a császárnál rossz benyomást tegyek. Mi
lepihenünk itt, maguk pedig menjenek előre egy darabon és fedezzék fel a terepet! - szóltam az
örökhöz fordulva miközben leszálltam a lovamról, Tar pedig bólintott és sóhajtva követte a példámat.

- Nos? - kérdeztem mikor a katonák már messze jártak.

- Aggódom miattad. Nem tudom Zajtának mik a szándékai veled, de a császártól mindenki tart.
Kegyetlen és akaratos férfi, ha nem kapja meg, amit akar akkor veszélyes is. De nem ez zavar a
legjobban - hirtelen közel hajolt, olyan közel, hogy éreztem a lélegzetét a nyakamon, és a fülembe
súgta - Valakik követnek minket! Már régóta figyelem őket. Nem vagyunk biztonságban, legjobb
lenne, ha sietve tovább állnánk!

Bólintottam, és úgy döntöttem egyelőre beérem ennyivel, pedig biztosan éreztem, hogy valami
van még benne, ami e mögött a különös zárkózottság és visszafogottság mögött áll. Most viszont
mivel láttam, hogy többet nem húzok ki belőle engedelmeskedtem, ám ezután végig a bozótosokon
tartottam a szemem és reméltem, talán meglátom a követőnket, de egy-két kósza árnyékon kívül
semmit sem vettem észre. A nap végéig egyforma pusztaságon vágtattunk keresztül,  amit csak
néhány  fa,  bokorcsoport  tört  meg.  Unalom a  köbön.  Egyedül  Bajnok  dobta  föl  a  hangulatot,
rakoncátlan és engedetlen volt, nyerített, hirtelen gyors vágtába kezdett, néha pedig lemaradt és
egész közel ment Gardéniához. Nem titok: a lovam belezúgott Tar kancájába! A fiú jókat mosolygott
rajtam amint próbáltam megnevelni az rakoncátlan jószágot, esélytelenül. Bajnok engedetlensége
annyit legalább elért, hogy feloldotta a köztünk lévő feszültséget, amit az a bizonyos éjszaka óta
éreztem.

Végül későre járt, mire szerencsésen megérkeztünk a hatalmas várba, bár már olyan sötét volt,
hogy nem sokat láthattam a monumentális épületből, ami így is lenyűgöző látványt nyújtott. A várat a



hegyoldalba építették még a régi királyok idejében. Rengeteg torony, erős, masszív falak mindenütt,
amit csak hatalmas hadsereg lenne képes bevenni. Eszembe jutott, még Monyó néni azt mesélte,
hogy egy egész álló évig tartott az ostrom, s bár eddig úgy gondoltam biztos csak túlzott, de ott a vár
előtt  állva  már simán el  tudtam képzelni,  hogy katonák ezrei  hasztalan lövöldöznek a  falakra.
Bejárata  óriási,  erős,  tömör  fakapu,  vasrácsozat  védte,  és  őrök  figyelték  lépteink  a  magasból.
Hirtelen  megremegtem  és  nagyot  nyeltem  idegességemben.  Hiába  engedtek  be  simán,  mikor
megtudták kik vagyunk, mert ez sem kergette el nyugtalanságom. Kanyargós úton mentünk fel a
fellegvár felé, mindkét oldalon ős öreg fák kivágott törzseinek csonkjai szegélyezték az utat, mígnem
meg nem érkeztünk a palota előtti térre. Üres, törött szökőkút állt a közepén, már egészen benőtték
a  gyomnövények.  Elég  szomorú  látványt  keltett  a  hely.  Valamikor  sokan  élhettek  itt  nagy
gazdagságban,  de  ma  csak  zsoldosok  mindenütt.  Leszálltam  Bajnokról,  és  hagytam,  hogy
bevezessenek  a  palotába.  Máskor  a  lovam az  idegeneket  igen  rosszul  viselte  volna,  de  most,
Gardénia  társaságában  csak  egy  megvető  horkanásra  futotta.  Szolgák  fogadtak  minket,  és
jelentették, hogy a császár előtt holnap reggel lesz jelenésünk, majd fölkísértek és megmutatták
nekem és  Tarnak  szobáinkat.  A  palota  belül  díszes,  ám ízléses  volt,  nem mentek  túlzásba  az
építőmesterek, bár látszott, hogy az utóbbi időkben egyre több felesleges holmi van itt, amit már a
császár készíttetett. Ahogy nézelődtem egyszer csak ismerős alakot vettem észre. Magas, erős, szőke
hajú, márpedig a világos haj igen ritka a Villámlóknál, és én csak egy ilyet ismertem. Oldamur volt
az! Nyilvánvalóan észrevett, de úgy tett, mintha nem ismerne, és én követtem a példáját. Végül
hatalmas  szobát  kaptam  egy  szeplős,  kapafogú  szolgálólánnyal,  de  én  inkább  elutasítottam
segítségét, mert most nem akartam, hogy egy idegen legyen körülöttem.

