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\UMO\WUJWT\˞uZ\M\WUJWT\IS˟uZ\MIN]^WTn[
Ptolemaiosz legkevésbé szeretett lányáért. Érte, az
eltaszított asszony eltaszított gyermekéért. Érte, a
[bMZuVaN˟VQ`uZ\ISQ-OaQX\WUXIZnb[T~PIU^IQJ~T\nUIL\
*MZMVQSu -XQXPIVMQI kiáltották koronázási nevét. *MZMVQSu I
:IO aWO~
Mégis, miközben itta magába szeretetüket, kiáltásaikat,
bántotta valami: a bosszantó tudat, hogy a ceremónia nem
IbQOIbQ6MU)TM`IVLZQnVISSMTTMVMMT\MZTVQMMT˟\\MPIVMU5MUXPQ[bVMSI3u\.TLUuZTMOuVMSPWUWSS˟K[IZVWSIQ^ITu[[bÅV`MS[bMOuTaMb\M[]OnZ\RIQ^IT)bISWZWVnbn[ S\\\M Ib ˟ LQVI[b\QnRn\ I UMOMT˟b˟MSPMb Ib ˟[Q Nn
raókhoz, akik istenekként uralták ezeket a földeket. 1L˟^MT
ígérte magának. Apja már négy éve ült a trónon, mikor
felhajózott a Níluson a fehér falú városba, hogy megáldassa
UIOn\8\IPPITu[MTVaMZRMISM\\˟[SWZWVn\j[UuOUQVLQO
Ib ˟ XIXRI Ib ˟ [bMZM\M\\ 8[bMVX\IQ[bI I Su\ NTL ]ZnVIS
OaVM^MbM\\MT[˟XZ~Nu\nRI]ZITSWLW\\I^nZW[JIV<TSWZIQ
TMVVM UuO Mb\ R~T \]L\I# MT˟JJ PIOaVQ SMTT TMTMXMLVQ I
port.

Hatalomátvétele, attól tartott, túl gyorsan ment, túl zökSMV˟UMV\M[MV[MUUQ\VMUU]\I\W\\UMOIbMZMRuJ˟T·IXRIMTUMVMST\UQMT˟\\^uZNWTa\^WTVI5W[\IVZIUnZMTSMTlett érnie Rodoszt a fuvolás bolondnak. j[WVVIVPW^nIXnU'
5uOUW[\ IUQSWZ ITI\\^IT~Q ˟uZ\M SQnT\Wb\IS UuO UW[\ Q[
tudta, hogy valójában Ptolemaiosz ellen kiáltoznak, öccse
ellen és Ciprus elvesztése ellen. Dinasztiájuk nagyságának
utolsó maradéka is elveszett. De nem örökre, vigasztalta maOn\*MZMVQSu"SQZnTaV˟SuV\MbTM[bMT[˟NMTILI\I^Q[[bI[bMZMbVQINTLM\UMTaM\IXRI\u\TMVNuVa͒bu[u^MTMTXIbIZWT\
)NMPuZTuXK[˟[WZSyOa~b^IPITIL\MOaZMNMTRMJJILWUJWTLITJIVIbVVMXT˟\UMONTu*MZMVQSuVMSSQN]TTIL\ITulegzete, és szíve hevesen lüktetett a torkában, miközben felfelé tartott rajta. Alexandria természetesen látott már olyan
SQZnTaWSI\ ISQS VMU UuT\~b\I\\IS OaITWO NMTUMVVQ# Sb\S
^WT\IbSVIOaIXRIQ[8\WTMUIQW[bI2~\M^˟·^IOaIPWOa
a rossz nyelvek hívták, a Potrohos – megparancsolta hord[buS^Q^˟QVMSPWOaMUMTRuSI^nTT]SZIIUQSWZ^Q[[bI[bMZMb\M
trónját. Egyikük összeroskadt a súlya alatt, a király és a hordszék pedig a márványpadlón kötött ki nagy kupacban. Újabb
példa, amit Bereniké semmiképpen nem szeretett volna kö^M\VQ)8W\ZWPW[^WT\IbMT[˟ISQ:~UnZIJyb\I-OaQX\WU
sorsát, és végrendeletében inkább lemondott vérvonala joOIQZ~T UQV\[MU PWOa I VMU UMONMTMT˟ Å\ Tn[[I ZSTVQ
6MU˟TMOMT[˟MT˟LMQVaWUnJIVNWORnZVQIbWSuJIVISQS
kiterjesztették a birodalom határait, nem azokéban, akik apránként szétforgácsolták a királyságot.
