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Második fejezet

Michael Hurst levele Robert testvéréhez, amelyet sok évvel ko-

rábban írt, azután, hogy Robert megtartotta az első árverést 

 Michael antik műtárgyaiból:

Robert, nagyon meglepett, hogy olyan sok pénzt kaptál azért a 

kis szoborért. Úgy látszik, jól sejtetted, hogy a gazdagok egyre 

jobban keresik majd az egyiptomi műtárgyakat.

Ékesszólásod mindig megnyitotta előtted az utat a londoni 

hölgyek ágyához – most látom, hogy ezt a tehetségedet jöve-

delmezőbb ügyek érdekében is fel lehet használni.

Küldök majd még több eladásra szánt műtárgyat. Kérlek, 

használd fel érvelőkészségedet, hogy pénzt gyűjts a következő 

expedícióimhoz, vesd be ugyanazt a lelkesedést és erőt, amely-

lyel elcsábítod a gyönyörű táncosnőket, a csinos opera-énekes-

nőket és a csábos színésznőket.

Moira MacJames két pénzérmét helyezett egy fekete bársony-

nyal bélelt dobozba. Fél szemmel az egyikre pillantott, majd fel-

emelte a fény felé.

– Athéni, de... – és megfordította az érmét. – Hát igen, 

ahogy gondoltam.

– Hamisítvány, ugye?

A nő összerezzent a mély, férfias hangtól. Felpillantott az 

asztal felett függő díszes, aranyozott tükörbe, és Robert Hurst 

mélykék szemébe nézett.

A szíve a torkában dobogott, amint végigpillantott a férfin. 

Divatos felöltője tökéletesen borult széles vállára. A szabás ki-

emelte karcsú derekát. Testhez simult a nadrágja, hosszú, izmos 

lábán díszes lovaglócsizma. Most hosszabb volt a fekete haja, a 

homlokába hullott, kihangsúlyozta a szemét.
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– Hogy van, Miss... Vagy inkább Mrs.? – A férfi hangja és te-

kintete gúnyos volt.

A nő arca égett, miközben lázasan azon igyekezett, hogy 

összeszedje a gondolatait. A pokolba is, hát megtudta, hogy itt 

leszek? Két héttel ezelőtt még én magam sem tudtam erről.

El kellett fojtania magában a vágyat, hogy kirohanjon, és 

lóra kapjon. Ha el akar menekülni ez elől a férfi elől, először jó-

kora előnyre és sok-sok szerencsére lesz szüksége.

Moira mindig képes volt remekül megválasztani a menekü-

lés legjobb módját. Nemcsak tehetséges volt ebben, hanem 

nagy gyakorlatra is szert tett.

Először is nem szabad éreztetnie a férfival, hogy mennyire 

el akar menekülni. Megfordult, és kedvesen rámosolygott.

– Micsoda meglepetés itt látni viszont önt, ezek között az 

ókori kincsek között, éppen úgy, mint a régi időkben – mutatott 

a kiállított műtárgyakra.

– Szó sincs a régi időkről. Először is most már tudom, hogy 

ön kicsoda és micsoda.

A nő felvonta a szemöldökét. – Ilyen keserű lett?

– Nem, nem. Csak közben elvesztettem az illúzióimat, ked-

vesem. – A férfi elegánsan a díszes, ezüstfejű sétapálcájára tá-

maszkodott, az arckifejezése hűvös maradt. – Nem lepődhetett 

meg azon, hogy itt lát engem, hiszen meghívót kaptam az ár-

verésre.

Robert nem hord magával minden ok nélkül egy sétapálcát. 

Talán fegyvert rejteget benne? – Tudtam, hogy itt lesz. Egysze-

rűen csak nem gondoltam arra, hogy a nyitás előtt megérkezik. 

– Akkorra ő már régen messze járt volna, a zsebeiben néhány 

különösen kelendő darabbal. Mivel eddig még nem talált rá a 

tárgyra, amelyet keresett, valami mást kell kiválasztania, hogy 

ne érezze úgy, csak elvesztegette az idejét.

