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1

Maj 1775

Elisabeth zaczerpnęła powietrza, przerywając godzinne sku-
pienie. Z czujnością, tak aby nie uszczypnęły jej fiszbiny 

gorsetu, wyprostowała się, chcąc zmniejszyć ból pleców i karku. 
Na kolanach miała poduszkę z koronką, nad którą pracowała. 
Skomplikowany wzór, delikatny niczym płatek śniegu, powsta-
wał z zagranicznej nici, zwiniętej w dwumetrowe śnieżnobiałe 
kłębki. Wolała biel od czerni. Wszystkie doświadczone koron-
karki wiedziały, że praca z bielą jest korzystniejsza dla oczu.

Uniosła wzrok i wyjrzała przez okno z pięknego angielskiego 
szkła na świat zieleni poprzerywanej gdzieniegdzie kolorowymi 
kleksami kwiatów. Jej ulubione jasnożółte róże i różowe peonie 
tańczyły na wietrze szumiącym w ogrodach rezydencji. Wreszcie 
zbliżało się lato. I nie tylko czerwiec. Nadchodził dzień jej ślubu.

– Oh là là! Co się tu dzieje? – Zza rogu pokoju dobiegł ją wy-
soki, melodyjny głos. – Chyba panna młoda nie dzierga wła-
snych koronek!

– Nie, Isabeau. Nie mam tyle cierpliwości.
– I już na pewno nie na całą suknię, merci1. – Na tyle szybko, 

na ile pozwalała jej tusza, pokojówka okrążyła wsparte na filarach 
łóżko, trzymając w ręku koronkowe pończochy. – Była pani zajęta 

1 merci (franc.) – dziękuję
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przez całe przedpołudnie i pewnie pani nie pamięta, że już czas 
na herbatkę z hrabiną. Lady Charlotte chciałaby omówić bal zarę-
czynowy. Podobno mają na nim być lord i lady Amberly.

Elisabeth omal się nie uśmiechnęła, słysząc, z jaką pieczoło-
witością jej pokojówka wymawia te tytuły. Pokorna hugonotka, 
Isabeau, wciąż pozostawała pod takim samym wrażeniem ary-
stokracji jak tego dnia, gdy wylądowała na wybrzeżach Virginii. 
Elisabeth odłożyła koronkową poduszkę i patrzyła, jak kobieta 
wyjmuje z pokaźnej szafy dwie wygodne popołudniowe suknie.

– Jest pani w nastroju na niebieski czy na żółty?
– Na żółty – odparła. Żółty to ulubiony kolor lady Charlotte 

i Elisabeth chciała ją uhonorować, jak tylko mogła. Z kolei Pałac 
Gubernatora serwował podwieczorki dorównujące tym podawa-
nym na królewskim stole.

– Mamy taki piękny dzień, hrabina będzie pewnie chciała 
przejść się po ogrodzie. Myśli pani, że zabierze ze sobą córki?

– Prawdopodobnie tak. Świeże powietrze i ruch dobrze im 
robią, choć ojciec każe im ostatnio często przebywać w domu.

Isabeau zerknęła na nią nerwowo.
– Boi się kłopotów?
O tym Elisabeth wolała nie myśleć.
– Lady Charlotte twierdzi, że słońce mogłoby popsuć im cerę. 

I ma rację. Popatrz na mnie! – Mimo iż bardzo jasne, to jednak 
piegi na nasadzie nosa i kościach policzkowych nadawały jej 
twarzy nieco pospolitego wyglądu, czego nie mógł ukryć nawet 
najlepszy puder. Zapracowała sobie na to, wymykając się z ro-
bótką do ukochanego ogrodu bez kapelusza.

– Jest pani très belle2, nawet z piegami – powiedziała Isabeau, 
ściągając ciaśniej jej gorset. – I zdobyła pani najbardziej atrak-
cyjnego kawalera w Virginii.

2 très belle (franc.) – bardzo piękna

– Jednego z nich. – Elisabeth przełknęła z trudem ślinę, aby 
powstrzymać język i nie mówić zbyt wiele, również na ten te-
mat. O swoim narzeczonym, Milesie Cullenie Rocie, mogła po-
wiedzieć całkiem sporo, lecz z pewnością nie to, że był ulepio-
ny z tej samej gliny co inni kawalerowie z Virginii, na przykład 
William Drew, George Rogers Clark czy Edmund Randolph.

