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Pro�log

14�li�sto�pa�da 1553�ro�ku

Wszyst�ko�skoń�czo�ne.�Mój�pro�ces�do�biegł�koń�ca�i po�now�nie�zna�la�złam�się
wTo�wer�–�nie�gdyś�mo�im�pa�ła�cu,�a obec�nie�wię�zie�niu.
Sie�dzę�na ło�żu,�ugnia�ta�jąc�ner�wo�wo�ha�fto�wa�ną�na�rzu�tę.�W pa�le�ni�sku�we�-

so�ło�trza�ska�ogień,�lecz�mi�mo�to�czu�ję�dresz�cze.�Zo�sta�łam�ska�za�na na śmierć
ja�ko�zdraj�czy�ni,�a w my�ślach�wciąż�sły�szę�tyl�ko�dźwięcz�ny�głos�prze�wod�ni�-
czą�ce�go�Taj�nej�Ra�dy�Kró�lew�skiej,�ob�wiesz�cza�ją�cy�wy�rok:�spa�le�nie�na sto�sie
lub�ścię�cie,�we�dług�uzna�nia�kró�lo�wej.
Każ�da�ludz�ka�isto�ta�z drże�niem�przy�ję�ła�by�te�sło�wa,�jed�nak�w mo�ich

uszach�brzmią�one�szcze�gól�nie�okrut�nie�–�prze�cież�skoń�czy�łam�za�le�d�wie
szes�na�ście�lat!�Do�pie�ro�wkro�czy�łam�w ży�cie,�a już�mu�szę�umrzeć.�To�do�sta�-
tecz�nie�prze�ra�ża�ją�ce,�ale�od�czu�wam�nie�tyl�ko�strach�przed śmier�cią.�Bo�ję�się
rów�nież�te�go,�jak�przyj�dzie�mi�umie�rać.�
Na�gle�ob�raz�tań�czą�cych�w ko�min�ku�pło�mie�ni�prze�ra�dza�się�w kosz�mar

przej�mu�ją�cy�dresz�czem,�od któ�re�go�kark�po�kry�wa�się�gę�sią�skór�ką,�a krze�-
pią�cy�zwy�kle�za�pach�dy�mu�uno�szą�ce�go�się�znad�pło�ną�ce�go�drew�na przy�pra�-
wia�mnie�o mdło�ści.�Mam�ocho�tę�krzy�czeć.�Ko�ły�szę�ca�łym�cia�łem�w udrę�ce
i wciąż�na no�wo�wspo�mi�na�jąc�sło�wa�wy�ro�ku,�nie�mo�gę�wprost�uwie�rzyć,�że
skie�ro�wa�no�je�do mnie.
Niech�się�dzie�je�nie�mo�ja,�lecz�Two�ja�wo�la,�Pa�nie. I kró�lo�wej,�rzecz�ja�sna.

Pokornie�przy�znaję,�iż�po�waż�nie�na�ru�szy�łam�pra�wo�i swo�im�po�stęp�kiem�za�-
słu�ży�łam�na śmierć,�ale�do ostat�nie�go�tchu�bę�dę�gorąco�za�prze�czać,�jakobym
da�ła�się�doń�na�kło�nić�ca�łym�ser�cem�i wo�lą.�Mój�Bo�że,�jak�to�brzmi�–�do ostat�-
nie�go�tchu...�Kró�lo�wa�wpraw�dzie�oznaj�mi�ła,�że�mi�wie�rzy.�Przy�ję�ła�wy�ja�śnie�-
nia�i rze�kła�–�do�brze�pa�mię�tam�te�sło�wa,�więc�chwy�tam�się�ich�kur�czo�wo�ni�-
czym�to�ną�cy�bel�ki�–�że�wy�rok�bę�dzie�je�dy�nie�for�mal�no�ścią.�Wi�dzia�łam,�że się
gnie�wa,�choć�uzna�ła�za sto�sow�ne�do�dać,�że�uspra�wie�dli�wia�mnie�moja�mło�-
dość.�Z pew�no�ścią�też�wie,�że�nie�uknu�łam�spi�sku�i by�łam�je�dy�nie�na�rzę�-
dziem�wia�ro�łom�nych�am�bi�cji�in�nych.
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Czy�od�wa�żę�się�uwie�rzyć�w jej�ła�skę?�Ale�prze�cież�da�ła�sło�wo.�Kró�lew�-
skie�sło�wo.�Mu�szę�się�trzy�mać�tej�my�śli,�kie�dy�zno�wu�po�czu�ję�strach,�tak�jak
te�raz,�w tej�schlud�nej,�ci�chej,�ume�blo�wa�nej�z pro�sto�tą�kom�na�cie.�Mu�szę�wie�-
rzyć�w tę�obiet�ni�cę.�Mu�szę.
Kła�dę�się�na ło�żu,�pa�trząc�nie�wi�dzą�cym�wzro�kiem�w drew�nia�ny�bal�da�-

chim.�Pró�bu�ję�się�mo�dlić,�ale�sta�ro�daw�ne,�zna�jo�me�for�mu�ły�umy�ka�ją�my�ślom.
Uświa�da�miam�so�bie,�że�je�stem�wy�czer�pa�na i po�zba�wio�na ener�gii.�Chcę�je�-
dy�nie�za�snąć�i w ten�spo�sób,�choć�by�na chwi�lę,�za�po�mnieć�o ca�łym�kosz�ma�-
rze.�Sen�jed�nak�nie�nad�cho�dzi,�cho�ciaż�de�spe�rac�ko�go�pra�gnę.�Za�miast�te�go
po raz�ty�sięcz�ny�pa�mięć�pod�su�wa�mi�wspo�mnie�nie�mi�nio�nych�wy�pad�ków,
za spra�wą�któ�rych�zna�la�złam�się�tu�taj.�W ot�chła�ni�drę�czą�cej�za�du�my�roz�-
brzmie�wa�ją�jed�no�cze�snym�chó�rem�gło�sy�do�ma�ga�ją�ce�się�wy�słu�cha�nia.�Znam
je�wszyst�kie,�bo�wiem�to�one�kształ�to�wa�ły�mo�je�prze�zna�cze�nie.

2
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Fran�cisz�ka�Bran�don,�mar�ki�za Dor�se�t1

Brad�ga�te�Hall,�Le�ice�ster�shi�re,�paź�dzier�nik 1537�ro�ku

Po�ród�roz�po�czy�na się�w chwi�li,�w któ�rej�roz�ko�szu�ję�się�prze�chadz�ką�po ogro�-
dzie.�Na�gle�czu�ję�wy�pły�wa�ją�cy�z ło�na po�tok�pły�nu,�a po chwi�li,�gdy�po�ko�-
jów�ka�ru�sza�w po�śpie�chu,�by�przy�go�to�wać�sza�ty�na zmia�nę�i spro�wa�dzić�po�-
moc,�ogar�nia�mnie�tę�py�ból�wę�dru�ją�cy�od ta�lii�aż�do doł�ka.�Wkrót�ce�zja�wia
się�grup�ka�aku�sze�rek�i słu�żą�cych.�Po�ma�ga�ją�mi�prze�kro�czyć�oka�za�łe�wro�ta�re�-
zy�den�cji�i wejść�po dę�bo�wych�scho�dach�na gó�rę,�gdzie�zdej�mu�ją�ze�mnie
stroj�ne�suk�nie�i prze�bie�ra�ją�w ob�szer�ną�ko�szu�lę�po�ro�do�wą�z bie�lo�ne�go�lnu,
pięk�nie�ha�fto�wa�ną�przy szyi�i na man�kie�tach.�Wresz�cie�ukła�da�ją�mnie�na ło�-
żu�i przy�bli�ża�ją�do ust�brzeg�kie�li�cha�wy�peł�nio�ne�go�słod�kim�wi�nem.�Nie
mam�na nie�ocho�ty,�ale�przez�grzecz�ność�wy�pi�jam�kil�ka�ły�ków.�Obok�sia�da�ją
dwie�naj�waż�niej�sze�da�my�dwo�ru,�któ�re�ma�ją�mi�umi�lić�nu�żą�ce�go�dzi�ny�po�-
ro�du.�Bę�dą�mnie�roz�we�se�lać�i do�da�wać�otu�chy,�kie�dy�bó�le�przy�bio�rą�na si�le.
Wkrót�ce�tak�wła�śnie�się�dzie�je.�Po nie�speł�na go�dzi�nie�tę�py�ból�pojawiający

się�przy każ�dym�skur�czu�prze�ra�dza�się�w do�zna�nie�przy�po�mi�na�ją�ce�pchnię�-
cie�no�żem,�przej�mu�ją�ce�i nie�ustę�pli�we.�Mi�mo�to�zno�szę�je�od�waż�nie.�Świa�-
do�mość,�że�wmo�ich�ży�łach�pły�nie�kró�lew�ska�krew,�ka�że�mi�za�cho�wy�wać�mil�-
cze�nie�i sta�wiać�opór�krzy�kom�wzbie�ra�ją�cym�w gar�dle.�Nie�ba�wem,�je�śli�Bóg
ze�chce,�we�zmę�w ra�mio�na sy�na.�Mo�je�go�sy�na,�któ�ry�nie�mo�że�umrzeć�w nie�-
mow�lę�ctwie�jak�po�przed�nie�dzie�ci,�po�grze�ba�ne�później�pod ka�mien�ny�mi�pły�-
ta�mi�ko�ścio�ła�pa�ra�fial�ne�go.�Żad�ne�bo�wiem�nie�do�ży�ło�wie�ku,�w któ�rym�nie�-
mow�lę�za�czy�na sia�dać�lub�racz�ko�wać.�
Ni�gdy�nie�uwa�ża�łam�się�za oso�bę�sen�ty�men�tal�ną.�Wiem�też,�że�wie�lu�lu�dzi

uzna�je�mnie�za zbyt�sil�ną�i nie�wzru�szo�ną�jak�na ko�bie�tę�–�ję�dzę,�jak�okre�ślił�to