– Ebből arra következtetek, hogy az érkezésem idején már 

nem lett volna itt. Milyen jó, hogy korán jöttem.

Légy átkozott, Robert. Hogyan vagy képes így kiismerni a 

szándékaimat? Annyira gyűlölöm ezt. – Senki sem róhatná fel 
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nekem, ha távozni akartam volna innen, hiszen az utolsó talál-

kozásunkkor olyan kellemetlenül viselkedett.

– Én?

– Hiszen letartóztatott!

– Ön kémkedett, és azt állította, hogy az orosz uralkodó-

család tagja. Mi mást tehettem volna?

– Én nem kémkedtem. Csak üzleti információkat gyűjtöt-

tem egy külföldi befektető számára.

– Akinek azért volt szüksége az információkra, hogy mani-

pulálja a piacot, és elérje fizetőeszközünk leértékelését. A to-

vábbított információkat ön pedig egyenesen a Brit Birodalom 

ügynökeinek irodáiból lopta el. Ha nem sikerült volna megszök-

nie, börtönben végezte volna, és ezt ön is tudja.

– De megszöktem, így hát erről nincs is mit beszélnünk.

Az asszony ugyanakkor nagyon gyakran gondolt erre az 

esetre, különösen mert Robert hideg fővel átadta őt a hatósá-

goknak, mintha egy fikarcnyit sem törődött volna vele.

A nő felemelte a kis, bársonnyal bélelt dobozt.

– Megnézne néhány tárgyat? Ezek meglehetősen ritka 

 athé ni pénzérmék.

– És hamisítványok.

– Csak az egyikük. – A nő kézbe vette a kérdéses pénzér-

mét. – Ez ókori hamisítvány, éppen olyan régi, mint az eredeti, 

ezért ennek is megvan az értéke. – Észrevette a férfi arcán fel-

villanó érdeklődést.

– Valóban ritka. Nem ismeretlen, de nagyon szokatlan.

Az asszony feléje nyújtotta a tenyerében fekvő érmét.

– Elképesztően jó az ára.

A férfi előrehajolt, elővette a monokliját, és szemügyre vet-

te az érmét.

Olyan közel voltak, hogy az asszony érezte a férfi szappaná-

nak illatát, amely éppen olyan volt, mint ő: kifinomult, férfias és 

megfoghatatlan. Az illat felidézte az emlékeket, amikor megra-

gadta ezt a széles vállat, meglovagolta az erős combokat, és 

leereszkedett...
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– Lenyűgöző! – A mély hangra az asszony egész testében 

megremegett. A férfi elfordította a fejét, a szeme egy vonalba 

került a nőével. – Mekkora a kikiáltási ára?

A nő a markába szorította a pénzt. Érezte, hogy a mellbim-

bói elárulják a gondolatait. Hogy hathat rám még mindig ilyen 

nagyon? Évek múltak már el. Ez egyáltalán nincs így rendjén.

Megfordult, a helyére tette az érmét, és félrehúzódott, hogy 

legyen köztük egy kis távolság.

– Ha meg akarja szerezni, alacsony összeget ajánljon elő-

ször. A legtöbb gyűjtő nem ismeri fel egy ilyen antik hamisít-

vány értékét.

– Bízzon bennem, én valóban felismerem a jó hamisítványt 

– felelte szárazon a férfi. – Talán még jobban is, mint mások.

A nő arca kigyulladt, igyekezett kerülni Hurst tekintetét. 

A pillantása megpihent a francia kézelőkön, a kabát hibátlan öl-

tésein. Sok férfi fűzőt viselt, hogy az alakjára simuljon a kabát, 

de Robertet atletikus alkattal áldotta meg az ég, neki nem volt 

szüksége ilyesmire. Az asszony pedig túlságosan is jól ismerte 

ezt a testet.

