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Első fejezet

Lady Muir, Gwendoline Grayson megborzongott, és szorosabban 
húzta össze magán a köpenyét. Hűvös, szeles márciusi nap volt, 
amely még hűvösebbnek tűnt a falutól távol, a halászok kikötőjé-
ben. Apály volt, és sok halászbárka az oldalára dőlve feküdt a ned-
ves homokon, várva, hogy a visszatérő víz helyrebillentse őket.

Visszamehetett volna a házba. Már több mint egy órája sétál-
gatott, és a lénye egyik fele a tűz melegére és egy csésze vigasz-
taló, gőzölgő teára vágyott. Sajnos Vera Parkinson háza nem az ő 
otthona volt. Csak egy hónapra érkezett ide látogatóba. Verával 
pedig éppen most veszekedtek, vagy legalábbis Vera veszekedett 
vele, és ez nagyon feldúlta őt. Még nem érezte úgy, hogy vissza 
tud térni hozzá, inkább szembeszállt az elemekkel.

Balra nem indulhatott, egy hegyfok zárta el az útját. Jobbra, a 
magas sziklák alatt kavicsos tengerpart terült el hosszan. Még jó 
néhány órája volt a dagály előtt, amely majd elborítja a partot.

Gwen általában nem szeretett a parton sétálni, bár ő maga is 
a tengerhez közel élt, Dorsetshire-ben, Newbury Abbey egy kisebb 
házában az özvegy édesanyjával. A tengerpartot túl tágasnak talál-
ta, a sziklákat túlságosan ijesztőnek, a tengert fenyegetőnek. Job-
ban kedvelte a kisebb, rendezettebb világot, amelyet legalább, 
úgy érezhette, az ellenőrzése alatt képes tartani: ilyen volt például 
egy gondozott virágoskert.

Ma azonban hosszabb ideig távol akart maradni Verától, a falu-
tól, a környékbeli utaktól, ahol összetalálkozhatott volna Vera 
szomszédjaival és udvarias csevegésre kényszerülhetett volna. Úgy 
érezte, jobb most egyedül lennie, és a kavicsos part teljesen elha-
gyatott volt, ameddig csak szem ellátott. Elindult tehát a parton.
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Hamarosan rájött, miért nem járt senki sem errefelé. Bár a régi 
kavicsokat a sok ezernyi árapály teljesen simára csiszolta, nagy ré-
szét frissen mosta ki a tenger, és ezek nagyobbaknak, durvábbak-
nak, élesebbeknek bizonyultak. Nem volt könnyű rajtuk járni, és 
akkor sem lett volna könnyű, ha mindkét lába egészséges volna. 
A jobb lába azonban sohasem gyógyult meg teljesen, miután bo-
katörést szenvedett egy lovasbalesetben. Még sík terepen is csak 
sántikálva tudott járni.

Ennek ellenére nem fordult vissza, makacsul ment tovább, de 
gondosan a lába elé nézett. Különben sem sietett, sehova sem kel-
lett időre odaérnie.

A mai volt a legrémesebb nap az elmúlt szörnyű két hét alatt. 
Saját elhatározásából érkezett ide egy hónapos látogatásra. Né-
hány hete Vera megírta neki, hogy elhunyt a már régóta nagy-
beteg férje. Felpanaszolta, hogy sem Mr. Parkinson családja, sem 
a sajátja nem szentel figyelmet a szenvedéseinek, bár lesújtotta a 
gyász és a hosszú ápolástól is teljesen kimerült. Szenvedett a férje 
hiányától. Nem látogatná-e meg őt Gwen?

Ők ketten néhány hónapon át jó barátságban voltak az alatt a 
fergeteges szezon alatt, amikor bevezették őket a londoni társa-
ságba. Néha leveleket váltottak, azután is, hogy Vera férjhez ment 
Mr. Parkisonhoz, Sir Roger Parkinson öccséhez, Gwen pedig Muir 
vicomte-jához, Vernonhoz. A férfi halála után Vera hosszú részvét-
nyilvánító levelet írt, és meghívta Gwent, hogy látogasson el hoz-
zájuk, olyan hosszú időre, amilyenre csak akar, mert Verát min-
denki elhanyagolja, még maga Mr. Parkinson is, és annyira örülne 
a társaságának. Akkor Gwen elhárította a meghívást, most azon-
ban elfogadta. Rossz előérzete volt, de jól tudta, hogy milyen a 
gyász, a kimerültség és a magány egy házastárs elvesztése után.

