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Richmond Sarayı, İngiltere

1538

W imberleigh Baronu Stephen de Lacey, kraliyet yatak 

odasına ilerlediğinde nişanlısını Kral’la buldu.

Stephen’ın yüzü bir Holbein portresi gibi soğuk ve mağrurdu. 

Kara gözlü Galler güzeline baktı ancak ipek işli yatak örtüsünün 

altına iyice gizlenmişti. Gelgit yapan, onu boğazlamakla tehdit 

eden bir gücenme hissi içini bulandırdı. Yumruklarını yanlarına 

kenetleyerek, Stephen içindeki buhranın ayaklanmasını bastırdı, 

kasten boş gözlerle Kral VIII. Henry’ye baktı.

“Efendim,” dedi yatak perdelerinde asılı keseciklerdeki kuru 

lavanta ve bergamot kokusunu içine çekip keskin bir nefes 

vererek. Doğrulduğu zaman, Kral’ın maiyetindekiler hüküm-

darlarına çekidüzen vermek üzere yerlerini almışlardı.

“Ah, Wimberleigh.” Hizmetçilerden birisi ileri atıldığında, 

Kral kollarını uzattı. Hizmetçi bol bir ipek ceketi kuşanmasına 

yardımcı oldu. Henry gülümsedi. Bu gülümsemede hâlâ eski bir 
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kraliyet lazımlığına gitti. Kendini rahatlatırken omzundan geri 

bakarak konuşuyordu. “Droit du seigneur2  kararı aldım… yine. 

Eskiden kalma bir uygulama bu, orası kesin, ne var ki öyle ya 

da böyle arada bir olunca insanı diriltiyor. Leydiniz Gwenyth’e 

en içten selamlarımı gönderin ve sonra...”

“Majesteleri,” diye araya girdi Stephen, asillerin nefesleri-

nin kesilmesine aldırmadan. Kimse kralın sözünü kesmezdi. 

Otuz yıllık hükümdarlığında VIII. Henry daha küçük kusurlar 

yüzünden adamları ipe göndermişti.

Stephen aniden aldığı riske pişman oldu. Ağzından çıkan 

şu kelimelerle her şeyini riske atmış olabilirdi.

“Evet?” Adamları yelek ve çorap giymesine yardım ederken 

Kral pek sinirlenmiş görünmüyordu. “Ne oldu, Wimberleigh?”

Stephen kendini tutamadı. Öldüren bir öfke içinde bir vol-

kan gibi yükseldi. “Droit du seigneur’ünüzün canı cehenneme.” 

Topuğunun üstünde döndü ve Kral’ın yatak odasından uzun 

adımlarla uzaklaştı. Çiğnediği kanunun farkında olsa da Henry’yi 

keyiflendiren sapkın eğlencelerin bir parçası olmak istemiyordu.

Stephen taş döşenmiş büyük avluya doğru uzun adımlarla 

çıkarken Kral’ın Gallerli saray çalışanları kırmızı beyaz ünifor-

malarıyla yanından hayal gibi geçti.

Yalnız başına, öfkesini yatıştırmak için bir yer ararken du-

varla çevrili bir bahçeye yürüdü. Çakıl taşı döşeli bir yol onu 

harap edilmiş ufak bir alana, alıç ve kokulu yaban güllerinin 

ortasına çıkardı. Çiçek tarhları geometrik olarak düzenlenmişti. 

Bu yüzden iri taneli mozaiklere benziyorlardı.

2 İlk gece hakkı. Bir lordun topraklarında yaşayan serflerinin bakire kızlarının 
bekâretini alma hakkı. (ed.n)

cazibenin izleri vardı, Stephen’ın genç bir adamken, ikinci bir 

Arthur olarak taptığı, gözü pek, parlak ve genç bir prensin izleri.

Efsanevi Arthur genç yaşta ihtişamlı bir zaferle ölmüştü. 

Henry’nin hatası ortaçağın yozlaşmış bayağılığında yaşamaktı.

“Gel gel,” dedi Henry başparmağıyla işaret ederek. Şiş ba-

caklarını yatağın kenarına çekti ve solgun ayaklarını diz çökmüş 

bir hizmetkârın tuttuğu bir çift brokar terliğe itti.

“Kraliyet yatağına yaklaşabilirsin. Ne bulduğuma bir bak.”

Devasa odayı adımlarken Stephen, hizmetkârların mera-

kını hissetti. Odaya soylu erkekler çoktan girmiş, Kral’ın en 

mahrem vücut işlevlerini denetlemek üzere görevlerinin başına 

geçmişlerdi. Kraliyet siyasetini de elbette.

Lazımlık uşağı Sör Lambert Wilmeth, Majesteleri’nin bağırsak 

hareketlerini İskoç sınır kavgaları kadar dikkate alıyordu. Dolap 

takipçisi Lord Harold Blodsmoor, Kral’ın ayakkabı koleksiyo-

nunu kraliyet mücevheri gibi önemsiyordu. Ancak şu anda, bu 

büyük adamların dikkatleri Stephen de Lacey’de kilitlenmişti.

Kız utangaçlıkla gülümsedi, kendini toplayıp kızarmayı da 

becerdi. Bir kedi edasıyla gerindi ve çıplak omzu nevresimden 

görünüverdi. Kral’ın metreslerinin çoğu gibi, hükümdarın ya-

tağına ortak olmaktan ahlaksızca onur duyuyordu.

Bu kadar hainliğin üstüne Stephen Kral’a güvenemeyeceğini 

çoktan anlamalıydı. Huzuruna çağırmasının başka arlanmaz 

eziyetlerin işareti olduğunu anlaması gerekirdi.

“Bugün kendimi kıpır kıpır hissediyordum.” Henry’nin sırıtışı 

biraz yalancılık ve ince bir hınç barındırıyordu. Hafif topallayarak 
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Henry, kilden ve altından bir Bakkos heykeli gibi oymalı, 

masif sandalyesine oturdu. Son yıllarda suratı sığır gibi ge-

nişlemişti.

“Bu nedir?” diye sordu resmî kıyafetli uşağına işaret ederek. 

Delikanlı tahta kutuyu aldı ve Kral’a sundu. Henry çocuksu bir 

aceleyle açıp altın bir zincire bağlı küçük bir saat çıkardı. “Aman 

Tanrım, beni şaşırtmaktan hiç geri kalmıyorsunuz.”

“Pek değerli sayılmaz,” dedi Stephen dümdüz bir sesle. 

Henry’nin pek çok şeye hevesi vardı. Çoğunu da doyurmak 

mümkün değildi. Nadide hediyelerle şiddetli arzularını teskin 

etmek hiç zor değildi.

Henry zinciri heybetli belini kuşatan çapraz kılıç kayışına 

kaydırdı. “Tasarımın sahici olduğunu varsayıyorum.”

Stephen başıyla onayladı.