Megigazgatta az érmék alatt a fekete bársonyt, és könnye-

dén megszólalt:

– Nem tudom, nem volna-e jobb nem rabolni az időnket, 

talán elmondhatná, mit akar tőlem.

– Ön pontosan tudja, mit akarok – keményítette meg az 

arcvonásait a férfi.

– Nem, nem tudom – felelte a nő, talán élesebben, mint 

szerette volna.

– Az ónixdobozról van szó. – Robert smaragdgyűrűs keze 

úgy szorította a botja fejét, mintha vívni készülne vele. A visel-

kedése visszafogottan közönyösnek tűnt, de a keze elárulta. 

Erős keze volt, a sok írás és lovaglás okozta kisebb bőrkemé-

nyedésekkel.

– Már nincs nálam az ön ónixdoboza, és ezt jól tudja. A fi-

vére, William elvette tőlem, amikor utoljára találkoztam vele. 

Miért érdeklődik a doboz iránt?
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Robert a haragtól összeszorított a száját.

– Ön is jól tudja, hogy nem egyetlen dobozról van szó. 

 Miért nyújt most segédkezet annak a gazember George Anis-

tonnak?

Az asszony gyomra fájdalmasan összerándult, de úgy érez-

te, sikerült a hétköznapi hangján megszólalnia.

– Nem ismerek semmiféle George Anistont.

– Dehogynem. – Robert olyan gyorsan mozdult, hogy a nő 

nem tudott kitérni előle, meleg keze megragadta a csuklóját, a 

teste az övé fölé tornyosult, a tekintete szinte égette. – Ne játsz-

sza velem a kis játékait! Tudta, hogy nekem és a családomnak 

szükségünk van arra az ónixdobozra, hogy kiszabadíthassuk a 

testvéremet, Michaelt. Ön tudta ezt, mégis elvitte. És mindezt 

George Aniston kérésére tette. Hálás lehetek, hogy a fivérem-

nek és nekem sikerült megszereznünk öntől.

Igen, ez komoly veszteség volt. Az asszony közömbösen 

megvonta a vállát.

– Nos, ha önnél van a doboz, akkor már nincs semmi gond.

– Ez volna a helyzet, ha csak egyetlenegy ilyen doboz lé-

tezne.

A nő megpróbált unott hangon megszólalni: – Fogalmam 

sincs, miről beszél.

– Nagyon is tudja. Először is most itt találtam önt, ahol a 

szóbeszéd szerint talán árverésre kerül egy másik ónixdoboz, az 

eredeti csaknem azonos mása. Kedvesem, ez nem lehet vélet-

len egybeesés!

– Látott ilyen tárgyat a felsorolt műkincsek között? Mert én 

nem.

A férfi összevonta a szemöldökét. – Nem, de az a hír járta, 

hogy itt lesz, és ezt mi mind a ketten hallottuk. Most csak azt 

mondja el, miért segíti Anistont ebben a keresésben. Az igazat 

akarom hallani.

A nő ökölbe szorította idegességtől nyirkos kezét.

– A George Anistonnal fenntartott kapcsolatom egyáltalán 

nem tartozik önre.
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– De bizony rám is tartozik, hiszen ő és én ugyanazt keres-

sük. Én már megszereztem két ónixdobozt. Most csak azt aka-

rom, amit ő, azaz ami után ön is kutat: a harmadikat, az utolsó 

dobozt.

Az asszony mindent megadott volna azért, hogy legyőzze 

George Anistont, akit senki sem gyűlölt nála jobban. Embernek 

nem volt jogosabb indoka, hogy megfizessen annak a hitvány 

Anistonnak!

Először azonban meg kell oldania a jelenlegi helyzetét. 

A csuklójára pillantott, amelyet még mindig Robert acélos mar-

ka szorított. A szempillái alól rátekintett. – Ez fáj.

– Kétlem – felelte a férfi, de engedett a szorításból.

