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Harmadik fejezet

Michael Hurst naplójából:

Sohasem érzem magam olyan elevennek, mint amikor ott állok 
egy újonnan megnyitott sír vagy kripta előtt, egy új felfedezés kü-
szöbén. Ebben benne van a leletre bukkanás puszta izgalma, 
amelybe belevegyül a remény, hogy gazdag kincset találtunk. Visz-
szafojtott lélegzet, dübörgő szív, nyirkos tenyér, reszkető végtagok, 
a gyötrő remény és a csalódástól való fájdalmas félelem keveréke.

Olyan érzés ez, amit csak egy másik felfedező érthet meg 
teljesen.

— Bocsánat, uram, de fel kell kelnie. — Egy mély, kissé idegen 
kiejtésű hang zavarta meg Michael álmát.

Kinyitotta az egyik szemét, és igyekezett elűzni az abszurd 
álmot, amelyben Jane egy nagy selyempárnán ült, miközben 
szerelemtől bódult férfiak keringőztek a tiszteletére.

— Itt az idő, uram. — Ammon állt az ágynál, kezében Michael 
köntösével. A sötét szobát egyetlen lámpa világította meg.

Michaelt idegesítette, hogy felverték ebből az ostoba álom
ból, és felmordult. — Hány óra van?

— Mindjárt hat, uram. — Ammon hívogatóan meglebegtette 
a köntöst. — A tűznél megmelegítettem.

— Az ágy melegebb — felelte Michael, és lehunyta a szemét.
— A kávé is készen van.
— Az várhat.
A kávé gondolata csábító volt, de erősebben vonzotta az 

ágy. — Még alszom.
— Uram — sóhajtott fel Ammon —, nem szívesen szeretném 

felidegesíteni, de Miss Jane lent vár ránk.
Jane? Lent? Miért? — Ó, igen, én hívtam őt ide. — Hogy is jut-

hatott ilyesmi az eszembe? — De még sötét van.
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— Igen, uram. Miss Jane már fél órával ezelőtt megérkezett 
a kocsikkal, útra készen. Alig tudtam lebeszélni arról, uram, 
hogy feljöjjön, és ő ébressze fel önt.

Michael csak azért nevezett meg ilyen korai órát, hogy ug
rassa a lányt, de elfelejtette közölni vele, hogy csak tréfált. Az 
előző éjszaka nagy diadalt aratott, Devonshire megígérte, hogy 
támogatni fogja három következő expedícióját.

Három expedíció — gondolta a férfi boldogan. Három egész 
esztendeig nem kell kikeményített nyakkendőt viselnem.

Lentről erőteljes női hang hallatszott, amint sorban adta ki 
az utasításokat.

— Gondolom, Jane már az egész hadsereget mozgósította — 
dörzsölte meg a szemét Michael.

Ammon turbános feje bólintott. — Ha hadsereg alatt ön rám 
és a többi szolgára gondol, akkor a válasz igen. Mind készen ál
lunk. Mindenki kész, kivéve önt.

— Nem tervezem az indulást, amíg kényelmesen meg nem 
reggelizem, így hát mindnyájan tovább várakoztok.

— Uram, Miss Jane azt üzeni, hogy ha tíz percen belül nem 
lesz lent, akkor ő maga jön fel önért. — Ammon hangjában némi 
tisztelet rejlett, amikor közölte: — A nagy állóóra előtt áll, és 
számlálja a perceket.

— A pokolba azzal a nővel! Sohasem találkoztam nála dur
vább, követelőzőbb némberrel...

Ammon meglengette a selyemköntöst, a zizegés valószínű
leg finom rosszallást fejezett ki. Jane mindig is azt állította, hogy 
az egyiptomi kultúra kifinomult volt, de erélyes. Michael hajlott 
rá, hogy egyetértsen vele.

Rosszkedvűen felkönyökölt, és elsöpörte a homlokából a 
haját. — Mondj egyetlen jó okot arra, hogy miért kellene feltá
pászkodnom az ágyból!

— Nyolc percen belül Miss Jane úgy fog ránk támadni, mint 
egy sáskajárás. Ennek nem örülnék. — Ammon sötét tekintete 
találkozott Michaelével. — Ezt ön sem kívánhatja.

— Azt mondtad, van tíz percem.
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— Még lent voltam, amikor tíz percet mondott. Feljöttem, 
letettem a tálcát az ágya mellé, és...

— Rendben van, rendben. A pokolba veled, felkelek. — Azzal 
felült, és morogva beletúrt a hajába. — Miss Jane egyre önfejűbb 
és szemtelenebb.

