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Előhang

Az Úr ezerháromszáznyolcadik évében. Két és fél éves háborúsko-
dás után Robert the Bruce visszanyerte az elveszített területeket, 
és ezzel a történelem egyik legnagyobb diadalát aratta. A szinte 
leküzdhetetlen nehézségek ellenére titkos elitcsapata, a felföldi 
harcosok segítségével legyőzte az angolokat Glen Troolnál és Lou-
doun Hillnél, valamint a hatalmas skót földesurakat is leverte, akik 
szembeszálltak vele — név szerint a Comyn, a MacDowell és a Mac-
Dougall klánokat. Októberben Ross earljét is térdre kényszerítette, 
aki behódolt Bruce-nak, így immár a Tay folyótól északra egész 
Skóciát uralja.

Miközben Anglia új királya, II. Edward éppen azon fáradozik, 
hogy megpróbálja megfékezni a kellemetlenkedő nagyurakat, Ed-
ward Bruce, a király öccse pedig a lázongó déli területeket tartja 
szemmel, Robert the Bruce végre élvezheti a csatáktól távol töltött 
perceket. Egy olyan birodalomban azonban, amely tele van ismert 
és ismeretlen ellenségekkel, a béke csupán illúzió, és az sem biz-
tos, hogy Bruce-nak sikerül megtartania a skót koronát. Hamaro-
san élete legveszélyesebb küldetését kell teljesítenie, és egyedül a 
felföldi harcosok segítségében reménykedhet.
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Prológus

Skót-felföld, Ross, Inverbreakie vára
1305 augusztusa

Magnus MacKay feldagadt szeme sarkából észrevette a mozdula-
tot, de már túlságosan későn. Nem tudta időben maga elé tartani a 
szegecses kerek pajzsot, hogy megvédje magát, és a harci kalapács 
teljes, csonttörő erővel csapott le a bal oldalára, amitől oldalra dől-
ve, fejjel előre a porba hullt. Megint. Ezúttal legalább egypár törött 
bordával.

Fájdalmában felmordult, de még így is hallotta az egyszerre 
felszisszenő tömeget, majd az aggódó csendet, amint a következő 
mozdulatára vártak. Ha egyáltalán sikerül megmozdulnia.

Egy széles árnyék vetült rá, eltakarva előle az erősen tűző na-
pot. MacKay fenyegető ellensége szemébe nézett.

— Elég volt? — gúnyolódott a sutherlandi fegyvernök.
Minden porcikájában úgy érezte, igen, ennyi bőven elég. Olyan 

testrészei is sajogtak, amelyekről nem is tudta, hogy léteznek. Ösz-
szevissza püfölték, péppé kalapálták, de nem volt hajlandó feladni 
a küzdelmet. Ezúttal nem. Öt éven át rendre kikapott Donald Mun-
rótól, a sutherlandi bajnoktól. De a mai küzdelem nem érhet így 
véget. A kitűzött jutalom túl fontos volt számára.

Magnus nagyot köpött, letörölte a szeméről a vért meg a ve-
rejtéket, és összeszorította a fogát, hogy a nagy fájdalmak ellenére 
feltápászkodhasson a földről. Támolygott, de puszta akaraterővel 
elérte, hogy biztosan álljon a lábán; csillagokat látott ugyan, de 
megrázta a fejét, hogy eltűnjenek a szeme elől.

— Soha.
A tömeg vagy inkább a jelenlévők fele éljenezni kezdett. Skó-

cia többi részéhez hasonlóan a Felföldi Játékokra kíváncsi klánok is 
megosztottak voltak. Az emberek ma mégsem Robert the Bruce 
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és John Comyn mellé álltak — bár mindketten tiszteletüket tették 
az eseményen —, hanem egy régebbi és véresebb viszály két részt-
vevője, a MacKay-ek és a sutherlandiek mellé.

— Makacs kölyök — mondta a másik férfi.
Magnus ezzel nehezen tudott volna vitatkozni. Az egyik kezé-

vel felemelte a pajzsát, a másikkal a kalapácsát, és felkészült a 
következő csapásra.

Ami meg is érkezett. Újra meg újra. Mint egy faltörő kos. Mun-
ro könyörtelen volt.

De Magnus sem hagyta magát. Minden alkalommal felállt, 
amikor a vad harcos leütötte. Nem volt hajlandó megadni magát. 
Itt süllyedjen el, ha megint második lesz e mögött a hetvenkedő 
alak mögött!

A sutherlandi csatlós szálka volt a szemében az első, öt évvel 
ezelőtt megtartott Felföldi Játékok óta, amikor Magnus részt vett a 
versenyben. Akkor csak a nyolcadik és a tizedik helyen végzett, és 
lehetetlen feladatnak tűnt e bajnoknak kikiáltott, nála öt évvel 
idősebb férfinak a legyőzése, aki ereje teljében volt.

Akkor.
Magnus azonban többé már nem volt az a zöldfülű ifjú, aki 

egykor először vállalkozott a megmérettetésre. Az elmúlt években 
szemmel láthatóan izmosabb és erősebb lett. És mivel néhány 
centivel magasabb volt a több mint száznyolcvan centiméteres 
Munrónál, ez is az ő malmára hajtotta a vizet. Közel sem volt már 
olyan kiegyensúlyozatlan a helyzet, mint egykor.

Az idei játékokon ez idáig remekül szerepelt, megnyerte a fu-
tóversenyt és a kardviadalokat — bár a Skót-felföld legjobb kard-
forgatója, Tor MacLeod nem volt jelen —, és dobogós helyezést ért 
el a többi versenyen is, az úszást kivéve, amely még hátravolt. 
Magnus Észak-Skócia hegyvidékéről származott, és a vízi verseny-
számokban általában a szigetlakók diadalmaskodtak.