“Türlü icatlar söz konusu olduğunda yetenekli, nadide bir 

kişisin, Wimberleigh. Basit görgü kuralarından mahrum olman 

ne de yazık.” Yanaklarının genişliği gözlerini boncuk gibi gös-

teriyordu. İnce dudaklarıyla ağzı, sıkıydı. “Kral odasını iznim 

olmadan terk ettin, Lordum.”

“Öyle yaptım, Majesteleri.”

Henry’nin tıknaz ve yüzüklerle ışıldayan elleri sandalyenin 

kollarına bastırıyordu. Parmakları oyma bir gargoyle’u gırtlak-

lıyordu. “Lanet olsun sana, Wimberleigh. Sürekli nezaket ve 

görgü kurallarına riayet etmemeye mecbur musun?”

“Sadece kışkırtıldığımda, Majesteleri.”

Kral’ın yüz ifadesi değişmedi ama küçük parlak gözleri 

alevlendi. “Şöyle yapsan olmaz mı?” diye sordu yumuşak bir 

ses tonuyla. “Benim sabrımla dans edeceğine nişanlınla dans 

Stephen yüzlerce kez Kral’ın yıllık olağan çağrılarını göz ardı 

edebilmeyi ve Wiltshire’da kalmayı dilemişti. Fakat komutayı 

dinlemeyi reddetmek mutlak ölüm sebebiydi.

Sırrını saklamasının bedeli kalbini yerinden sökmek ve 

gururunu herkesin gözü önünde ayaklar altına almaksa, bu 

böyle olacaktı.

Stephen’ın, Kral’ın kendisiyle işinin bitmediğine dair dü-

şünceleri haklı çıkmıştı çünkü bir saat sonra, kibirli bir kâhya 

onu kabul salonuna çağırdı.

Aralıklı tahtalarla döşeli tavan, salonun üstünde bir kemer 

gibi yükselmişti. İkili sıraların üstüne dikey bölmeli pencere-

lerden baharın ilk günlerinin zayıf gün ışığı düşüyordu. Renkli 

cam, yerde ve duvarda mücevherimsi ışıltılar bırakıyordu. Or-

talarda görünmeyen bir lavtacı usulca tellere dokunuyordu. 

Titrek müzik tatlı mırıldanma seslerinin altından duyuluyordu.

Keskin bakışlı kraliyet danışman meclisi üyelerinin uzun 

ağır cübbelerinin altında kalan omuzları çökmüştü.

Stephen düz kaldırım taşlarının üstünden geçip altın ve lal 

kırmızısı perdelerle süslü kürsüye doğru ilerledi. Orada durup 

saten kenarlı pelerinini bir omzunun üstüne attı. Sonra resmî 

bir reveransla eğildi. Kendi boyundaki bir adamın Henry’nin 

önünde boyun eğerek durmasından Kral’ın keyiflendiğini bilmesi 

için Stephen’ın ona bakmasına gerek yoktu. Henry, Stephen’a 

kendisini önemsiz hissettiren her şeyden zevk alırdı.

Gözlerindeki nefret ve küstahlıkla doğruldu. Uzanmış el-

lerinde bir hediye vardı.
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“Başkasını sevemeyeceğin kadar kıymetli miydi?” diye de-

vam etti Kral, bıçağını çevirerek. 

Stephen aklı Meg ile ilgili anılarla dolmuşken hareketsizce 

durdu. Düğün günlerinde duvağının altından mahcup bakan 

halini hatırlıyordu. Evlilik yataklarında korku ve acıyla ağla-

yışlarını. Ona tapan kocasından sırlarını saklayışını. Bir kan 

gölünde, lanetler içinde ölümünü.

“Margaret...” Stephen boğazını temizledi. “Çocuktu. Saftı. 

İnsan kolayca kanına girerdi.” Bıçak gibi keskin bir suçluluk 

duygusuyla onu önce kadın, sonra da anne olmaya zorladığını 

ve sonunda affedilmeyecek bir şekilde... ölümüne sebep oldu-

ğunu hatırladı.

“Bir eşin yasını tutmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim,” 

dedi Henry sesinde umulmadık bir anlayış belirtisiyle. Stephen, 

Henry’nin itaatli ve Kral’a diğerlerinin üstünde tuttuğu bir 

hediye vererek ölen Jane Seymour’u düşündüğünün fakındaydı: 

Tahta geçecek erkek bir vâris.

“Ne var ki,” diye devam etti Henry, bir kez daha amirane bir 

şekilde, “bir eş erkeğin nazarında gerekli bir araçtır, hem eski 

hatıralar seni yolundan alıkoymamalı. Şimdi. Gallerli Leydi’ye 

gelirsek...”

“Majesteleri, naçizane vaktinizi biraz alabilir miyim?” Yal-

nızca Kral duyabilsin diye, sesini kıstı. “İnsanların artıklarını 

kabullenmem... İngiltere Kralı’nın bile. Vicdanınızın kölesi ol-

mayacağım.”

“Vicdanım mı?” Henry’nin ağzı eğleniyormuşçasına yukarı 

doğru kıvrıldı. Sadece Stephen’ı hedef alan bir fısıltıyla konuştu. 

etsen. Leydi Gwenyth güzeldir. Gayet serpilmiş ve makul de-

recede varlıklı.”

“Bir de mahvedilmiş, Majesteleri.”

“Yosmaya lütfettim,” diye çıkıştı Henry. “Bir tane İngiltere 

Kralı var, bir tane güneş olduğu gibi. Beğendiğim kadın bir 

tane olamaz.”

Stephen cevap vermemek için dilini ısırdı. Kendini kutsal 

bir şeyle karşılaştıran bir adamla tartışmak boşunaydı. Her 

geçici hevesini kolaylıkla doyurabiliyordu. Hangi aklı başında 

adam ya da kadın onu reddetme cüretinde bulunabilirdi ki?

“Tanrı aşkına, Stephen,” diye hiddetlendi Henry. “Şu baştan 

savma huyun beni çileden çıkarıyor. Geçen yıl sana seçkin dört 

kadın buldum, hepsini de reddettin. Seni diğer asillerden farklı 

kılan nedir acaba?”

“Tekrar evlenmeye niyetim yok,” dedi üstüne basa basa 

Stephen. “Beğendiğim kadın bir tane bile olamaz, yatağınızda 

bulduğum budala Galler şekerlemesi de buna dâhil,” diye ek-

lemeden duramadı.

“Şekerleme ağza tatlı ve hoş gelir,” diye belirtti Henry.

“Öyle ama haddinden fazla ellenirse tatlarını kaybederler. 

Kendi hallerine bırakılırlarsa da çürürler.”

Kral gözlerini Stephen’dan ayırmadan elini uzattı. Uşak 

ileri atılıp boş eline şarap dolu gümüş bir kupa koydu. “Ah, 

yedi yıl geçse de üstünden, Margaret’ın hasretini çekiyorsun.”

Stephen yumruğunu bütün gücüyle hükümdarın suratına 

gömmemek için direndi. Henry gamsız bir şekilde Meg’den 

nasıl bahsedebilirdi? Sanki onu hiç tanımamış gibi…
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Henry’nin ürkütücü sırrını nasıl anladığı bir gizemdi ama şimdi 

bu bilgiyi ne amaçla kullanmaya niyetli olduğu acı bir şekilde 

ortaya çıkıyordu.