3

1W od�róż�nie�niu�od li�te�ra�tu�ry�fak�tu,�w któ�rej�imio�na�po�da�je�się�zwy�kle�w ory�gi�na�le�po�za�imio�-
na�mi�wład�ców,�tłu�macz�w po�ro�zu�mie�niu�z wy�daw�cą�przy�jął�za�sa�dę�tłu�ma�cze�nia�imion�bo�ha�te�-
rów�z wy�jąt�kiem�nie�licz�nych�przy�pad�ków,�w któ�rych�imię�nie�ma�pol�skie�go�od�po�wied�ni�ka,
po�dob�nie�jak�w pol�skich�wy�da�niach�in�nych�po�wie�ści�hi�sto�rycz�nych,�np.�cy�klu�Kró�lo�wie�prze�klę�ci
Mau�ri�ce’a Dru�ona�w prze�kła�dzie�An�ny�Ję�dry�chow�skiej�(przyp.�tłum.).
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pew�ne�go�ra�zu�mąż�w jed�nej�z na�szych�licz�nych�kłót�ni.�Nie�mniej�w głę�bi�ser�ca
skry�wam�pust�kę,�ja�ło�we�miej�sce,�któ�re�prze�zna�czy�łam�nie�gdyś�dla�dwoj�ga�utra�-
co�nych�dzie�ci.
Pod�czas�trze�ciej�cią�ży�czę�sto�od�wie�dza�łam�ów�za�ką�tek,�za�kłó�ca�jąc�je�go

mar�twy�spo�kój�i spraw�dza�jąc,�czy�prze�ży�te�tra�ge�die�na�dal�spra�wiają�mi�ból.
Ro�bi�łam�to,�choć�nie�po�win�nam�po�zwa�lać�so�bie�na ta�ką�sła�bość.�Je�stem�prze�-
cież�sio�strze�ni�cą�kró�la�Hen�ry�ka VIII.�Mo�ja�mat�ka�by�ła�an�giel�ską�kró�lew�ną
i kró�lo�wą�Fran�cji.�Mu�szę�za�tem�umieć�zmie�rzyć�się�z bó�lem�stra�ty�tak�sa�mo
jak�te�raz�z po�ro�dem�–�z kró�lew�ską�god�no�ścią.�Obie�cu�ję�też�so�bie,�że�nie�ule�-
gnę�ni�gdy�ma�ka�brycz�nym�fan�ta�zjom,�gdyż�–�jak�twier�dzą�aku�szer�ki�–�mo�gę
w ten�spo�sób�bardzo�za�szko�dzić�dziec�ku,�któ�re�wła�śnie�wy�daję�na świat.
Należy�my�śleć�po�zy�tyw�nie,�co�powinnam�umieć,�ponieważ�je�stem�uro�dzo�-
ną�opty�mist�ką.�Tym�bar�dziej�że�in�tu�icja�pod�po�wia�da�mi,�iż�Bóg�ze�śle�nam
te�raz�sy�na,�tak�go�rą�co�upra�gnio�ne�go�dzie�dzi�ca.
Mi�ja�ko�lej�na go�dzi�na.�Chwi�le�wy�tchnie�nia�po�mię�dzy�skur�cza�mi�są�krót�-

kie,�ale�ból�na�dal�uda�je�się�znieść.
–�W ra�zie�po�trze�by�mo�że�pa�ni�krzy�czeć,�mi�la�dy�–�mówi�po�łoż�na,�pod�-

czas�gdy�in�ne�uwi�ja�ją�się�wo�kół�ze�świe�ca�mi�i mied�ni�ca�mi�z wo�dą.�Chcia�ła�-
bym,�aby�wszyst�kie�po�szły�i zo�sta�wi�ły�mnie�w spo�ko�ju.�Chcia�ła�bym�rów�nież,
by�wpu�ści�ły�tro�chę�świe�że�go�po�wie�trza�do tej�cuch�ną�cej,�dusz�nej�kom�na�ty.
Cho�ciaż�jest�dzień,�w po�miesz�cze�niu�pa�nu�je�mrok,�ja�ko�że�wszyst�kie�okna
za�sło�nię�to�go�be�li�na�mi�i bar�wio�ny�mi�ko�ta�ra�mi.
–�Nie�mo�że�my�ry�zy�ko�wać,�by�dziec�ko�się�za�zię�bi�ło�z po�wo�du�prze�cią�gu,

mi�la�dy�–�ostrze�ga�aku�szer�ka,�za�rzą�dza�jąc�owe�przy�go�to�wa�nia.�Póź�niej�oso�-
bi�ście�spraw�dza,�czy�na go�be�li�nach�nie�ma�ob�ra�zów,�któ�re�mo�gły�by�prze�ra�-
zić�no�wo�rod�ka.
–�Do�łóż�cie�do ognia�–�po�le�ca�swo�im�po�moc�ni�com,�pod�czas�gdy�ja�zno�-

wu�zma�gam�się�z bó�lem.�Mi�mo�wo�li�wy�da�ję�jęk.�Już�i tak�jest�tu�go�rą�co�i po�-
cę�się�jak�świ�nia.�Ona�oczy�wi�ście�wie�o tym.�Da�je�znak�ski�nie�niem�gło�wy
i po chwi�li�czu�ję�na czo�le�do�tyk�wil�got�nej�tka�ni�ny,�któ�ra�jed�nak�przy�no�si�nie�-
wiel�ką�ulgę,�bo�prze�ście�ra�dła�i tak�są�mo�kre�od po�tu.
Tłu�mię�ko�lej�ny�jęk.
–�Mo�że�pa�ni�krzy�czeć�–�po�wta�rza�po�łoż�na.�Ale�ja�nie�chcę.�Nie�zro�bię

z sie�bie�nie�god�ne�go�wi�do�wi�ska.�Zwa�żyw�szy�na swe�uro�dze�nie�i po�zy�cję,�naj�-
bar�dziej�do�skwie�ra�mi�po�ni�że�nie�zwią�za�ne�z za�ist�nia�łą�sy�tu�acją.�Le�żąc�tu�ni�-
czym�zwie�rzę,�sta�ra�ją�ce�się�z mo�zo�łem�wy�dać�na świat�mło�de,�nie�róż�nię�się
od żad�nej�ro�dzą�cej,�pro�stej�ba�by.�Nie�wi�dzę�w tym�rów�nież�nic�eks�ta�tycz�ne�-
go.�Wiem,�że�za�brzmi�to�jak�bluź�nier�stwo,�ale�Bóg,�stwa�rza�jąc�ko�bie�tę,�po�-

4
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stą�pił�go�rzej�niż�nie�spra�wie�dli�wie.�Męż�czy�znom�przy�pa�da�w udzia�le�sa�ma
przy�jem�ność,�pod�czas�gdy�my,�bied�ne�da�my,�mu�si�my�zma�gać�się�z bó�lem�po�-
ro�du.�A je�śli�mój�mąż,�Hen�ryk,�my�śli,�że�po tym�wszyst�kim�za�mie�rzam�kie�-
dy�kol�wiek…
Coś�się�dzie�je.�Bo�że�dro�gi,�co�się�dzie�je?�Słod�ki�Je�zu,�kie�dy�to�się�skoń�czy?
Po�łoż�na ścią�ga�ze�mnie�przy�kry�cie�i pod�no�si�ko�szu�lę,�od�sła�nia�jąc�roz�dę�-

ty�i na�pię�ty�brzuch.�Le�żę�na łóż�ku�z pod�gię�ty�mi�ko�la�na�mi�i roz�su�nię�ty�mi
uda�mi,�ona�zaś�za�głę�bia�we�mnie�do�świad�czo�ne�pal�ce.�Ki�wa�gło�wą�z sa�tys�-
fak�cją.
–�Je�śli�się�nie�my�lę,�to�te�mu�ma�łe�mu�chłop�cu�się�spie�szy�–�ob�wiesz�cza�da�-

mom,�krę�cą�cym�się�nie�spo�koj�nie�w po�bli�żu.
–�A te�raz�uwa�ga!�–�wy�krzy�ku�je�trium�fal�nie.�–�Pro�szę�przeć,�mi�la�dy,�przeć!
Sku�piam�wszyst�kie�si�ły,�bio�rę�głę�bo�ki�od�dech�i wy�pusz�czam�po�wie�trze

z wy�sił�ku,�wie�dząc,�że�fi�nał�jest�już�bli�ski.�Czu�ję,�że�dziec�ko�wy�cho�dzi!�Przy�-
ci�skam�pod�bró�dek�do pier�si�i prę�moc�no,�zgod�nie�z po�le�ce�niem. I sta�je�się
cud.�Czu�ję,�jak�wraz�z krwią�i ślu�zem�wy�śli�zgu�je�się�ze�mnie�coś�ma�łe�go�i mo�-
kre�go.�Prę�jesz�cze�raz�i dziec�ko�wpa�da�wprost�w rę�ce�ocze�ku�ją�cej�aku�szer�ki,
któ�ra�szyb�ko�owi�ja�je�kosz�tow�nym�ada�masz�kiem.�Przed ocza�mi�mi�ga�mi�twa�-
rzycz�ka�przy�po�mi�na�ją�ca�po�marsz�czo�ną�brzo�skwi�nię.�Wiem,�że�dziec�ko�ży�-
je,�bo�sły�szę�miau�czą�cy�płacz.
–�Pięk�na cór�ka,�mi�la�dy�–�ob�wiesz�cza�po�łoż�na nie�pew�nie.�–�Zdro�wa�i ru�-

chli�wa.
Cho�ciaż�po�win�nam�z ra�do�ścią�dzię�ko�wać�Bo�gu�za bez�piecz�ne�uro�dze�nie

peł�ne�go�wi�go�ru�dziec�ka,�upa�dam�na du�chu.�Znio�słam�to�wszyst�ko�na próż�no.