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5uOQ[\MZ^MQu[nTUIQMTTMVuZMQ[ZM[VMSuZMb\MOa˟bMTUu\5W[\PWOaOa˟b\\ZnILn[]TQTaMVSVVaMVIXRIQZnV\QOa͒TTM\MUMONIS]T\MTTIXW[WLW\\UQV\PIIbu^MS[WZnV
MTSWXW\\ ^WTVI 8\WTMUIQW[b nZ]Tn[nVIS SM[MZ͒[uOM 5QSWZ
n\SWb~L^ISQ͒b\MIXITW\nRnJ~T*MZMVQSuIVaRn\UQSWZ[bMZM\M\u^MT ÅI\ITIJJ ITIK[WVaIJJ ZIVO OaMZUMSMQ NMTu NWZdult, akiket az ágyasával nemzett – akkor Bereniké úgy hit\MMOu[buTM\uJMVUMOUIZILJMVVMMbIOa͒TTM\5W[\IVZI
azonban, amikor rá gondolt, csak egy ember képe rémlett
NMTJMVVMVMUMOa[bZVaM\MOu"MOaW[\WJIVb˟MUJMZu
ISQWTaIVV˟JM[bMZM\M\\JMTMISQVMUI\M[\^uZM*MZMVQSu
szinte sajnálta.
5IOI[JI[bS\MSMT˟\\MI\MUXTWUNITIQIbu[bISQSIX]
IZIVa[byVJMV \VLST\ I SuS[uO MT˟\\ )b W[bTWXWS Sb\
UQZPn\~TVMPMbT\MTIVanZQ[bMTT˟*MZMVQSuMT\]L\ISuXbMTVQIJMT[˟[bMV\uTaJMVUMVVaQZMNWR\~TMPM\UnZ\˟TMITM
^MO˟)XIXWSuT^Mb\uSMb\IbI^IZ~\uVaMb˟\LM^M[buTa\Q[
rejtett magában. Ez a szent ember támogatta trónigényét,
de a jóslat még mindig rossz fényt vethet uralmára. Ha
IJMT[˟[uOMSIVVaQZIZWUTW\\ISPWOaIb\MOaJWTWVLQ[Tn\VnISSWZMT^M[by\PM\QIbITM`IVLZQIQIS\nUWOI\n[n\UQMT˟\\
még ideje lett volna megszerezni. Akkor azonnal fel kellene
hajóznia a Níluson, akár már holnap, hogy Memphiszben
és Thébában kapja meg az áldást – és szüksége lenne egy
SI\WVIQOa˟bMTMUZMPWOaJMJQbWVay\[IIbQ[\MVMSZnUW[WTaWO\IS6MUMTX]P]T\[nOOaMVOM[uOWTaI[UQ\˟TNuTVQIUQ\
VMU \]L JMNWTan[WTVQ 3TVJMV Q[ K[IS I N[\T˟ bI^IZ\I

össze gondolatait – senki nem reszketne az állatok kiontott
JMT[˟[uOMQMT˟\\PIWZZTa]SIQ\K[ISI\MVOMZQ[bMTT˟\T\MVu
meg.
Így azonban reszkettek. Az udvart ellepték a viola-, koZITT u[ KQV~JMZ[byVMSJM T\b\\ MT˟SMT˟S I UWbL]TI\TIV
[bWJZWSSb\K[WXWZ\W[]T\ISPWOaNMTUuZRuSI\JJQMT˟SMT˟\0WOaTn[[nSSQIbISQMTR\\L^bTVQIbRSQZnTaV˟\
és ki maradt távol, reménykedve a Fuvolás visszatérésében.
)S˟J˟TNIZIOW\\u[IP[^uZITISWSMOaIZnV\P͒^[MSUIZIL\IS VMU uZQV\M\\M UMO ˟SM\ I SbZMVL͒MS PM^M[[uOM
*nZSQVMSM[SLVMSQ[UW[\P͒[uOM\MbMSMOa\˟TMOaQOIXRI
emberei voltak. Bereniké csak remélni tudta, hogy éppWTaIV\ZuSMVaP͒[uOS\Q˟SM\IXRnPWbUQV\IXRn\˟PWbbnjuk.