A nő csaknem felszisszent, nem mintha valóban fájt volna, 

de mert felismerte a férfiban a veleszületett tisztességet, amely 

annyira jellemezte őt. Ez a tisztesség volt az egyik oka annak, 

hogy korábban elhagyta őt: egy ilyen férfi, bármi is történjék, a 

helyes úton jár. Sajnálatos módon az asszony nem szerette vol-

na, ha Hurst tisztessége mindenben érvényesül, az ő élete ah-

hoz túl bonyolult volt.

Felszegte a fejét, amikor a sors bonyolultsága miatt érzett 

szomorúság váratlanul elárasztotta. – Talán elengedhetne.

A férfi csendesen, hitetlenkedve felvonta a szemöldökét, 

mire az asszony helytelenítően nézett rá.

– Ki akartam szabadítani a karom? Megpróbáltam elszökni? 

Vagy mutattam bármilyen ellenállást?

– Még nem – nézett rá a férfi összeszűkült szemmel.

– Csak nagyon kevés olyan információm van, amire kíván-

csi, de elmondom, amit tudok. Rövid ideig én közvetítettem 

Aniston üzeneteit Miss Beauchamp-nek.

– Aniston megzsarolta a kisasszonyt.

Így is volt. A sötét lelkű Aniston gonosz céljai elérésére 

használta fel Moirát. Mennyire gyűlölte továbbítani a zsaroló le-

veleket Marcail Beauchamp-nek, a híres és tehetséges színész-

nőnek. Miss Beauchamp nem olyan volt, mint a színházaknál 

található sok pimasz kis nőcske, ő nyugodt, fegyelmezett hölgy 
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volt. Fájdalmas volt továbbítani neki Aniston mérgezett üzene-

teit. Akkorra azonban Moira már teljesen a férfi kezében volt, 

nem kínálhatott fel mást a megzsaroltnak, mint a ki nem mon-

dott sajnálatát.

Nem lett volna azonban célszerű mindezt beismerni Robert 

előtt, így csak megvonta a vállát, mintha nem érzékelné a férfi 

szemrehányásának súlyát. – Én nem tudtam, mit csinál, nekem 

csak borítékokat kellett átadnom és elhoznom, és ezt meg is 

 tettem.

– Marcailnak úgy tűnt, hogy ön fél attól az embertől.

Látszott? Ez annyira megrendítette Moirát, hogy egy percig 

nem is jutott szóhoz. Hogy láthatott át Marcail Moira gondosan 

uralt viselkedésén? Vagy arról volt szó – és ettől félt –, hogy a 

szíve annyira el volt kötelezve ebben az ügyben, hogy már el-

veszítette egykori készségei némelyikét? Ha így áll a helyzet, 

képes lesz-e valaha is kiszabadulni Aniston karmai közül?

Jeges kétség futott végig a testén, nyomorultul érezte ma-

gát. Amikor észrevette, hogy Robert figyelmesen nézi, unott, le-

kicsinylő mosolyra kényszerítette összeszorított ajkát. – Aniston 

nem kellemes ember.

– Nem, nem az. Akkor hát miért dolgozik neki?

– Nagyon jól megfizet.

– Nem erről van szó. – Robert tovább enyhített a keze szo-

rításán. Erős ujjai körülfogták a nő csuklóját, de a hüvelykujját 

úgy húzta végig a finom bőrön, hogy az felért egy simogatással. 

– Ön tehetséges, leleményes, bárhol képes munkát találni, olyan 

partnert választ magának, amilyent csak akar. Önt is zsarolja ta-

lán Aniston?

Nos elhangzott. Napfényre került. A kimondott szó éppen 

olyan csúf volt, mint a valóság.

A nő nagyot nyelt. – Nagy kár, hogy ön és a fivérei nem 

csukták le Anistont.

– Ha megtaláltuk volna, megindult volna ellene az eljárás. 

De mi van önnel, Moira? Még nem válaszolt: önt is zsarolja? – ha-

jolt előre Robert.