Ezt az erőpróbát azonban mindenképpen neki kellett meg-
nyernie. A kalapács versenyszámában tíz éve mindig Munro győ-
zedelmeskedett, és erre szörnyen büszke is volt. Ebben a verseny-
számban ő volt az úr. Már csak ezért is még nagyobb elégtételül 
szolgálhatna, ha leránthatná a koronát az ellensége fejéről, hogy a 
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győzelmet a MacKay klánnak érdemelje ki. Mélységes gyűlölet iz-
zott a két klán között, de Munro önteltsége és lenéző viselkedése 
miatt személyes üggyé vált, hogy legyőzze. Persze a gyűlöletnél és 
a klán büszkeségénél itt most sokkal többről volt szó.

Emiatt tökélte el Magnus, hogy győzni fog. Mélységesen tuda-
tában volt annak, hogy egy szempár rátapad. Egy nagy kristálykék 
szempár. Helené. Azé a lányé — sőt nőé —, akit feleségül akart ven-
ni. Az a gondolat, hogy veszít Munro ellen...

Nem veszíthet. A fenébe is! Nem hajlandó veszíteni. Hogyan 
kérhetné feleségül Helent egy olyan férfi, aki csak a másodikként 
végez a megmérettetésben?

A pajzsával kivédett egy újabb hatalmas csapást, az izmai 
megfeszültek, hogy tompítsák az ütést. Megacélozta magát, hogy 
elviselje az oldalát égető fájdalmat, ellenfele lendületének teljes 
súlyát felfogta a pajzsával, és sikerült meglendítenie a saját kala-
pácsát. Munro elhajolt, de Magnus egy csapást mért rá, és a férfi 
ezúttal nem úszta meg egy karcolással.

Az első rés a pajzson. Az ellenfele arcára kiülő düh nem tudta 
leplezni a férfi csalódottságát. Munro kezdett elfáradni. A heves tá-
madásoknak és a fegyverrel rá mért, súlyos ütéseknek meglett az 
eredménye.

Ez volt az. A kezdet, amire oly régóta várt.
Magnus megérezte a győzelem szagát, amely minden másnál 

jobban élesztette fel sajgó testét. Hirtelen megmagyarázhatatlan erő 
öntötte el, és támadásba lendült. A kalapácsával püfölve és a pajzsá-
val hadakozva meghátrálásra kényszerítette meglepett ellenfelét.

Munro megbotlott, és Magnus kihasználta a pillanatnyi előnyt, 
a bokájánál elgáncsolta a csatlóst, aki háttal a földre esett. MacKay 
a mellkasára térdelt, pajzsát ellenfele torkához szegezte, és maga-
san a feje fölé emelte a kalapácsát.

— Add fel! — mondta jól hallhatóan, erélyesen, a szavai csak 
úgy visszahangzottak a némaságba burkolózó arénán. A meglepő 
fordulatot látva mindenki csendben figyelt.

Munro megpróbált ellentámadásba lendülni, de Magnus uralta 
a helyzetet. A pajzs szélét mélyebben nyomta ellenfele torkába, 
hogy az ne tudjon levegőt venni.
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— Add fel! — kiáltotta ismét. A düh szétáradt az ereiben, a ke-
gyetlen harcmodornak meglett a gyümölcse. A legszívesebben ott 
helyben végzett volna az ellenfelével. A Felföldi Játékok azonban a 
versenyről, a megmérettetésről szóltak, nem pedig élet-halál har-
cot vívtak.

Egy hosszú szívdobbanás erejéig úgy tűnt, hogy mégis baljós 
kimenetele lehet a viadalnak. Munro nem volt hajlandó feladni a 
küzdelmet, Magnus pedig nem akarta elengedni addig, amíg ezt 
meg nem teszi. A játékok idejére ugyan minden klán átmeneti 
fegyverszünetet kötött, de a két büszke felföldiben tomboló gyű-
lölet veszélyeztette a kérészéletű békét.

Szerencsére a döntés nem az ő kezükben volt.
— MacKay a győztes — csendült fel egy férfihang, Innesé, aki az 

Inverbreakie vár ura és a Felföldi Játékok házigazdája volt.
Éljenzés hangzott fel. Magnus leengedte a kalapácsát, vissza-

vonta a pajzsát, és elengedte Munrót. Felállt, szélesre tárta a karját, 
sütkérezett a tömeg éljenzésében, és megízlelte a győzelem má-
morát.

Megcsinálta. Elnyerte Helent.
Sokan gyűltek köréje. Az apja, a fiatalabb testvérei, a barátai 

és jó néhány szép, fiatal lány is.
Ő mégis inkább valaki mást látott volna ott szívesebben. He-

len azonban nem jöhetett oda hozzá. És Magnus bármennyire is 
látni szerette volna most, még a tekintetét sem merte keresni.

Mert az ő Helenje, a lány, akit feleségül akart venni, nem volt 
más, mint Moray-i Helen, a legnagyobb ellenségének, Sutherland 
earljének a lánya.

Hála istennek, hogy vége! Helen úgy vélte, hogy egy perccel sem 
bírná tovább. Ott ülni és nézni, ahogy Magnust majdnem halálra 
verik, látni, ahogy képtelen megmozdulni, maga volt a gyötrelem; 
és tette mindezt úgy, hogy közben rezzenéstelen arcot kellett vág-
nia, el kellett fojtania minden feltörő sóhaját, amikor is a férfi, akit 
a testvéreként szeretett, éppen péppé verte Magnust.

MacKay túl kemény volt ahhoz, hogy csupán a saját érdekét 
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nézze. A makacs fejű harcos nem tudta, mikor kell feladnia a küz-
delmet!

Helen maga is szívesen megölte volna azért, amiért a férfi arra 
kényszerítette, hogy ezt átélje. MacKay tudta, hogy Helen nem 
szerette a Felföldi Játékok versenyszámait — sosem értette, hogy a 
férfiak a versengés szellemében miért püfölik egymást —, de vala-
milyen okból a harcosnak mégis sikerült elérnie, hogy jelen legyen 
a megmérettetésen.

— Jól vagy?
Helen megpróbálta megnyugtatni hevesen zakatoló szívét, 

amely, úgy érezte, most a torkában dobogott. Némán a fivére felé 
fordult.