Másnap a bőséges reggeli után, amit a szolgálólány hozott fel a szobámba megnéztem, hogy mit
rakott el az alkalomra Tamina. Fekete testhez álló selyemruha, vörös virághímzéssel, az ujjának vége
bő  és  hosszú,  nyaka  pedig  magas.  Meglepődtem,  mert  ezt  a  ruhát  még  soha  nem  láttam  a
szekrényemben, ráadásul Tamina ízlésében a szép mindig rengeteg csipkét, buggyos bő szoknyát, és
mély kivágásokat jelentett. Ezt biztos nem ő választotta! Ám nem volt időm túl sokat töprengeni a
dolgon,  hanem felkaptam az  öltözéket  és  ékszerek után kutattam a csomagomban.  Egy fekete
szalagon csillogó rubint találtam nyaklánc gyanánt, két apróbb követ fülbevalónak, valamint egy
fekete vaskarikát rubinberakással gyűrűként. Más smink nem volt a batyuban csak némi vörös rúzs,
amit gyors mozdulattal vékonyan a számra kentem. Meglepődtem, hogy milyen hamar készen álltam
a császár elé lépni, ám hirtelen kopogtattak az ajtómon. Gondoltam biztos Tar az, ezért semmit sem
kérdezve egyből kinyitottam az ajtót és abban a pillanatban belépett rajta Oldamur. Döbbenten
hátráltam egy lépést, ő pedig furcsállva mért végig.

- Hmm. Szamanta olyan... olyan más vagy most! - kezdte. - Hallottam hírét, hogy csatlakoztál
hozzánk, de nem akartam elhinni. És most itt vagy. A lány, aki hősiesen küzdött a zsarnokság és
kegyetlenség ellen itt a palotában, mint a császár hű szolgálója? Miért Szamanta?

- Talán nem tudod? Vagy erről nem szóltak a pletykák? Én ide tartozom Oldalmur! Ez az én
népem! Kötelességem melléjük állni.

-  De hát nem látod magad? Mivé lettél? És szerinted most ezzel segíted a népünket? Én is
szeretem a sajátjaimat, de avval nem segítek nekik, ha ezt hagyom! Csalódtam benned, te ennél
többre vagy képes és sokkal, de sokkal értelmesebb vagy. Ahogy jöttetek végig reméltem, hogy
megszöksz  útközben,  de  úgy  látszik  az  a  régi  Szamanta,  akit  megismertem elveszett.  -  ezzel
megperdült és ott akart hagyni, de utána szóltam.

- Hát te követtél minket! - döbbentem rá.

- Valóban, azt reméltem nem akarod végig játszani ezt és segíthetek neked lelépni, de már látom,
hogy nem ismertelek meg eléggé. - és faképnél hagyott.



Meredten néztem magam elé, de még csak fel sem tudtam tenni a bennem dúló kérdéseket, már
újra kopogtak.

- Ki az? - vágtam oda feldúltan.

- Mégis ki lenne? Én vagyok az Tar. Valami baj van?

-Ó bocsánat, már jövök is.

Kapkodva nyitottam ki  az  ajtót,  de Tar amint  meglátott  leesett  az  álla.  A szó legszorosabb
értelmében.

- Hűha... nos, ő... nagyon csinos vagy Szamanta!

- Köszönöm. - mondtam zavartan és éreztem egy kicsit elpirulok.

Igyekeznünk  kellett,  úgyhogy  nem  volt  időnk  tovább  csevegni.  Egyenesen  a  trónterembe
mentünk, ahová díszes folyosók sokaságán vezetett keresztül minket egy szolga. Maga a trónterem
elképesztő látvány, hatalmas belmagasságában három-négy ház is elfért volna egymáson, gazdagon
faragott  szobrok,  selyemszőnyegek  és  függönyök  díszítették  a  helységet,  itt  minden  a  teljes
fényűzésről árulkodott. Az aranyozott trónuson pedig ott ült ő. Úgy nézett ki, mint a rémálmaimban!
Rengetegszer láttam azt az álmot, amit még a végzetes csata előtt is, itt-ott kisebb változásokkal.
Már nem Tar elől menekültem, hanem egy sereg Villámló katona elől, és nem Dáviddal, hanem
egyedül, de a vége mindig ugyan az. Kihúz a szakadékból valaki és közben egy ismeretlen férfi és nő
hangjait hallom. Most viszont megdöbbentem, hogy is láthattam őt álmaimban ennyire pontosan,
amikor még nem is ismertem. Pedig ugyanilyen fekete hajú és szemű férfi volt, zord arccal, izmos
alkattal, de egy-két ősz hajszál a rövid körszakállában utalt rá, hogy már nem ifjú. Mikor beléptünk
azonnal le kellett térdelnünk előtte, ő pedig semmitmondó tekintettel vizslatott végig minket. Bár
halvány félelem fogott el a császártól, de sokkal inkább kíváncsi voltam, hogy miért is hívatott.

- Te vagy hát Nagysziklai Szamanta ugyebár, ő pedig melletted Szilárdi Andor grófúr fia, ha jól
sejtem? - szólalt meg nagy sokára.

- Igen uram. - feleltem.

-  Örülök,  hogy  eljöttetek.  Bizonyára  kíváncsi  vagy  már  arra,  miért  is  hívattalak  ide?  Nos,
Szamanta igen szemrevaló teremtés vagy, mint ahogy embereim is megmondták nekem, s én ezért
egy remek ajánlatot  teszek.  Tudom,  hogy eddigi  életedben sok bűnt  követtél  el.  Tudom,  hogy
segítettél  egy lázadó csoportnak,  sőt  megöltél  jó néhányat a legjobb embereim közül,  valamint
elloptál  egy kitűnő lovat,  hogy csak néhány példát soroljak,  de én ezt megbocsátom neked, és
cserébe csak valami apróságot kérnék.

- Ha szabad kérdeznem, mi az az apróság uram? - kérdeztem gyanakvóan.

- Nos, csak annyit, amire oly sok nő vágyik országomban. Te lehetsz az a szerencsés, aki férjül
vesz engem.