— Ó, igen. De ha ön egyszer felébred, majd megmutatja 
neki, hogy ki az úr a háznál. — Bár Ammon hangja nyugtatóan 
csengett, Michaelnek az volt a benyomása, hogy az inas maga 
sem hiszi el a saját szavait.

Beleszimatolt a levegőbe: — Szalonna?
— Igen — felelte Ammon elítélően. — Miss Jane ragaszkodott 

hozzá.
Michael mindenben szabad kezet adott Janenek, és a lány 

felelt azért, hogy az ő élete kényelmes legyen. Ő gondoskodott 
arról, hogy nagyszerű fogásokat egyen az expedíciók alatt, sőt 
néha még itt, a házában is. Mielőtt Jane csatlakozott volna hozzá, 
olyan borzalmas ételeket kapott, hogy attól tartott, éhen fog hal
ni. Amióta a lány megjelent, már csak attól kellett tartania, hogy 
el ne hízzon. Ez az egész megérte, hogy elviselje érte a felfedező
társai célzásait és durva megjegyzéseit, amelyeket akkor vágtak 
a fejéhez, amikor megtudták, hogy nő munkatársa van. Sajnála
tos módon még a jól nevelt férfiak is vakok és bolondok néha.

Michaelnek korgott a gyomra, így hát felállt, kinyújtózott, és 
hagyta, hogy Ammon végre ráadja a köntösét. Odasétált a reg
gelizőtálcához, és fellelkesült a tányérok látványától.

— Én készítettem a kávét — töltötte meg a csészét Ammon 
egy kis kancsóból, a kávé illata azonnal terjengeni kezdett a le
vegőben.

Finom és erős, senki sem tud olyat főzni, mint Ammon. Mi
chael nem tudta, hogyan készíti, de minden egyes csésze forró 
és erős volt, meg annyira keserű, hogy elkábította a nyelvet és 
felébresztette a testet.

Felemelte a csészét, és belekóstolt. — Ammon, te igazi mű
vész vagy.

Az inas láthatóan elégedett volt.
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Michaelre rátört az éhség, így azonnal hozzáfogott a regge
lihez. Pár perc alatt végzett a szalonnával, a tojással, a sós he
ringgel, és már a narancslekvárt kente a pirítósra. Talán jó ötlet, 
ha korán indulnak. Majd alszik a hintóban, és Jane gondoskodik 
róla, hogy a kellő sebességgel utazzanak.

— Gondolom, már minden be van csomagolva az útra.
— Igen, uram. Miss Janenel a múlt éjszaka elvégeztük a 

munka zömét.
— Rendben. Vedd elő a ruháimat, de a borotva nem kell. 

Nem fogok megborotválkozni. — Ez mindig idegesítette Janet. 
Megérdemli. Hogy mer betolakodni az álmaimba, ahová nem 
hívtam meg?

A kávéscsésze pereme felett Ammonra nézett. — Tegnap 
éjjel a bálban észrevetted azt a férfit, aki olyan nagy figyelmet 
szentelt Miss Janenek?

— Melyiket, uram?
— Mit akarsz azzal mondani, hogy melyiket? — tette le a csé

szét Michael.
Ammon megvonta a vállát. — Nem észleltem, hogy több fi

gyelmet szenteltek volna neki, mint amennyiben általában ré
szesül.

— Mikor láttál olyan férfiakat, akik a figyelmükkel tüntették 
ki Miss Janet? — kérdezte Michael.

Ammon elgondolkodva csücsörített. — Nos, ott voltak a te
vekereskedők, amikor elindultunk Alexandriából. Azt szerették 
volna tudni, hány teve az ára.

— Igen, de őket azért érdekelte, mert tetszett nekik, aho
gyan lovagol. Folyton erről beszéltek, és nem azért, mert... — Mi
chael a levegőbe emelte a kezét.

— ...mert vonzónak találták?
— Hívd, ahogy akarod. Én személy szerint nem adnék öt te

vét sem érte.
Ammon felvonta a szemöldökét.
— Jó, jó, adnék érte öt tevét, de csak azért, mert olyan jó 

ezekben a dolgokban — intett az üres reggelizőtálca felé.
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— Nagyon jó szervező is, de biztosíthatom, hogy a teveke
reskedők nem azért akarták megvenni, hogy megszervezzen 
nekik valamit. Őket a nő érdekelte. Ahogy a szúfit is, aki önt 
fogságban tartotta. Ő is nagyon odavolt a kisasszonyért, ha jól 
emlékszem.