Kenneth aggódó tekintettel előbb az arcára, majd a kezére pil-
lantott, amelyet még mindig összekulcsolva tartott gyapjúszok-
nyája puha redői közt.

— Szomorúnak látszol. Egy pillanatig azt hittem, hogy mindjárt 
elájulsz.

Helen szíve szaporábban vert. A bátyja túl jó megfigyelő volt, 
rajta pedig valóban szomorúság lett úrrá, de nem szerette volna, 
ha a fivére megsejti az okát. A bátyja megvetette a MacKay-eket, 
főképp Magnust. A két férfi szinte egykorú volt, de Magnus az ifjú-
ságuk óta sorra nyerte a versenyeket. Ha Kenneth megtudná, hogy 
mi van köztük...

Nem, az lehetetlen. Nem tudhatja meg. Katasztrófához vezet-
ne, ha rájönne, hogy összeszűrte a levet az ellenséggel. A Suther-
landek gyűlölték a MacKay-eket. A MacKay-ek pedig gyűlölték a 
Sutherlandeket. Amióta világ a világ. Őt leszámítva.

— Nem számítottam ilyen... heves küzdelemre — mondta He-
len, és ezzel semmi valótlant nem állított. Aztán eszébe jutott, 
hogy nem ártana a családjához lojális kijelentést tennie. — És ter-
mészetesen csalódott vagyok.

Kenneth gyanakvóan méregette őt, mintha nem igazán hinné 
el, hogy csupán emiatt lett ilyen szomorú. Túlságosan jól ismerte a 
húgát. Helen visszatartotta a lélegzetét, de aztán a közönség újra 
tombolni kezdett, ami elvonta a bátyja figyelmét. Kenneth elko-
morodott, amint a MacKay-ek ujjongását figyelte.
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— Képtelen vagyok elhinni, hogy győzött. — A fejét rázta. — 
Apánk dühös lesz.

Helenen új keletű aggodalom lett úrrá.
— Talán az lenne a legjobb, ha nem mondanánk el neki. Leg-

alábbis nem azonnal.
Kenneth a húga szemébe nézett, és rögtön elkomorodott.
— Ennyire rosszul van?
— Meg fog gyógyulni — mondta Helen határozottan, legalább 

annyira önmagát, mint a bátyját nyugtatgatva. Persze hogy meg-
gyógyul az apjuk. Más eshetőségre gondolni sem mert. — De nem 
akarom nyugtalanítani. Minden erejére szüksége van, hogy leküzd-
je a betegséget.

Helen ugyanakkor tudta, hogy minden alkalommal, amikor ki-
újult a tüdőbetegsége, az egyre súlyosabbá vált. A lány úgy érezte, 
hogy talán hiba volt idejönnie, de Magnus megígértette vele, hogy 
megnézi a küzdelmet. Az a gondolat, hogy nem láthatja a férfit 
egy évig, miközben a háború réme ott lebegett felettük...

Képtelen volt távol maradni.
Csak egy hétről volt szó. Az apja nélküle is meglesz ennyi 

ideig. Pontos utasításokat hagyott Bethnek, a szolgálólánynak, aki 
az apja ápolásában segédkezett, és Muriel is megígérte, hogy 
meglátogatja. Ő tanított meg Helennek mindent, amit a gyógyítás-
ról tudott.

Kenneth továbbra is a húga szemébe nézett. Az apjuk iránt 
érzett aggodalom és félelem a tekintetében Helen saját érzéseit 
tükrözte.

— Akkor talán igazad van, jobb, ha nem izgatjuk fel. — Azzal 
megfogta a húga könyökét, és a bukott bajnok felé bólintott. 
— Gyere, az lesz a legjobb, ha a gondjaidba veszed Munrót. Bár 
úgy tűnik, hogy a leginkább a bajnokunk büszkeségét tépázták 
meg. — Fanyar mosolyra húzódott a szája. — Talán tanul majd egy 
kis alázatot.

A bátyja megjegyzése nem lepte meg Helent. Kenneth sokszor 
szenvedett vereséget a bajnokuktól, és Donald nem volt rest, hogy 
rendre emlékeztesse is ezekre. Kenneth napja is eljön majd egy-
szer, mint ahogy Magnus is diadalt aratott ma. Helen azonban tud-
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ta, hogy büszke bátyjának milyen nehéz volt ezt elviselnie, mert 
alig várta, hogy előléphessen az árnyékból, és bizonyíthasson.

Amint a bátyja elfordult tőle, Helen utoljára lopva Magnusra 
pillantott. Ám olyan sokan vették körül, hogy a férfi elveszett az 
ujjongók körében, és kétségtelenül nem az volt az első dolga most, 
hogy az ellensége lányára gondoljon.

Helen felsóhajtott. Hamarosan egy egész seregnyi nő követi 
majd mind Magnust, mind Gregor MacGregort és Robbie Boydot. 
A bámulatosan szép arcú, hírhedten jó íjászt és Skócia legerősebb 
emberét istenként fogják tisztelni a játékokon elért eredményeik 
miatt, és csillagszemű fiatal nők kísérik őket, hogy minden kíván-
ságukat leshessék.

Helen követte a bátyját, és úgy tett, mintha nem zavartatta 
volna magát emiatt. Mégis szörnyen rosszul érezte magát. Nem 
volt féltékeny — valójában nem. Talán nem is annyira a nők jelen-
léte zavarta, hanem az a tény, hogy ők nyilvánosan, szabadon be-
szélhettek Magnusszal. Bár azt a gömbölyded szőkét, amelyik a 
férfi karjába csimpaszkodott, egész csinosnak találta — és ettől fáj-
dalom nyilallt a szívébe.

Miért kell mindennek ilyen bonyolultnak lennie?
Eleinte meggondolatlanság volt tőle elszökni csak azért, hogy 

a férfival találkozhasson. A családjaik közti viszályra fittyet hányt. 
Csak arra tudott gondolni, hogy szereti a férfit. Hogy akkor először 
találkozott olyasvalakivel, aki úgy tűnt, megérti őt.