Stephen kendi iradesiyle usulca nefes verdi ve geri adım 

attı. Kral artık onu tutmuyordu ama etkisi görünmez bir şe-

kilde hissediliyordu. Stephen, Kral’ın öfkesini dindirene kadar 

da sürdürecekti.

“Diz çök, Wimberleigh.”

Yanakları öfkeyle yanıp tutuşurken Stephen yere çöktü.

“Şimdi şuna ant iç. Bana itaat edeceğine yemin etmeni 

duymak istiyorum.” Kral’ın sesi gümbür gümbür çıkıyordu. “Ev-

leneceğini duyayım... Lady Gwenyth’le değilse de bir başkasıyla.”

Bu emir havada asılı kaldı, sağır eden bir sessizlik bunu 

izledi.

Bu yere yakın bir açıdan baktığından Stephen detayları ola-

ğandışı bir netlikle görebiliyordu. Kral’ın pelerininin yakasındaki 

fi tarihinden kalma kirler, Henry’nin bacağındaki yaranın hafif 

çürük koku, kraliyetin altın gerdanlığının, Kral’ın kalın göğsü 

nefesleriyle kalkıp inerken çıkardığı şıkırtı ve bir lavtanın son 

notasının giderek azalan yankısı…

Kral’ın bütün maiyeti nefesini tutmuş bekliyordu. Kral’ın 

zırh eldiveni fırlatmışlığı, kendisine kafa tutan adamlardan 

birkaç tanesini düelloya davet etmişliği vardı.

Stephen de Lacey ahmak değildi, boynunun değerini bilirdi. 

Yıllar ona en azından kaçamak konuşmayı öğretmişti. “Sizin 

dediğiniz olur Majesteleri.” Herkes duyabilsin diye net bir şe-

kilde söylemişti çünkü biliyordu ki vaadini ağzında gevelerse, 

Kral bunu tekrarlatacaktı.

“Sevgili Wimberleigh Lordum, vicdanım olduğu izlenimini de 

nereden edindin?”

Stephen’ın boynu karıncalandı. VIII. Henry’nin birinci karısını 

bir kenara koyup ikinci karısını da idam ettirdiği gelmişti aklına. 

Kilisenin otoritesine, manastırların tasarruflarına el koymuş, 

fakirleri yerlerinden etmişti. Tudor Hanedanı’ndan Henry gibi 

bir adamın bir genç bakireyi kirletmesi işten bile değildi.

“Benim hatam,” dedi Stephen usulca. “Fakat üstünde dur-

mayın, Leydi Gwenyth zaten beni istemez.”

“Ah, şu lekelenmiş şöhretin,” dedi Henry elindeki kadehi 

sallayarak. “Doyasıya eğlence, kumar ve çapulculuk. Dediko-

dular kraliyete kadar geliyor yolunu bulup. İnanılmazsın Sör, 

kraliyetteki her bakirenin korkulu rüyasısın.”

Stephen böylesini yeğlerdi. Birkaç iyi özelliğini kötü şöhretin 

kılıfı altına saklamak için çok uğraşmıştı. “Ben ahlakı bozuk 

bir adamım. Talihsiz bir kusurum var kimliğimde. Şimdi beni 

mazur görürseniz Majesteleri, huzurunuzdan ayrılmalıyım.”

Kral, yaşına ve gövdesine meydan okuyan bir çeviklik ile bir 

kez daha sandalyesinden kalktı. Kalın parmaklı elleri Stephen’ın 

işli yeleğinin önünde kenetlendi. “Tanrı aşkına, bu beni hoşnut 

etmiyor.” Yüzünü Stephen’a yaklaştırdı öyle yaklaştırdı ki Step-

hen şarabın ılık tatlılığının kokusunu alabiliyordu nefesinden. 

“Bir kadın al kendine, Wimberleigh, sonra kendine adamakıllı 

bir vâris yap, yoksa bütün İngiltere, Wiltshire Malikânesi’nde 

ne sakladığını öğrenecek.”

İsyan edercesine hayvani bir kükreme Stephen’ın boğa-

zına düğümlendi. Yıllardır kendini kontrol etmekle birlikte 

gelen çelik gibi sinirlerle kendini koyvermemeyi öğrenmişti. 
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Juliana şansına inanamadı. Ertesi gün Runnymede’de düzenle-

necek festival için bir ata o kadar çok ihtiyacı vardı ki sarayın 

dere kenarı tarafındaki duvarından giriş yapmaya ve hayvan 

çalmaya bile kendini hazırlamıştı.

Bunun yerine kızıl gürgenlerin dibinde çömelip Richmond 

Sarayı’nın ışıl ışıl duvarlarını ve yaldızlı kulecikleri beğeniyle 

izlerken, bir seyis gördüğü en görkemli hayvanlardan biriyle 

görünmüştü. Süslü koşum takımları ve Fas derisiyle donanmıştı. 

At satışa çıkarılsa bir Çingene kabilesini on yıl doyururdu.

Köpeği Pavlo, adamı korkutup uzaklaştırdı. Şimdiye dek 

sürekli tekrarlanan bir taktik olmuştu bu. İngilizlerin hiçbiri 

Rus tazısı görmemişti ve devasa büyüklükteki beyaz köpeği 

efsanevi bir canavar sanıyorlardı.

Etrafına bakındı ve yakalanma ihtimalini hesapladı. Kendal’ın 

yeşil ve beyaz üniformasıyla iki bekçi ikiz kulelerin kapısında 

nöbet tutuyordu. Yaklaşık yüz adım ötede, boş bakışları Thames 

Nehri’nin üstünde yükselen tepelere odaklanmıştı; gölgede 

duran atın farkında bile değillerdi.

Juliana şans sembolüne dokunmak için duraksadı, taktığı 

hançer broş bel kısmına iğneliydi. Sonra kızıl gürgen korusundan 

dışarı çıktı. Çıplak ayağının altındaki çim nemli ve yumuşaktı, 

tenekeden yapılma ucuz halhal her adımda usulca tıngırdıyordu. 

Yamalı kumaş parçalarından yapılma etekliği yeri süpürüyordu.

İngiltere’nin Çingeneleri arasında beş yıl yaşadıktan sonra, 

dilenci kadın görünümüne gitgide alışmıştı... gerektiğinde öyle 

davranmaya da. Hâlâ kalbinde yanmakta olan amacına meydan 

okuyan kaderini yorgunluk dolu bir teslimiyetle kabullenmişti.

Kraliyet meclis üyelerinden toplu bir iç çekiş geldi. Ken-

dilerinden birinin küçük düştüğünü görmeye bayılıyorlardı.

Henry devasa cüssesini tahtan indirdi. “Bu defa itaat gös-

tereceğine inanıyorum.”