— Ne is emlékeztess a szúfira! Olyan bolond volt, mint egy 
núbiai. Nekem kellett kimenteni Janet az éjszaka közepén az 
erődjéből, a fejemet is kockára tettem érte.

— Nem lett volna szabad táncolnia a szúfi előtt — jelentette 
ki ünnepélyesen Ammon.

— Én figyelmeztettem, de nagyon elszánt volt. Az a bolond 
nő azt hitte, hogy meg tudja szerezni a szúfi kegyét a rabságom 
alatt. Micsoda ostoba, kelekótya ötlet volt! Ráadásul borzalmas 
táncos, még a ritmust sem tudja tartani. Még szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, hogy az előadás mulattatta a szúfit, és 
nem rendelte el ott rögön a kivégzésünket.

— Nem, helyette szonettet írt a kisasszony ajkához, és meg 
akarta vásárolni őt egy doboz ékszerért.

— Valószínűleg részeg volt.
— A szúfi nem iszik, a vallása tiltja.
— Honnan a csudából tudhattam volna, hogy az az őrült fér

fi mit gondol? — mordult fel Michael.
— Nagyon vallásos ember volt.
— Aki úgy akarta megvásárolni a munkatársamat, mint egy 

lovat!
Ammon szó nélkül a szekrényhez lépett, és elővette az ura 

ruháit.
Michael megdörzsölte a szemét, nem tudta, mitől, de ideges 

volt. Ma reggel megzavart az az átkozott álom. — Ma reggel rossz 
kedvemben vagyok. Bocsánatot kérek a modoromért.

— Értem, uram. — Ammon az ágyra terítette a ruhákat. — Ha 
megkérdezhetem, miért keltette fel az érdeklődését ez a téma? 
Ön általában észre sem veszi Miss Janet.

— Most sem veszek róla tudomást, de tegnap este a bálban 
volt egy férfi, aki úgy nézett rá, mint... — Michael kereste a sza
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vakat. — Nem mintha vonzó lenne, persze. De úgy nézett rá, 
mintha érdekelné.

— És ön sohasem látta őt ilyen szemmel?
— Hogyan tettem volna? Ő csak Jane. — Széttárta a kezét, 

mint aki tudja, hogy a szavai nem fejezik jól ki a véleményét, de 
nem jutott más az eszébe.

Ammon láthatólag egyetértett, mert szelíden lehajtotta a 
fejét. — Valóban, uram.

— Talán több figyelmet kellett volna szentelnem neki. Most, 
hogy megemlítetted a tevekereskedőket és a szúfit...

— És a szíriai aranyművest, Indiában a nábob fiát és azt a 
gazdag kereskedőt, akivel akkor találkoztunk, amikor átszeltük 
a Szaharát. Biztosan voltak még mások is, de ők azok, akik szó
vá is tették a dolgot.

Michael nagyra nyitotta a szemét. — Őket mind érdekelte 
Jane?

Ammon bólintott.
— Ördög és pokol. Én minderről semmit sem tudtam.
— Mert nem önt környékezték meg, hanem a kisasszonyt.
— Micsoda? Ajánlatokat tettek neki?
— Uram, a kisasszony nem rabszolga. Ha el kívánta volna 

hagyni önt, elég lett volna csak kijelentenie. — Ammon megvon
ta a vállát. — Ajánlatokat tettek neki, ám a kisasszony nem fo
gadta el őket.

— Ajánlatokat! Tökéletesen megértem, ha alkalmazni akarták.
— Nem, uram. Bár pénzt is felajánlottak, szó sem volt arról, 

hogy „alkalmazzák”, ahogyan ön mondja. Arra vágytak, hogy a 
kisasszony az övék legyen. Maguknak akarták.

Michael igyekezett erre az újdonságra összpontosítani. — 
Gondolom, örülhetek, hogy nem csalogatták el tőlem egy expe
díció közepén.

— Ó, önnek nincs félnivalója.
— Remélem is. Végül is csak számít valamit a hűség.
— Ön igazán jól megfizeti. — Ammon újratöltötte Michael 

csészéjét, és nem is tudta, mennyire összekavarta a gazdája 
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gondolatait. — És ön az ő hazájából való. Az is számít, efelől biz
tos vagyok. Láthatóan kevésbé ideges az ön jelenlétében, mint 
bárki máséban.