Szinte az első napon megbánta az elhatározását. Vera, amint 
arra a leveleiből is következtetni lehetett volna, panaszkodó, nya-
fogó típus volt. Eleinte Gwen elnézte ezt neki, arra gondolt, hogy 
éveken át ápolta a beteg férjét, akit csak a közelmúltban veszített 
el. Végül azonban belátta, hogy a debütálásuk óta Vera besava-
nyodott, és a természete egészen kellemetlenné vált. A legtöbb 
szomszédja is kerülte őt, ha tehette. Egyedüli barátai a hozzá ha-
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sonló asszonyok voltak. Amikor ott ült, és hallgatta a társalgásu-
kat, úgy érezte, beszippantja egy fekete lyuk, és nem jut elég le-
vegőhöz. Csak azzal foglalkoztak, ami rossz volt az életükben és a 
világban, és sohasem vették észre a jó dolgokat.

Gwen rájött, hogy most ő is éppen ezt teszi, amikor rájuk gon-
dol. Rosszalló fintor jelent meg az arcán. Ijesztően fertőző lehet az 
állandó sopánkodás.

Már a mai események előtt is azt kívánta, bárcsak ne kötelez-
te volna el magát ilyen hosszú ittlétre. Két hét éppen elegendő lett 
volna, és akkor máris hazatérhetne. Ő viszont egy hónapra ígérke-
zett el, tehát addig kell maradnia. Ma délelőtt azonban Vera ko-
moly próbára tette a türelmét.

Gwen levelet kapott az édesanyjától, aki vele lakott a családi 
birtokon, az özvegyi lakban, és szórakoztató történeteket osztott 
meg vele Sylvie-ről és Leóról, Neville és Lily idősebb gyermekei-
ről. Neville, Gwen fivére, Kilbourne grófja volt, ő lakott Newbury 
Abbey- ben. Gwen a reggelinél felolvasta Verának a levélnek ezt a 
részét, remélve, hogy sikerül mosolyt varázsolnia az arcára. Ehe-
lyett Vera hosszú sirámot zúdított rá, amely szerint könnyű Gwen-
nek nevetgélni, félvállról venni az ő szenvedését, amikor Gwen fér-
je már évekkel ezelőtt meghalt, anyagilag nagyon jó helyzetben 
hagyta az özvegyét, valamint van testvére és anyja, akik visszafo-
gadták őt a család kebelébe, és valószínűleg Gwen valójában nem 
is igazán érzékeny természetű. Nem lehet nehéz megkeményíte-
nie a szívét, amikor nem szerelemből ment férjhez, hanem pénzért 
és társadalmi pozícióért. Azon a tavaszon, amikor bevezették őket 
a társaságba, mindenki tudta az igazságot, mint ahogy mindenki 
tudta azt is, hogy ő, Vera azért ment férjhez rangon alul, mert Mr. 
Parkinsonnal a bolondulásig szerették egymást, és ezen kívül sem-
mi más sem számított.

Gwen szótlanul nézte a barátnőjét, és amikor végre az elhallga-
tott, és kipréselt néhány könnyet a szeméből, akkor sem mert meg-
szólalni. Ő is képes lett volna hosszan sorolni a magáét, de akkor 
lesüllyedt volna Vera szintjére, és ő nem akart könyörtelen lenni. 
Nem hagyta, hogy belesodródjon egy ilyen lehetetlen vetélkedésbe, 
de szinte reszketett a haragtól, és mélységesen meg volt bántva.
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— Elmegyek sétálni, Vera — mondta végül, és felállt. — Vissza-
térésem után megmondhatod, hogy szeretnél-e még két hétig itt 
látni engem, ahogy terveztük, vagy jobban örülnél, ha késedelem 
nélkül visszatérnék Newbury Abbey-be.

Utazhat postakocsival vagy gyorskocsival, gondolta. Ahhoz, 
hogy Neville hintója érte jöjjön, csaknem egy hétre lenne szükség, 
nem is beszélve az értesítő levélről, amely ezt megelőzné.