Stephen ayağa kalktı. Kral, onu baştan savma bir baş sal-

lamasıyla huzurundan gönderdi. Çok geçmeden yaverlerine 

böğürmeye başladı. “Atımı eyerleyin, ata binip gezmek istiyorum.”

Stephen kabul salonunu terk etti ve bekleme odasından 

geçti. Kokuşmuşluk havası, köşedeki mangalda yanan sandal 

ağacında, aylardır değiştirilmeden duran hasır paspaslarda bile 

etkisini sürdürüyordu.

Olan olaylardan önce, Stephen atının çıkarılmasını istemişti, 

zira çabucak ortadan kaybolmak istiyordu. Kraliyet ahırının 

seyisleri uzun Napoli kısrağını batı kapısında hazır edeceklerine 

dair söz vermişlerdi.

Stephen avludan ve sekizgen şekilli ikiz kulelerin arasından 

geçti. Başını hedef alan süslü demir parmaklıkların altında, 

kalenin kapısında durdu.

Söz verildiği gibi, kısrağı eyerlenmiş hazır duruyordu. Süslü 

koşum takımlarıyla, serpilmiş bir meşenin gövdesine, bekçi 

evinden biraz ötede demirden bir zincire bağlanmıştı.

Seyislerin ihmalkârlığı karşısında kaşlarını çattı. Değerli 

bir hayvanın tek başına bırakılmayacağını bilmiyorlar mıydı? 

Toprak sahibi Kit de ne cehennemdeydi?

Başını kaldırınca, Stephen kısrağın yanında bir hareketlenme 

gördü. Hayalet gibi bir gölge, dillendirilmemiş bir günah gibiydi.

Pasaklı bir Çingene kadın, atını çalıyordu.
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Juliana onu düşününce irkildi... Genç, can yakan yakışıklı-

lığıyla, ateşin karşısından ona bakıyordu, vahşi bir sahiplenme 

arzusuyla yüz hatları dikkat kesilmişti.

Kaçınılmaz evlilik teklifi dün gece gelmiş, Laszlo ona Rodion’un 

teklifini kabul etmesini tavsiye etmişti. Onun aksine Laszlo 

eski ülkesine dönme hayallerini çoktan bir kenara bırakmıştı.

Juliana için bu böyle değildi.

Rodion’un planları izini sürdüğü macerasında kamçılamıştı 

onu. Çingene trenini terk etme vakti gelmişti. Kendini İngiltere 

Kralı’na takdim etme ve Novgorod’a dönüş yolunda koruma 

talebinde bulunma vakti gelmişti.

İlk iş derli toplu bir kıyafet edinmekten geçiyordu. Pazar-

dan, tezgâhlardan yiyecek, çamaşır ipinden kıyafet aşırmanın 

ehli olmuştu. Şık bir saray elbisesi çok daha zorlu bir görevdi.

Geçmişte kabilenin adamları bütün kazandığını elinden 

almıştı. Ama bu şık kısrak sadece ona aitti.

Ağzının kenarlarında bir gülümseme belirdi. Runnymede 

Kasabası at panayırını yarın şafakta kuracaktı. O da acilen atı 

satacak, sonra planını yürürlüğe koyacaktı.

“Burada kal, Pavlo,” diye fısıldadı. Kocaman, kabarık tüylü 

köpek kaygılı bir bakış attı ancak yere uzanıp uzun çenesini 

ön pençelerinin arasına koydu.

Juliana yere çömeldi, ata önden yanaştı, sonra usulca ya-

nına geçti. “İşte buradasın güzelim,” diye fısıldadı varlığından 

haberdar etmek için. “Güzel bir kısraksın sen.”

At bir ağacın kökündeki yonca kümelerini aranmaktan 

vazgeçti. Burun delikleri açıldı, Juliana nefesindeki hafif huy-

suzluğu duydu. Biçimli kulakları düştü.

Kim olduğunu hiç unutmamıştı: Rus hanedan tahtına aday 

bir adamın kızı, Juliana Romanov. Yemin etmişti, bir gün evine 

geri dönecek, ailesini katleden adamları bulacaktı. Katillerin 

adalete teslim olduğunu görecekti.

Cebinde hiç para olmayan bir kız için büyük bir teşebbüstü 

bu. İngiltere’deki ilk yıllar umutsuz zorluklar içinde geçmişti. 

O ve babası yerine koyduğu, Laszlo, İngiltere’ye uzanan yol-

culuklarında takılarını ve mücevherlerini parça parça takas 

etmişlerdi. Vardıklarındaysa on iki adet inciyle çevrili, içinde 

gizli bir bıçakla arkasında Kiril alfabesiyle üstüne Romanov 

düsturu olan “Kan, yemin ve onur” kazılı, ışıldayan mücevher 

hariç beş parasızlardı.

Daha önce olduğu o imtıyazlı kıza dair son bağlantısıydı 

bu, onu asla satamazdı.

Zamanla bütün ailesini kaybetmenin şoku dinmek bilme-

yen kör bir acıya dönüşmüştü. Juliana Novgorod’daki biniş ve 

dans eğitmenleri ile müzik öğretmenini son derece memnun 

eden aynı odaklanışıyla kendini yeni hayatının kollarına atmıştı.

Gözle görülür halde hastalıklı bir atı alıp hayvanı iyileş-

tirdikten ve kusurlarını örtbas ettikten sonra Gajo’lara kârla 

yeniden satmayı, pazar meydanında en pejmürde ve dertli kişi 

gibi görünmeyi öğrenmişti. Öyle pis görünürdü ki insanlar sırf 

ondan kurtulmak için ona bozuk para verirlerdi. Karnavalda 

at üstünde nasıl numaralar yapılır, ardından ayartıcı bir gü-

lümsemeyle mest olmuş izleyicilerinin fırlattığı bozukluklar 

nasıl toplanır biliyordu.

Rodion olmasaydı hayat sonsuza dek bu şekilde gidebilirdi.
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At, yaydan fırlayan bir ok gibi harekete geçti. Juliana beş 

yıl önce Novgorod’dan akıl almaz kaçışından beri sürdüğü en 

iyi atla birlikte sevinçle doldu.

“Çingene, atını çaldı bakıyorum, Wimberleigh.”

Stephen, Capria’yla dörtnala giden kadını görmenin şo-

kuna öyle kapılmıştı ki kulelerin arasındaki giriş kapısında 

beraberindekilerle etrafını saran Kral Henry’yi fark etmedi bile.

“Uzağa gidemez,” diye belirtti Stephen. Eyerlenmiş bir avcı 

atını avluya doğru yönlendiren seyisin olduğu ahıra doğru hızla 

döndü. “Bana o atı getir hemen,” diye bağırdı.

Seyis bir an için kafası karışmış gözüktü. Daha sonra, 

Stephen’ın yüzündeki tehditkâr bakışa ikna olmuş bir şekilde 

atla beraber kapıya doğru koşturdu.

“Seninle bahse gireceğim.” Henry elini gözlerine siper etti 

ve kaçan kadın bedenine, yırtık pırtık etek ve rüzgârda uçuşan 

dolaşık saçlara baktı. “Şu kısrağı bir daha asla görmeyeceğine 

beş yüz şilin koyuyorum.”