Michael morgott valamit, ivott egy kis kávét, és azon töp
rengett, miért érzi magát egyre rosszabb kedvűnek. Jane hálás 
lehet, hogy évekkel ezelőtt felvette. Azóta is döbbenetesen ma
gas fizetést ad neki, remek munkafeltételeket biztosít, nem is 
beszélve arról, hogy izgalmas expedíciókban vehet részt. Ezenkí
vül sohasem terhelte érzéki ajánlatokkal, miközben biztos volt 
benne, hogy a többi, meglehetősen durva felfedezőtől bizonyá
ra kapott volna ilyesmiket is.

Ennek ellenére bosszantotta, hogy az egyik alkalmazottját 
megbámulták a jelenlétében, és ő ezt észre sem vette. Ami azon
ban még jobban kikezdte az idegeit, az volt, hogy a lány sohasem 
említette neki az ajánlatokat. Egyetlenegyszer sem. — A pokolba 
is, a szolgáktól kell megtudnom? — morogta a kávéja felett.

Lentről felhallatszott egy óra ütése. — Mr. Hurst! — hallat
szott egy éles női hang.

Michael olyan erővel csapta le a csészéjét, hogy az táncolt 
a csészealjban, elhajította az asztalkendőjét, és olyan gyorsan 
állt fel, hogy felborult a széke. Az ajtóhoz sietett, kitárta. — Egy 
átkozott perc múlva lent leszek!

Pillanatnyi szünet után ezt lehetett hallani: — De valóban 
csak egy perc, mert ha nekem fel kellett kelnem ilyen korán, 
akkor önnek is.

— Mindenható Ré, hát ki az úr ebben a házban? Addig fog 
várni, amíg el nem készülök — csapta be Michael az ajtót. — 
Mennyire bosszant ez a nő!

Ammon az ágy mellé tette a gazdája csizmáját, ám bölcsen 
egy szót sem szólt, Michael pedig öltözködni kezdett a feszült 
csendben.

Pár perc alatt elkészült, a zsebébe csúsztatta az olvasó
szemüvegét, és ledübörgött a lépcsőn.

— Jó reggelt, Hurst! — lépett elő Jane. Idegesítően vidám volt. 
A szokásos szürke ruháját viselte, barna prémes köpenye a nya
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kánál volt összekapcsolva, a kalapját a kesztyűs kezében tartot
ta. — Épp most mondtam Snapenek, hogy nem sokáig leszünk 
távol, mert tudjuk, hova megyünk, csak megszerezzük az amu
lettet, és utána...

— Snape — szólt Michael a komornyikjához, és igyekezett 
tudomást sem venni Jane lelkes fecsegéséről. — Küldjön egy 
inast a szobámba a csomagjaimért!

— Igenis, uram. — A komornyik meghajolt, elsietett, és két 
inast küldött fel Michael szobájába.

— Elfelejtett megborotválkozni — nézett Jane Michaelre.
Michael megdörzsölte borostás arcát. — Nem felejtettem el. 

Úgy döntöttem, nem borotválkozom. Végül is ez az én arcom.
— Hm. — Michael csalódására a lány csak megvonta a vállát, 

és továbbra is bosszantó vidámsággal beszélt. — Nagyon kelle
mes lesz ma az idő az utazáshoz.

A férfi nem válaszolt.
Jane kimutatott az ablakon a sötétbe. — Ma reggel egy kicsit 

ködös és hideg az idő, de biztos vagyok benne, hogy jobbra for
dul, amikor már a rögös földúton döcögünk, hogy a csontjaink is 
zörögnek majd belé.

— Nagyszerűen hangzik.
— Biztosan az lesz. Még énekelhetek is egy kicsit, hogy eny

hítsem az utazás unalmát.
— Jane!
— Igen? — vonta fel a szemöldökét a lány.
— Ha csak egyetlen hangot is eldúdol, a szájába tömöm a 

kesztyűjét.
— Nocsak, nocsak — Jane színpadiasan szomorú arcot vágott. 

— Hát így állunk?
A férfi ránézett.
A lány nagyot sóhajtott, feltette a kalapját, a szalagok ott 

lógtak a füle mellett. — Rendben van, megpróbálok nyugodtabb 
lenni. Természetesen nem ígérhetek semmit, de meg fogom 
próbálni.

— Azt jól teszi.
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— Különben? — vonta fel a szemöldökét Jane, és meglenget
te a férfi előtt az egyik kesztyűjét.

Michael jól láthatta a lány szeméből, hogy nem hiszi el a 
szavait. Azt kívánta, bárcsak eszébe jutna egy hihetőbb fenye
getés, ami letörölné azt a kihívó mosolyt az arcáról.