Vera zokogásban tört ki, és kérte, ne legyen kegyetlen, de 
Gwen kilépett a házból.

Arra gondolt, milyen boldog lenne, ha egyáltalán nem kellene 
visszatérnie Verához. Nagyon nagy hiba volt idejönnie egy egész 
hónapra, egy rövid és réges-régi ismeretség alapján.

Gwen megkerülte a hegyfokot, amelyet a kikötőből látott. 
A tengerpart itt szélesebb volt, láthatóan a végtelenbe nyúlt, és a 
köveket homok váltotta fel, amelyen könnyebb volt a járás. Any-
nyit tudott, hogy nem mehet nagyon messzire, a dagály miatt, ami 
még messze volt, de már érzékelhetően közeledett, és a sík helye-
ken gyorsabban érkezhet, mint ahogy az ember számít rá. Elég 
régen élt már a tenger közelében, hogy ennyit tudjon. És Verától 
sem maradhat távol nagyon sokáig, bár a szíve szerint megtette 
volna. Hamarosan vissza kell térnie a házba.

A közelben a sziklák között egy nyílást vett észre, és úgy tűnt, 
onnan fel lehet jutni a hegyfokra, ha felmászik egy kavicsos mere-
délyen és aztán egy kevésbé meredek, sűrű fűvel benőtt lejtőn. Ha 
sikerülne oda feljutnia, elérhet a faluba anélkül, hogy újra végig 
kellene járnia a veszélyes kavicsos utat.

Érezte, hogy a gyengébb lába fáj egy kicsit. Nagy bolondság 
volt ilyen messzire eljönnie.

Egy percig csendben állt, elnézte a dagály közeledtét, és ekkor 
hirtelen, bámulva a temérdek vizet, letaglózta a magány. Átszágul-
dott rajta, elállt tőle a lélegzete, és képtelen volt ellenállni.

Magány?
Sohasem gondolt magára úgy, mint magányos nőre. Viharos 

házasság állt mögötte, de amint behegedt a Vernon halála okozta 
gyász sebe, beilleszkedett a családja békés, elégedett életébe. So-
hasem érzett vágyat arra, hogy újra férjhez menjen, bár nem táp-
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lált cinikus érzelmeket a házasság iránt. A fivére boldog házasság-
ban élt, és Lauren is, aki a férje révén kuzinja volt, de akit szinte a 
testvérének tekintett, hiszen együtt nőttek fel Newbury Abbey- 
ben. Gwen tökéletesen elégedett volt az özvegyi léttel, úgy gon-
dolt magára, mint leányra, nővérre, sógornőre, unokatestvérre és 
nagynénire. Rengeteg egyéb rokona és barátja is volt. Kényelme-
sen élt az édesanyjával az özvegyi lakban, amely a főépület köze-
lében állt, és a fivére is mindig szívesen látta a saját otthonukban. 
Gyakran ellátogatott Hampshire-be Laurenhez és Kithez, és időn-
ként más rokonait is felkereste.

Tavasszal rendszerint egy-két hónapot Londonban töltött, 
hogy a társasági idény egy részét is élvezhesse.

Mindig is úgy érezte, hogy szerencsés élete van.
Akkor mégis honnan támadt ez a hirtelen magányérzet, amely 

olyan erővel tört rá, mint a tenger árja. A térde megbicsaklott, és 
elakadt a lélegzete. Miért érez sós könnyeket a torkában?

Magány?
Nem, ő nem magányos, csak lehangolt, mert össze van zárva 

Verával. Megsebezte mindaz, amit Vera az életéről mondott, és az 
is, hogy nem tartja érzékenynek. Egyszerűen most csak önmagát 
sajnálja, erről van szó. Eddig még sohasem sajnálta önmagát. Nos, 
csaknem soha. És ha ez az érzés rá is tört, akkor általában gyorsan 
tett ellene. Úgy vélte, az élet túl rövid ahhoz, hogy búslakodjunk. 
Sok minden van, aminek örülni lehet.

És a magányosság? Vajon milyen régen várt már lesben, hogy 
lecsaphasson rá? Valóban olyan üres az élete, mint amilyennek 
ebben az ijesztő pillanatban tűnik? Olyan üres, mint ez a hatalmas, 
kietlen tengerpart?