“Anlaştık,” dedi Stephen avcı atına binerken. Mahmuzlara 

asıldı ve köprüden açık yola doğru gitti. Atın koşusu yavaş ve 

dizgini kötüydü. Stephen’ın önünde zorlu bir takip olacaktı 

çünkü Capria üstün nitelikli bir hayvandı. Ayrıca Çingenenin 

yetenekli bir binici olduğunu anlamıştı.

Kadın kızıl gürgen korusunu uçarak geçti ve yolda büyük 

beyaz bir köpek ona katıldı. Bu şaşkınlık Stephen’a bir bıçak 

gibi saplandı. Uzun tüylü köpek neredeyse at kadar hızlıydı.

Avcı atının aşağı yukarı hareket eden boynuna doğru eğildi. 

Kahverengi kil toprak yol altından bulanık şekilde akıyordu. 

Juliana dilinin gerisiyle yumuşak bir ses çıkardı, kulaklar 

nispeten gevşedi. Avuç içleri havada kalacak şekilde birisinin 

mutfak bahçesinden yürüttüğü soyulmuş bir şalgamı ata uzattı.

Kısrak soyulmuş şalgamı yedikten sonra Juliana’nın elini 

daha fazlasını isteyerek yaladı. Juliana gülümsedi. Bütün kuv-

vetlerine, hızlarına ve dayanıklı yapılarına karşın atlar sadece 

iştahlarının sürüklediği yere giden zavallı yaratıklardı. Erkelerden 

farksızlar, derdi Catriona.

Hızlı olma mecburiyetinin onu kamçılamasına ve gerilimi 

hissetmesine rağmen ata bir parça daha şalgam verdi. Yanına 

yanaştı, pürüzsüz boynunun kenarında aşağı yukarı gezdirdi 

elini. Annenin çocuğunu teskin edip uyutmak için sarf ettiği 

sakinleştirme sözleriyle birçoğu saçma sapan olan İngilizce 

kelimeler mırıldandı durdu. Dakikalar içinde atın rahatladı-

ğından emindi.

Bahçe kapısına baktı. Bekçiler kıpırdamamış, onu fark et-

memişlerdi. Demir parmaklıkların ardından bir adam göründü. 

Şu mesafeden çabucak edindiği intiba, uzun, geniş gövdeli ve 

koyu kumral saçlı olduğuydu.

Başarı duygusuyla dolup taşarken, Juliana atı demir ka-

zığa bağlayan ipi çözdü. Çıplak ayağının birini üzengiye dayadı, 

kendini yukarı çekmek için eyerin uzatılmış kayışına uzandı.

“Dur, seni hırsız!”

Bir anlığına bu haykırışla donakaldı. Fakat hemen sonra 

sanki Tanrı’nın eli onu alıp bacaklarını açmışçasına ata kondu. 

Hareket akışını kesmeden, topuklarını atın yanına çarptı ve 

yüksek sesle bir öpücük sesi çıkardı.
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hissetti. Kısık, gırtlaktan gelen bir çığlık attı. Cani adam onu 

uzun saç örgüsünden kavramıştı.

Çıplak ayaklarıyla tekme atıp adamın uzun çizmeleri yü-

zünden yara aldı. Pençelerini adamın boynuna, kulaklarına, 

ulaşabildiği her yere geçirerek tırmaladı.

Kavga sadece saniyeler sürdü. Seri hareketlerle adam ka-

dının bileklerini birbirine bağlamak için deri kayışları kullandı.

“Pekâlâ.” Adamın sesi öfkeyle gümbürdedi.

“Pavlo!” diye haykırdı Juliana.

Köpek saldırdı. Elli kiloluk kas ve tüy yığını kendisini bek-

lemeyen adama doğru atıldı.

Pavlo’nun acı içindeki havlaması havada çınladı. Juliana 

korku içinde gözlerini kırpıştırdı. Bir şekilde, adam Pavlo’nun 

kırmızı kadife tasmasını yakalayıp tutmuş ve köpeğin soluk 

borusunu sıkacak şekilde bükmüştü.

“Yazık olacak,” dedi adam, çileden çıkaracak bezgin bir 

ses tonuyla. “Bu kadar muhteşem bir hayvanı yok etmek yani. 

Ama yaparım bunu, şayet saldırma komutunu geri çekmezsen.”

Juliana tereddüt etmedi. Hiçbir şey, kendi özgürlüğü dahi, 

onun için Pavlo’dan daha değerli değildi. “Sakinleş, Pavlo,” dedi 

Rusça. “Geçti, oğlum.”

Köpek gergin kaşlarını gevşeterek, boğuk bir inilti çıka-

rarak boyun eğdi. Adam tasmayı gevşetti, sonra da bıraktı. 

“Merak ediyorum,” dedi adam. “Bu davaya şerif mi yoksa saray 

muhafızı mı bakar?”

“Olamaz!” Juliana, İngiltere’nin şeriflerinden nefret etmeyi 

ve korkmayı çoktan öğrenmişti. Onu esir alan adamın önünde 

ellerini kenetledi, bağlı elleri yalvarmak üzere havaya kalktı.

Çingene geriye bir bakış fırlattı ve çıplak topuklarını Capria’nın 

yanlarına çarptı.

Stephen aralarındaki mesafeyi biraz daha kapadı. Aklına 

başka bir fikir geldi. Kadına atla yetişip onu yakalamak zorunda 

değildi. Capria’yı geri getirmenin başka bir yolunu biliyordu. 

Sadece işitme mesafesine girmesi yeterliydi. Ava yeterince ya-

kınlaştığına emin olduğunda, parmaklarını dudaklarına götürdü. 

Parmaklarıyla dudaklarına şekil vererek, uzun, sağır edici bir 

ıslık çaldı.

Kısrak başını birden yana çevirdi. Kayışlar Çingenenin elin-

den kaydı, Capria kayarak durdu, çark etti ve gelmiş olduğu 

yöne doğru atıldı.

“Hayır!” Hırsızın zayıf çığlığı nehrin karşısındaki çıplak 

tepelere ulaştı. Juliana havada uçuşan kayışları yakalamaya 

çalıştı ama kayışlar kamçı gibi ellerinden sıyrıldı.

Stephen, kadının didinmesinden sinsice keyif duydu. Daha 

kötü bir binici olsa büyük ihtimalle düşüp ölürdü ama kadının 

ayakları sertçe üzengideyken, gövdesinde sıkıca duruyordu.

Boğazı dehşetten kilitlenmiş, elleri kısrağın gri yelesine tu-

tunmuş halde Juliana atı döndürmeye ya da en azından dur-

durmaya çalıştı.

Ama inatçı yaratık bunu sadece yolun ortasındaki atın ya-

nında dikilen uzun boylu adama ulaştığından yaptı. Stephen 

sallanan kayışı yakalayarak, diğer eliyle de bir ikram uzattı.