Mikor a tunikák tengere szétvált, gyötörni kezdte a kétség. .MT UMZML IRnVTIVQ VM^ML I PITPI\I\TIV Q[\MVMSVMS' Az anyja
PIVORI.uTZM[XZ\MUQV\MOaTMOaM\IT~NTuZ˟T5QuZ\Synozzák kétségek? Apjának minden hibája ellenére sem voltak aggályai azzal kapcsolatban, hogy elfogadja-e a koronát, amelyet sosem akart és amely nem járt neki. Sosem
találkozott sem emberrel, sem istennel, akinek magyarázattal tartozott volna. Önteltségében még Új Dionüszosznak is
Py^I\\IUIOn\yOa^Q[MT\MI8\WTMUIQLnSRMTb˟QVMSTMOPIVOzatosabbikát a dinasztia királyainak legjelentéktelenebbRM°-SSWZ*MZMVQSuPQZ\MTMVI\MUXTWUTuXK[˟RMMT˟\\\ITnT\IUIOn\IbMTMNnV\K[WV\SIX]SVaQ\^InTT\ISI^QTnOMT˟\\
6MU-T˟\\M
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l[[bM[bML\M UIOn\ PWOa MZ˟[ TMOaMV JnZUQTaMV ~UMV
^nZRWVQ[Znu[JMTuXM\\I[bMV\uTaJM)N[\\MT\MTQTM^MO˟JMV
épp hogy csak ki tudta venni Szerapisz istent, aki haragosan
nézett le rá az oltárról, szakálla és babérkoszorúja aranyNuVaJMVK[QTTWOW\\5MOy\uT\M˟\u[SMUuVaMVJnZ*MZMVQSu
nem volt biztos benne, miért. Egy árnyék mozdult meg az
Q[\MV\MSQV\M\MITI\\u[*MZMVQSuXQ[TWOW\\UyOIN[\T˟QTTI\
PWUnTaJ~TSQVMUJWV\ISWbW\\MT˟\\MIN˟XIXPu\nOK[QTTIOISWXW\\VIS\͒V\IbQ[\MVPMbSuXM[\
– Bereniké, a Ragyogó, Ptolemaiosznak, az új Dionü[bW[bVIS TMnVaI I 5MO[bIJILy\~ 8\WTMUIQW[b Ånu 6IOa
;nVLWZ ^WVITnJ~T ISQ VMU SQ[MJJ Q[\MV[uOVMS I ÅI UQV\
UIOnuBM][bÎUWVu·UMVVaLZO\MIPIVO·)UIQVIXWV;bMZIXQ[bMT˟\\nTT[bISQ\BM][bVISu[7bQZQ[bVMSQ[Py^VIS PWOa UMOSWZWVnbbIVIS )T[~ u[ .MT[˟-OaQX\WU SQZnTaV˟Ru^u
Bereniké térde lüktetett a hideg kövön. Szeme sarkából
Tn\\IPWOaINMPuZ[b˟ZnVOI\RIIVaISnJIVTu^˟S\MTM\
)[WZ[INMTu^WV[bWT\\MPuVJ˟O\\WZZTa]SIbQPnT\*MZMVQSu
MTOaMVOT\Ib˟\WZSn\Q[[[bM[bWZy\W\\IIZuUTM\7Ta[WS
UT\MbMVIXQTTIVI\WVI\MSMZO˟b˟JMT[˟[uOMSMVIUMTaMS
megáldhatják vagy megátkozhatják uralmát. Most már
csak az istenek képesek elátkozni, azzal, ha elfeketült beTMSM\ ^M\VMS MTu IUMTaJ˟T JnZSQ SuXM[ TMVVM SQWT^I[VQ I
balszerencsés végzetet. Akkor a város népe ellene fordulPI\·IV˟]ZITWUMTTMVIUMTaMTTMV\ITnVUnZUW[\PnJWrognak. Bereniké elgyengülve pillantott fel a tátott szájú

istenre, üres tekintetére, kettévált ajkaira, melyek közt kilátszott húsos nyelve. ;bMZIXQ[b MT[˟ I PITPI\I\TIVWS Sb\\ 
*MZMVQSuOa͒TT\MMT[]\\WOW\\[bI^IQ\6MMVOMLLPWOaIbMU
JMZMSVMSMbIXIXRISbuUu[I[bTM\u[MU\˟TNWO^IUMOQTTM\˟RWOWU
SbunTTRWV
·0I\ITUI[ ;bMZIXQ[b  6MSML nTLWbb]S Mb\ Ib [b˟\ I
legszebbet a királyi nyájból, hogy áldd meg leányod uralmát. Alázatosan esdekelve imádkozunk, hogy fogadd el áldozatunkat.