Ó, hogy utálja a tengerpartot!
Gwen visszatekintett a már megtett útra, aztán a partról a 

magasba vezető meredek ösvényre. Merre induljon? Pár percig ha-
bozott, végül úgy döntött, hogy felkapaszkodik a magasba. A hegy-
oldal nem látszott veszélyesen meredeknek, fentről pedig köny-
nyebben visszajuthat a faluba.

A lejtőn a kövek nem voltak könnyebben járhatók, mint a par-
ton, sőt, veszedelmesebbnek bizonyultak: elmozdultak, elcsúsztak 
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a lába alatt, miközben felfelé igyekezett. Mire megtette a fele utat, 
már azt kívánta, bárcsak inkább a parton indult volna haza, de ek-
kor már egyformán nehéz lett volna mind a lefelé, mind a felfelé 
vezető út. Látta, hogy a füves rész már nincs túl mesze, így hát 
kitartóan folytatta az útját.

Akkor következett be a szerencsétlenség.
A jobb lábát egy szilárdnak látszó kőre helyezte, amely azon-

ban csak lazán támaszkodott az alatta levőkre. Gwen lába meg-
csúszott, ő maga térdre esett és a két kezével igyekezett megaka-
dályozni, hogy visszacsússzon a meredek úton. Egy pillanatig meg-
könnyebbülést érzett, hogy nem zuhant le a magasból, de ekkor a 
bokájába nyilallt az éles fájdalom.

Ügyesen felállt a bal lábára, de amikor megpróbált a jobb lá-
bára nehezedni, azonnal elöntötte a fájdalom, még mielőtt ráhe-
lyezte volna a teljes testsúlyát. Hangosan felkiáltott elkeseredésé-
ben, és körülnézett, hova ülhet le a kövekre, arccal a tengerpart 
felé. Fentről az ösvény, amelyen idáig érkezett, még meredekebb-
nek tűnt. Igazán őrült gondolat volt felkapaszkodnia ide.

Felhúzta a két térdét, szilárdan a földbe nyomta a bal lábát és 
mindkét kezével megragadta a jobb bokáját. Megpróbálta lassan 
körbeforgatni, a homlokát közben a felhúzott térdére támasztotta. 
Ez csak egy kis rándulás, mondta magának, egy perc alatt jobban 
lesz. Nem szabad pánikba esnie.

Tudta azonban, hogy csak áltatja magát. Ez csúnya ficam volt, 
vagy még annál is rosszabb. Valószínűleg nem lesz képes talpra 
állni.

Így aztán eltöltötte a rémület, annak ellenére, hogy igyekezett 
megőrizni a nyugalmát. Hogyan fog visszajutni a faluba? Senki sem 
tudja, hova indult, merre van. Kihalt volt mind az alatta elterülő 
tengerpart, mind a felette levő hegyfok is.

Néhány mély lélegzetet vett. Nem volt értelme összeomlani. 
Majd csak sikerül elboldogulnia. Biztosan sikerül. Nincs más vá-
lasztása.

Ebben a pillanatban egy férfi hangját hallotta meg maga mö-
gül. Mintha csak egy szalonban szólította volna meg.

— Úgy vélem, a bokája vagy csúnyán kificamodott, vagy talán 



21

el is tört. Akárhogyan is áll a helyzet, nem volna bölcs dolog meg-
terhelni — mondta a hang.

Gwen felnézett, hogy lássa, ki szól hozzá. A jobbján egy férfi 
állt a magas sziklák előtt, épp felé tartott, lefelé lépdelve a mere-
dek, kavicsos lejtőn, mintha számára nem volna veszedelmesen 
csúszós az ösvény.

Óriási termetű, széles vállú férfi volt. Mellkasa, combja erős. 
Pelerines kabátjában még nagyobb termetűnek látszott, őszintén 
szólva fenyegetően hatalmasnak tűnt. Nem viselt kalapot, barna 
haját rövidre vágva viselte. Markáns, kemény arcvonásai voltak, 
sötét és büszke tekintete, a szája egyenes, szigorú vonala, az álla 
szögletessége sem enyhített a zord külsőn. Rosszallóan, sőt fenye-
getően nézett rá.