Amikor vele volt, különlegesnek érezte magát, nem pedig más-
nak. Magnust nem érdekelte, hogy nem szeretett varrni vagy lanton 
játszani. Ahogy az sem, hogy több időt töltött az istállóban, mint a 
templomban. Hogy elragadtatva nézte az állatok szülését, ami nem 
volt éppen fiatal lányhoz illő cselekedet. Magnus jót mulatott azon, 
amikor Helen elmagyarázta Gerald atyának, hogy szerinte az érvá-
gás a gyógyítás furcsa módja, mert úgy tűnt, hogy csak annyit érhet-
nek el vele, hogy a beteg gyenge és sápadt legyen. Azzal sem törő-
dött, hogy Helen szívesebben hordott egyszerű gyapjútunikát — a 
leggyakrabban a lába között megkötve —, mint díszes udvari visele-
tet. Azon a tavaszon sem nevette ki, amikor Helen úgy döntött, 
hogy levágja a haját, mert az mindig a szemébe lógott.
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Az ádáz viszály azonban mind hevesebben dúlt az ellenséges 
klánok között. Helen és MacKay viszont már nem elégedtek meg 
azzal a néhány lopott pillanattal, amikor a Felföldi Játékok hete 
alatt együtt lehettek — vagy ha szerencséjük volt, egy-két tanács-
ülés idején. Helen többet akart. Szeretett volna ott állni Magnus 
mellett, ahogy azok a nők tették, hogy őrá mosolyogjon úgy, hogy 
attól menten elolvadjon.

A lelke mélyén azonban mindig megszólalt egy kis hang, mint-
ha csak az apja beszélt volna hozzá: „Talán az elején kellett volna 
gondolnod erre, Helen kislányom.” Ez mindig arra késztette, hogy 
hallgasson. Minden rendben lesz. Valahogy majd megoldják.

Kölcsönösen szerették egymást.
Helen az alsó ajkát harapdálta. Szinte biztos volt abban, hogy 

a férfi is így érez. Hisz megcsókolta, nem igaz? Nem számít, hogy 
alig ért össze az ajkuk, és megszűnt dobogni a keblében a szíve, 
amikor a férfi kegyetlenül eltolta magától.

Helen lényének egy része úgy érezte, hogy Magnus érzelmei 
is olyan mélyek és szenvedélyesek, mint az övéi. És a veszély elle-
nére, annak dacára, hogy tudta, hogy a családja árulásnak tekinte-
né a tetteit, képtelen volt távol maradni a férfitól. Ostobaság az 
egész — lehetetlen helyzetbe hozta magát. Ugyanakkor megannyi 
izgalmat is tartogatott mindez. Amikor Magnusszal együtt volt, 
szabadabbnak érezte magát, mint korábban valaha is.

Miért nem tudta elfogadni azt, ami megadatott kettejüknek, 
miért nem ragaszkodott hozzá? Ahogy a híres ókori római költő, 
Horatius mondta: Carpe diem, quam minimum credula postero. Él-
vezd a napot, amíg teheted; holnapokat ne várj.* Lehet, hogy nem 
volt éppenséggel jó tanuló, amikor az apja házitanítókat fogadott 
mellé, de erre a bölcs mondásra emlékezett. Most is ezek a szavak 
visszhangzottak a fejében.

Egy örökkévalóságnak tűnt Donald sebeit ellátni, a megtépá-
zott büszkeségéről nem is beszélve, de Helen az első adandó alka-
lommal elosont tőle, és várta, hogy Magnus megtalálja. Nem is 
kellett sokáig várnia. Általában az is a játék része volt, hogy a férfi 

* Trencsényi-Waldapfel Imre fordításának felhasználásával.
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megtalálja Helent — ő pedig nem könnyítette meg a dolgát —, de 
ezúttal annyira izgult, hogy viszontláthatja őt, hogy erről egészen 
megfeledkezett.

Csak egy gally reccsenése figyelmeztette őt a harcos érkezé-
sére, mielőtt két nagy kéz átfogta hátulról a derekát, és lekapta őt 
a faágról.

Elakadt a lélegzete, amint a háta a férfi kemény mellkasához 
ért. Az arca kipirult.

Szent isten, milyen erős ez az ember! Az egykor fiatal, sovány 
testet most már több réteg kemény, acélos izom borította. Helen 
figyelmét sem kerülték el ezek a változások, és mivel oly közel 
került a férfi izmaihoz, furcsa melegség járta át a testét, és sóvár 
vágy ébredt az ölében. Hevesebben vert a szíve.

A férfi megfordította, hogy szembe kerüljön vele. — Azt hittem, 
megegyeztünk, hogy nincs több fára mászás.

Megegyeztek? A férfi inkább megparancsolta neki. Helen fel-
szegte az állát. Magnus olykor ugyanolyan basáskodó és túlságo-
san védelmező tudott lenni, mint a fivérei. „Ó, Helen! — szokták 
mondogatni sóhajtozva, elnézően, majd összekócolták vörösesbar-
na haját, mintha az tehetne mindenről. — Mit műveltél már megint?” 
A testvérei jó szándékúak voltak ugyan, de sosem értették meg őt. 
Nem úgy, mint Magnus.

Helen figyelmen kívül hagyta, hogy a férfi összeráncolta a 
homlokát, és elállt a lélegzete, amint felnézett az ismerős, szép 
arcra. A kisfiúsan erős, szabályos vonások szinte a felismerhetet-
lenségig eltorzultak a zúzódások és sérülések miatt. Magnus meg-
fürdött, és tett néhány kísérletet arra, hogy ellássa a sebeit, de 
lehetetlen volt lemosni azt a nagy, vöröseslila véraláfutást az állá-
ról, a repedést az ajkáról, a törött orrával sem igen tudott mit kez-
deni, ahogy a hatalmas, a szeme mellett éktelenkedő vágással 
sem. Helen finoman végigsimította a seb környékét az ujjával, és 
látta, hogy valaki már leápolta. — Nagyon fáj?

