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1. FEJEZET

Fel a kezekkel, drágám!
Felemelem a karom a fejem fölé.

– Jól van – mondja Grace, a kuzinom. – Ha ennél nem 
teszel hirtelenebb mozdulatot, talán a kebled is a helyén 
marad.

Nem mintha a keblemnek lenne más választása. Ô és a 
többi részem is bele van préselve egy krémszínû szaténból 
készült, könyörtelenül szoros képzôdménybe. Folyton a 
tükörbe pillantok, és egyre inkább egy olyan lány pillant 
vissza rám, aki nem én vagyok. Fekete fürtjeim feltûz-
ve egy gondosan tervezett kontyba, a nyakam szabadon. 
Már majdnem megfeledkeztem a bal kulcscsontom alatti 
anyajegyrôl. A kezem könyékig be van bugyolálva egy ra-
gyogó fehér kesztyûbe, aminek a ragyogása visszaköszön a 
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nyakamban sorakozó gyöngyökön. Katherine, a farmer-
lány valahol ott van a sok cicoma alatt – látom határozott 
állkapcsát, durva érintését és sötétszürke szemét, amely-
ben unalom tükrözôdik. Grace elégedetten méri végig a 
karomat – bár még látszanak az izmaim körvonalai, de 
mivel nincsenek használatban, egyre kevésbé tûnnek fe-
szesnek. Itt nincsenek vödrök, amiket cipelni kell, és a 
tûzifát is más aprítja helyettem. 

Vajon mit szólna Connor, ha látna most engem?
– El a kezekkel – motyogja Grace, miközben Elsie, az 

öltöztetônô, újabb hajtûvel fontoskodik. Ha nem forga-
tom a fejem túl gyorsan, lehet, hogy túléli a frizura az 
elôttünk álló estét. 

Grace hirtelen felsikolt, ahogy Stella éles csaholással 
kioson a szoknyája alól. 

– Katherine, drágám, nem fér a fejembe, miért ra-
gaszkodsz ehhez a korcshoz idebent.

– Mert szeretem, teljes szívembôl. – Meg mert az állatok-
ban legalább bízhatom, mondom magamban. Egy kutyában 
nincs semmi mû. – Különben nagyon odavan érted – 
teszem hozzá kedvesen.

– Ez nem kölcsönös. Tele van a ruhám a szôrével.
Elsie elszalad, hogy még egyet igazítson a kuzinom 

szoknyáján, így végre le tudok kuporodni, hogy megcsi-
kizzem Stella állát. Ajándékba kaptam George-tól, más-
nap, hogy megérkeztünk Angliába, és egyszerûen imá-
dom – ô az egyetlen, aki még nálam is slamposabb. 

Odamegyek az ablakhoz, és elhúzom a vastag brokát-
függönyt. Nézem a birtokot, ahogy elterül a februári al-
kony tompa fényében. Olyan, mint egy téli kárpit, tele 
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barnával és fakó zölddel. Dél felé, a horizonton túl ott a 
kôbánya, amely egykor lehetôvé tette, hogy annyi ház és 
minden más épülhessen a környéken. Néhány évtizede 
már nem használja senki, legalábbis George ezt mondta. 
Lefelé, a gyepen túl ott feketéllik a tó, mögötte pedig fák 
magasodnak, hogy kibéleljék a völgyet. A walthinghami 
erdôt kétszáz évvel ezelôtt telepítették, és több száz hol-
don terül el. Megérintem a kezemmel a hideg üveget, és 
hallgatom az esti éneket a madárház felôl. 

Mozgásra leszek figyelmes az erdô szélén, mintha vala-
ki a fák között szökellne.

– Valaki van a fák között – mutatok az erdô felé.
Grace odajön, mire azonban újra odanézek, már 

nincs ott senki. 
– Nem látok semmit – közli. 
– De én biztos vagyok benne, hogy…
– Egy szarvas lehetett. Néha idejönnek inni a tóhoz.
– Szerintem egy férfi volt – mondom, és addig me-

resztem a szemem, míg könnyezni nem kezd.
Az ablakban látom, hogy Grace hátrálni kezd. Majd 

újra kinézek, és látom, ahogyan a fák közül elôtûnik, és 
a házhoz vezetô úton közelít két kocsi. – A vendégeid! – 
jelenti ki Grace felvillanyozva. – Nem várattak sokat.

Az én vendégeim. Az ablaküveg hidege átitatja az uj-
jaimat, és megpillantom kísérteties, fekete szemû tükör-
képem az ablakban, ahogyan gúnyosan néz vissza rám. 
Elfordulok.

Grace tetôtôl talpig végigmér. 
– Ne ráncold a homlokod! Tökéletesen fogsz szere-

pelni.
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Egyáltalán nem szeretnék szerepelni, köszönöm szépen, gondolom 
magamban. Nem vagyok vándorcirkuszos.

Grace-t nyilvánvalóan megtévesztette erôltetett mo-
solyom. 

– Nagyon jól haladtál az elmúlt négy hét alatt, Kathe-
rine, igazi szenzáció leszel.

Még csak négy hete, hogy itt vagyok? Amerika és Con-
nor, mintha egy emberöltô választana el tôlük. Egy pil-
lanatra elfog a bûntudat. Nem azért, mert itt vagyok, ha-
nem mert máris felejtek. 