Szerencsére még mielőtt bármit mondott volna, a két inas 
leért a sok dugig tömött útitáskával, Snape pedig odahozta a 
gazdája kabátját, kalapját, kesztyűjét. Michael néhány utasítást 
adott a háza népének, bár a személyzet elnéző tekintetéből lát
ta, hogy Jane már mindent elmondott nekik.

Ettől még mérgesebb lett, sarkon fordult, és elindult a vára
kozó hintó felé, hátra se nézett, hogy idegesítő munkatársa kö
vetie, vagy sem.

Egy pillantást vetett a felsorakozott kocsikra, és ettől a 
rosszkedvén átütött az elégedettség érzése. Jane végrehajtotta 
a szokásos varázslatot. Az úti hintóra felrakták a ládáit és a bő
röndjeit. Mögötte két kisebb kocsi várt Ammonra és a többi 
szolgára, hogy azonnal követhessék a hintót.

— Itt vagyunk — mondta könnyedén Jane, amikor odaért mel
lé. A szavait kis párafelhők kísérték a hűvös reggeli levegőben. — 
Nos, indulunk a Hurstamulettért! Képzelem, milyen izgatott.

Michael megsemmisítő tekintetet vetett rá.
Jane megveregette Michael karját, mintha egy kisgyermek 

volna, és biztató hangon így szólt: — Biztos vagyok benne, hogy 
ha már úton leszünk, felébred önben a kalandvágy.

— Bennem délig nem ébred fel semmiféle kalandvágy.
— De hiszen ön ragaszkodott ahhoz, hogy reggel hatkor in

duljunk. — A lány hangja most élesebben csengett, távol állt at
tól az erőltetett vidámságtól, amellyel eddig idegesíteni akarta 
Michaelt.

A férfi összehúzott szemmel végigmérte, és remélte, hogy 
álmos agya képes lesz valamilyen módon visszavágni. Ehelyett 
azt figyelte, hogyan fogja keretbe a szemüvege a mahagó
niszínű szemét, amelyben aranyos foltok villantak, és amelyet 
sűrű pillák öveztek. Ez a szem vonzotta a tevekereskedőket? 
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Vagy a szájára figyeltek fel, a felsőnél jobban előrebiggyedő 
alsó ajkára és...

Fogcsikorgatva elfordult. Amikor beült a hintóba, a kocsis 
megszólította: — Bocsásson meg, uram, de Miss SmytheHaugh
ton nem mondta még meg, hova is megyünk.

— De igen — szólt közbe azonnal Jane. — Doverbe utazunk, és 
onnan...

— Nem, nem oda megyünk — mondta Michael.
A lány rámeredt. — De a térkép szerint... — Gyors pillantást 

vetett a kocsisra, majd halkan folytatta: — A térkép szerint Dover 
mellett kell keresnünk egy szigetet.

— Nem jól tudtuk.
— De ön is azt mondta.
— Szálljon be a kocsiba! — Michael a kocsishoz fordult. — Tur

ner, induljon el észak felé! Skóciába megyünk.
— Igenis, uram — válaszolta készségesen Turner. — És ott 

pontosabban?
— A nyugati partra, Oban kikötővárosba. Nem váltunk lovat, 

amíg csak nem találunk megfelelő állatokat, ezért ne hajszolja őket.
— Ahogyan óhajtja, uram — hajolt meg a kocsis.
Michael elfoglalta a helyét, és a térdére terítette a takaróját. 

Az ajtó azonban még nyitva maradt.
Michael várt, megborzongott, ahogyan a hideg beáramlott 

a hintó belsejébe, majd egy idő után kihajolt az inashoz, aki a 
kocsiajtót tartotta, közben Jane mozdulatlanul állt a járdán.

Úgy állt ott, ahogyan ott hagyta, összekulcsolva maga előtt 
a kezét, tágra nyílt szemmel, mintha kővé vált volna a meglepe
téstől. — Jane, nem jön? — kérdezte a férfi türelmetlenül.

Jane pislogott, mintha álmából ébresztették volna fel. — Ho
gyan? Ó, igen. Hát persze. Én csak... — Megrázta a fejét, mintha 
bizonyos gondolatokat szeretett volna elhessegetni, és elindult, 
de nem a szokásos frissességével.

A férfi visszahúzódott, és nézte, hogyan segíti be az inas 
Janet a kocsiba. Az ajtó bezárult, a hintó zötykölődve elindult 
Londonból kifelé a sötét, hűvös reggelben.



47

Michael ismét befészkelte magát a sarokba, és kinyújtotta 
a lábát a meleg takaró alatt. Látta, hogy Jane tökéletesen moz
dulatlanul ül, kesztyűs kezét összefonva, komoly arckifejezéssel. 
Ahogyan a kocsi haladt előre, a férfi rájött, hogy még sohasem 
látta ilyen hosszú ideig mozdulatlanul ülni.