RR A veszely vonzasaban.indd   21RR A veszely vonzasaban.indd   21 2016.04.08.   19:20:242016.04.08.   19:20:24



22

A kedves hang olyan vágyakozással töltötte el Moirát, hogy 

könny szökött a szemébe. Bárcsak elmondhatná neki, elma-

gyarázhatná a dolgokat, támaszkodhatna rá, megbízhatna ben-

ne. Moira azonban ismerte már a bizalom árát... és nem kockáz-

tathatott.

Ennek ellenére egyetlen varázsos pillanatig elképzelte: mi-

lyen pompás volna, ha ezt megtehetné. Az utóbbi időkben 

gyakran kellett küzdenie a kétségbeesés ellen. Annyira magá-

nyos vagyok. Bárcsak bízhatnék abban, hogy ha megtudná az 

igazat, nem avatkozna bele az életembe! Nem tehetem meg. 

Robertet a lelkiismerete és a büszkesége vezérli. Az egyikkel 

meg tudnék küzdeni, de mind a kettővel nem.

Ezt egyedül kell végigcsinálnom.

A nő kiszabadította a kezét a férfi szorításából, elfordult, 

hogy letörölje a könnyeit.

– Ne tréfáljon! Mivel is tudna kézben tartani Aniston? Ne-

kem nincs védelmezni való hírnevem. Nincs semmi olyan érté-

kem, amire Aniston vagy bárki más vágyakozhatna. Kérem, ne 

higgye, hogy az a borzalmas ember valamivel sakkban tart en-

gem. Már elmondtam: az alkalmazásában állok, és jól megfizet. 

Nagyon jól. Erről ennyit tudok mondani. – Elnézte, ahogy Robert 

kedvetlenül elhúzza a száját, és örült neki. – Ennyit tudok el-

mondani, ennél nem tudok többet. És ugyancsak nem tudok 

semmit sem a drágalátos ónixdobozáról.

– Engedje meg, hogy felfrissítsem az emlékezetét. Három 

ilyen doboz létezik, és egyelőre még hiányzik a harmadik, az 

utolsó. Az első kettő már volt az ön birtokában. Az egyiket, 

amelyet a bátyám megszerzett, ön elvette Miss Beauchamp-től. 

A másodikat én hoztam el az ön londoni szállásáról.

– Akkor hát ön volt az... – Az asszony elhallgatott, és össze-

szorított a száját, nem fejezte be a mondatot.

A férfi mosolyát nem lehetett kedvesnek nevezni.

– Igen, én loptam el a dobozt a szállásáról. Őszintén beis-

merem. De csak azután tettem így, miután ön ellopta azt valaki 

mástól, egy zavaros fejű professzortól, az egyiptomi műtárgyak 
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fanatikus kutatójától, aki azt hitte, hogy ön őrülten beleszere-

tett. Egyszer azonban egy éjjel elszökött tőle, és magával vitte a 

gyűjteményének ezt a darabját.

A pokolba is, tudhatta volna, hogy Robert lopta el a dobozt 

a lakásáról. Ugyanakkor nem engedhette meg, hogy kimutassa, 

mennyire felkavarta mindez. A legszívesebben szitkozódott vol-

na, ehelyett kihúzta magát, és hidegen csak annyit mondott: – 

Nem tudom, miről beszél.

Nem maradt más számára, mint a tagadás. A férfi arca meg-

rándult, talán a csalódástól?

– Nem hiszek önnek.

– Remek.

– Egyáltalán nem remek, Mrs. MacJames – mondta merev 

arccal a férfi, undorral ejtve ki a nevet. – Talán már elfelejtette, 

hogy is hívják valójában, de én tudom: Moira MacAllister, azaz 

Hurst.

Az asszony a férfi haragja láttán csak megvont a vállát. 

– Nem ismerem ezt a nevet.

Az indulattól elfehéredtek a vonások a férfi szája mellett. 