– Köszönöm – mondom. – Mindent, amit értem 
 teszel. 

Grace feláll, és a szoknyáját igazgatja. Ô is csipkét visel, 
csak az övé skarlátvörös, és magasabban van kivágva, mint 
az enyém. Bár kimondottan kérte, hogy tekintsek rá úgy, 
mintha a testvérem lenne, igazából apám generá ciójához 
tartozik – az ô unokatestvére. És úgy is viselkedik, mint 
egy fontoskodó nagynéni, miközben bevezet engem az 
angol társasági élet szövevényes és rejtélyes bugyraiba.

– Élveztem minden pillanatát – feleli. – Most megyek, 
beszélnem kell Mrs. Whitinggal. Te csak lazíts, és érezd 
jól magad: már úgyis átrágtuk magunkat mindenen, ami 
fontos. Gyere velem, Elsie!

Kiviharzik a szobából, mögötte a szolgálóval, én pedig 
magamra maradok. 

Mindenen, ami fontos. Feltételezem, a sok-sok szabályra 
gondol. Egy teljes hónapot töltött azzal, hogy belém verje 
ôket. Az evés szabályai, a táncolás szabályai, a beszélgetés 
szabályai. Hogyan kell öltözködni, pukedlizni, egyszóval: 
hogyan kell angol „lady”-nek lenni virginiai farmerlány 
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helyett. És persze: hogyan kell férjet fogni, hiszen min-
den út ide vezet.

Csak azt nem értem, hogyan tudnak ezek az emberek 
egyáltalán egyenesen menni, miközben ennyi szabály van 
a fejükben – de természetesen arra vonatkozó szabály is 
létezik, miként kell egyenesen menni.

Gyakorolni kezdek a tükör elôtt, egyik lábam a másik 
elé teszem, és próbálom a mozdulatot összehangoltan 
véghezvinni. Nehezebb, mint amilyennek tûnik. Mintha 
azon a hídon szeretnék átjutni, ami a Miller tavacska felé 
vezetô patak fölött ível át, és folyton csúszósak a deszkái. 
Egyetlen rossz mozdulat kellett csak ott is, és sárfürdô 
lett a vége. 

Három hónap telt el azóta, hogy Herman DeLaney, 
a városból érkezô ügyvéd megváltoztatta a sorsunkat. 
Mindenrôl a cége, a Cryer és Thompson gondoskodott 
– hogy eljussunk New Yorkba, és legyen hálókabinunk a 
St. Elizabethen. George és én csak sodródtunk az esemé-
nyekkel. Még most is elpirulok, ha belegondolok, milyen 
arcot vágott DeLaney, amikor megkérdeztem, mégis ki 
fogja ezt kifizetni. Természetesen maguk, Miss Randolph – vála-
szolta vigyorogva.

Nem hiszem, hogy bármelyikünk is túl sokat gondolt 
volna a Miller tavacskára vagy az egész életre, amit magunk 
mögött hagytunk. Edward és Lila szemtanúja volt köny-
nyes búcsúnknak, amint azt ígérgettük, hogy hamarosan 
viszontlátjuk egymást. De aztán hagytuk, hogy elragadja-
nak bennünket az események. Egy hónapos New York-i 
tartózkodásunk alatt inkább azon törtem a fejem, hogy 
kiismerjem magam a félelmetes utcákban, mint hogy be-
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legondoljak, mennyi minden változik. Azt hiszem, csak 
ennek a küzdelmes huszonnyolc napnak a végére esett le 
mindkettônknek, mibe is csöppentünk. Talán egyetlen 
gondtalan pillanatunk volt az egész utazás alatt, mégpe-
dig az, amikor koccintottunk az új évre egy üveg borral, 
amit Hermantól kaptunk. Írt egy sort is a címkére: Legyen 
1821 a siker éve!

George kénytelen volt legalább öt alkalommal elmagya-
rázni nekem azt az egyszerû, ám kissé valószínûtlennek 
tûnô tényt, hogy mi is a mi szerencsénk. A nagyapánk, akit 
nem is ismertünk, meghalt. Hetvenévesen leesett a lová-
ról, azonnal a nyakát törte, és szörnyethalt. Mivel apánk 
volt az egyetlen egyenes ági leszármazottja, így a vagyo-
nát mi örököltük. Na mármost, ahonnan mi jövünk, ott 
a jólétet egy másik szemszögbôl vizsgáljuk. Mindenkinek, 
akit ismertünk, beleértve Connort is, megvolt mindene: 
még ha az nem is tûnt valami soknak. Talán a McConnells 
családnak jobban ment, nekik nyolc lovuk és húsz hold 
földjük volt. Herman DeLaney, a csinos kis házával Man-
hattanben igazi milliomosnak tûnt a szemünkben.

Természetesen akkor még fogalmam sem volt, mit je-
lent az igazi vagyon.

– Mit keresel itt, Katherine Randolph? – suttogom. 
Stella felemelte a fejét a hangomra a kandalló mellôl. 

Otthon mindössze egyetlen kandallónk volt, ebben a 
házban tizenkettô van. Vagy itt ez a szoba, ami akko-
ra, mint otthon az egész házunk. Az ágynemû és a fa-
lak aranyszínûek, és vörös berakások díszítik, a szônyeg 
pedig annyira besüpped, hogy mezítláb rá sem mernék 
lépni. 