Hatalmas volt a kesztyűtlen keze.
Gwen egy pillanatra úgy megrémült, hogy megfeledkezett a 

fájdalomról is.
Ez az ember bizonyára Stanbrook hercege. Az ő területére té-

vedhetett, bár Vera figyelmeztette, hogy tartsa távol magát mind 
a hercegtől, mind a birtokától. Vera szerint a herceg egy kegyetlen 
szörnyeteg, aki pár évvel korábban lelökte a feleségét egy magas 
szikláról, aztán meg azt állította, hogy magától ugrott a mélybe. 
Melyik asszony keresné ilyen borzalmas módon a halált, kérdezte 
színpadiasan Vera. Különösen, ha hercegné, „és megvan a világon 
mindene, amire csak szüksége lehet”.

Az az asszony — gondolta magában akkor Gwen, de nem mond-
ta ki hangosan — akkor veszítette el egyetlen gyermekét, akit Portu-
gáliában megölt egy golyó, ugyanis pontosan ez történt nem sokkal 
a hercegné halála előtt. Vera azonban a vele barátkozó asszonyok-
kal együtt szívesebben hitt az izgalmasabb gyilkosság-elméletben, 
annak ellenére, hogy Gwen kérdésére egyikük sem tudott felhozni 
semmiféle bizonyítékot, ami igazolta volna feltevésüket.

Amikor Gwen ezt a történetet hallotta, nem hitte el, de most 
már nem volt annyira biztos a dolgában. Ez a férfi úgy festett, mint 
aki képes kíméletlen és kegyetlen lenni. Még talán gyilkos is.

És most ő behatolt a birtokára. Erre az elhagyatott földre.
És képtelen arra, hogy elmeneküljön.
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Éjszaka elállt az eső. Hugo a reggeli után elindult, hogy lemenjen a 
Penderris alatti homokos tengerpartra. A többiek tréfálkoztak vele, 
Flavian arra kérte, hogy hozza fel a házba a jövendőbelijét, hogy 
mind láthassák, és eldönthessék, helyeslik-e a választását.

Mindenki az ő rovására élcelődött.
Hugo megmondta Flaviannak, hogy hova menjen, és milyen 

úton jusson el oda, majd azonnal elnézést kért, hogy Imogen jelen-
létében ilyen katonás kifejezéseket használt.

Mindig is a tengerpartot szerette a legjobban ezen a birtokon. 
Itteni tartózkodása elején a tenger akkor is gyakran megnyugtatta, 
amikor semmi más nem lett volna erre képes. És a legtöbbször 
egyedül járt erre, már akkor is. Annak ellenére, hogy a Túlélők 
Klubja tagjai szoros, bajtársias kapcsolatban voltak gyógyulásuk, 
lábadozásuk alatt, sohasem ültek egymás nyakán. Ellenkezőleg, 
démonjaik legtöbbjével egyedül kellett szembeszállniuk, maguk-
nak kellett elűzniük azokat, és ez mind a mai napig így volt. Pen-
derris egyik fő vonzereje mindig is az volt, hogy több mint elegen-
dő teret biztosított mindnyájuknak.

Ő felépült a maga különleges sérüléseiből, már amennyire ez 
lehetséges volt.

Ha a rá háramlott jótéteményeket és áldásokat kellene össze-
számlálnia, mind a tíz ujjára szüksége volna. Túlélte a háborúkat. 
Elérte az őrnagyi rangot, amelyre vágyott, és ezzel járt a nemesi 
cím is, amelyre nem számított. A címmel az utolsó katonai külde-
tése sikerét jutalmazták. Az előző évben nagy vagyont örökölt, és 
egy rendkívül jól jövedelmező vállalkozást. Volt családja, nagybá-
csik, nagynénik, unokatestvérek, mind szerették őt, bár évek óta 
nem sokat foglalkozott velük. És ami még fontosabb, ott volt Cons-
tance, tizenkilenc éves féltestvére, aki rajongott érte, bár még kis-
gyermek volt, amikor ő elindult a háborúba. Vidéken volt egy ott-
hona, ami megadta neki mindazt a békét és nyugalmat, amelyre 
vágyott. Ott volt a Túlélők Klubja hat tagja, akiket — néha úgy érez-
te — saját magánál is jobban szeret. Kiváló egészségnek örvendett, 
mondhatni tökéletes egészségnek. A listát még folytathatta volna.