A nő tudta, hogy Robert milyen nehezen képes megfékezni az 

indulatait.

– Sajnos, ez az ön valódi neve. Hála a manővereinek, évek-

kel ezelőtt összeházasodtunk.

Moira a vastag szőnyegre szegezte a tekintetét. Kint az is-

tállóban ott volt a lova, felkészítette arra az esetre, ha valami 

balul sülne el. A pillantása a még ki nem csomagolt dobozokra 

vándorolt. Már kétszer végigolvasta a leltárt, bizonyos volt afe-

lől, hogy a ládák nem tartalmazzák az ónixdobozt, de jobban 

szerette volna maga átvizsgálni az egészet. Most már nem ada-

tik meg neki ez a fényűzés.

Robertre nézett. – Meglepett, hogy még nem érvénytelení-

tette a házasságunkat.

– Megtehettem volna, de akkor a világ elé tártam volna az 

ostobaságomat. Bölcsebbnek tűnt, ha előbb megkeresem önt, 

és csak utána viszem az ügyet a hatóságok elé. Sokkal mulatta-
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tóbb lesz, ha elnézhetem, hogyan igyekszik megmagyarázni a 

trükkjeit.

– A világ akkor is tudomást fog szerezni róla – jegyezte 

meg a nő.

A férfi felemelte a fejét, és az asszonynak most először fé-

lelem szorította el a torkát. Tudta, hogy Robert sohasem volna 

képes fizikai bosszút állni egy nőn, de megtalálja a módját, hogy 

más módon fizettesse vissza, amit vele tett.

A nő a már felbontott csomagból egy lapos elefántcsont lá-

dikát vett elő. – Remélem, megengedi, hogy folytassam a ki-

csomagolást, mialatt ön napfényre tárja múltam minden sötét 

titkát. Mr. Bancroft ragaszkodik ahhoz, hogy pontosan kezdjünk. 

Feltett az asztalra egy másik dobozt, felbontotta, és elővett né-

hány kicsiny alabástromedényt.

Moira ujjai végigsiklottak az első darabon. A szívdobogása 

lecsendesedett, ahogy átengedte magát a mű élvezetének, a 

szépséget a bőrével érzékelte. Végigsimította a váza nyakát és 

a testét. Egyszerre minden más a háttérbe szorult, a figyelmét 

lekötötték a vázák. Csodálatos formájuk volt, szó szerint elállt 

tőlük a lélegzete. – Ó, istenem! – Az ujjbegyével megérintette a 

legkisebbet, és érezte, ahogy Robert a válla felett áthajolva szin-

tén a tárgyat vizslatja.

– Lenyűgöző!

Örömmel észlelte a férfi mély hangjában az ámulatot. Mind-

ketten szerették az antik tárgyakat, a testi gyönyörök élvezetén 

túl ez volt az egyike azon kevés tulajdonságaiknak, amelyben 

hasonlítottak. – Olvastam a leírást, de a valóságban látni eze-

ket... – A nő megrázta a fejét.

A férfi, arcán halvány mosollyal, átnyúlt a nő válla felett, és 

a zsebkendőjével magabiztos szakértő módjára felemelte az 

egyik legkényesebb vázát. – Ön szerint mit tartalmazhattak 

ezek?

– Olyan kicsik, hogy illatszerre vagy valami más értékes fo-

lyadékra gondoltam.

– Igen, túl kicsik olívaolaj számára.
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– Akkoriban bővelkedtek olívaolajban, nem is gondoltak 

volna arra, hogy ilyen értékes edényekben tartsák.

Robert a monokliján át alaposan megnézett egy másik 

edényt, a válla odaért Moiráéhoz.

– Úgy gondolom, Kr. e. 1200-ból valók.

– Nem, szerintem annál régebbiek. – Moira észrevette, 

hogy megremeg a hangja, ezért elhúzódott a férfitól. – Nézze 

csak a harmadikat – mondta gyorsan. – Azon véset is van.