Magnus megfogta a kezét, hogy elhúzza onnan. — Nem.
— Hazudsz. — Helen ellökte magától, és hallotta, hogy Magnus 

felnyög fájdalmában. A bordáira mért csapásokról bizony megfe-
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ledkezett. Helen csípőre tette a kezét. — Nagyon is megérdemelted 
ezt azok után, amit tettél.

Magnus zavartan összeráncolta a szemöldökét. — Győztem.
— Nem érdekel, hogy győztél, az ellenfeled majdnem megölt!
Magnus keresztbe fonta a karját a mellkasán, és pimaszul el-

vigyorodott. Helen tekintete egy pillanatra megakadt a férfi iz-
moktól duzzadó karján. Úgy tűnt, hogy újabban mindig a legalkal-
matlanabb időben vesz észre egyet s mást. Ez felizgatta. Ponto-
sabban Magnus volt rá ilyen hatással. Mindig is jól érezte magát a 
közelében.

— De nem ölt meg — mondta.
A férfi öntelt kijelentése elterelte Helen figyelmét Magnus iz-

mairól. A szeme összeszűkült. A férfiak és a büszkeség. Nem is, a 
felföldiek és a büszkeség! Különösen gőgös és makacs emberek 
voltak. — Nem kellene ennyire önelégültnek tűnnöd.

A férfi a homlokát ráncolta. — Nem örülsz nekem?
Helen majdnem a magasba lendítette a kezét. — Hát persze 

hogy örülök.
Magnus homlokán még mélyebbek lettek a ráncok. — Akkor 

miért vagy ilyen ideges?
Vajon minden férfi ilyen nehéz felfogású? — Mert nem szívesen 

nézem, hogy megsérülsz.
Amint Helen megpróbált elpördülni mellőle, Magnus elkapta a 

derekát. Számtalanszor tett már ilyet, efféle játékos mozdulatot, 
de ezúttal valahogy mégis másként hatott rá, amint a magas férfi 
erős testéhez vonta. Valami forró és veszélyes dolog szikrázott a 
levegőben a köztük lévő feszültségtől.

Helennek elakadt a lélegzete a férfi testének közelségétől; a 
hozzá tapadó, acélos mellkas és a combjához érő láb erejét min-
den porcikájában érezte.

A férfi meleg, aranybarna szeme elsötétült a vágytól, amint 
Helenre nézett. — De itt vagy te nekem, aki vigyázol rám, hát nem 
így van, m’aingeal?

Helen megborzongott a férfi rekedtes hangját hallva. Angyal-
kám. Ismeretségük első napjától kezdve így hívta őt a férfi, de ma 
valahogy másképp hangzott a szájából. Helen felpillantott rá, és 
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meglepődött azon, mennyit változott a férfi. Magnus még sosem 
flörtölt így vele. Furcsa volt, izgalmas, és egy kicsit félelmetes is. 
MacKay már meglett férfi volt. Harcos. Bajnok. Nem az a magas, 
nyurga legény, mint amilyennek az első találkozásukkor megis-
merte. És hirtelen fájdalmasan ébredt ennek tudatára.

Helen hátrahajtotta a fejét, és ösztönösen reagált erre a felis-
merésre: az ajkai szétnyíltak. Látta a férfi szemében örvénylő vá-
gyat, és lélegzet-visszafojtva várt.

Magnus most meg fogja csókolni. Jóságos ég, tényleg meg fog-
ja csókolni!

Végre!
A fülében dobolt a szíve, amint Magnus lehajtotta a fejét. He-

len érezte, hogy a férfi izmai megfeszülnek. Érzékelte, hogy a szíve 
az ő szíve közelében dobog, ahogy azt is, hogy a férfit átjárja a 
szenvedély. Helen térde elgyengült, amint magával ragadta a vágy; 
olyan volt, mint valami forró, olvasztó hullám.

Kéjesen felsóhajtott, amint először ért össze a szájuk, élvezte, 
amint a férfi puha ajkát az övére nyomja. Melegséget és enyhe 
fűszerillatot érzett, Magnus mámorító íze minden érzékszervét 
megbabonázta.

A férfi finoman csókolta meg, cirógatta az ajkával, gyengéden 
becézte. Helen szinte eggyé olvadt vele, öntudatlanul is többre 
vágyott.

Mutasd meg, hogy mennyire szeretsz! Halálos szenvedélyt 
akart. Szívből jövő szerelmi vallomást. Mindent egyszerre.

Magnusból fájdalmas sóhaj tört fel, és Helen egy pillanatra 
azon tűnődött, hogy vajon ismét ő okozott-e fájdalmat a férfinak. 
Kisvártatva azonban MacKay még szorosabban ölelte magához. 
A szája megkeményedett, és még hevesebben tapadt az övére. 
Fűszeres íze még intenzívebb, még izgatóbb volt. Helen érezte, 
hogy a férfi izmai megfeszülnek, érzékelte a belőle áradó erőt, és 
a teste szinte elolvadt a vágytól. Aztán Magnus hirtelen megmere-
vedett, és cudarul káromkodva elhúzódott tőle.

Olyan váratlanul engedte el, hogy Helen csak nagy nehezen 
tudta megállni, hogy el ne essen. Úgy tűnt, mintha képtelen lenne 
megállni a lábán.
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Tágra nyílt szemmel, döbbenten és meglehetősen csalódottan 
azon tűnődött, hogy vajon ő csinált-e valamit rosszul.

Magnus ujjaival végigsimította a nő selymes, egyenes szálú, 
vörösesbarna haját. — Gyere hozzám feleségül.

Helen döbbenten bámult rá. — T-tessék?
Magnus fogva tartotta a tekintetével. — Azt akarom, hogy a 

feleségem légy.
A derült égből villámcsapásként jött lánykérés annyira meg-

döbbentette, hogy Helen először azt hitte, a férfi biztosan viccel. 
Ám elég volt egy pillantást vetnie az arcára, hogy tudja, Magnus 
őszintén ezt akarja.

— Komolyan gondolod?
— Igen.
— De miért?
Magnus elkomorodott. Nyilván nem ebben a válaszban re-

ménykedett. — Azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló. Mert érdekelsz.
Nem azt mondta, hogy „szerelmes vagyok beléd”, vagy azt, 

hogy „nem tudok nélküled élni”, sem azt, hogy „eszeveszetten a 
magamévá akarlak tenni”.