Kró�lo�wa�Ja�ne�Sey�mo�ur

Pa�łac�Hamp�ton�Co�urt,�Sur�rey,�paź�dzier�nik 1537�ro�ku

Roz�po�czął�się�po�ród,�któ�re�go�wszy�scy�tak�nie�cier�pli�wie�ocze�ki�wa�li:�ja�sa�ma,
mój�mąż�król�oraz�ca�ła�An�glia.�Za�czął�się�zwia�stu�ją�cym�krwa�wie�niem,�a na ów
znak�za�tro�ska�ne�po�łoż�ne�po�spiesz�nie�za�pro�wa�dzi�ły�mnie�do ło�ża,�w oba�wie,
aby�nie�do�szło�do żad�nych�po�wi�kłań.�W isto�cie�za�sto�so�wa�no�wszel�kie�środki
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ostroż�no�ści,�by�nie�do�pu�ścić�do komplikacji.�Od po�cząt�ku�la�ta,�od�kąd�tyl�ko
dziec�ko�po�ru�szy�ło�się�w mo�im�ło�nie�i po�ja�wi�łam�się�pu�blicz�nie�w roz�sz�nu�-
ro�wa�nej�suk�ni,�w ca�łym�kra�ju�zaczęto�od�pra�wiać�mo�dły�w in�ten�cji�bez�piecz�-
ne�go�po�ro�du.�Mąż�wy�na�jął�naj�lep�szych�le�ka�rzy�i aku�szer�ki,�so�wi�cie�też�opła�-
cił�wróż�ki,�któ�re�mia�ły�prze�po�wie�dzieć�płeć�no�wo�rod�ka.�Wszyst�kie�z wiel�-
ką�pew�no�ścią�sie�bie�obie�ca�ły,�że�bę�dzie�to�chło�piec,�na�stęp�ca�tro�nu�An�glii.
Hen�ryk�na�le�gał,�abym�zrezygnowała�z�udziału�we�wszel�kich�uro�czy�sto�ściach
pań�stwo�wych,�za�tem�przez�ostat�nie�mie�sią�ce�wy�po�czy�wa�łam�w luk�su�so�wej
bez�czyn�no�ści,�oto�cze�nie�zaś�za�spo�ka�ja�ło�każ�dy�mój�ka�prys�i pra�gnie�nie.�Król
po�słał�na�wet�do Ca�la�is�po prze�piór�ki,�za któ�ry�mi�tak�bar�dzo�prze�pa�da�łam.
Zja�dłam�ich�ty�le,�że�nie�mo�gę�już�na nie�pa�trzeć.
Mó�wio�no�mi,�że�więk�szość�cię�żar�nych�w mia�rę�wzra�sta�nia�cen�ne�go�ło�-

na po�pa�da�w przy�jem�ną�eu�fo�rię,�jak�by�na�tu�ra�ce�lo�wo�da�wa�ła�chwi�lę�wy�-
tchnie�nia�przed cze�ka�ją�cą�je�cięż�ką�pró�bą�i póź�niej�szy�mi�po�win�no�ścia�mi�ma�-
cie�rzyń�stwa.�Jed�nak�mnie�omi�nę�ła�ulga�do�bre�go�sa�mo�po�czu�cia�czy�ra�do�ści
z przy�szłych,�je�śli�Bóg�po�zwo�li,�wspaniałych�chwil.�Nie�od�łącz�nie�bowiem
to�wa�rzy�szy�mi�strach.�Strach�przed bó�lem�po�ro�du.�Oba�wa�przed tym,�co�się
sta�nie,�je�śli�no�szę�w ło�nie�dziew�czyn�kę�lub�mar�twy�płód,�jak�dwie�mo�je�nie�-
szczę�sne�po�przed�nicz�ki.�Lęk�przed mę�żem,�któ�ry�mi�mo�ca�łe�go�od�da�nia
i tro�ski,�ja�kie�dla�mnie�ży�wi,�po�tra�fi�wpra�wić�w drże�nie�na�wet�naj�sil�niej�-
szych�męż�czyzn.�To,�że�kie�dy�kol�wiek�ob�da�rzył�uczu�ciem�tak�skrom�ną�i po�-
spo�li�tą�isto�tę�jak�ja,�prze�kra�cza�mo�je�ogra�ni�czo�ne�zdol�no�ści�poj�mo�wa�nia.
Da�my�dwo�ru,�kie�dy�od�wa�żą�się�po�ru�szyć�ten�te�mat,�tłu�ma�czą�szep�tem,�że
król�mnie�ko�cha,�gdyż�je�stem�ab�so�lut�nym�prze�ci�wień�stwem�An�ny�Bo�leyn,
owej�czar�no�okiej�wiedź�my,�któ�ra�przez�sie�dem�lat�trzymała�go�na dy�stans,
kar�miąc�obiet�ni�ca�mi�nie�wy�obra�żal�nych�zmy�sło�wych�uciech�i krzep�kich�sy�-
nów,�a za�wio�dła�go�i w jed�nej,�i w dru�giej�kwe�stii,�kie�dy�już�po�ru�szył�nie�bo
i zie�mię,�by�ją�uko�ro�no�wać.�Nie�je�stem�w sta�nie�my�śleć�o tym,�jak�z nią�po�-
stą�pił.�Mi�mo�że�uzna�no�ją�za win�ną�zdra�dy�mał�żeń�skiej�z pię�cio�ma�męż�-
czy�zna�mi,�w tym�z wła�snym�bra�tem,�prze�ra�że�niem�na�pa�wa�myśl,�iż�męż�-
czy�zna�po�tra�fi�ściąć�gło�wę�ko�bie�cie,�któ�rą�trzy�mał�w ra�mio�nach�i nie�gdyś
ko�chał�do sza�leń�stwa.�Prze�ra�że�niem�tym�sil�niej�szym,�że�ów�męż�czy�zna�jest
mo�im�mę�żem.
Tak�więc�ży�ję�w stra�chu.�Wła�śnie�te�raz�nie�po�ko�ję�się�my�ślą�o za�ra�zie,�któ�-

ra�sza�le�je�w Lon�dy�nie�tak�gwał�tow�nie,�że�król�wy�dał�roz�ka�zy�za�ka�zu�ją�ce�zbli�-
ża�nia�się�do dwo�ru�wszyst�kim�miesz�kań�com�mia�sta.�Za�mknię�ta�w cią�gu
ostat�nich�sze�ściu�ty�go�dni�w pry�wat�nej�kom�na�cie,�jak�zwy�kły�po�stę�po�wać
w po�dob�nej�sy�tu�acji�an�giel�skie�kró�lo�we,�za je�dy�ne�to�wa�rzy�stwo�ma�jąc�usłu�-
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gu�ją�ce�ko�bie�ty�oraz�my�śli�o ry�chłym�po�ro�dzie,�ulegałam�roz�ma�itym�obawom,
to�też�w pew�nym�sen�sie�od�czu�wam�te�raz�ulgę,�mo�gąc�sku�pić�się�na rze�czy�-
wi�stym�za�gro�że�niu.�
Hen�ry�ka�nie�ma.�Udał�się�na po�lo�wa�nie,�bę�dą�ce�dla�nie�go�na�wy�kiem�oraz

na�mięt�no�ścią,�choć�dał�sło�wo,�że�nie�od�je�dzie�da�lej�niż�na 60�mil.�Wzru�szy�-
ła�bym�się�ową�tro�ską,�gdy�by�nie�świa�do�mość,�że�to�do�rad�cy�su�ge�ro�wa�li�mu,
aby�za�nad�to�się�ode�mnie�nie�od�da�lał.�Tak�czy�ina�czej,�cie�szę�się,�że�wy�je�chał.
Je�go�obec�ność�by�ła�by�bo�wiem�jesz�cze�jed�nym�po�wo�dem�do zmar�twie�nia,�ja�-
ko�że�drę�czą�ce�go�ob�se�syj�ne�i god�ne�współ�czu�cia�pra�gnie�nie,�aby�dziec�ko
oka�za�ło�się�chłop�cem,�jest�czymś,�cze�go�do koń�ca�nie�po�tra�fię�po�jąć.
Jest�po�po�łu�dnie,�a ból�na�wra�ca�z przy�tła�cza�ją�cą�si�łą,�choć�po�łoż�na su�ge�-

ru�je,�że�na�ro�dzi�ny�dziec�ka�mo�gą�na�stą�pić�do�pie�ro�za kil�ka�go�dzin.�Bła�gam
Bo�ga,�aby�ta�mę�ka�ry�chło�się�skoń�czy�ła�i by�przy�spie�szył�chwi�lę�roz�wią�za�-
nia,�gdyż�dłu�żej�już�cier�pie�niu�nie�po�do�łam.�

Pa�łac�Hamp�ton�Co�urt, 12�paź�dzier�ni�ka 1537�ro�ku

Upły�nę�ły�trzy�dni�i no�ce,�więc�je�stem�już�u kre�su�i tak�ni�kłych�sił.�Ży�cie�nie
przy�go�to�wa�ło�mnie�na podobne�ka�tu�sze.�Nie�po�ma�ga�ją�mo�dły,�pro�ce�sje�ani
na�bo�żeń�stwa�w in�ten�cji�szczę�śli�we�go�roz�wią�za�nia,�od�pra�wia�ne�w Lon�dy�nie
na roz�kaz�kró�la,�gdyż�mnie�nie�do�się�gnie�żad�na po�moc.�Ist�nie�ję�tyl�ko�ja�i ból.
Za�po�mnia�łam�już,�dla�cze�go�tu�je�stem.�Wiem�tyl�ko,�że�je�śli�za�cznę�krzy�czeć
do�sta�tecz�nie�gło�śno,�ktoś�bę�dzie�mu�siał�uśmie�rzyć�to�okrut�ne�cier�pie�nie.
Ja�kiś�czas�te�mu�pod�słu�cha�łam�roz�mo�wę�we�zwa�nych�po�spiesz�nie�le�ka�rzy.