Głos Isabeau przeszedł w szept.
– Chociaż jeśli mowa o miłości, to nie jestem przekonana.
Elisabeth popatrzyła na popękane drzwi sypialni. Ojciec za-

wsze powtarzał, że jego córka pozwala służbie za dużo mówić, 
lecz prawda była taka, że wolała takie zwyczajne pogawędki niż 
napuszony klimat salonowych spotkań.

– Małżeństwo to interes.
– Tak twierdzi pani ojciec. – Isabeau zmarszczyła brwi z nie-

zadowoleniem. – A ja jestem romantyczką. Za mąż wychodzi 
się z miłości, prawda?

– Tak jest we Francji?
– Oui, oui3 – odparła szybko pokojówka.
Choć Isabeau była kontraktową służącą, nie miała ojca, który 

kontrolowałby każdy jej krok. Dlatego Elisabeth mogła się do-
myślić sensu jej wypowiedzi: Jestem wolna. Mogę rozpocząć pra-
cę, a także się z niej zwolnić. I wyjść za mąż, za kogo chcę.

A ona? Kim była Elisabeth Anne Lawson? Odbicie w lustrze 
nie mówiło jej wiele. Co mogliby o niej napisać potomni?

Że miała szczęście – lub nieszczęście – urodzić się córką gu-
bernatora kolonialnej Virginii w stopniu pułkownika, hrabie-
go Stirling? Córką bojowej matki, która używała atramentu i gę-
siego pióra jako oręża? Panną, której rodowodu i posagu mogła 
pozazdrościć każda kolonialna piękność? Przyszłą żoną Milesa 
Cullena Rotha? Panią Roth Hall? Koniec opowieści.

3 Oui, oui (franc.) – tak, tak
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Szkarłatna pieczęć na liście była tak samo rozpoznawalna jak 
charakter pisma. Noble Rynallt odebrał go od gospodyni i za-
szył się w ciszy gabinetu Ty Mawr. Zasiadłszy na skórzanym krze-
śle, wyciągnął nogi i oparł pokryte pyłem buty o szeroki parapet 
okna wychodzącego na rzekę James, po czym złamał pieczęć.

Czas nagli. Musimy policzyć naszych wrogów i przyjaciół. Po-
szukaj jakiegoś sposobu, by dostać się na bal u lorda Dunmore’a, 
który odbędzie się 2 czerwca 1775 roku w pałacu. W końcu to 
przyjęcie na cześć twojego kuzyna. Wysil całą swoją inteligencję 
potrzebną nam teraz do pomocy w sprawie.

Patrick Henry

Był ostatni dzień maja. Nie zostało mu wiele czasu na rozmy-
ślania. Jego kuzyn wkrótce poślubi piękność z Williamsburga, 
lady Elisabeth Lawson. Do tej pory nie myślał o tym zbyt wiele 
i nie miał ochoty na przyjęcia w Pałacu Gubernatora, a zwłasz-
cza na to wydawane na cześć córki jego wroga. Lord Stirling był 
na jego tropie, na tropie wszystkich ludzi niepodległości, i żaden 
z nich nie otrzymał zaproszenia. Jednak tak jak twierdził Henry, 
to kuzyn Noble’a celebrował zaręczyny. Z pewnością zaproszenie 
zostało po prostu przeoczone lub miało wkrótce nadejść.

Noble zmarszczył czoło na myśl o tym, jak wielkie zamie-
szanie może wywołać jego obecność. Lordowi Stirling groził 
nawet atak apopleksji z tego powodu. Ale gdyby rzeczywiście 
tak się stało, jeden z największych graczy blokujących walkę 
Virginii o niepodległość zostałby usunięty z drogi. A obecność 
Noble’a na balu oznaczałaby, że zakończył swoją drugą żałobę.

α

Niewymięty jeszcze egzemplarz Virginia Gazette, pachnący atra-
mentem i holenderskim papierem wysokiej klasy, zdawał się wy-
krzykiwać anons matrymonialny:

Lady Elisabeth Lawson, przyszła żona pana Milesa Cullena 
Rotha, sympatyczna dziedziczka wielkiej fortuny, poprowadzi bal 
w Pałacu Gubernatora 2 czerwca 1775 roku… 

Udekorowana kwiecistym wzorem kolumna zawierała szcze-
góły tego tak bardzo oczekiwanego wydarzenia, z zawartością 
posagu włącznie, opisując nawet te drobiazgi, o których nie wie-
działa sama Elisabeth. Gdy kobieta odłożyła gazetę na toaletkę 
tekstem do spodu, jej uśmiech przybladł. To była naprawdę deli-
katna sprawa.