Ezici bir yenilgi hissi Juliana’nın içine oturdu ama pişman-

lığa bir an bile mahal vermedi. Kısrak tam olarak durmadan 

yere atladı ama kafası geriye doğru gitti ve korkunç bir acı 
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Şerife teslim edilme fikri birden ona bu iri, haşin lordun 

arkadaş çevresinde kalmaktan daha korkutucu değilmiş gibi 

geldi.

Fakat içgüdüleri ona korktuğunu belli etmemesini söylü-

yordu. Başını salladı. “Atınızı geri aldınız işte. İtaatsiz bir at bu 

zaten, neden bırakmıyorsunuz ki yoluma gideyim?”

Adamın dudakları büküldü. Küçümser gülümseme biçimi 

bu herhalde, diye hüküm verdi Juliana.

“İtaatsiz mi?” Dalgınlıkla kısrağı, kalın süslü kemerinden 

sallanan bir keseden verdiği ikramla besledi. “Hayır, sadece 

obur. Capria çok önceden ıslığıma gelmenin bir parça marzipan 

kazanacağı anlamına geldiğini öğrenmişti.”

Juliana kendini tutamayıp anlamadığı kelimeyi tekrar etti.

“Badem şekeri,” dedi adam kibarca. Macun kıvamında bir 

şey uzattı. “Biraz alır mısın?”

Juliana gücenmiş bir edayla burun kıvırdı. At nefis lokmayı 

kaptı.

“Böyle ata binmeyi nereden öğrendin?” diye sordu.

Juliana hangi yalanı söyleyeceğini düşünürken tereddüt 

etti. Kayda değer yeteneklerini Çingenelerden öğrendiğini açık 

ederse, kafileyi tehlikeye atmış olacaktı. Çingeneler yüksek ta-

baka tarafından nadiren hoş görülürlerdi. Beklenmedik şekilde 

kendini gerçeği söylerken buldu.

“Babamın binicilik öğretmeninden öğrendim. Novgorod’da, 

Moskova Prensliği’nin kuzeyindeki bir krallıkta.”

Adam sarıya çalan kaşlarından birini kaldırdı. “Sadece at 

hırsızı değil, bir de ruh hastası. Bedlam’dan kaçalı ne kadar 

oldu?”

“Lordum, size yalvarıyorum! Beni şerife teslim etmeyin!”

“Tanrı aşkına, kadın.” Adamın yüzü can sıkıntısıyla doldu 

ve kolunu Juliana’nın elinden kurtardı. “Ayağa kalk, yalvarıl-

masından hiç haz etmem.”

Teslimiyetle iç çeken Juliana ayağa kalktı. Hayal meyal uzak-

taki saray kapısının arasındaki yolda bir hareketliliğin yaşan-

dığını fark eder gibi oldu ancak bakışlarını kendisini esir alan 

adama çevirdi. Bir centilmen gibi kuşanmıştı. Öyle abartılı ve 

erkeksi bir kıyafetti ki Juliana kızardı. Kısa, şık kesimli yeleği 

beyaz gömleğini öne çıkarıyordu. Bol kollar şık kesimleriyle 

kol oyuklarından fışkırıyor gibiydi. Alacalı pantolonu, uzun ba-

caklarıyla adaleli baldırları sarmış, gümüş saçaklarla süslenmiş 

pantolon önünü kapayan bol kumaşta potluk yapmıştı.

Şaşırtıcı şekilde nazik olan büyük eli çenesinin altından 

dokunup bakışlarını yukarı kaldırdı. “Orada beladan başka şey 

yok,” dedi. Ses tonundan alaycı bir keyif seziliyordu.

Juliana yanaklarında etkisini artıran ateşle adamın yüzünü 

inceledi. Tertemiz tıraşlıydı, bu özellik onu her defasında şaşır-

tırdı, zira Ruslar ve Çingeneler hep sakal bırakırlardı. Adamın 

yeleye benzeyen buğday rengi saçlarla sınırlanmış keskin, gücü... 

ve yıldırıcı kuvveti akla getiren yüzü pürüzsüzdü.

Korkudan göğsü sıkıştı. Onu yerle bir eden gözleriydi. Bu 

güzler olabilecek en uçuk tonda, şeffaf maviydi. Ay taşı gibi 

soğuktu. İç ürperten bir soğukkanlılıkla bakıyordu.

Orada gördükleri karşısında ağzı açık kalmıştı. Amansız 

bir keyif. Bu koşuşturmadan keyif almışçasına…
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Juliana bağlı ellerini havaya kaldırdı. “Beni atınızı çalmakla 

suçladınız ama cezalandırıldığımı görmeye niyetini yok. Suçu-

mun cezası nedir? İdam mı? Belki de çabalarım boşa çıktığı 

için ya sadece burun deliklerim yarılır ya da bir kulağım veya 

elim kesilir. Cesur bir adamın izleyebilecek cesareti de olur.”

Kare biçimindeki çenesi gerildi. Saray görevlisine seslendi. 

“Kadının, mahkeme salonunda muhbiriyle yüz yüze gelme şansı 

var mı?”

Juliana nefesini tuttu. Kanunlar hep Çingenelerin aleyhine 

çalışır. Laszlo bu dersi Juliana’nın aklına işlemişti. Ancak geçen 

beş yıla rağmen, yine de bir Çingene değildi. Doğuştan asildi, 

akrabaları büyük prensler ve yöneticiler olmuştu. Mahkemeyi 

gerçek kimliği konusunda ikna edecekti. Ve çok yakında edepsiz 

Wimberleigh onun ayaklarına kapanacaktı.

Boynuz borudan çıkan cırtlak ses düşüncelerini darmadağın 

etti. Büyük kapılardan bir grup atlı asilzade geçti, giysileri Lord 

Wimberleigh’inkinden daha şatafatlıydı. Muhafızlar adamların 

etrafına üşüştü. Oğlanların birkaçı gem dizginlerini kavrayarak 

üzengilerine koşturdular.

Sör Bodely öyle derin bir itaatle iki büklüm oldu ki acı 

çekiyormuş gibiydi. Wimberleigh bile eğilerek selam verdi. 

Juliana ise içgüdüyle İngiltere Kralı’nı kalabalığın arasından 

seçip bakmaya devam etti.

Kral demir kırı bir at sürüyordu. Eyeri devasaydı, belli ki 

hantal cüssesi için özel yapılmıştı. İngiltere Kralı Henry, Büyük 

Prens Vasili kadar ihtişamlıydı. Tıpkı bir boyar gibi İngiliz Kralı 

da sakal bırakmıştı. Üstü başı altın ve gümüşle pırıl pırıldı ve 

pelerininin kenarlarına misk kürkü dikilmişti.

“Sadece kabadayı değil, bir de anıran bir eşek,” diye çıkıştı 

karşılık olarak.

“Lord Wimberleigh!” Saray üniformalı bir adam, yoldan 

yeri göğü inleterek geldi. “At hırsızının yakasına yapışmışsınız 

demek.”