Py�ta�li�je�den�dru�gie�go,�czy�po�win�ni�ra�to�wać�mat�kę,�czy�dziec�ko.�Na�wet�wte�-
dy�by�ło�mi�wszyst�ko�jed�no,�choć�sły�sza�łam,�że�je�den�z nich�za�pro�po�no�wał
roz�cię�cie�brzu�cha,�aby�wy�jąć�zeń�no�wo�rod�ka.�Nie�dba�łam�o to.�By�le�tyl�ko
ustał�ból.�Ale�to�dzia�ło�się�go�dzi�ny,�zda�je�się,�że�wręcz�la�ta�te�mu,�a ja�na�dal
cier�pię.�Nie�speł�ni�li�za�tem�swej�strasz�li�wej�groź�by.
Te�raz�jest�noc.�Le�d�wie�do�strze�gam�mrok�za oknem.�Ko�ta�ry�roz�su�nię�to,

że�by�wpu�ścić�nie�co�po�wie�trza�do cuch�ną�cej�kom�na�ty,�w któ�rej�wi�si�cięż�ki
odór�po�ro�du.�Le�ka�rze�i aku�szer�ki�tło�czą�się�wo�kół�ło�ża,�od�by�wa�jąc�go�rącz�-
ko�wą�na�ra�dę.�Go�to�wa�byłabym�wy�zio�nąć�du�cha,�lecz�oni�mi�nie�po�zwo�lą.
Aku�szer�ka�zbli�ża�do mo�je�go�no�sa�chu�s�tecz�kę.�Czu�ję�za�pach�pie�przu,�któ�-

ry�spra�wia,�że�ki�cham�gwał�tow�nie.�Na�gle�po�now�nie�za�czy�na�ją�się�skur�cze,
rozdzie�ra�ją�ce�swo�ją�bru�tal�no�ścią.�Nie�mam�na�wet�si�ły�krzy�czeć.�Otwie�ram�tyl�-
ko�sze�ro�ko�usta�w nie�mym�gry�ma�sie.�Coś�się�dzie�je.�Na�stę�pu�je�ja�kaś�zmia�na
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w ryt�mie,�któ�re�mu�pod�da�je�się�mo�je�cia�ło�i od�czu�wam�nie�prze�zwy�cię�żo�ny
przy�mus,�by�przeć.�Wszy�scy�bła�ga�ją,�bym�to�uczy�ni�ła.
Kie�dy�prę,�zdo�by�wa�jąc�się�na ostat�ni,�naj�wyż�szy�wy�si�łek,�wy�py�cham�z sie�-

bie�ból.�Wresz�cie�mo�gę�kie�ro�wać�wła�snym�prze�zna�cze�niem.�W tej�sa�mej
chwi�li�od�czu�wam�ostre�szarp�nię�cie�–�mam�wra�że�nie,�jak�by�coś�roz�ry�wa�ło
mnie�na pół.
–�Zdro�wy,�pięk�ny�kró�le�wicz,�Wa�sza�Kró�lew�ska�Mość!�–�wy�krzy�ku�je�roz�-

ra�do�wa�na po�łoż�na.�Ja�jed�nak�nic�nie�czu�ję.�Chcę�tyl�ko�spać.

Fran�cisz�ka�Bran�don,�mar�ki�za Dor�set

Brad�ga�te�Hall,�paź�dzier�nik 1537�ro�ku

Krzy�ki�do�bie�ga�ją�ce�z do�łu,�od stro�ny�dzie�dziń�ca,�zwia�stu�ją�po�wrót�gru�py�my�-
śli�wych�i bu�dzą�mnie�ze�snu.�Jest�już�póź�ny�wie�czór.�Mu�sia�łam�spać�wie�le�go�-
dzin.�Przy�je�chał�mąż.
Obok�ło�ża�stoi�cięż�ka,�dę�bo�wa�ko�ły�ska�z wy�ry�tą�tar�czą�her�bo�wą�Dor�set,

ma�lo�wa�ną�ja�skra�wy�mi�bar�wa�mi,�z dwo�ma�jed�no�roż�ca�mi�w gro�no�sta�jo�wym
po�lu�oko�lo�nym�zło�tem.�W ko�ły�sce�spo�czy�wa�dziec�ko,�któ�re�te�raz,�szczel�nie
otu�lo�ne,�głę�bo�ko�śpi.�Za nim,�w krę�gu�świa�tła�świe�cy�i w bla�sku�pło�mie�ni
tań�czą�cych�w ko�min�ku,�sie�dzi�pia�stun�ka,�pa�ni�El�len,�zszy�wa�jąc�ma�lut�ką,�je�-
dwab�ną�cza�pecz�kę.�Na od�głos�zbli�ża�ją�cych�się�kro�ków�zno�wu�za�my�kam�oczy.
Od�da�ła�bym�wszyst�ko,�by�le�unik�nąć�ko�niecz�no�ści�oznaj�mie�nia�Hen�ry�ko�wi,
mo�je�mu�pa�nu,�że�ko�lej�ny�raz�go�za�wio�dłam.�Ale�on�już�o tym�wie.�Odgaduję
to�z wy�ra�zu�twa�rzy,�kie�dy�wcho�dzi�do kom�na�ty.�Wwie�lu�spra�wach�by�wa�ustę�-
pli�wy,�lecz�ta�je�dy�na do�ty�czy�je�go�du�my,�a tak�że�szla�chec�twa.
–�Dziew�czyn�ka�–�rzu�ca�cierp�ko.�–�Nie�mam�po�ję�cia,�cze�mu�Bóg�od�mawia

nam�ła�ski.�Re�gu�lar�nie�cho�dzi�my�na msze,�gar�ścia�mi�roz�da�je�my�jał�muż�nę,�ży�-
je�my�po chrze�ści�jań�sku.�Cóż�jesz�cze�mo�że�my�zro�bić?
Sta�ram�się�od�prę�żyć,�głę�bo�ko�wdzięcz�na lo�so�wi,�że�w trak�cie�po�ro�du�nie

do�zna�łam�pęk�nię�cia�kro�cza.�Mu�szę�jed�nak�le�żeć�pła�sko�na ple�cach,�co�na�-
tych�miast�sta�wia�mnie�w nie�ko�rzyst�nej�sy�tu�acji.�Mi�mo�to�Hen�ryk�wi�si�na�de
mną�ni�czym�sztyw�na ka�ry�ka�tu�ra�obu�rzo�nej�mę�sko�ści.
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–�Przy�naj�mniej�dziec�ko�jest�zdro�we�–�od�po�wia�dam�chłod�no�–�a dzięki
Bo�żej�ła�sce�w na�stęp�nej�ko�lej�no�ści�uro�dzi�się�syn.�Znam�swo�je�obo�wiąz�ki.
Ty�zaś,�mój�pa�nie,�do�po�wia�dam�wmy�śli,�sy�nu�zwy�kłe�go�mar�ki�za,�nie�mu�-

sisz�przy�po�mi�nać�mnie,�cór�ce�kró�lo�wej,�o po�win�no�ściach.
Do�strze�gam�w je�go�oczach,�że�mi�mo�wo�li�po�dzi�wia�mo�ją�god�ność�i de�-

ter�mi�na�cję.�Wiem,�że�na�wet�te�raz,�choć�wy�czer�pa�na le�żę�w po�ło�gu,�po�żą�da
mnie�i uwa�ża�za po�nęt�ną,�mi�mo�że�nie�je�stem�kla�sycz�ną�pięk�no�ścią.�Pociągają
go�mo�je�kasz�ta�no�we�wło�sy�–�„tu�do�row�skie”,�jak�je�na�zy�wa�–�i po�dej�rze�wam,
że�to�one�w du�żym�stop�niu�sta�no�wią�o mej�atrak�cyj�no�ści.�Uwa�ża,�że�mam
zmy�sło�we�war�gi,�po�dzi�wia�tak�że�ciem�ne�brwi,�lek�ko�za�gię�ty�nos�i zna�mio�nu�-
ją�cy�zde�cy�do�wa�nie�pod�bró�dek.�Na�wet�po trzech�po�ro�dach�w cią�gu�czte�rech
lat�mo�je�dwu�dzie�sto�let�nie�cia�ło�o ob�fi�tych�pier�siach�i sze�ro�kich�bio�drach�wciąż
go�pod�nie�ca.�Zwłasz�cza�owe�pier�si,�któ�rym�cią�ża�nada�ła�buj�niej�sze�kształ�ty.
Te�raz�jed�nak�nie�my�śli�o zmy�sło�wych�przy�jem�no�ściach,�któ�re�za�zwy�czaj�tak
chęt�nie�z nim�dzie�lę.�Za�miast�te�go�przy�glą�da�się�ma�leń�kiej�cór�ce�i nie�mo�że
po�wstrzy�mać�uśmie�chu,�gdyż�do�strze�ga�w niej�wie�le�po�do�bień�stwa�do cio�-
tecz�ne�go�dziad�ka,�kró�la:�ta�kie�sa�me�ru�do�blond�wło�sy,�zde�cy�do�wa�nie�za�ry�so�-
wa�ne,�wą�skie�usta�i nie�bie�sko�zie�lo�ne�oczy,�któ�ry�mi�–�choć�to�za�le�d�wie�no�wo�-
ro�dek�–�wy�da�je�się�ob�ser�wo�wać�oj�ca,�zdra�dza�jąc�nie�prze�cięt�ną�in�te�li�gen�cję.
Z za�sko�cze�niem�pa�trzę,�jak�nie�co�po�sęp�ne,�wy�ra�zi�ste�ry�sy�twa�rzy�mę�ża

ła�go�dzi�uśmiech.
–�Ład�na dzie�wecz�ka�–�od�wa�ży�łam�się�rzu�cić.
Pro�stu�jąc�się,�przy�ta�ku�je�ru�chem�gło�wy,�a w je�go�oczach�do�strze�gam�błysk

zdra�dza�ją�cy�na�mysł.
–�Istot�nie.�Wy�pra�wi�my�jej�wspa�nia�ły�ślub�z kimś,�kto�przy�da�splen�do�ru�na�-

sze�mu�ro�do�wi.�A tym�cza�sem,�Fran�cisz�ko,�cze�ka�nas�spo�ro�ucie�chy,�kie�dy�bę�-
dzie�my�się�dla�niej�sta�rać�o bra�cisz�ka.�Oczy�wi�ście,�gdy�tyl�ko�wy�do�brze�jesz.
–�Oczy�wi�ście�–�zga�dzam�się.�–�Jak�po�wie�dzia�łam,�znam�swo�je�obo�wiąz�ki.
–�Za�wsze�moż�na po�łą�czyć�przy�jem�ne�z po�ży�tecz�nym�–�od�po�wia�da�ze

zna�czą�cym�uśmiesz�kiem.�Naj�gor�sze�ma�my�już�za so�bą,�sko�ro�za�czy�na�my�ba�-
ga�te�li�zo�wać�bo�le�sne�roz�cza�ro�wa�nie.