Isabeau, która natychmiast wyczuwała nastroje swojej pani, 
nie mogła pominąć tego milczeniem.

– A to dziady! Lepiej by napisali, że jest pani osobą o cu-
downym charakterze i prawdziwą chrześcijanką. Albo że mierzy 
pani niewiele ponad metr pięćdziesiąt, ma płowe włosy i wszyst-
kie zęby z wyjątkiem jednego, ale to był, Dieu merci4, trzono-
wiec.

– Pochodzę z Williamsburga – powiedziała Elisabeth, gdy 
pokojówka wprawnymi rękami upięła jej suknię. – Lokalna pra-
sa uważa, że może o mnie pisać, co chce. W końcu tutaj się uro-
dziłam i dorastałam, tu mnie obsługiwano.

– Nie ma im pani za złe tej pisaniny? – Isabeau przyjrzała się 
jej uważnie. – Udostępnianie tłumom szczegółów posagu to 
jednak nędzny postępek.

– Przede wszystkim głupi. Przecież w Williamsburgu wszyscy 
wiedzą, ile kto jest wart. Nie trzeba tego drukować.

4 Dieu merci (franc.) – dzięki Bogu
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– To niech to pani powie swojemu drogiemu papie – odpar-
ła Isabeau, marszcząc brwi. – Kazał lokajowi rozdawać rano 
Gazette na Market Square, jakby to były cukierki.

Niespecjalnie zaskoczona, Elisabeth umilkła. Szeleszcząc suk-
nią, wyciągnęła rękę do pokojówki, by ta udrapowała jej zdobio-
ny wstążeczkami rękaw. Z dołu dobiegł ją przytłumiony odgłos 
końskich kopyt na bruku.

– Pani narzeczony? Punktualnie? Pomimo takiej burzowej 
pogody? – Isabeau popatrzyła na swoją panią oczyma barwy 
jadeitu.

Elisabeth odwróciła się do otwartego okna, ale usłyszała tylko 
szum deszczu.

– Pan Roth obiecał, że przyjedzie. Tylko to się liczy. Nie mó-
wił dokładnie, o której godzinie.

– A kiedy się państwo ostatnio widzieli?
– W kwietniu – przyznała niechętnie Elisabeth, ciekawa, dla-

czego Isabeau w ogóle zadaje takie pytanie. Przecież sama wie-
działa wszystko najlepiej, przebywając u boku Elisabeth dzień 
i noc. Skrzywiona mina pokojówki miała za zadanie przypo-
mnieć jej pani, że kobieta nie przepada za Milesem mimo jego 
pozycji towarzyskiej w Williamsburgu. Sięgnęła zatem po kolejne 
usprawiedliwienie. – W listach pisze, że przygotowywał dla nas 
Roth Hall.

Jej własne słowa aż ją zakłuły, gdyż w ciągu ostatniego pół 
roku dostała od Rotha tylko dwa listy. Zamiast nich wysyłał jej 
ekstrawaganckie, zbędne upominki. Złote kolczyki w kształcie 
podków, zieloną amazonkę5, ananasy, cytryny i limonki ze swo-
jej oranżerii. Powóz zbudowany w Londynie. Tyle podarków, 
że zaczęła się w nich gubić. I żaden z nich nie poprawił opinii 
Isabeau na jego temat.

5 Kobiecy ubiór do jazdy konnej (przyp. red.).

Mimo hojności Rotha Elisabeth odczuwała niepokój o przy-
szłość. Nie chciała jego prezentów. Pragnęła, by przy niej trwał. 
A on postępował jak jej często nieobecny ojciec. Trudno było 
jednak sprostać jej oczekiwaniom. Spełnić nadzieje na szczęśli-
wy dom. Pełną rodzinę.

– Pani fryzura jest absolutnie magnifique6, prawda? – spyta-
ła z satysfakcją Isabeau, podając Elisabeth ręczne lusterko, by 
mogła zobaczyć loki opadające na ramiona i perukę przysypaną 
kosztownym różowym pudrem. Obok jej prawego ucha tkwiły 
strusie pióra ufarbowane na głębszy odcień różu.

– No nie wiem. – Elisabeth wyjęła szpilki przytrzymujące pe-
rukę, przesuwając artystycznie wpięte pióra. – Puder wychodzi 
z mody, podobnie jak muszki. Dziś zamierzam podążać za naj-
nowszymi trendami.