)\MPuVMTISIZ\IPbVQVaISn\IbMb[\XMVOMMT˟Tu[J˟O\\UQSWZ^uZMIS˟ZMUT\\<M[\MZnVOI\~bW\\UuOIUQSWZMOaNMPuZSV\[\^Q[MT˟[MOuL[bMOaK[WV\\~TI\˟OauQO
JITUMTT[˟TnJn\~TIRWJJQORWJJPn\[~TnJn\~TIJITQONMT^nO\II\M[\u\)J˟ZTM^nT\IJMT[˟[uOMSSQ[bIJIL]T\IS*M
ZMVQSuP]VaWZWO^IVubM\\I\MSMZO˟b˟Z~b[I[byV[uOZM#[MUmi szokatlant nem vett észre rajtuk. Görcsbe szorult gyomZI SQMVOMLM\\ UMOuZMb\M I UMOSVVaMJJTu[ MT[˟ uLM[
hullámát. Hallott már hátborzongató történeteket állatokról, akiknek hiányzott a szíve, bele vagy bordája, de azok az
áldozatok, amelyeknek tanúja volt, mind épp úgy néztek ki,
UQV\Mb"K[ISIb^WT\ÅOaMTMUZMUuT\~JMVVSIUQ\UWVLtak róluk.
A pap a torkát köszörülte, kinézett az oszlopos udvarra.
.MTVubM\\ Ib uOZM UIRL TM Ib W\\ OaTMSMb˟ W[\WJnSZI u[
megszólalt.
·,QK[˟[uOIbQ[\MVMSVMS ;bMZIXQ[bZnUW[WTaOW\\MZZMIb
]ZITWUZI )JMT[˟[uOMSNZQ[[MSu[^Z[MSMbIJn\ZIS[byVM
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a merészeké, a nagyoké. Bereniké, a Ragyogó visszahozza
-OaQX\WUVISILQK[˟[uOVIXRIQ\
Ereiben szétáradt a megkönnyebbülés. Anyja sötét jóslatai ellenére meg fogják koronázni – és áldással. A füst és
SQWUTW\\JMTMSSb\MOaUn[QS[MOuLTuXM\\SQIJMT[˟[bMV\uTaJ˟TSMbuJMVIPI\ITWURMTSuXMQ"INMPuZLQILuUu[Ib
VVMXuTaM[SM\\˟[SWZWVIUMTaMVI^Z[SWJZI\nUILn[ZI
készen ágaskodott. Még mindig fel tudta idézni magában
apját ebben a koronában, amint leszáll a királyi bárkáról.
-UTuSMQJMV8\WTMUIQW[bÅI\ITIJJ^WT\˟UIOIUQVL[[bM
hatéves kislány. És örömmel szaladt apja karjaiba.
– Szerapisz nevében megkoronázlak téged, Bereniké kiZnTaV˟I:IOaWO~I3u\.TLSQZnTaV˟Ru^u
A pap szorosra kötötte az elefántcsontszín szalagot
*MZMVQSu PWUTWSnV 3u\ PIRNWVI\I I NMRJ˟ZuJM ^nOW\\ LM
*MZMVQSuVMUuZbM\\NnRLITUI\5QSWZNMTnTT\SQZnTaV˟SuV\
állt fel.