Na�sza�bez�i�mien�na na ra�zie�có�recz�ka�–�spie�ra�my�się�o imię,�gdyż�Hen�ryk
chce�ją�na�zwać�Ka�ta�rzy�ną�po swo�jej�mat�ce,�ja�zaś�Fran�cisz�ką�al�bo�Ja�ne
na cześć�kró�lo�wej�–�koń�czy�dziś�pierw�szy�ty�dzień.�Jest�nie�kło�po�tli�wym
dziec�kiem,�z ape�ty�tem�ssie�pierś�mam�ki�i sy�pia�re�gu�lar�nie.�Rzad�ko�pła�cze.
Za to�ja�czu�ję�się�nie�spo�koj�nie�i nie�swo�jo.�Do�ku�cza�mi�po�bo�le�wa�nie�na�-
brzmia�łych�pier�si,�są�czą�cych�mle�kiem�po�przez�prze�wiąz�ki,�któ�re�założyła
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po�łoż�na,�za�pew�nia�jąc,�że�ów�po�dwój�ny�po�tok�za pa�rę�dni�wy�schnie.�Nie�ste�-
ty,�dla�mnie�to�i tak�nie�dość�wcze�śnie.
Dzi�siej�szy�dzień�jest�chłod�ny�i rześ�ki,�lecz�po�god�ny.�Do póź�ne�go�po�po�-

łu�dnia�zło�ty�blask�za�cho�dzą�ce�go�słoń�ca�prze�sła�nia�błę�kit�nie�ba,�któ�re�go�frag�-
ment�wi�dzę�w oknie.�Pod nie�bo�skło�nem�sze�ro�ko�roz�po�ście�ra�ją�się�ży�zne�akry
ma�jąt�ku�Brad�ga�te.�Sie�dzę�w fo�te�lu,�wpa�trzo�na w po�ły�skli�wą�ta�flę�je�zio�ra
i wid�nie�ją�cą�za nim�pusz�czę.�W od�da�li�ma�ja�czą�kry�te�strze�chą�da�chy�wiej�-
skich�do�mostw.
Lu�bię�to�miej�sce.�Wiem,�że�w opi�nii�nie�któ�rych�osób�po�peł�ni�łam�me�za�-

lians,�lecz�re�kom�pen�sa�tą�za to�jest�wie�le�rze�czy,�wśród�któ�rych�nie�po�śled�nią
ro�lę�od�gry�wa�mę�ski�i ob�da�rzo�ny�po�dob�ną�do mej�oso�bo�wo�ścią�mąż,�po�dzie�-
la�ją�cy�mo�je�na�dzie�je�i am�bi�cje.�Jest�nią�tak�że�ten�dom,�po�kry�ty�pa�ty�ną�cza�su,
na�je�żo�ny�wie�życz�ka�mi,�czer�wie�nie�ją�cy�ce�gla�ny�mi�mu�ra�mi,�z dzie�dziń�cem
i kor�de�gar�dą,�kom�na�ta�mi�luk�su�so�wo�ume�blo�wa�ny�mi�we�dług�naj�now�szej�mo�-
dy,�oto�czo�ny�mnó�stwem�ogro�dów�i al�ta�nek,�gdzie�z przy�jem�no�ścią�za�ży�wa
się�świe�że�go�po�wie�trza.
Na�gle�czu�ję�pra�gnie�nie�wyj�ścia�na ze�wnątrz.�Ni�gdy�nie�lu�bi�łam�prze�sia�-

dy�wać�w do�mu�przy lek�tu�rze�lub�ha�fto�wa�niu,�do cze�go�za�chę�ca�się�więk�szość
wy�so�ko�uro�dzo�nych�dziew�cząt.�Dla�mnie�pod�sta�wo�we�przy�jem�no�ści�to�spa�-
cer,�jaz�da�kon�na i ło�wy. I mam�już�do�syć�tej�pa�skud�nej,�dusz�nej�sy�pial�ni.
–�Pe�le�ry�na!�–�rzu�cam.�Prze�ciw�sta�wię�się�po�łoż�nej�i wyj�dę�na krót�ką�prze�-

chadz�kę.�W asy�ście�jed�nej�słu�żą�cej�pró�bu�ję�zejść�po scho�dach,�a po�tem,�co�raz
śmie�lej,�wy�my�kam�się�z do�mu�w na�dziei,�że�po�łoż�na tyl�ko�zer�ka�kar�cą�cym
wzro�kiem�z okna�i że�nie�star�czy�jej�od�wa�gi,�by�pró�bo�wać�mnie�po�wstrzy�mać.
Prze�mie�rzam�ze�wnętrz�ny�dzie�dzi�niec,�dzię�ku�jąc�Bo�gu,�że�prze�by�łam�po�-

ród�bez�szwan�ku.�Znam�ko�bie�ty,�któ�rym�po uro�dze�niu�dziec�ka�pozostały
na pa�miąt�kę�do�tkli�we�i trwa�łe�do�le�gli�wo�ści.�Ale�ja�je�stem�sil�na.�Czu�ję,�że�od�-
zy�sku�ję�peł�nię�zdrowia.
Prze�cha�dzam�się�te�raz�w cie�niu�oka�za�łej�kor�de�gar�dy.�Dy�stans,�któ�ry�mam

po�ko�nać,�wy�zna�cza�ją�dwie�strze�li�ste�wie�życz�ki�–�wy�bu�do�wa�ne�przez�oj�ca
Hen�ry�ka,�dru�gie�go�mar�ki�za Dor�set�–�na�da�ją�ce�pa�ła�co�wi�im�po�nu�ją�cy�wy�gląd.
Prze�cho�dzę�pod skle�pie�niem�kor�de�gar�dy,�mi�jam�znaj�du�ją�ce�się�po le�wej
szran�ki�i skrę�cam�w pra�wo,�ku�przej�ściu�w mu�rze,�pro�wa�dzą�ce�mu�do ogro�-
du,�gdzie�la�tem�zwy�kle�kwit�ną�ró�że.�Przy�sia�dam�na chwi�lę�na ka�mien�nej�ła�-
wecz�ce,�na�pa�wa�jąc�się�ja�skra�wym,�je�sien�nym�słoń�cem�uży�cza�ją�cym�ró�ża�ne�-
go�po�bla�sku�czer�wo�nym�ce�głom�mu�ru�i ukry�tej�za nim�po�sia�dło�ści.
Nie�dłu�go�jed�nak�jest�mi�da�ne�cie�szyć�się�uciecz�ką.�Nie�speł�na pięć�mi�nut

póź�niej�sły�szę�tę�tent�ko�nia�ga�lo�pu�ją�ce�go�wzdłuż�pod�jaz�du�pro�wa�dzą�ce�go
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do Brad�ga�te.�Do�sia�da�ją�cy�go�jeź�dziec�ma�na so�bie�zie�lo�no�-bia�łą�li�be�rię�–�kró�-
lew�skie�bar�wy�Tu�do�rów.�Nie�ule�ga�wąt�pli�wo�ści,�że�przy�wo�zi�waż�ne�wie�ści.
Pod�no�szę�się�za�tem�i spie�szę�z po�wro�tem�do do�mu,�gdzie�mój�pan�zdą�żył
już�po�słać�po dwo�rzan,�by�ze�bra�li�się�w wiel�kiej�sa�li.
–�Ta�wia�do�mość�wy�zna�cza�dzie�jo�wą�chwi�lę,�Fran�cisz�ko�–�mó�wi.�–�Wszy�-

scy�mu�szą�to�usły�szeć.
Sto�imy�obo�je�na po�dium,�a ufor�mo�wa�ne�na�pręd�ce�sze�re�gi�dam,�szlach�ci�-

ców,�urzęd�ni�ków�dwor�skich,�sta�jen�nych,�pa�ziów,�służ�by�po�ko�jo�wej�i ku�chen�-
nej�oraz�in�nych�po�słu�ga�czy�roz�stę�pu�ją�się,�by�prze�puścić�zbli�ża�ją�ce�go�się
do nas�kró�lew�skie�go�po�słań�ca.�Ca�łą�prze�strzeń�ob�szer�nej�sa�li�zwień�czo�nej
skle�pie�niem�z dę�bo�wych�be�lek,�po�mię�dzy�ścia�na�mi�osło�nię�ty�mi�go�be�li�na�mi,
wy�peł�nia�szmer�ocze�ki�wa�nia.�Wszy�scy�–�od dum�ne�go�szam�be�la�na po ostat�-
nie�go�kuch�ci�ka�–�wy�cią�ga�ją�szy�je,�by�le�piej�sły�szeć.
Ubło�co�ny�jeź�dziec�przy�klę�ka�przed na�mi�na jed�no�ko�la�no.�Cho�ciaż�wia�do�-

mość�jest�prze�zna�czo�na dla�nas�oboj�ga,�zwra�ca�się�przede�wszyst�kim�domnie�
–�sio�strze�ni�cy�sa�me�go�kró�la.
–�Mi�lor�dzie,�mi�la�dy,�mam�do�bre�wie�ści�–�wy�krzy�ku�je.�–�Kró�lo�wa�wydała