Helennek kissé elszorult a szíve. Azt mondta magában, hogy 
nevetséges. Hát nem ezt akarta? Magnus elmondta, hogy mit érez 
iránta — még akkor is, ha nem olyan szóvirágokkal, mint amilyene-
ket remélt.

Magnus olyan átkozottul nagy önuralmat tanúsított. Nem hi-
deg és érzéketlen volt, hanem higgadt és kiegyensúlyozott. Állha-
tatos. Egy kőszikla, és nem egy vulkán. Helen azonban néha azt 
kívánta, hogy bárcsak kitörne.

Mivel nem válaszolt rögtön, Magnus hozzátette: — Ez nem ér-
het téged meglepetésként.

Pedig valójában erről volt szó. Helen az ajkába harapott. — So-
sem beszéltünk a jövőről. — Talán azért nem, mert mindketten 
igyekeztek tudomást sem venni a valóságról.

Házasság. Egy nőnek az ő társadalmi helyzetében ez volt az 
egyetlen lehetősége. Akkor vajon miért van az, hogy ennek már 
csak a puszta gondolata is félelmet kelt a szívében?
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Magnus azonban ilyen volt. Megértette őt, Helen pedig szeret-
te. És persze hogy hozzá akart menni feleségül.

Mégis lehetetlennek tűnt, amit tőle kért. — A családod és 
enyém sosem egyezne ebbe bele. A viszály...

— Nem a családodat kérdezem, hanem téged. Szökj meg 
 velem.

Helen mélyet lélegzett. Titkos házasság? Maga a gondolat is 
megdöbbentette. De el kellett ismernie, hogy egyúttal furcsán csá-
bítónak is találta — és tagadhatatlanul romantikus gondolatnak is. 
Hová mennének? Talán Európába? Milyen izgalmas lenne úgy utaz-
gatni, kettecskén, a maguk örömére! — Hová mennénk?

Magnus furcsán nézett rá. — Strathnavarba. Az apám persze 
először nem nézi majd jó szemmel a dolgot, de az anyám meg fog-
ja érteni. Végül az apám is belenyugszik a döntésünkbe.

Észak-Skóciába, és nem Európába. A MacKay-ek földjei a Su-
therlanddel határos Caithlessben terültek el. A szomszédos ura-
dalmak hosszú évek óta ellenségeskedés tárgyát képezték a klá-
nok között.

— És hol fogunk élni? — kérdezte a nő óvatosan.
— Varrich várában, a családommal. Amikor klánfőnökké válok, 

a vár a tiéd lesz.
Hát persze! Milyen ostoba volt! Hogyan is gondolhatta volna 

másképp? Magnus anyja tökéletes várúrnő volt. Természetes, hogy 
a fia hasonló viselkedést várna el tőle. Helen úgy érezte, mintha 
összepréselődött volna a tüdeje, és hevesebben vert a szíve. — Mi-
ért most? Miért nem tudunk várni, hogy lássuk...

— Belefáradtam a várakozásba. Semmi sem fog megváltozni. — 
A férfi állán megrándult egy izom, és eddig ismeretlen elszántság 
csillant a szemében. Egyre türelmetlenebb volt vele. Helen egy pil-
lanatra azt hitte, hogy Magnus elveszíti az önuralmát. Pedig ez ko-
rábban sohasem történt meg. Helen olykor azon tűnődött, hogy a 
férfinak egyáltalán vannak-e idegei. — Belefáradtam a bujkálásba, 
hogy nyilvánosan nem beszélhetek veled, sőt rád sem nézhetek. 
Most tizennyolc éves vagy, Helen. Mennyi időbe telik, amíg az apád 
férjet talál neked?

Helen elsápadt, mert tudta, hogy a férfinak igaza van. Csak 
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azért úszhatta meg ilyen hosszú ideig, hogy eljegyezzék, mert az 
apja beteg volt, és szüksége volt rá.

Egy pillanatra kihagyott a szívverése. Ó, jóságos ég, ki gondoz-
za majd az apját? Tehetetlenül nézett a férfira, olyan iszonyú ne-
héz döntés előtt állt, hogy elbizonytalanodott. Szerette Magnust, 
de a saját családját is. Hogyan választhatna a kettő között?

MacKay valószínűleg látta rajta, hogy elbizonytalanodott. — Hát 
nem látod, hogy ez csak így működhet? Ami köztünk van... — jegyez-
te meg, de a hangja elcsuklott —, az igazán különleges. Nem akarsz 
velem lenni?

— Persze hogy veled akarok lenni, de egy kis időre van szük-
ségem.

— Nincs időnk — mondta a férfi nyersen, de nem nézett rá. He-
len egy pillanat múlva már tudta, miért nem.

— Takarodj a húgom mellől!
Helennek elszorult a szíve. Megfordult, és látta, hogy a bátyja 

rohan feléjük.

Magnus érzékelte, hogy kifut a vér Helen arcából; szerette volna 
megkímélni ettől a pillanattól, de úgy tűnt, erre nem lesz módja. 
Szerencsések voltak, amiért ilyen sokáig nem kapták rajta őket.

Persze ha már az egyik családtag rájuk bukkan, Magnus szíve-
sebben vette volna, ha a legidősebb testvér, a jövendőbeli earl, 
William lett volna az. Ő legalább nem ostoba tökfilkó volt. Donald 
Munrónál már csak Kenneth Sutherlandet utálta jobban. Ugyan-
olyan öntelt és rosszindulatú, gúnyos alak volt, mint Munro, sőt 
még forrófejű is.

Magnus ösztönösen Helen elé lépett, hogy megvédje. Tudta, 
hogy a nőt szoros kötelék fűzi a bátyjához, de nem akart semmit 
sem kockáztatni. Sutherland a legjobb esetben is kiszámíthatatlan 
volt, a legrosszabb esetben pedig hirtelen haragú.