Minden alkalommal azonban, amikor magában végigvette 
azokat a dolgokat, amelyekért hálát érzett, rögtön látta annak visz-
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száját is. Miért éppen ő volt ilyen szerencsés, amikor olyan sokan 
odavesztek? És ami még fontosabb: vajon nem a könyörtelen 
becsvágya — amely személyes sikert és a vártnál bőségesebb ju-
talmakat hozott neki — okozta-e sokak halálát? Carstairs hadnagy 
erre bizonyára habozás nélkül igennel válaszolna.

Egyetlen tűrhetően csinos nő sem sétálgatott a parton, sőt ke-
vésbé csinosak sem. A barátai szórakoztatására majd ki kell talál-
nia néhány esetet, amiről mesélhet, ha visszatér a házba, történe-
teket nőkkel való találkozásokról. Talán beiktat egy-két sellőt is az 
elbeszélésbe. Nem volt sürgős visszatérnie, bár hűvös volt, amin 
csak rontott a meglehetősen erős szél.

Amikor visszatért a part kavicsos részéhez és elért a sziklafa-
lon a hasadékhoz, amelyen át fel lehetett jutni a földnyelvre és a 
felette elterülő Penderris parkba, Hugo megállt egy percre, és el-
nézett a tenger felé. A szél összeborzolta rövid haját és a hideg 
érzéketlenné tette a fülét. Nem viselt kalapot. Nem lett volna ér-
telme, futhatott volna utána a szélben a homokos parton, aligha 
maradt volna sokáig a fején.

Az apjára gondolt. Természetesen, sőt elkerülhetetlenül, hi-
szen ezen a napon volt halála első évfordulója.

A gondolatokat bűntudat kísérte. Gyermekként bálványozta 
az apját, mindig a nyomában járt, a munkában is, különösen a va-
lamilyen női betegségben elhunyt anyja halála után. Ekkor hét-
éves volt, és az anyja betegségének pontos természetét sohasem 
magyarázták el neki. Az apja nagy szeretettel a jobb kezének és az 
örökösének nevezte a kis fickót. Mások az apja árnyékának hívták. 
Egyszer csak az apja újra megnősült és a kényes korban levő, ti-
zenhárom éves Hugo vállán a kis teher hatalmas sziklává nőtt. 
Még túl fiatal volt ahhoz, hogy elfogadja: az apja helyettesíti vala-
kivel az anyját, aki központi alakja volt az életüknek, és aki egé-
szen egyszerűen nem volt helyettesíthető. Nyugtalan lázadozó 
lett, elhatározta, hogy kialakítja a saját személyiségét és megszerzi 
a függetlenségét.

Most visszatekintve már látta, hogy az apja az újranősüléssel 
még nem szerette őt kevésbé, és nem is volt tiszteletlen Hugo 
anyja emléke iránt, egyszerűen csak elvett egy csinos, követelőző 



24

fiatal nőt. Aztán hamarosan kislányuk született, akit az apja imá-
dott. A kamaszodó fiatal fiúk azonban nem mindig látják ész-
szerűen a világot. Ennek további bizonyítéka volt a tény, hogy 
Hugo az első pillanattól rajongott Constance-ért, amikor pedig épp 
arra számíthattak volna, hogy gyűlölni fogja a kislányt, vagy leg-
alábbis nem örül a születésének.

Olyan szakaszában volt az életének, mint minden korabeli fiú, 
és amelyen könnyen átjuthatott volna, ha nem történt volna még 
valami, ami felborítja az egyensúlyt. De megtörtént, és ő végleg 
kibillent az egyensúlyából, amikor még tizennyolc éves sem volt.

Akkor hirtelen elhatározta, hogy katonának áll. Senki sem tud-
ta erről lebeszélni, még az az érv sem hatott, hogy a jelleme nem 
illik a durva katonaélethez. Ez az érvelés csak még makacsabbá 
tette, és még inkább eltökélte, hogy sikereket fog elérni. A csaló-
dott és szomorú apa végül megvásárolt egy helyet egyetlen fia 
számára egy gyalogosezrednél. Ez volt azonban az egyedüli, ame-
lyet megvehetett számára, ezt a fia azonnal tisztázta. Attól kezdve 
Hugo a saját lábán állt. Elszánta, hogy meg fog dolgozni az előlép-
tetéseiért, és nem vásároltatja meg azokat gazdag apjával, aho-
gyan a legtöbb tiszt teszi. Hugo apja is megvetette a felsőbb osz-
tályt, amely tagjainál gyakran kéz a kézben járt a tétlenség a ki-
váltságokkal.