A másik szertartás, a memphiszi… Emiatt most nem fog
Va]O\ITIVSWLVQ .MT[˟-OaQX\WU UnZ MOa VMUbMLuS ~\I
csendes volt. Nagyapja egyszer s mindenkorra eltiporta a
TnbILn[Z~T [b˟\\ ZMUuVaMQSM\# I ^M[buTa Q\\ )TM`IVLZQnJIV
leselkedik rá. A város népe több Ptolemaioszt taszított le
\Z~VRnZ~TUQV\Ib˟[TISW[WS^ITIPIQ[
Mikor másodjára haladt át az oszlopos folyosón, mormogás fogadta, amely kelletlen éljenzéssé állt össze. Ez nem
Va]O\ITIVy\W\\I·IbMT˟SMT˟SUMTTM\\MNWOVISnTTVQ8IXR]S
áldását adta Bereniké trónigényére, így nem maradt vá-

TI[b\n[]S)XRIMTPIOa\I˟SM\5QSWZXMLQOTMMZM[bSMLM\\I
dombról, vissza a városba, alattvalói hangja újra felmorajTW\\5W[\PWOaUMO[bIJIL]T\IXIXWS\~TMT˟SMT˟S\˟TJMT[˟[uOMS\˟Tu[RMTMS\˟TuT^Mb\MI^Q[[bINMTu\IZ\~]\I\IbVVMXT˟SZu[bMOSQnT\n[IQ\I\WZSn\[QUWOI\~P͒[[bMTT˟\6MU
^WT\PIRTIVL~MTZMR\˟bVQMT˟TSMOaIZIVaWbW\\PWZL[buSJM
UQV\MOaJMbnZS~bW\\SQZnTaV˟
Tudta, hogy a palotában anyja az oszlopos folyosókat
RnZRI[bMUMQL˟Z˟TQL˟ZMIPI\ITUI[ZIL]bbIL\\UMONMTu
villan. A rendíthetetlen Tryphaena túl gyenge volt ahhoz,
hogy lánya koronázási menetével tartson. 6MU PIOaPI\R]S
PWOa^uZ\SPORISQZnTaV˟SV\[uZMkorholta Pietón, anyja pedig haragosan rámordult: 5QuZ\VM')TQOTMVVM\˟TMUWK[SW[IJJ
*MZMVQSu\]L\IPWOaIbIVaRIVMU^WT\UQVLQOQTaMV>WT\
MOa QL˟[bIS QLub\M MUTuSMbM\uJM IUQSWZ <ZaXPIMVI JWTLWO^WT\u[J[bSM·UQMT˟\\IXRIMT͒b\MUQMT˟\\ISM[MZ͒[uO
felgyülemlett és betegség formájában kezdte szétrágni a
lelkét.
Mikor áthaladt a palota kapuján és csikordulva bezárultak mögötte az aranyreteszes szárnyak, a világ lecsende[MLM\\SZT\\M1\\\WZVaW[]T\MT˟\\MIXITW\IUMTaM\IXRI
épített. A homlokzat mozdulatlanul viselte a változások hullámait, a nap eseményei nem rendítették meg. A fríz ezüstJMVu[QJWTaI[byVJMVK[QTTWOW\\Ib~VQ`TuXK[˟JyJWZJIVZIgyogott a nap halványodó fényében, az oszlopcsarnok tele
vörös, zöld és arany selyembe vont kerevetekkel a lakomához. Ma este ezeken a párnákon lakomázók hada ül majd,
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MTM^MVUISML~VMT˟SMT˟[uOMSISQSVMSP͒[uOMWTaIVISnZ
a szélben hajladozó nád. Lehet, hogy a társaságuktól viszoTaWOVQNWOLMIbQ[\MVMSZMOWVLWT\IIOa˟bMTMUybu\ISSWZ
is ki akarja élvezni.
·0ITMVVMMOaXMZKMLI[bnUWUZISQZnTaV˟U·[bISytotta félbe gondolatait egy nyers torokhang.
·,Q~V·[b~Ty\W\\IUMOINuZÅ\UuOUQMT˟\\UMONWZL]T\
volna. Nagy tehetsége volt a hangok, a kiejtések felismeré[uPMbOaMZMSSWZnJIVOaISZIVTMVa͒Ob\M^MTMIXRI\IVnK[adóit. Ptolemaiosz néha bekötött szemmel kihozta a vendégei közé, hogy kitalálja, honnan származnak. Akkor majd
[bu\^M\M\\MIJ[bSM[uOPWOaIÅOaMTMUSbuXXWV\RnJISMrült, most azonban csak apja egyik vendégszórakoztató boTWVL[nOnVIS\͒V\UQVLMb5IOIISuXM[[uOIbWVJIVPI[bnosnak bizonyult – ha csak egy félmondatot hallott, már
abból is húsz alkalommal tizenkilencszer meg tudta nevezni
IJM[buT˟\u[Ib\Q[UMTaQS^nZW[J~T[bnZUIbQS·lZUUMT
Gyere, sétáljunk egyet!
·<ITnV VMU Mb I UMONMTMT˟ ITSITWU°' · SuZLMb\M \IVnK[IL~RI[b^M\[uOM[M,Q~VbUSNuZÅ^WT\SWXI[bNMRM
búbját pár makacs fürt keretezte, amelyek nem voltak hajTIVL~ISJMQ[UMZVQI^MZM[uOM\*QbWVaW[[bOJ˟TVuPIOa
festett, mint egy katona, aki megette már a kenyere javát, az
a fajta ember, aki szívesen kiélvezte az élet örömeit, miközJMVn\SbL\\MUIOn\SbuXSWZu^MQV>ITIPWTPWZL~PI[I
ITI\\MOaSWZMZ˟[\M[\VMSSMTTM\\TMVVQMLMUnZIMVVMSK[IS

nyomai maradtak meg. Bereniké megbízott benne, sokkal
RWJJIVUQV\JnZSQUn[JIV-T^uOZM˟^WT\IbMT[˟ITM`IVLZQIQMT˟SMT˟ISQIXRIMTTMVNWZL]T\ISQMT^M\M\\MIbMTuOMLM\lenség magvait a város utcáin.