Pokojówka uniosła brwi, ale wzięła perukę i umieściła ją na 
stojaku, gdzie ta natychmiast oklapła, przybierając smętny wy-
gląd. Isabeau zerknęła na swoje odbicie w lustrze i wsunęła pas- 
mo czarnych jak smoła włosów pod czepek. Choć w średnim 
wieku, nadal była atrakcyjną kobietą, tak silną brunetką jak 
Elisabeth blondynką.

– Musimy się pospieszyć, prawda? Ale najpierw… – Isabeau 
umocowała z powrotem strusie pióra we włosach Elisabeth, gdy 
tymczasem jej pani sprawdziła czas na zegarku leżącym tarczą 
do góry na toaletce.

Późno. 
Miles zwykle się spóźniał, podczas gdy ona była zawsze punk-

tualna. Hamując żal, odłożyła lusterko.
– Ciekawe, co dzisiaj robi mama.
Isabeau podniosła na nią oczy, w których kryło się współ-

czucie.

6 magnifique (franc.) – wspaniały
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– Pani mère7 wróci do was, kiedy skończy się wreszcie gada-
nina o herbacie i podatkach. Czy tak?

Elisabeth nie wiedziała. Mama popłynęła do Anglii, do Bath, 
wiele miesięcy temu. A gadanina o herbacie i podatkach ciągnęła 
się bez końca.

Rozległo się ciche pukanie do drzwi, a za nim przytłumiony 
głos drugiej pokojówki.

– Jakiś dżentelmen do pani, milady. Jest w salonie.
Dżentelmen? Nie jej narzeczony? Uśmiechnęła się gorzko. 

Może służba zapomniała, jak wygląda Miles.
Zrobiło jej się gorąco, a zaraz potem zimno. Wizyty Rotha 

były tak rzadkie i nieliczne, że ilekroć się z nim widziała, wy-
dawał się jej obcy. Z tego powodu spędzali większą część czasu 
na ponownym zawieraniu znajomości. Tego wieczoru nie miało 
być inaczej. Łudziła się jednak, że uda im się nadrobić stracony 
czas.

Isabeau posadziła Elisabeth na stołku przed toaletką i zręcz-
nymi palcami zapięła sznur pereł na jej szyi. Rutynowe czyn-
ności działały na dziewczynę uspokajająco. Wybrała butelkę 
perfum, otworzyła ją i natychmiast owionął ją modny ostatnio 
zapach prosto z Londynu. Różane geranium. Znowu zerknęła 
w lustro z rosnącym niepokojem.

Wszystko dzisiaj wydawało się jej nowe. Zapach. Buty. Gor-
set. Suknia. Nigdy nie miała na sobie takiej sukni ani też nie 
czuła się tak odkryta. Pomimo że kremowa koronka spływała 
obficie na jej nagie ramiona, dekolt był nader śmiały. Jedwabna 
kreacja w kolorze ostrygowego różu lśniła i podkreślała każdą 
wypukłość ciała. Krawcowa, która stworzyła tę suknię, tym ra-
zem przerosła samą siebie. Jej dzieło nadawałoby się nawet dla 
lady Charlotte. 

7 mère (franc.) – matka

Podeszła do drzwi, próbując wskrzesić w sobie choć odrobinę 
radości.

– Nie pozwolę gościom czekać.
Isabeau tylko przewróciła oczami.
– Chciałabym usłyszeć coś takiego z ust pana Rotha.
Pokojówka wyszła za nią z sypialni i obie ruszyły skąpo oświe-

tlonym korytarzem na podest z wykuszowym oknem i tapice-
rowanym siedziskiem. Na tle aksamitnej czerni za lśniącą szybą 
rozprysnął się deszcz zamiast gwiazd, ciepłe powietrze było wil-
gotne. Tutaj się modliła. Isabeau czekała, a Elisabeth pochyliła 
na chwilę głowę, zanim udała się dalej. A potem, gdy szły w dół, 
w dół, w dół po kręconych schodach, starsza kobieta odrywała 
od czasu do czasu jakąś niesforną nitkę lub wygładzała fałdę w jej 
polonesce8, aż w końcu stanęły w otwartych drzwiach salonu 
utrzymanego w jaskrawej, szkarłatno-złotej tonacji, przytłaczają-
cej i niemiłej dla oka nawet w blasku świec. Kolory przypominały 
Elisabeth czerwone mundury brytyjskich żołnierzy. Weszła do 
pokoju w chwili, gdy Isabeau wycofała się na korytarz, i powę-
drowała spojrzeniem w kierunku kominka, gdzie spodziewała 
się zobaczyć Milesa Rotha.