Hugo hozzálátott, hogy előrejusson a ranglétrán. Érezte, hogy 
csak saját magára számíthat. Erővel, elszántsággal, lelkesedéssel 
haladt előre választott pályáján, becsvágya a csúcs felé űzte. El is 
érte volna a csúcsot, de a legnagyobb diadalt egy hónapon belül a 
lehető legnagyobb megaláztatás követte, és az eset után ide ke-
rült Penderrisbe.

Az édesapja mindvégig kitartóan szerette, de Hugo hátat for-
dított neki, mintha őt kárhoztatta volna a bajaiért. Talán a szégyen 
miatt kerülte az apját, vagy egyszerűen lehetetlen volt számára a 
hazatérés.

És mivel viszonozta az apja azt, hogy a fia elhanyagolta? Azzal, 
hogy mindenét rá hagyta, bár megvolt a lehetősége, hogy Fionára 
vagy Constance-ra hagyja a vagyonát. Megbízott a fiában, tudta, 
hogy folytatni fogja a munkáját, és a vállalkozást idővel majd át-
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adja a saját fiának. Rábízta, hogy Constance számára fényes jövőt 
biztosítson. Bizonyára érezte, hogy a lány ezt nem érhetné el, ha 
pusztán az anyja gondjaira bízná, ezért Hugót tette meg féltestvére 
gyámjának.

Immár eltelt a gyászév, megszűnt az ürügy, hogy továbbra is 
tétlenül éljen.

Megállt, amikor a hegyoldal felénél tartott. Úgy érezte, még 
nem kívánkozik vissza a házba. Egy rövidebb úton kapaszkodott 
tovább, amíg el nem ért egy lapos sziklaperemhez, amelyet már 
évekkel ezelőtt felfedezett. A hely szélvédett volt, nyugat felé nem 
lehetett látni a homokos tengerpartot, de láthatta a szemközti 
sziklát és maga alatt a kavicsos tengerpartot meg a végtelen vizet.

A kilátás ridegnek, kietlennek tűnt, de megvolt a maga szép-
sége. A látóhatáron sirályok repdestek, feleseltek egymással.

Úgy döntött, hogy itt pihen még egy darabig, mielőtt visszatér 
a baráti társaságba.

Felszedett pár kavicsot és nagy ívben az alatta elterülő tenger-
part felé hajította. Hallotta, amint az egyik földet ér, és még egyet 
pattan. Épp a következőt markolta fel, amikor a szeme sarkából 
valami színfoltot látott meg.

A kavicsos lejtő másik oldalán a szikla a tenger felé lejtett. Oda 
hamarabb ért el a dagály, mint ahhoz a meredélyhez, amelyen ő 
ült. A kiálló kőtömb tövénél egy út vezetett a másfél-két kilomé-
terre levő faluig, de nagyon veszedelmes útvonal volt, ha valaki 
nem ismerte a közeledő dagály természetét.

Egy alak sétált ott a kavicsos tengerparton, egy piros köpe-
nyes nő. Éppen megkerülte a földnyelvet, de még messze volt. 
Kalapot viselt, fejét lehajtva láthatóan óvatosan lépkedett. Megállt, 
elnézett a tenger felé. A dagály még nem jelentett számára köz-
vetlen veszélyt. Ha a faluból sétált errefelé, most már vissza kelle-
ne indulnia. Az egyetlen másik út a földnyelven át vezetett, de 
akkor át kellene mennie a Penderris birtok egy részén.

A nő feltekintett a meredek kavicsos ösvény felé, mintha csak 
a gondolataiban olvasott volna, de szerencsére nem vette őt észre. 
Árnyékban ült, mozdulatlan maradt, nem akarta, hogy meglássák. 
Azt kívánta, hogy a nő azon az úton térjen vissza, amelyen jött.
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Az asszony azonban nem fordult meg. Elindult a meredek ös-
vényen felfelé, a szél belekapaszkodott a kalapjába és a köpenyé-
be. Kis termetűnek látszott, fiatalnak. Lehetetlen volt megmonda-
ni, mennyire fiatal, mert az arcát nem látta. Éppen ezért azt sem 
tudhatta, hogy csinos-e vagy csúf, vagy egyszerűen mindennapi.