Igyekezett megőrizni a csendet, amíg bírta, de végül kibök
te a kérdést: — Mi a baj?

— Semmi.
— Ne próbáljon becsapni. Ön nagyon felindult. Látom, ne is 

próbálja tagadni.
— Nem vagyok felindulva. Csak... meglepett. Mikor változtat

ta meg az úti célt? A térkép jelzései Angliára vonatkoztak, nem 
Skóciára.

— Igen, ha szabályosan értelmezzük a térképet.
— És tévedtünk? — kérdezte Jane.
— Ne nézzen ilyen meglepődve, hiszen ön javasolta, hogy 

vizsgáltassuk meg egy szakértővel a számításainkat.
— Amikor ezt javasoltam, ön azonnal rávágta: „Sületlenség!”
A férfi megvonta a vállát. — Némi megfontolás után úgy 

döntöttem, hogy megéri az erőfeszítést, és elküldtem a térképet 
egy szakértőhöz elemzésre. Csak szeretném hangsúlyozni, hogy 
mi nem hibáztunk.

— Nem?
— Nem. Szándékosan félrevezettek bennünket. A térkép raj

zolója kódokat rejtett el a térképen, amelyek hozzásegítenek az 
értelmezéséhez..

— Akkor hát nem vettünk figyelembe valamit?
— Pontosan. A szerző aztán még egyszer bebiztosította ma

gát, hogy senki se törhesse fel a kódokat, azzal, hogy az egész 
térképet fordítva rajzolta meg.

— Fordítva? Ez ördögi!
— Én is így gondoltam — mondta elégedetten Michael. — Bi

zonyos mértékig ez igazolja a térkép érvényességét.
A lány felvonta a szemöldökét, majd elgondolkozva így 

szólt: — Senki sem venne ekkora fáradságot, hogy ezt egy hamis 
térképpel csinálja végig.
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— Erről van szó. Mi azt hittük, hogy az a sziget, ahol az amu
lett található, Anglia északi partjainál fekszik, miközben Skócia 
déli partjainál található. Egy sziget, amely egykor...

— Miféle sziget?
A férfit meglepte a lány éles hangja. — Ide akarok kilyukad

ni. A szakértő, bizonyos Palmer, akire ön is emlékezhet, mert ő 
segített nekünk két éve a régi Alexandria térképeinek a meg
fejtésében, azt mondta, hogy a térkép a Hebridák egyik szigetét 
ábrázolja.

A lány összerezzent.
Michael csak bámulta. Azok alatt az évek alatt, amelyeket 

együtt töltöttek, még sohasem látta, hogy remegett volna. Ak
kor sem, amikor a sivatagban rablók próbálták elrabolni a kara
vánjukat, és csak úgy repkedtek a golyók, akkor sem, amikor 
egy heves monszun azzal fenyegette őket, hogy a szél és a sza
kadó eső elsöpri őket. — Jane, mi a baj?

— Semmi, én csak... — Azzal kihúzta magát az ülésen, és az 
arca nyájas kifejezést öltött. — Az évnek ebben a részében igen
csak hideg lesz a Hebridákon.

— Nincs kétségem, hogy borzalmas lesz. Mitől riadt meg?
Sajnálatos módon a lány visszaszerezte az önuralmát, és hi

deg, értetlen pillantást vetett a férfira, bár az arca kipirult. — 
Nem riadtam meg.

— De igen.
— Nem, szó sincs róla — felelte éles hangon Jane.
A férfi összevonta a szemöldökét. Faggassa tovább? Vagy 

akkor csak még jobban bezárkózik, és nem lesz hajlandó be
szélni a témáról?

Ha valamit biztosan tudott Janeről, az az volt, hogy nem 
viselte el, ha a titkairól kérdezték. Kettejük között ez természe
tesen eddig nem került szóba, mert mostanáig Michael soha
sem kérdezett tőle semmi fontosat. De az évek során többször 
is láthatta, hogy nemegyszer minden lelkifurdalás nélkül elbo
csátott egy kíváncsiskodó teherhordót vagy egy érdeklődő úti
társat. Akkor csak arra gondolt, hogy Jane szemtelennek találta 
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a kérdéseket, éppúgy, ahogyan ő is. Most azonban elgondolko
zott, hátha volt e mögött valami több is. Talán a lány mindvégig 
titkolt valamit előle.