·jXXWTaIVUMONMTMT˟UQV\JnZUMTaQSUn[QS·UWVL\I
miközben áthaladtak a nyilvános oszlopsorok közt. HelyenSuV\ UMOXQTTIV\W\\ MOaMOa [bWTOn\ ISQ QOaMSMbM\\ MT\͒VVQ
I[bMUMMT˟T·LM\ITnVK[ISSuXbMT\M·5WVLLMT,Q~VUQ
IOOI[b\'·4MTI[[y\W\\u[INuZÅ[bMUuJMVubM\\·)bITMxandriaiak nem lehetnek máris elégedetlenek velem. Alig
kötötték még meg a diadémot a fejemen.
·6MUSQZnTaV˟UJQb\W[y\PI\TISPWOaMUJMZMQUM\VIgyon elégedetté tették a mai boldog események. Ezzel vált
valóra minden, amiért imádkoztunk. – Kényszeredett mosoly ült ki ajkára, kopasz feje kivörösödött. Diónnál ez mindig elárulta, ha nyugtalan.
– De?
– De… édesanyád nem könnyíti meg a dolgunkat. HalTW\\]SSQZnTaV˟UPWOaIb\\MZ^MbQUQVLMVSQ\SQQZ\ISQ^ITIPIQ[P͒[uOM[^WT\I.]^WTn[8\WTMUIQW[bPWb/WVLWTWU
nem kell elmondanom, ez mekkora kárt okozhat…
·>IOaQ[^IVVISJIZn\IQLISQSIXnUI\\nUWOI\RnS·NMTMT\M*MZMVQSu6MUTMX˟L\\UMO
– Lehet, hogy vannak barátaim, akik \nUWOI\\nS apádat.
De az én barátságaim keveset számítanak. Az számít, hogy
MJJMVI^nZW[JIVMT˟JJ^IOa]\~JJLMUQVLMVMUJMZPWb-
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zákötötte a sorsát minden egyes Ptolemaioszhoz, aki valaha
a trónon ült. Kegyetlen lenne, ha fejek hullanának a porba
ilyen alkalmi szövetségek miatt.
<MPn\ UMOMZ˟[y\u[\ ^nZ\ \˟TM ,Q~V \T [WSI\ IOO~LW\\#
Bereniké nem volt vérszomjas. Megengedhette magának,
PWOa VIOaTMTS͒ Oa˟b\M[ TMOaMV · 5WVLL UMO Ib MUJM
reidnek, a barátaidnak, hogy nem szándékozom megölni
azokat, akik csak bólogatásukkal támogatták apám uralmát.
·<]L\IUPWOaVMUnTT[bnVLuSWLJIVSQZnTaV˟ULMIb
embereket meg fogja nyugtatni, ha hallják. – Gyengéden
UMO[bWZy\W\\I *MZMVQSu SMbu\ 5QSbJMV ÅOaMT\M IPWOa I
NuZÅMT^WV[bWTRIUIOn\\MZUM\M[\M[\u^MT*MZMVQSuMT\͒V˟dött azon, van-e mélyebb gyökere is ennek a jóindulatnak.
Érezte, hogy arca elvörösödik.
7LINMV\^Q[[bI\uZ\I.]^WTn[TISZu[buJM·I[IRn\ lakrészébe, a királyi lakosztályba. Az aranyozott tükrök, melyeket
különféle szögben állítottak minden fal mellé, elvakították,
és számtalan ismétléssé aprózták a szépen faragott bútorokat. Bármerre nézett, tucatnyi szempár nézett vissza rá. Az
egyetlen felület, amelyet nem borított arany, az íróasztal
volt, melynek gyöngyberakásai csillámlottak az ébenfa sötétjében. ) .]^WTn[ IZIVaWbW\\ TnVKWS Sb\ IT[bQS És Bereniké
még azt hitte, anyja túloz.
– Gondoltam, hogy itt talállak. – Eunuchja megijesztette, ahogy szokta. Pietón képes volt észrevétlenül belo-
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