A férfi a fény felé tartotta a vésettel ellátott felületet.

Kinyílt valahol a távolban egy ajtó, becsukódott, az előcsar-

nokban léptek hallatszottak, majd elhaltak. Moira nem is hallot-

ta a hangokat, előrehajolt, hogy lássa a vésetet.

Robert feléje fordult, a tekintetük találkozott. Közel volt az 

arcuk, csak néhány centiméter választotta el őket egymástól. 

Hogyan is feledhettem el, gondolta Moira, hogy ennyire vonzó a 

szeme? A sűrű szempillákkal keretezett, titokzatos, zafírkék 

szempár megragadta a nő képzeletét, és a higgadtsága rögtön 

odalett. Nem vágyott másra, mint hogy felé hajoljon, és...

A tekintete a férfi száját kereste, amely olyan férfias és ha-

tározott volt, mint egy görög szoboré, és úgy vonzotta Moirát, 

mint egy csillogó gyémánt. Egyre mélyebbeket lélegzett, amint 

az ajka közelebb és közelebb ért a férfiéhoz...

Robert megfordult, a helyére tette a kis vázát. – Csodaszép, 

ritkán lehet látni ilyen tisztaságú alabástromot. – A szeméhez 

emelte a monoklit, hogy jobban megvizsgálja. – Lehet, hogy iga-

za van, a véset régebbi korra utal.

Robertet meglepte, hogy normális hangot volt képes meg-

ütni, amikor a szíve vadul dübörgött a mellkasában, és a férfias-

sága is feléledt. Mindig ez történik, ha Moira közelében van. 

A nő egyszerre volt képes arra, hogy feldühítse, megzavarja és 

elcsábítsa őt.

Nem tudta, miért, csak annyit, hogy óvakodnia kell Moira 

közelségétől, nehogy a cselvetései csapdájába essen. Most is 

csaknem megcsókolta: minden erejére szüksége volt, hogy tá-
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vol tartsa magát tőle. Még mindig feszült volt a vágytól, annyira 

hatott rá a nő jelenléte.

Moira előrehajolt, selymes, vörös hajából kihullottak a haj-

tűk, egy dús fürt a vállára omlott. – Látta már a szöveget a vá-

zákat tartalmazó doboz alján?

Az asszony még akkori is csábító volt, ha valami üzleti dol-

got közölt. Robert kényszerítette magát, hogy ismét az elefánt-

csont dobozra és a tartalmára figyeljen. – Én nem látok itt írást, 

de várjon csak. – Oldalra lépett, és a fényben észrevette a hal-

vány feliratot. – Arra gondoltam, latin, de most látom, hogy gö-

rög. – A monokliján át nézegette, majd végre a nő felé fordult. 

– Ez egy szokatlan...

A szoba üres volt.

– Ördög és pokol! – Az ajtóhoz rohant, és csaknem fellökte 

a belépő Mr. Bancroftot.

– Ó, Mr. Hurst! – A bankár az asztal felé tekintett. – Látom, 

Mrs. MacJames megmutatta a dobozt és a vázákat. – Lenyűgö-

zőek, nemde?

– És hol a nő?

– Nincs itt? Hiszen azt gondoltam... – hunyorgott Mr. Banc-

roft, majd körülnézett.

– Nincs itt. Ön látta őt?

– Nem. Én a terasz felől jöttem, és a bejárati csarnok telje-

sen üres volt.

Robert átkozódott. Körülnézett, a tekintete végigsiklott a 

magas ablakokon. Arra mehetett ki? Akkor meghallotta volna az 

ablak nyílását. Hova a pokolba tűnt? Nem válhatott kámforrá 

egy pillanat alatt. Talán... Észrevett egy vonalat a tapéta mintá-

jában. Egy szempillantás alatt a rejtekajtónál termett, a kilincset 

kereste. – Hogyan lehet ezt kinyitni?