Jane merev tekintete meggyőzte, hogy várja ki a sorát. 
— Örülök, hogy időben felfedeztük a tévedésünket a térkép ér
telmezésével kapcsolatban, még mielőtt elhagytuk volna a vá
rost, és rossz irányban indultunk volna.

A lány biccentett, de továbbra is a ruhája kézelőjével ját
szott. — Én is.

Nem mondott többet, bár egyre idegesebben gyűrögette 
a ruháját, és ideoda mocorgott az ülésen. Végül megszólalt: 
— Hurst, biztos ebben? Palmer kiváló kartográfus, de nem tu
dom, volte elegendő ideje a térkép tanulmányozására.

— Teljesen biztos vagyok benne. Amit mond, tökéletesen 
illik ide. Nézze meg a saját szemével! — Azzal kinyitotta az ülés 
alatti ládát. Pár percig keresgélt, majd előhúzott egy kis zacskót. 
Bezárta a ládát, a zacskóból elővett három egyforma, hosszúkás 
ónixdobozt. — Nézze csak ezeket!

Hüvelykujja egyetlen mozdulatával kinyitotta az első do
bozt, amely a kis csuklópántok révén lappá nyílt. Aztán ezt 
megismételte a másik két dobozzal is. Amikor mind a három 
lappá alakult, egyetlen nagyobb lemezzé kapcsolta őket össze. 
— Mi így értelmeztük ezt, ám mindvégig fordítva kellett volna. 
Azt hittük, Anglia északkeleti partját ábrázolja, de nem ez a 
helyzet. Ehelyett — és megfordította a térképet — Skócia délnyu
gati partjáról van szó.

Jane átvette a térképet, és a halvány fény felé tartotta, rá
bámult, majd megfordította.

A szemüvege mögött tágra nyílt a szeme.
Michael hátradőlt az ülés párnáin. — Most már ön is láthatja. 

Az amulett a Hebridák egyik kis szigetén található, amelynek a 
neve...

— Barra — mondta suttogva a lány. A térképre bámult, de 
látszott a szemén, hogy nem is látja.

— Mi a baj? — kérdezte aggódva Michael.
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A lány pislogott. Egyszer. Kétszer. Lassan a férfira emelte 
a tekintetét. — Barra — ismételte meg, és csodálkozás rejlett a 
hangjában.

A férfi a sápadt arcot fürkészte. — Ön ismeri ezt a szigetet?
Jane kihúzta magát, az ujjai láthatóan még jobban szorítot

ták a térképet, majd megrázta a fejét. — Nem. — Olyan nyoma
tékkal ejtette ki a szót, mintha az elegendő lenne ahhoz, hogy 
eltörölje az igazságot.

Nos, most ki kell találnom, miről is van itt szó. Michael össze
fonta a karját. — Honnan ismeri ezt a szigetet?

A lány ismét a térképre meredt, a gondolatai láthatóan 
messzire jártak.

Michael türelmetlenül előrehajolt. — Jane, mit tud Barráról?
A lány nem válaszolt, Michael a térdére tette a kezét. — Jane?
Jane arca megmerevedett, a pillantása a térdén fekvő kézre 

esett. — Ha lehetséges, legyen szíves elvenni onnan a kezét.
Michael engedelmeskedett, bár össze kellett szorítania a fo

gát, hogy ne csattanjon fel hevesen. — Honnan ismeri ezt a szi
getet? És ne próbálja azt állítani, hogy nem ismeri, mert nem 
hiszem el.

A lány idegességében a szája szélét rágta. — Én nem állítok 
semmit. Egyszerűen olyasmiről van szó, amiről nem vagyok haj
landó beszélni. Elismerem, hogy ismerős vagyok a szigeten, és 
önnek éppen elég ennyit tudni.

A férfi összefonta a karját, és kérdőn nézett rá.
Jane elgyötörten felsóhajtott. — Soksok éve nem jártam 

Barra szigetén. Az információim zöme régi, és ezért nincs jelen
tőségük.

— Azt majd én eldöntöm. Azt sem tudtam, hogy járt valaha 
Skóciában.

— Nos, jártam — felelte Jane, szokatlanul lágy hangon, a te
kintete a távolba veszett. — Úgy biza’, jártam, de az már nagyon 
régen volt.

Úgy biza’? Mióta mondja Jane igen helyett azt, hogy úgy 
biza’? Ez a dolog kezd egyre érdekesebbé válni. — És milyen ré
gen járt ott?
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A lány ránézett, tekintetében óvatosság bujkált, miközben 
az ujjaival a térképet ütögette. — Ön tehát azt gondolja, hogy a 
Hurstamulett Barrán van?