na świat�pięk�ne�go�kró�le�wi�cza,�a ca�ły�Lon�dyn,�cóż�ja�mó�wię,�ca�ła�An�glia�świę�-
tu�je!�Je�go�Kró�lew�ska�Mość�przy�słał�mnie�tu,�abym�prze�ka�zał�tę�ra�do�sną�no�-
wi�nę,�a tak�że�za�py�tał�o two�je,�pa�ni,�zdro�wie.�Król�ży�czy�so�bie,�abyś�wraz�z mi�-
lor�dem�przy�by�ła�na dwór,�kie�dy�tyl�ko�od�bę�dziesz�po�łóg.
Po�spiesz�nie�osu�wam�się�na ko�la�na,�by�po�dzię�ko�wać�Bo�gu�za tę�wia�do�-

mość,�na któ�rą�kró�le�stwo�wy�cze�ki�wa�ło�z utę�sk�nie�niem�nie�mal�przez�trzy�-
dzie�ści�lat.�Po dwóch�fa�tal�nych�mał�żeń�stwach�i ka�ta�stro�fal�nym�w skut�kach
spo�rze�z pa�pie�żem�mój�wuj,�król�Hen�ryk VIII,�wresz�cie�ma�sy�na i na�stęp�cę
tro�nu,�a dy�na�stia�Tu�do�rów�za�pew�ni�ła�so�bie�suk�ce�sję,�uwal�nia�jąc�na�resz�cie
kraj�od wid�ma�woj�ny�do�mo�wej.�Choć�to�wspa�nia�ła�no�wi�na,�do�świad�czam
uczu�cia�praw�dzi�wej�go�ry�czy.�Mam�wra�że�nie,�jak�by�ka�prys�lo�su�po�zba�wił�mnie
wła�sne�go�sy�na,�rów�nie�go�rą�co�upra�gnio�ne�go�jak�ów�kró�le�wicz,�nie�tyl�ko�dla�-
te�go,�że�mój�pan�po�trze�bu�je�spad�ko�bier�cy,�któ�re�mu�prze�ka�że�szla�chec�ki�ty�-
tuł.�W głę�bi�ser�ca�od daw�na skry�wa�łam�–�cze�go�Hen�ryk�bez�wąt�pie�nia�się
do�my�ślał�–�nie�wy�po�wie�dzia�ną,�zdra�dziec�ką�na�dzie�ję,�że�los�osta�tecz�nie�od�-
mó�wi�kró�lo�wi�mę�skie�go�na�stęp�cy�i uto�ru�je�dro�gę�do tro�nu�na�sze�mu�sy�no�wi.
Al�bo�wiem�mo�ja�mat�ka,�Ma�ria�Tu�dor,�cór�ka�Hen�ry�ka VII i młod�sza�sio�stra
Je�go�Kró�lew�skiej�Mo�ści,�po�zo�sta�wi�ła�mi�w spu�ściź�nie�nie�tyl�ko�kró�lew�ską
krew,�lecz�tak�że�pra�wa�do sa�mej�ko�ro�ny.�Nie�ste�ty,�mu�szę�głę�bo�ko�po�grze�bać
owe�pra�gnie�nia,�gdyż�te�raz�nie�bez�piecz�nie�jest�na�wet�o nich�my�śleć.�Król�ma
na�stęp�cę�tro�nu,�za�tem�trze�ba�się�ra�do�wać.
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–�Chwa�ła�Bo�gu!�–�wy�krzy�ku�ję�żar�li�wie,�za�uwa�ża�jąc�z za�do�wo�le�niem,�że
wszy�scy�obec�ni�po�szli�za mo�im�przy�kła�dem�i uklę�kli.�–�Nie�zwłocz�nie�na�pi�-
szę�do Je�go�Kró�lew�skiej�Mo�ści�i prze�ka�żę�naj�ser�decz�niej�sze�gra�tu�la�cje�oraz
sto�sow�ny�upo�mi�nek�dla�Je�go�Ksią�żę�cej�Mo�ści�z oka�zji�chrztu.�Ja�kie�imię
otrzy�ma�kró�le�wicz?
–�Edward,�pa�ni,�ja�ko�że�uro�dził�się�w wi�gi�lię�dnia�świę�te�go�Edwar�da�Wy�-

znaw�cy.
Od�po�wied�nie�imię,�wszak�świę�ty�Edward�był�kró�lem�An�glii.�Tak�sa�mo

ochrzci�ła�bym�wła�sne�go�sy�na.
–�A jak�się�mie�wa�kró�lo�wa,�mo�ja�za�cna�ciot�ka?�–�py�tam,�skry�cie�za�cho�dząc

w gło�wę,�za cóż�Wszech�mo�gą�cy�na�gro�dził�sy�nem�Ja�ne�Sey�mo�ur,�tę�ane�micz�-
ną,�bez�myśl�ną�fajt�ła�pę,�pod�czas�gdy�ja�uro�dzi�łam�bez�u�ży�tecz�ną�dziew�czyn�kę.
–�Czu�je�się�do�brze,�mi�la�dy,�mó�wią�na�wet,�że�mi�mo�dłu�gie�go�i nie�bez�-

piecz�ne�go�po�ro�du�szyb�ko�usia�dła�i za�czę�ła�pi�sać�li�sty�ob�wiesz�cza�ją�ce�tę�po�-
myśl�ną�no�wi�nę.�Chrzest�dziec�ka�już�się�od�był.�Mat�ką�chrzest�ną�by�ła�cór�ka
kró�la,�la�dy�Ma�ria,�a ja�ko�oj�co�wie�chrzest�ni�wy�stą�pi�li�ar�cy�bi�skup�Can�ter�bu�ry
oraz�ksią�żę�ta�Nor�folk�i Suf�folk.�Za�pew�niam,�że�Je�go�Kró�lew�ska�Mość�jest
te�raz�naj�szczę�śliw�szym�czło�wie�kiem�na świe�cie.
Od�pra�wia�my�po�słań�ca,�wy�sy�łając�go�do kuch�ni�na po�czę�stu�nek.�Służ�bie

zaś�po�le�ca�my�wró�cić�do pra�cy.�Gdy�prze�cho�dzi�my�z sa�li�do pry�wat�nych�kom�-
nat,�wszę�dzie�aż�hu�czy�od go�rącz�ko�wych�gło�sów,�ko�men�tu�ją�cych�tę�do�nio�słą
wia�do�mość.�Jed�nak�Hen�ryk�i ja,�wcho�dząc�po scho�dach,�nie�wy�po�wia�da�my
do sie�bie�ani�sło�wa.�Wprost�nie�mo�że�my�po�jąć,�że�daw�nej�pa�ni�Sey�mo�ur,�tej
pru�de�ryj�nej�i dwu�li�co�wej�la�dacz�ni�cy,�uda�ło�się�to,�cze�go�nie�osią�gnę�ła�ani
wiel�ka�księż�na Ka�ta�rzy�na Ara�goń�ska,�ani�rów�nie�wiel�ka�dziw�ka�An�na Bo�-
leyn�–�że�uro�dzi�ła�kró�lo�wi�zdro�we�go�sy�na.�Za�zdrosz�czę�jej.�Da�jąc�mę�żo�wi
mę�skie�go�na�stęp�cę,�za�pew�ni�ła�so�bie�bez�piecz�ną�przy�szłość�oraz�po�zy�cję�za�-
rów�no�żo�ny,�jak�i kró�lo�wej,�a tak�że�uczu�cia�mo�je�go�wu�ja.�Ta�nie�spra�wie�dli�-
wość�lo�su�spra�wia,�że�od�czu�wam�wście�kłość.�Za�sta�na�wiam�się�też,�dla�cze�go
sa�ma�ro�dzę�tyl�ko�cho�ro�wi�te�ba�cho�ry�al�bo�cór�ki?
W tym�mo�men�cie�na�su�wa�mi�się�myśl�szyb�ka�ni�czym�bły�ska�wi�ca,�sta�no�-

wią�ca�od�po�wiedź�na za�da�ne�py�ta�nie.�Mo�że�Bóg�ze�słał�nam�cór�kę,�aby�przy�-
spo�rzyć�ro�do�wi�mar�ki�za Dor�set�chwa�ły�cał�kiem�in�ne�go�ro�dza�ju?�Wy�da�je�mi
się,�że�nie�mógł�wy�raź�niej�ob�ja�wić�swo�jej�wo�li.
–�A więc�Je�go�Wy�so�kość�ma�wresz�cie�sy�na –�od�zy�wam�się.�–�A ów�syn

pew�ne�go�dnia,�po nie�wie�lu�la�tach,�bę�dzie�po�trze�bo�wał�żo�ny.
Hen�ryk�po�sy�ła�mi�wymowne�spoj�rze�nie,�dzię�ki�któ�re�mu�upew�niam�się,