Magnus elkapta a másik férfi öklét, mielőtt állon vághatta vol-
na, és eltolta magától. — Ehhez semmi közöd, Sutherland.

Mielőtt a bátyja ismét MacKay-nek ronthatott volna, Helen kö-
zéjük lépett. Melák testvére mellett Helen apró gyermeknek tűnt. 
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A feje alig ért a mellkasa közepéig. Persze már nem volt gyerek. 
Két hosszú éven át Magnus csak arra várt, hogy végre betöltse a 
tizennyolcadik életévét. Annyira kívánta, hogy szinte levegőt sem 
kapott nélküle. Ezt a huncut, varázslatos teremtést, szeplős, fitos 
orrával és ragyogó, vad, sörényszerű, vörösesbarna hajával... Helen 
nem a klasszikus szépség megtestesítője volt, de Magnus nem lá-
tott még nála lélegzetelállítóbbat.

— Kérlek, Kenneth, ez nem az, amire gondolsz.
Sutherland szeme felháborodottan csillogott. — De pontosan 

az, amire gondolok. Tudtam, hogy valami nincs rendben a verseny 
körül, de nem akartam elhinni. — A tekintete ellágyult, amint a 
húga szemébe nézett. — Te jó ég, Helen, egy MacKay-jel? A klánunk 
legádázabb ellenségével? Hogy lehetsz ilyen áruló?

Helen összerezzent a bűntudattól, Magnus pedig ráförmedt a 
férfira. — Őt hagyd ki ebből! Ha ki akarod tölteni a haragodat vala-
kin, akkor én legyek az.

Kenneth szeme összeszűkült. — Örömmel. — A kardjáért nyúlt. 
— Élvezni fogom, hogy megölhetlek.

— Merész kijelentés egy olyan embertől, aki még soha semmi-
ben nem győzött le.

Sutherland vicsorgott dühében. Helen felkiáltott, és a bátyjára 
vetette magát. — Kérlek, ne... — Könnyek peregtek le az arcán. — Ne 
tedd ezt! Szeretem őt.

Magnus is a kardjáért nyúlt, de a nő szavait hallva megder-
medt. Majd kiugrott a szíve a mellkasából. Helen szereti őt. Ezt 
még sohasem mondta neki, és az iménti beszélgetésük alapján 
nem is volt olyan biztos benne. Melegség öntötte el. Igaza volt. 
Egymásnak teremtette őket az ég, és ezt Helen is érezte.

A bátyja sokkal gyengédebben szólt a nőhöz, mint amit Mag-
nus ebből a tökfilkóból kinézett volna. — Ó, Helen! — Kenneth sze-
retettel megsimogatta a húga arcát. — Még túl fiatal vagy, kedve-
sem. Azt sem tudod, hogy miket beszélsz. Persze hogy azt hiszed, 
hogy szerelmes vagy belé. Tizennyolc évesen a fiatal lányoknál ez 
már csak így szokás. Beleszeretnek valakibe.

Helen hevesen megrázta a fejét. — Ez nem így van.
— De, pontosan így van — mondta a bátyja. Ha Magnus nem lát-
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ta volna a saját szemével, soha nem tudta volna elképzelni, hogy 
Kenneth Sutherland — Isten óvjon tőle — ilyen szelíd is tud lenni. Bár 
lehet, hogy Helen értett ahhoz, hogy mindenkiből a legjobb énjét 
csalogassa elő. No nem mintha Magnus úgy hitte volna, hogy Suther-
landnek ilyesféle énje is lehet. — Szeretsz szeretni — folytatta Suther-
land. — Isten okkal döntött úgy, hogy május első napja legyen a te 
szented napja. Neked minden nap olyan, mintha május elseje lenne. 
De milyen jól ismerheted Magnust? — Helen az ajkába harapott, Su-
therland szeme pedig összeszűkült. — Mióta találkozgattok így?

A lány elpirult, és lesütötte a szemét. Magnus dühbe gurult, 
mert látta rajta a bűntudatot.

— A Dunottari Játékokon találkoztunk, véletlenül — vetette 
közbe Magnus.

Kenneth hirtelen a húga felé fordult. — Négy évvel ezelőtt?
A férfi jókorát káromkodott, amikor Helen a kérdésre egy bó-

lintással felelt. — Istenemre mondom, ha megbecstelenített, a go-
lyóinál fogva akasztom fel, és végignézem, ahogy odalesz a férfi-
assága...

— Nem tett semmit — vágott közbe Helen, és a kezét a bátyja 
karjára tette, hogy visszatartsa. Meglepő módon úgy tűnt, hogy 
ezzel elérheti a célját. — Teljesen udvariasan bánt velem.

Magnus a homlokát ráncolta, mert valami furcsát hallott ki-
csendülni a nő hangjából. Majdhogynem csalódottságot. — Válo-
gasd meg a szavaidat, Sutherland! Jogod van ahhoz, hogy dühös 
legyél, de nem tűröm, hogy kétségbe vond a húgod vagy az én 
tisztességemet.

Meglehet, hogy ehhez rengeteg önuralomra volt szüksége, de 
Magnus sosem tett annál többet, mint hogy megcsókolta Helent. 
Sosem gyalázta volna meg. Úgy döntött, megvárja, amíg összehá-
zasodnak, aztán majd számtalanszor a magáévá teszi. Helen ajká-
nak édes íze még mindig kísértette. Persze legalább annyira vigyá-
zott az ártatlanságára, mint amennyire nem bízott a saját önural-
mában, ezért is húzódott el tőle.

Sutherland arca elkomorult, mintha pontosan tudná, Magnus 
mire gondolt az imént. — Majd ha fagy! — Megtorlással fenyegető 
pillantást vetett Magnusra, és átölelte a húga vállát, mintha valami 
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visszataszító dologtól kellene megvédenie. — Gyere, Helen, elme-
gyünk innen.

A lány a fejét rázta, és megpróbált elhúzódni tőle. — Nem, én...
Tehetetlenül nézett Magnusra. A férfi szája vékony vonallá 

keskenyedett mérgében. Helennek egy szavába került volna, hogy 
most azonnal magának követelje. Legyőzte Sutherland bajnokát, a 
bátyja nem állhat az útjába!