– Lady Elisabeth.
Odwróciła się, zamiatając spódnicą, i poczuła, że kręci się jej 

w głowie. Jej gorset był zapięty naprawdę ciasno. Poza tym na 
podwieczorek zjadła bardzo mało. 

Za nią stał mężczyzna z twarzą ukrytą w cieniu. Wyciągnęła 
przed siebie rękę, by utrzymać równowagę, jednak zamiast opar-
cia krzesła, w które celowała, chwyciła rękaw jego surduta. Męż-
czyzna patrzył na nią z góry, a gdy podniosła na niego wzrok, 
zobaczyła, że przybysz niemal sięga głową pierzastych chmurek 
namalowanych na suficie niebieską olejną farbą. Kimkolwiek był, 

8 Lekka, sięgająca kostek suknia z drapowaną spódnicą (przyp. red.).
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nie był Milesem. Miles przerastał ją zaledwie o kilka centyme-
trów.

– Panie…
– Rynallt. Noble Rynallt z Ty Mawr.
Co takiego? Nagle sobie przypomniała. Noble Rynallt był da-

lekim kuzynem Milesa. Tak dalekim, że nawet nie pamiętała 
dokładnie tych koligacji rodzinnych. Szybko zebrała w pamię-
ci wszystkie informacje na jego temat. Czystej krwi Walijczyk. 
Właściciel majątku przy rzece James. Niedawno stracił siostrę. 
Prawnik, od pewnego czasu członek zgromadzenia w Virginii. 
Rynalltowie słynęli z koni, czyż nie? Mieli najlepszą stadninę 
w Virginii, a może nawet w całych koloniach.

Pewna była jednak czegoś innego.
Przybył tutaj, ponieważ Miles zawiódł.
Zdziwienie ustąpiło miejsca rezygnacji. Dygnęła lekko.
– Panie Rynallt, co za nieoczekiwana przyjemność…
– Raczej zaskoczenie.
Zawahała się. Przynajmniej mówił szczerze.
– Czy pan Roth…?
– Spóźni się. – Udało mu się przybrać zakłopotany i przepra-

szający wyraz twarzy.
Starała się nie wlepiać w niego oczu, choć doznawała boga-

tych wrażeń zmysłowych. Moc mięśni, czarnego sukna i drzewa 
sandałowego. Ubranie o nieskazitelnym kroju, ciemne, z wyjąt-
kiem niebieskiej kamizelki, dyskretnie obszytej srebrną nicią, 
i kremowego krawatu. Uszedł jej uwagi kolor oczu mężczyzny, 
skupiła się raczej na tym, jak wymawiał słowa: „spóźni się”.

Oszołomiona, wreszcie chwyciła się krzesła.
– Prosił mnie, abym pani towarzyszył, dopóki się nie zjawi. 

Jeśli oczywiście wyrazi pani na to zgodę – dodał koncyliacyjnie.
Przynajmniej udawał zażenowanie. W końcu chodziło o jej 

bal zaręczynowy wydawany przez lorda Dunmore’a w Pałacu 

Gubernatora, na który zaproszono całą elitę z Williamsburga. 
A ona zamierzała się tam zjawić nie z narzeczonym, tylko… 
z nieznajomym mężczyzną u boku.

Jednak dobre wychowanie nie pozwoliło jej na złamanie kon-
wenansów. Zmusiła się do uśmiechu.

– Dziękuję. Jest pan bardzo uprzejmy. Czy mój narzeczony 
bardzo się spóźni?

– Mam nadzieję, że nie – odparł, podając jej ramię.
Niezależnie od tego, kim był Noble Rynallt, jego sposób bycia 

świadczył o tym, że panuje nad sytuacją. To jednak jej nie uspo-
kajało.

– Gdy przyjechałem, zobaczyłem pani powóz stojący przed 
domem – zauważył, schodząc z nią ze schodów i mijając kamer-
dynera. – Ja pojadę obok konno.

Tuż za nimi zegar wybił o jedną godzinę za dużo. Bal już się 
zaczął. Lord Dunmore nie znosił gości przychodzących po czasie.

A oni w najlepszym wypadku mieli szansę na lekkie, modne 
spóźnienie.