A barátai legalább egy hétig fognak tréfálkozni vele, ha ezt 
megtudják, gondolta Hugo. Elképzelte önmagát, amint felpattan a 
rejtekhelyéről, a nőhöz indul a köves talajon, közli vele, hogy ne-
mesi rangja van, hogy mérhetetlenül gazdag és megkérdezi, nem 
óhajt-e feleségül menni hozzá.

Bár a gondolat nem volt különösebben mulattató, uralkodnia 
kellett magán, nehogy felnevessen, vagy elárulja a jelenlétét.

Továbbra sem mozdult, és még mindig azt remélte, hogy a nő 
visszafordul. Mérges volt, hogy a magányát megzavarja egy ide-
gen, aki ráadásul a tilosban jár. Nem is emlékezett hasonló esetre. 
Nem sok ember járt erre, nem sokan vetemedtek birtokháborítás-
ra. Az országnak ebben a szögletében sokan tartottak Stanbrook 
hercegétől. A hercegné halála után elkerülhetetlenül elterjedt a hí-
resztelés, hogy ő lökte le a feleségét arról a szikláról, amelyről az 
asszony leugrott. Az ilyen történetek nem egykönnyen felejtődnek 
el, még ha nem is támaszkodnak bizonyítékokra. A herceg vissza-
fogott, szigorú modora nem segített eloszlatni a gyanakvást.

A vörös köpenyes nő bizonyára idegen errefelé. Valószínűleg 
nem volt tudomása arról, hogy egyenesen a sárkány barlangja 
felé tart.

Hugo elcsodálkozott, hogyan sétálhat egyedül egy ilyen elha-
gyatott vidéken.

A nő lába alatt meg-megmozdultak a kavicsok. Hugo tapasz-
talatból tudta, hogy nem könnyű felkapaszkodni azon az ösvé-
nyen. Amikor már úgy tűnt, hogy a nő szépen elhalad mellette, és 
észre sem veszi őt, egy kisebb kőlavina indult meg alatta, és ki-
csúszott a lába alól a talaj. Fura módon térdre esett, a kezével tá-
masztotta meg magát, a jobb lába kinyújtva feküdt mögötte. Hugo 
megpillanthatta a karcsú, meztelen lábat a köpeny szegélye és a 
magas szárú cipője között.

Hallhatta a fájdalmas felszisszenését.
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Várt. Egyáltalán nem szerette volna felfedni az ottlétét. Hama-
rosan azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a nő lába vagy bokája ko-
molyan megsérült, nem volt képes talpra állni, és folytatni az útját. 
Valóban fiatal volt, ezt már látta. Alacsony volt, és karcsú. A kalap 
karimája alól szőke hajfürtök bukkantak elő, a szél meglebegtette 
őket. Még mindig nem látta az arcát.

Most már udvariatlanság lett volna továbbra is csendben ma-
radnia.

— Úgy vélem — mondta —, a bokája vagy csúnyán kificamo-
dott, vagy talán el is tört. Akárhogyan is áll a helyzet, nem volna 
bölcs dolog megterhelni.

A nő felkapta a fejét, amikor a férfi feléje tartott az ösvényen. 
A szeme kitágult, úgy tűnt, inkább a félelemtől, és nem érzett 
megkönnyebbülést, hogy kéznél van a segítség. A kivételesen 
szép arcban nagy kék szempár ült. Felnőtt nő volt, nem fiatal lány. 
Hugo úgy ítélte meg, hogy a kora közel járhat a saját harminchá-
rom évéhez.

Ideges lett. Gyűlölte, ha az emberek megijednek tőle, bár ez 
gyakran megesett, főként nőkkel, de férfiakkal is.

Eszébe juthatott volna, hogy a zord külső nem a legalkalma-
sabb, hogy bizalmat ébresszen, különösen nem egy ilyen magá-
nyos, elhagyatott vidéken.

Hugo ott állt, és a magasból mogorván tekintett le a nőre.