że�do�sko�na�le�ro�zu�mie,�co�mam�na my�śli.
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–�Tak�–�po�twier�dzam�z uśmie�chem.�–�My�ślę,�że�poj�mu�jesz.�Nie�mo�że�być
od�po�wied�niej�szej�par�tii�dla�szla�chet�ne�go�kró�le�wi�cza�Edwar�da,�zga�dzasz�się,
mę�żu?
Oczy�wi�ście,�że�się�zga�dza.�Jest�rów�nie�am�bit�ny�jak�ja.�Po�tra�fi�bru�tal�niej

ode�mnie�dą�żyć�do za�spo�ko�je�nia�żą�dzy�wiel�ko�ści�i awan�su.�Nie�po�win�nam
się�jed�nak�dzi�wić,�zwa�żyw�szy�na dzie�lą�cą�nas�róż�ni�cę�po�cho�dze�nia.�Ja�uro�-
dzi�łam�się�w kró�lew�skiej�ro�dzi�nie,�zaś�Hen�ryk�mu�siał�iść�na�przód�po tru�-
pach,�wy�pa�tru�jąc�oka�zji�do pod�nie�sie�nia�swej�po�zy�cji.�Po�win�nam�oczy�wi�ście
pa�mię�tać,�że�je�go�pra�bab�ka,�sły�ną�ca�nie�gdyś�z pięk�no�ści�Elż�bie�ta�Wydeville
(w ory�gi�na�le�za�sto�so�wa�no�in�ną�wer�sję�pi�sow�ni�na�zwi�ska�ro�do�we�go�Elż�bie�-
ty�Wo�odvil�le�–�przyp.�red.),�usi�dli�ła�ni�mniej�ni�wię�cej,�tyl�ko�sa�me�go�kró�la�
–�mo�je�go�pra�dziad�ka�Edwar�da IV.�Mój�mąż�ma�wie�le�z owej�spryt�nej�da�my.
Bez�skru�pu�łów�po�rzu�cił�po�przed�nią,�do�brze�uro�dzo�ną�na�rze�czo�ną,�by�po�-
ślu�bić�mnie,�sio�strze�ni�cę�kró�la,�czy�li�bar�dziej�god�ną�kan�dy�dat�kę.�Od tam�te�-
go�cza�su�nie�prze�stał�też�knuć,�zresz�tą�wraz�ze�mną,�in�tryg�ma�ją�cych�na celu
pod�nie�sie�nie�pre�sti�żu�na�sze�go�do�mu.�A te�raz�oto�wy�da�je�się,�że�ma�my�już
w za�się�gu�wzro�ku�na�wet�tron.
–�Wi�dzę�to�wy�raź�nie�–�od�zy�wa�się�wresz�cie�Hen�ryk.�–�Wiesz�jed�nak,�że

ta�ki�kie�ru�nek�dzia�łań�bę�dzie�pe�łen�nie�bez�pie�czeństw.�Król�to�dum�ny�czło�wiek,
któ�re�go�prze�peł�nia�dy�na�stycz�na am�bi�cja.�Praw�do�po�dob�nie�więc�po�szu�ka�kró�-
le�wi�czo�wi�za�gra�nicz�nej�kan�dy�dat�ki�do ma�ria�żu,�dzię�ki�któ�re�mu�sce�men�tu�je
ko�rzyst�ny�so�jusz�lub�zdo�bę�dzie�no�we�te�ry�to�rium.�Jest�rów�nież�po�dejrz�li�wy
i gdy�by�zwie�trzył�nasz�plan,�mógł�by�po�my�śleć,�że�czy�ha�my�na spo�sob�ność�zbli�-
że�nia�się�do tro�nu.�Nie�mu�szę�ci�przy�po�mi�nać,�Fran�cisz�ko,�że�prze�wi�dy�wa�nie
śmier�ci�kró�la�ozna�cza�zdra�dę.�Mu�si�my�po�stę�po�wać�bar�dzo�ostroż�nie.
–�Nie�wąt�pię,�że�to�się�uda�–�za�pew�niam.�–�Chy�ba�że�bra�ku�je�ci�od�wa�gi?

Mu�szę�wie�dzieć,�czy�w tej�spra�wie�sto�isz�po mo�jej�stro�nie,�Hen�ry�ku.
–�Oczy�wi�ście�–�od�po�wia�da,�a w je�go�oczach�do�strze�gam�po�dziw.�–�Chy�-

ba�nie�my�ślisz,�że�nie�cie�szył�bym�się,�wi�dząc�cór�kę�na kró�lew�skim�tro�nie.�Nie
mam�wąt�pli�wo�ści,�że�dzię�ki�two�jej�od�wa�dze�i mo�jej�ostroż�no�ści�do�brze�to
ro�ze�gra�my.
Po chwi�li�ca�ły�po�mysł�wy�da�je�się�już�mniej�szo�ku�ją�cy�i przed�sta�wia�się

naj�zu�peł�niej�sen�sow�nie.�W dzi�siej�szych�cza�sach�ksią�żę�ta�nie�za�wsze�prze�cież
po�ślu�bia�ją�za�gra�nicz�ne�księż�nicz�ki�–�wy�star�czy�choć�by�spoj�rzeć�na Elżbietę
Wy�de�vil�le,�An�nę�Bo�leyn�i Ja�ne�Sey�mo�ur.�Żad�na z nich�nie�po�cho�dzi�ła�z kró�-
lew�skie�go�ro�du.�W do�dat�ku�na�sza�có�recz�ka�ma�nad owy�mi�sza�cow�ny�mi�da�-
ma�mi�jed�ną�ogrom�ną�prze�wa�gę�–�zna�ko�mi�te�po�cho�dze�nie.�W jej�ży�łach�pły�-
nie�krew�Tu�do�rów.
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Hen�ryk�uśmie�cha�się�z za�do�wo�le�niem�i skła�da�na mo�ich�war�gach�lekki
po�ca�łu�nek.
–�Spi�sa�łaś�się�le�piej�niż�my�ślisz,�mo�ja�pa�ni�–�mó�wi�ła�god�nie.�–�A w to�wa�-

rzy�stwie�kró�lo�wej�mu�sisz�mieć�oczy�i uszy�otwar�te,�tak�jak�i ja,�gdy�udam�się
na dwór.�Mo�że�my�też�być�pew�ni,�że�wkrót�ce�Je�go�Wy�so�kość�za�cznie�roz�glą�-
dać�się�za od�po�wied�ni�mi�na�rze�czo�ny�mi�dla�sy�na.
Mam�te�raz�gło�wę�peł�ną�po�my�słów.�Uczu�cie�roz�cza�ro�wa�nia�ulot�ni�ło�się

bez�resz�ty.
W drzwiach�wio�dą�cych�do na�szych�apar�ta�men�tów�Hen�ryk�zatrzymuje

się�i zer�ka�na mnie�przez�ra�mię.
–�My�ślę,�że�masz�ra�cję,�Fran�cisz�ko.�Po�win�ni�śmy�dać�dziec�ku�imię�Ja�ne

na cześć�kró�lo�wej.�La�dy�Ja�ne�Grey.�Jest�już�na�wet�dla�niej�od�po�wied�ni�kró�-
lew�ski�pier�ścień!

Pa�ni�El�len

Brad�ga�te�Hall,�gru�dzień 1537�ro�ku

Nie�speł�na trzy�ty�go�dnie�od na�ro�dzin�mo�jej�ma�łej�la�dy�Ja�ne�do�wie�dzie�li�śmy
się,�że�kró�lo�wa�zmar�ła.�Szcze�gó�ły�zdra�dził�nam�spo�co�ny,�po�kry�ty�bło�tem�po�-
sła�niec,�któ�ry�przy�był�z tą�po�nu�rą�wie�ścią.�Opo�wie�dział�po�ru�szo�nym�do�-
mow�ni�kom,�że�kró�lo�wa�cho�ro�wa�ła�przez�sie�dem�dni,�po�wa�lo�na go�rącz�ką�po�-
ło�go�wą�na�za�jutrz�po chrzcie�kró�le�wi�cza.�Dwo�rza�nie�szem�ra�li,�że�jej�opiekunki
nad�mier�nie�fol�go�wa�ły�jej�ka�pry�som�do�ty�czą�cym�zbyt�po�żyw�ne�go�ja�dła,�a po�-
nie�waż�król�nie�umiał�ni�cze�go�od�mó�wić�mat�ce�je�dy�ne�go�sy�na,�kró�lo�wej�po�-
da�wa�no�wszyst�ko,�cze�go�za�żą�da�ła,�acz�kol�wiek�nie�zbyt�roz�sąd�nie.
–�By�wa�ły�chwi�le,�gdy�my�śle�li�śmy,�że�wy�zdro�wie�je�–�kon�ty�nu�ował�po�sła�-

niec.�–�Od�kąd�spo�wied�nik�kró�lo�wej�udzie�lił�jej�ostat�nie�go�na�masz�cze�nia,�wy�-
da�wa�ło�się,�że�czu�je�się�le�piej.�Na�wet�usia�dła�w ło�żu�i roz�ma�wia�ła�z Je�go�Kró�-
lew�ską�Mo�ścią,�ku�je�go�wiel�kiej�uldze.�Zdo�ła�ła�też�ura�do�wać�ser�ce�wie�ścią,
że�pod�czas�jej�cho�ro�by�Mi�ło�ści�wy�Pan�na�dał�jej�bra�tu,�Sir�Edwar�do�wi�Sey�-
mo�uro�wi,�ty�tuł�hra�bie�go�Hert�ford.�Jed�nak�że�te�go�sa�me�go�wie�czo�ru�na�stą�pił
na�wrót�cho�ro�by,�a majacząca�kró�lo�wa�znów�zle�gła�na ło�żu.�Zroz�pa�czo�ny�król
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na�ka�zał�bi�sku�pom�po�pro�wa�dze�nie�du�chow�nych�w uro�czy�stej�pro�ce�sji�przez
Lon�dyn�do ka�te�dry�św.�Paw�ła,�gdzie�wszy�scy�od�pra�wi�li�mo�dły�i bła�ga�li�Pa�-
na,�by�oszczę�dził�kró�lo�wą.�Ale�po�pra�wa�nie�na�stą�pi�ła.
Męż�czy�zna�urwał�na chwi�lę.�Mi�lord�i mi�la�dy�cze�ka�li�spo�koj�nie,�aż�po�dej�-

mie�opo�wieść,�ale�nie�któ�rzy�słu�cha�cze�naj�wy�raź�niej�wal�czy�li�ze�łza�mi.�Kró�-
lo�wa�cie�szy�ła�się�do�brą�sła�wą�wśród�pro�stych�lu�dzi,�nie�na�wi�dzą�cych�An�ny
Bul�le�n2,�uro�dzo�nej�pod złą�gwiaz�dą�wiedź�my,�któ�ra�cza�ra�mi�oma�mi�ła�króla
i za�wład�nę�ła�je�go�ser�cem.�A namyśl�o bied�nym,�osie�ro�co�nym�dziec�ku,�wszyst�-
kim�ści�ska�ło�się�ser�ce…
–�Król�–�cią�gnął�po�sła�niec�–�od�wo�łał�po�lo�wa�nie�i po�zo�stał�w Hamp�ton