“Görünüşe bakılırsa öyle, Sör Bodely.”

“Tebrikler, Lordum. Majesteleri’nin bu esnada bir süre ka-

fasını dağıtmasına izin verdiniz. Sanıyorum iddiayı kaybetmeyi 

hoş görmeyecektir.”

“Mahkûmunuz, Sör Bodely,” dedi Wimberleigh şakacı se-

lamlama hareketiyle. Juliana’ya sırıttı. “Saray muhafızının hırsız 

avcısı hizmetindedir.”

Sör Bodely’nin kaşları çatıldı. “Bir kadın, değil mi? Bana 

Çingene gibi geldi.” Seri hareketlerle Juliana’nın ellerini sert 

halatla bağlayıp boşa çıkmış dizginleri Lord Wimberleigh’e verdi.

Bira göbeğinin altındaki kemer geçirilen yerden, hırsız 

avcısının aletleri sallanıyordu. Siyah bir kamçı, kelepçeler ve 

bukağılar.

Wimberleigh’in bakışları vahşi edevata odaklandı. Gözleri 

acımasızca bakıyordu, omuzları çökmüştü. Arkasını döndü. “Ar-

tık yoluma gitmeliyim.”

Öfkeden ve korkudan kıpkırmızı kesilmiş Juliana haykırdı: 

“Bütün büyük lordlar sizin gibi korkak mıdır, Sör?”

Sırtı gerildi, bir böceğe göstereceği kadar önemsemeyle 

arkasını döndü. “Bana mı dedin?”

“Buradaki tek korkak lord sizsiniz.”

Kaşları yukarı kalktı. “Demek beni korkak buluyorsun.”
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Henry bir kahkaha attı. “Bu konuşuyor! Hem de çok se-

vimli.” Mücevher dolu, eldivenli elini uzattı. “Buraya gel, kadın.”

“Majesteleri, yapmayın!” Kral’ın yanında binek atının üze-

rindeki bir leydi nefesini tutmuştu. “Muhtemelen bit ve haşarat 

içinde yüzüyordur.”

“Dokunmaya niyetim yoktu, Leydi Gwenyth. Sadece ba-

kacaktım ona.”

Juliana başını önüne eğmeden öne çıktı. Bundan büyük bir 

utanç duymasına rağmen, gerçekten de ara sıra bitleniyordu. 

Şu anda da hafif bir kaşıntıdan muzdaripti. Yine de Kral’la karşı 

karşıya gelişini boşa harcayamazdı. Toz toprak içindeki halatla 

zarif ve kusursuz bir reverans yaptı. Yeni bir ilgi fısıltısı hemen 

galeyana gelen kalabalıkta dalga dalga yayıldı.

Juliana derin bir nefes aldı. Çingenelerin kamp ateşi et-

rafında otururken öğrendiği hikâye anlatanların sanatından 

yararlanıp konuşmaya başladı.

“Adım Juliana Romanov. Novgorod’da, asil boyar Gregor 

Romanov’un kızı olarak Moskova Prensliği’nde doğdum.”

Göz ucuyla Juliana iki leydinin kafa kafaya vermiş fısıldaş-

tıklarını gördü. Birisinin Juliana’nın soğuk çıplak ayağını işaret 

ettiğini gördü.

Onları görmezden geldi. “Lord Wilberford’ın atını… ödünç 

almaya teşebbüs ettiğim doğru.” Lord’un adını doğru söylediğini 

umuyordu. “Başka ne yapacağımı bilemiyorum. Majesteleri, 

korkunç bir adaletsizliğin kurbanıyım. Himayenize sığınmaya 

geldim, asil kana sahip bir leydi için yardım diliyorum.”

“Wimberleigh Lordum.” Kral’ın sesi soğuk ve nefret doluydu. 

“Seninki daha sıkı bir iddiaymış galiba. Kısrağını kaybedeceğini 

ümit etmiştim.”

Bahis mi?

Juliana bir öfke hançerinin acısını hissetti. Hayatı pamuk 

ipliğine bağlıyken, Kral ile Wimberleigh bahse mi tutuşmuşlardı?

“Söyler misin Lordum?” dedi Kral. “Ne işler çevirdin?”

“Hiçbir iş çevirmedim, Majesteleri. Kısrağımı, üstünde kim 

olduğuna aldırmadan ıslığıma gelecek şekilde eğittim. Seri ol-

duğu kadar itaatkârdır da.”

“Bu hayvan bir harika,” diye haykırdı Kral’ın adamlarından 

birisi kadife şapkasını göğsünde tutarak.

“Öyle, Francis,” diye karşılık verdi Henry. “Çok heyecanlan-

mana gerek yok.” Bakışlarını Juliana’ya çevirdi. Küçük gözleri 

siyahtı ve içine işlemek güçtü. İnce ağzı griye çalan sarı-kırmızı 

sakalla çevrelenmiş ve sımsıkı kapalıydı. Sonra köşeleri yukarı 

kalktı ve sırıttı. “Mısırlı bir yosma. Tebrikler Wimberleigh.”

Juliana’yı yeni bir korku dalgası sarstı. “Mısırlılar” halkın 

Çingenelere verdiği isimdi, kanun düzen bilmeyen kimseler 

olarak görülürlerdi. Onları öldürmeyi ya da yaralamayı başa-

ranın parayla ödüllendirildiği bazı çevrelerde, spor niyetine 

avlanırlardı.

“Majesteleri,” dedi Juliana açıkça, silik bir aksanın söz-

cüklerini çınlattığını farkında olarak. “Ben Çingene değilim.” 

İçerlemiş sesi, dikkatle kurulmuş sözcükleri, herkesin dikkatini 

çekmişti. Hedefi, İngiltere Kralı Henry’nin karşısına çıkma fır-

satı yakalamaktı. Böyle bir durumda konuşmayı beklemiyordu 

fakat şimdi dikkatini çektiğine göre bundan istifade edebilirdi.



tutsak yüreğim

• 50 •

SUSAN WIGGS

• 51 •

Kral ahenkli bir sesle güldü. Sıkıntı veren bir yükten kur-

tulmaya çalışırcasına eyeri altından kaydı. “Nasıl bir destek, 

Leydim?”

“Bir deniz koruma aracı. İyi donanmış olmalı elbette çünkü 

katilleri adaletin önüne çıkarmak için yardıma ihtiyacım olacak.”

Ata binen gruptan birisi aniden bir kahkaha patlattı. Di-

ğerleri bu cümbüşe katıldı. Wimberleigh kuşkuyla kaşlarını 

kaldırdı. Öfkelenen Juliana akla asla gelmeyecek bir şey yaptı. 

İple bağlı ellerini eteğinin kemerine daldırıp lal taşı Romanov 

broşunu çekip çıkardı.

“Bu benim kimliğimin kanıtı,” diye açıkladı. “Babam bunu 

bana on üçüncü isim günümde verdi.”

“Sahtedir,” dedi Leydi Gwenyth sıkkın bir tavırla burnun-

dan nefes vererek.