Sutherland a fejét a húga fejére hajtotta, és úgy beszélt hozzá, 
mintha még gyermek volna. — Mit képzeltél, kislány? A szemed csak 
úgy ragyog, azt hiszed, erre mások nem figyelnek fel? Semmilyen 
módon nem érheted el, hogy ennek a kapcsolatnak jó vége legyen. 
Ezúttal nem. Ugye nem hitted azt, hogy ebből bármi jó kisülhet?

Magnusnak elege lett. — Megkértem, hogy legyen a feleségem.
Sutherland úgy elvörösödött, hogy MacKay azt hitte, menten 

megfullad. — Az isten szerelmére, most már biztos, hogy elment az 
eszed! Inkább lássam a húgomat egy vén nyakigláb feleségeként, 
mint hogy hozzámenjen egy MacKay-hez!

Magnus megfogta a kardja markolatát. Viszály ide vagy oda, 
semmi sem állhat az útjukba. — Nem téged kértelek meg.

Mindkét férfi Helenre nézett, akinek sápadt volt az arca, és 
könnyek patakzottak végig rajta; nem sokszor láthatták őt ilyen 
állapotban. Helen sohasem szokott sírni; a mostani alkalom jelezte, 
hogy milyen mélyen el van keseredve. Egyik férfiról a másikra né-
zett. Magnus tudta, hogy a lány szerette a bátyját, de őt is szeret-
te. Épp az imént mondta.

Magnus összeszorította az állkapcsát, mert tudta, hogy milyen 
nehéz lehet ez a lánynak. Tisztában volt azzal, hogy mit kér tőle. 
Helennek azonban döntenie kellett. Végül mindig ide lyukadtak ki.

Sutherland nem tanúsított ilyen fokú önuralmat. — Ha hozzá-
mész feleségül, kiújul a háborúskodás a klánjaink közt.

— Nem feltétlenül — mondta Magnus. Nemcsak Sutherland 
nem kedvelte őt, ő sem szerette ezt a felfuvalkodott pojácát, de 
mindent megtett volna azért, hogy Helen kedvéért véget vessen a 
viszálykodásnak. Persze az apjával kapcsolatban semmiben sem 
lehetett biztos...

Sutherland úgy tett, mintha Magnus meg sem szólalt volna.
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— Képes lennél hátat fordítani a családodnak? Az apádnak? 
Szüksége van rád.

A hangja olyan magabiztosan csengett. Olyan véresen ész-
szerűen.

Helen könnyel teli szeme elkerekedett, az arca még sápad-
tabb lett. Könyörgőn nézett Magnusra, és a férfi tudta, mi lesz a 
felelet. A mellkasa égni kezdett.

— Sajnálom — mondta Helen. — Nem tehetem...
Egymás szemébe néztek. Magnus képtelen volt ezt elhinni. 

Ugyanakkor látta a lány határozott, élénkkék tekintetében, ho-
gyan is érez valójában.

Jézusom! Összerándult a gyomra. Képtelen volt elhinni. Azt 
gondolta volna...

Megmerevedett, és ridegen elfordult a nőtől, teljes nyugalmat 
erőltetett magára, nehogy olyasvalamit tegyen, amiért később 
szégyenkeznie kellene. Például hogy könyörgőre fogja. A legrosz-
szabb az volt, hogy tudta, erre is hajlandó lenne, sőt mi több, sze-
retne így tenni. De a fene vigye el, a büszkeségét nem adhatta fel! 
Épp elég bajt jelentett, hogy Sutherland a szemtanúja volt annak, 
hogy kikosarazták.

Sutherland a karjába vonta Helent, és megsimogatta a haját. 
— Hát persze hogy nem teheted, édesem. MacKay sem számítha-
tott arra, hogy igent mondasz. Csak egy érzelmes bolond gondol-
hatta volna, hogy beleegyezel abba, hogy elszökj vele.

Magnus hallotta, amint Sutherland kineveti. Ökölbe szorította 
a kezét, szerette volna egy csapással letörölni azt a csúfondáros 
vigyort a gazember képéről!

Vajon tényleg arra számított, hogy Helen elszökik vele?
Igen, amilyen bolonddá tette őt a szerelem! Helen más volt, 

mint a többiek. Ő nem kötődött a hagyományokhoz. Ha eléggé 
szeretné őt, semmi sem állíthatná meg. Magnus számára az volt a 
legrosszabb az egészben, hogy tudta ezt.

Ő mindent feladna Helenért, csak kérnie kellene.
De sosem kérte ilyesmire. Magnus másnap reggel nézte, amint 

a Sutherland klán sátrát lebontják. Útra keltek. Helennek esélyt 
sem adtak a fivérei arra, hogy meggondolja magát.
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Abban a pillanatban, amikor Helen elhagyta a várat, Robert 
the Bruce, Carrick earlje és Neil Campbell közeledtek feléje. A lány 
arcát elrejtette ugyan a köpeny csuklyája, de Magnus bármilyen 
körülmények között felismerte volna őt.

MacKay alig figyelt oda a társai javaslatára. Alig hallotta meg 
mindazt, amit Bruce az elit harcosokból álló, titkos csapat létre-
hozásáról mondott. Az ő segítségükre számítanak majd az angolok 
legyőzésében. Helen túlságosan rabul ejtette, és csak arra tudott 
figyelni, hogy épp most hagyja el őt.

Fordulj vissza!, mondta magában a lánynak. De Helen nem tett 
így. Kilovagolt a kapun, eltűnt a reggeli párában, és egyszer sem 
nézett vissza. Magnus addig követte a menetet a tekintetével, 
amíg az utolsó Sutherland-zászló is el nem tűnt a szeme elől.

Bruce még mindig beszélt hozzá.
Azt akarta, hogy Magnus belépjen a titkos seregébe. Mac-

Kay-nek persze több se kellett, és csak annyit felelt: — Megteszem.
Bármit megtett volna, csak hogy eltűnhessen innen.