Co�urt,�gdyż�nie�mógł�zo�sta�wić�żo�ny�w tak�złym�sta�nie.�Póź�niej�na�stą�pi�ła�nie�-
wiel�ka�po�pra�wa�i,�jak�mó�wio�no�na dwo�rze,�le�ka�rze�oświad�czy�li�Je�go�Kró�lew�-
skiej�Mo�ści,�że�je�śli�kró�lo�wa�zdo�ła�prze�trwać�noc,�bę�dzie�moż�na ży�wić�uza�-
sad�nio�ną�na�dzie�ję�na jej�prze�ży�cie.�Lecz�te�go�wie�czo�ru�kró�la�pil�nie�we�zwa�-
no�do ło�ża�mał�żon�ki,�gdzie�po�zo�stał�do koń�ca,�ro�niąc�łzy�i bła�ga�jąc,�by�nie
umie�ra�ła.�Wszy�scy�by�li�śmy�zdu�mie�ni,�iż�mo�nar�cha,�słynący�z te�go,�że�prze�-
ra�ża�go�wi�dok�cho�ro�by�i śmier�ci,�nie�ru�szył�się�z miej�sca.�Za�iste,�przy�jął�jej
odej�ście�po chrze�ści�jań�sku�i uwa�ża�się,�że�bę�dzie�dla�ma�łe�go�kró�le�wi�cza�za�-
ra�zem�oj�cem�i mat�ką.
Nie�zdo�ła�łam�po�wstrzy�mać�łez.�Ni�gdy�nie�mia�łam�wła�snych�dzie�ci,�a „pa�-

nią”�ty�tu�łu�ją�mnie�tyl�ko�przez�wzgląd�na ro�lę�pia�stun�ki,�ale�za�wsze�mia�łam
sła�bość�do wszyst�kich�ma�leństw,�to�też�nie�mo�głam�znieść�my�śli,�że�ów�bied�-
ny�chło�piec,�owi�nię�ty�zło�to�gło�wiem�w ogrom�nej,�zdob�nej�ko�ły�sce,�oto�czo�-
ny�prze�py�chem�i luk�su�sem,�zo�stał�po�zba�wio�ny�te�go,�co�naj�cen�niej�sze�dla�każ�-
de�go�dziec�ka�–�mat�czy�nej�mi�ło�ści.�Na�wet�kró�le�wi�cza�mo�że�spo�tkać�los�god�-
ny�współ�czu�cia.
W prze�ci�wień�stwie�do nas�mi�la�dy�bez�na�mięt�nie�przy�ję�ła�tra�gicz�ną�no�-

wi�nę.�Wi�dzia�łam,�jak�słu�cha�po�słań�ca,�wy�pro�sto�wa�na i peł�na god�no�ści,
odzia�na w szkar�łat�ny�ak�sa�mit.�Nikt�by�nie�po�my�ślał,�że�sa�ma�nie�daw�no
prze�by�ła�po�łóg,�za�cho�wa�ła�bo�wiem�daw�ną�smu�kłość�i ener�gię.�Po dwóch
ty�go�dniach�zno�wu�jeź�dzi�ła�kon�no.�Oczy�wi�ście�uczci�ła�sło�wa�mi�bied�ną�kró�-
lo�wą�jak�na�le�ży,�ale�wszy�scy�wy�czu�wa�li,�że�jest�to�gest�po�wierz�chow�ny.�Ni�-
gdy�zbyt�czę�sto�nie�prze�sta�wa�ła�ani�nie�sym�pa�ty�zo�wa�ła�z Ja�ne�Sey�mo�ur.
Cze�góż�wszak�że�moż�na się�spo�dzie�wać�po ko�bie�cie,�któ�ra�wła�sne�niemowlę
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2�Bul�len�–�in�na�wer�sja�pi�sow�ni�na�zwi�ska�ro�do�we�go�kró�lo�wej;�po�nad�to�lud�w roz�mo�wach�o An�nie
Bo�leyn�na�zy�wał�ją�bez�ce�re�mo�nial�nym�zdrob�nie�niem�„Nan”,�wy�ra�ża�jąc�w ten�spo�sób�swo�ją�an�ty�-
pa�tię�(źró�dło:�www.bri�tan�ni�ca.com;�www.te�le�graph.co.uk)�(przyp.�tłum.).
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od�da�ła�mam�ce�i od te�go�cza�su�le�d�wie�ra�czy�ła�rzu�cić�na nie�okiem?�Och,
wiem,�ary�sto�krat�ki�róż�nią�się�od nas�i za nie�na�tu�ral�ne�uwa�ża�ją�wy�cho�wy�-
wa�nie�dziec�ka�przez�mat�kę�–�wszy�scy�pa�mię�ta�ją,�ja�kie�po�wsta�ło�za�mie�sza�-
nie,�gdy�An�na Bul�len�chcia�ła�kar�mić�pier�sią�la�dy�Elż�bie�tę�–�ale�słu�ży�łam
do�tąd�ja�ko�głów�na pia�stun�ka�na dwo�rach�trzech�wiel�mo�żów�i wi�dzia�łam
dość,�aby�wie�dzieć,�że�więk�szość�ma�tek�ko�cha�swo�je�dzie�ci�i pra�gnie�spę�-
dzać�z ni�mi�jak�najwięcej�czasu.�To�męż�czyź�ni�na�rzu�ca�ją�te�su�ro�we�re�gu�ły,
na�le�ga�jąc,�by�za�trud�niać�mam�ki�czy�pia�stun�ki. I wiem�dla�cze�go.�Nie�kar�-
mią�cym�żo�nom�szyb�ko�koń�czy�się�mle�ko,�a oni�mo�gą�spło�dzić�wię�cej�sy�-
nów.�Po�za tym,�rzecz�ja�sna,�nie�jest�do�brze,�gdy�mat�ka�zbyt�nio�przy�wią�że
się�do dziec�ka,�któ�re�trze�ba�bę�dzie�wy�pra�wić�w świat�na na�ukę�lub�w mło�-
dym�wie�ku�wy�dać�za mąż.�Pew�nie,�ży�je�my�w okrut�nym�świe�cie.�Wąt�pię�jed�-
nak,�czy�la�dy�Dor�set�po�dzie�la�ten�po�gląd.

Nie�ba�wem�zna�la�złam�się�w kuch�ni.�Ja�ko�pia�stun�ka�la�dy�Ja�ne�mam�obo�wią�-
zek�nad�zo�ro�wać�przy�go�to�wy�wa�nie�po�sił�ków�dla�dziec�ka�i dbać,�aby�za�cho�-
wy�wa�no�przy tym�sto�sow�ną�hi�gie�nę.�Wiel�kie�kuch�nie�w Brad�ga�te�to�miej�-
sca�go�rą�ce�i ha�ła�śli�we,�ale�ja�wy�wo�dzę�się�z drob�nych�wła�ści�cie�li�ziem�skich�
–�ojciec�sprzedał�nieduże�gospodarstwo�i otworzył�zyskowny�kantor�kupiecki
w Lon�dy�nie�–�więc�czu�ję�się�swoj�sko,�uwi�ja�jąc�się�w pie�kar�ni,�spi�żar�ni,�schow�-
kach,�skła�dzi�kach�i ja�dal�ni�dla�służ�by,�wy�mie�nia�jąc�plot�ki�i żar�ci�ki�z kuch�mi�-
strzem�Wil�lia�mem�Yate�sem�oraz�rze�szą�je�go�po�moc�ni�ków�i po�słu�ga�czy.�Tu
nie�ma�miej�sca�na za�dzie�ra�nie�no�sa,�tyl�ko�na cięż�ką�pra�cę�i życz�li�wą�ko�mi�ty�-
wę,�na�wet�je�śli�at�mos�fe�ra�by�wa�nie�co�na�pię�ta�w kłę�bach�pa�ry�i ża�rze�bu�cha�-
ją�cym�z hu�czą�cych�ogniem�ku�chen�nych�pa�le�nisk.�Kuch�nie�w każ�dej�ary�sto�-
kra�tycz�nej�re�zy�den�cji�są�tak�że�miej�scem,�gdzie�moż�na po�znać�se�kre�ty�pra�co�-
daw�ców,�lor�dów�i dam,�ja�ko�że�pod�wład�ni�chęt�nie�umi�la�ją�so�bie�nu�żą�ce
obo�wiąz�ki�plot�ko�wa�niem�na te�mat�szcze�gó�łów�z ich�ży�cia,�sta�no�wią�cych�nie�-
wy�czer�pa�ne�źró�dło�fa�scy�nu�ją�cych�wia�do�mo�ści.�Dzię�ki�ta�kim�po�ga�węd�kom
cza�sem�na�wet�my�ślę,�że�my,�słu�żą�cy,�wię�cej�wie�my�o ży�ciu�lor�da�i la�dy�Dor�-
set�niż�oni�sa�mi!
Tam�te�go�dnia�po�sła�niec,�roz�ocho�co�ny�kil�ko�ma�ku�fla�mi�pi�wa�wdał�się

w po�uf�ną�po�ga�węd�kę�z kuch�mi�strzem�Yate�sem,�a ja�zdo�ła�łam�pod�słu�chać
coś,�co�wpra�wi�ło�mnie�w zdu�mie�nie.
–�Pojawiły�się�plotki�–�powiedział�–�że�głów�ny�se�kre�tarz,�Crom�well,�mar�-

twi�się,�iż�kró�le�wicz�mo�że�umrzeć�w nie�mow�lęc�twie,�jak�wie�le�in�nych�dzie�-
ci,�za�tem�po�na�glał�Je�go�Kró�lew�ską�Mość�do po�now�ne�go�ożen�ku�ze�wzglę�-
du�na do�bro�lu�du�i kró�le�stwa.
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