“Ya da çalıntı,” dedi başka birisi. “Hırsız olduğunu biliyo-

ruz zaten.”

Cromwell isimli esmer adam, Sör Bodely’ye hitap etti. “Üç-

kâğıtçı kadını götürüp asın.” Parmakları dehşetle uyuşsa da 

Juliana broşunu gizlendiği yere koyacak kadar aklına mukayyetti.

Zincir ve kelepçeler şıkırdadı, Sör Bodely ileri atıldı. Wim-

berleigh kendini gardiyanın yoluna attı. “Bırakın onu,” dedi.

“Ama Lordum...”

“Bırakın onu dedim,” diye tekrarladı iri adam. “Hatası bana 

karşıydı. Bırakın gitsin diyorum.”

Kral sakalını kaşıdı. “Yüreğin mazlum dişilere karşı hep 

yumuşak olmuştur, öyle değil mi, Wimberleigh?”

Birkaç saray mensubundan hafif bir kahkaha geldi. Juliana 

onların, kendi eski püskü elbisesinden, dolaşık saçlarından, 

yüzüne yapışan tozdan fazlasını göremediklerini biliyordu.

Yine de Kral’ın dikkatini çekti. Bu anı değerlendirmek niye-

tindeydi. “Beş yıl önce, Büyük Prens Vasili öldü, bunun üzerine 

sizlerin meclis üyeleri ya da hanedan üyeleri adını verdiğiniz 

boyarlar çatışma içine girdiler. Paralı askerler babamın evini 

yaktı ve ailemi katletti.” Sesi kısıldı, şaşırıp kalmıştı; beş yıl 

sonra bile bu kâbusun anıları korku ve kederle onu kıskıvrak 

sarıyordu. Bir an için Novgorod’a dönmüştü, karlara kan kırmı-

zısıyla sıçrayan alevleri, aradaki yollarda karı ezen uzun çizme-

leri, katilin zalim bıçağını, köpeğin haykırışıyla adamın ağzında 

gevelediği küfrü hatırlıyordu. Hatıra geldiği hızla kaybolup onu 

bitkin düşürdü. “Kendi başıma hayatta kaldım, Tanrı’nın bir 

lütfu olarak İngiltere’ye kaçtım.”

“Cromwell!” diye kükredi Kral.

Tertemiz tıraşlı, solgun yüzlü, koyu renk cübbeli adam, 

attan indi ve öne çıktı. “Buradayım, Sör.”

“Ne dersiniz, Sör Thomas? Bu çıplak ayaklı kadın hakika-

ten Moskova Prensliği’ndeki asillerden birinin kızı olabilir mi, 

yoksa Wimberleigh deli bir kadın mı yakaladı?”

Sör Thomas uzun solgun parmaklarını inceledi. “III. Vasili’nin 

beş yıl önce öldüğü doğru, boyarlar arasında çekişme olduğu 

da. Bunu Prusya büyükelçisinden duydum.”

Juliana cesaretlenerek gayretle başını salladı. “Demek du-

rumumu anlıyorsunuz. Şüphesiz sizin gibi yüce bir prens bana 

tüm desteğini verme onuruna sahip olacaktır.”
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Stephen’ın bütün içgüdüleri, kızı, kaba Çingenelerin arasına 

geri göndermesini söylüyordu. Tam o sırada Stephen ciddi bir 

hata yaptı. Kızın gözlerine baktı.

Eziyet ve özlemden oluşan bir dünya görmüştü ışıldayan 

yeşil derinliklerde. Sesindeki ritmik tonları, kızın, üstüne basa-

rak söylediği sözcükleri düşündü merakla. Majesteleri, korkunç 

bir adaletsizliğin kurbanıyım. Önemli olmadığını söyledi kendi 

kendine, yıkanmamış, yarım akıllı bir Çingene kızın dertlerine 

kafa yormanın gereği olmadığını düşündü.

Fakat içinden bir ses yükseldi. Ne gariptir ki kalbinin de-

rinliklerinden… “Majesteleri, seçim kendisinin olsun.”

“Olmaz,” diye haykırdı Henry. Ses tonu Stephen’ın içine bir 

kurt düşürdü. “Tercih benim. Bu kadını kendi haline bırakırsak, 

hiç şüphe yok ki çalıp çırpmaya devam edecek. Bu kız böyle 

vahşiyse evlenmesi gerek.”

Stephen’ın tüyleri diken diken oldu. Kral’ın emrinin yankı-

larını duydu zihninde: Evleneceğini söyle bana... Lady Gwenyth 

değilse de başkasıyla.

Henry bahsi kaybettiği için öfkeliydi. Bir avuç bakireyi elden 

geçirmişti ve sabrı tüketiyordu. Stephen, kurşun gibi midesine 

oturan bir hisle Kral’ın içindeki fesatlığı beslemek için bir yol 

bulduğunun farkına vardı.

“Sen, Lordum, bu kadınla evleneceksin,” diye haykırdı Henry.

“Belanın teki,” dedi Cromwell, sesi sıkıntılı çıkıyordu. “El-

bette Wimberleigh Baronu’nun farklı sebepleri de var...”

“Sessiz ol, Thomas.” Kral elini kaldırdı. Sör Bodely’ye onay-

larcasına hızla baş salladı. Gardiyan, Juliana’nın bağlarını gev-

şetti. Juliana’nın içinden düzenbaz Kral ve heyetinden, özellikle 

de soğuk bakışlarıyla kendisini rehin tutmuş haşin adamdan 

koşarak uzaklaşmak geliyordu.

“Sen ne dersin, Wimberleigh?” diye sordu Kral. Gözlerinde 

zalim bir gülüş oynaşıyordu. “Bu kadını bırakalım da yoluna 

mı gitsin, yoksa onu kendine mi saklamak istersin?” Leydi 

Gwenyth eliyle ağzını kapayıp kıkırdadı.

Juliana sarıya çalan uzun saçlı Lord’u izledi. Lord kılını kı-

pırdatmadı, yalnız Juliana onun arada kaldığını hissetti. Hırçın 

ifadesi rahatsızlık duyduğunu maskelemeye çalışıyordu... Ya ona 

ya da Kral’a karşıydı bu, Juliana bilmiyordu. Cevap bekleyerek 

nefesini tuttu.

Stephen nasıl cevap vereceğini bilemeyerek nefes verdi. Ne 

cevap verse yanlış olacağının farkındaydı.

Kalabalıktan, gülüşme uğultusu dalga dalga yayıldı. Onlara 

göre bu, eğlendirici bir maskaralıktı. Stephen, ne olursa olsun, 

Juliana’nın, Kral ve meclisinin utanç verici cümbüşüne sesini 

çıkarmadan tahammül etmesini takdir etmişti. Henry’nin kara 

gözlü bakışı, sersem bir Çingene kızdan çok daha katı hasımları 

bile alt etmişti. Fakat kız boyun eğmez bir yüreklilikle onun 

bakışlarına karşılık vermişti.

Kız, Kral’ı kendi dengi gibi görüyordu sanki.