Bancroft a nyomában volt, de csak a fejét rázta. – Nem tu-

dom, eddig észre sem vettem ezt az ajtót...

Koppanás hallatszott. Robert megtalált a rejtett zárat, mire 

az ajtó feltárult. Olyan titkos ajtó volt, amelyen át a szolgák 

gyorsabban tudták teljesíteni a gazda vagy az úrnő kéréseit.
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Robert lehajtotta a fejét, és elindult az egyre sötétebbé váló 

keskeny folyosón. A kövezet simára kopott már a használattól. 

A friss kenyér illata vezette el a kijárathoz, de közben le-le kel-

lett hajolnia, hogy ne verje be a fejét a mennyezeti gerendákba. 

A folyosó kanyarodott, a fény teljesen eltűnt, de Robert gyorsan 

haladt tovább, a kezével tapogatva a falat maga mellett.

Sürgős volt a dolga, nem hagyhatta megszökni a nőt.

– Mr. Hurst! – Bancroft szólt utána. – Ha megtalálja Mrs. 

MacJamest, kérem, emlékeztesse, hogy hamarosan készen kell 

állnunk, és... – A hang elhalt, miközben Robert végigsietett a ka-

nyargó folyosón.

Őrület! Moira MacAllister elment, és soha többé nem kerül 

elő. A nő tud valamit az ónixdobozról, ezt észrevette a tekinte-

tében.

Robert felkiáltott, amikor megbotlott egy lépcsőfokban, és 

kétszer is beverte a fejét a különösen alacsony gerendákba. 

A folyosó végén feltárult egy ajtó, és a konyhában találta magát.

A személyzet tagjai csodálkozva fordultak felé, amikor fel-

bukkant.

Az egyikük hozzálépett. – Bocsánat, monsieur, talán elté-

vedt?

Robert leporolta a válláról a pókhálót.

– Látott kijönni ezen az ajtón egy asszonyt?

– Igen – felelte a szakács. – Átfutott a konyhán, és kiment 

az istállókhoz.

– Honnan tudja, hogy az istállókhoz tartott?

– Mert magával vitt egy almát a lovának.

Robert valami köszönetet motyogott, és kirohant. Az istál-

lók a kikövezett, keskeny udvar túloldalán voltak. Odabent nya-

kon ragadta az első lovászfiút, akit ott talált. – Láttad Mrs. Mac-

Jamest? Egy csinos, vörös hajú nőt? – faggatta tovább Robert 

a fiút.

A lovász tekintete rögtön felderült, és erős skót dialektus-

ban válaszolt: – Aha, hát azt a nőt. Már fel volt nyergelve a lova, 

és úgy vágtatott el, mintha a pokol kutyái kergették volna.
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– A fenébe! – Robert kinézett az istálló kapuján, a házhoz 

vezető útra. – Küldj valakit a kocsiért. A lovászom kint járatja a 

lovakat, és...

– Az ég áldja, uram, nem tudja elfogni őt egy hintóval! A nő 

nem az úton lovagolt el, hanem arrafelé... – és Robert háta 

mögé mutatott.

A férfi szíve összeszorult, amikor megpillantotta a tágas me-

zőket és mögöttük a sűrű erdőt.

– Bizony – mondta a lovász, és csodálat vegyült a hangjá-

ba. – Egyből átugratott a kerítésen, és máris a mezőn volt. Az a 

fehérnép olyan sebesen lovagol, mint a szél. Igazán nagyszerű 

lovas!

– Az a nő nem más, mint tüske a köröm alatt.

– A legtöbb nő az – helyeselt a lovász.

Robert kiment a mezőt elválasztó magas kerítésig, a tekin-

tete az erdőt fürkészte, de nem mozdult semmi, csak a szél 

rázta a lombokat. Ökölbe szorította a kezét, hogy megfékezze a 

fojtogató haragot, ami rátört.

Ismét megszökött.

Elmormolt egy káromkodást, sarkon fordult, és a kocsijához 

sietett.
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