Jane igyekezett témát váltani, Michael hagyta — egy kis időre.
— Biztos vagyok benne. Ha most helyesen értelmezem a 

térképet, akkor a sziget legdélibb csücskén levő barlangok rejtik 
a keresett tárgyat.

— A déli barlangok — mormolta a lány, a térképet nézte, de 
mintha a barlangok jelentek volna meg a szeme előtt. — Már ré
gen nem gondoltam azokra a barlangokra, de most, hogy említi 
őket, valóban csodásan el lehet ott rejteni valamit.

Tehát ismeri a barlangokat. Nagyon érdekes. — És mit tud 
ezekről a barlangokról?

— A parton sorakoznak, és veszedelmesek.
— Ön járt bennük?
— Egyszer. — Azzal felvonta a szemöldökét, és a térképre né

zett. Kesztyűs ujjával egy vonalat húzott a térképen. — Ősi jelek 
vannak felvésve a legnagyobb barlang felső peremére. Furcsa, 
szerintem igen régi jelek.

— És milyenek?
— Nem emlékszem már pontosan, nagyon fiatal voltam, 

amikor utoljára ott jártam, és... — Találkozott a tekintetük, a lány 
barna szeme aranyszínben csillogott a feltámadt érdeklődéstől. 
— Hurst, úgy véli, bármit is rejtenek a barlangok, egyenesen el 
fognak vezetni bennünket az amuletthez?

— Fogadok a jobb kezembe, hogy az amulett ott van valahol 
ezen a nyavalyás szigeten, valószínűleg a barlangok közelében.

Jane összekulcsolta a kezét, a tekintete lelkes volt. — Fan
tasztikus! És ha arra gondolok, fiatalkoromban egyszer majd
nem csapdába estem az egyik barlangban.

— Mennyire volt fiatal?
— Hat vagy hétéves.
Michael megpróbálta elképzelni: ott állt előtte egy hatéves 

kislány, hosszú, barna copffal és hatalmas szemekkel.
Jane a meglepetéstől csak a fejét rázta. — Évszázadokon át 
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azt rebesgették, hogy a barlangok kincset rejtenek, de... — Fur
csán felnevetett. — Minden lehetséges hely közül éppen Barra 
szigete! Ezt egyszerűen nem tudom elhinni.

— Miért olyan furcsa ez?
Jane ránézett a szemüvegén keresztül, Michael egy pillanat

ra azt hitte, hogy magyarázatot kap, de ehelyett a lány szeme a 
sűrű pillák mögé rejtőzött. Jane szétszedte a térképet, össze
hajtogatta a dobozokat, betette a zsákba, és mindent visszara
kott a kocsi ülése alá. — A sziget nagyon kedves, de kicsi. Ha ott 
van az amulett, nem lesz nehéz megtalálni. Ha jól megterve
zünk mindent, nem egészen két nap alatt készen lehetünk.

Kedves kis fontoskodó bogárkám, mit rejtegetsz? Akármi is 
az, nyilvánvalónak tűnik, hogy nem szeretnéd, ha én megtudnám 
— vagy bárki más. Nos, hát megpróbál majd nagyon ügyes lenni. 
Eljött az ideje az egyenes kérdéseknek. — Tehát nem akarja el
mondani nekem, hogyan került kapcsolatba ezzel a szigettel?

— Van ennek valami jelentősége? — kérdezett vissza a lány.
— Igen, van, a pokolba is! — Michael megvonta a vállát. — Ez 

egy nagyon egyszerű kérdés, miért ne adna rá választ?
Jane jókedvűen elhúzta a száját. — Már négy éve ismerjük 

egymást, és ön sohasem tett fel nekem egyetlen kérdést sem a 
magánéletemről.

— Dehogynem.
— Akkor mondja meg, mikor van a születésnapom!
Michael megpróbálta felidézni a választ, de nem jutott sem

mire. — Ön sem tudja, mikor van az enyém — vágott vissza mor
cosan.

— Ön április 2án született. És mit tud a családomról? Hány 
testvérem van?

— Egy sincs. Ha valaki ilyen fölényes, parancsoló modorú, 
annak nem lehetnek testvérei.

Jane felnevetett, a férfi is elhúzta a száját. — Van benne va
lami — mondta a lány. — És véletlenül el is találta...

— Látja!
— De ez puszta szerencse, nem tudás.
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— Ön sem tud rólam ilyen dolgokat.
— Van két bátyja és három nővére. Az apja lelkész, és az 

anyja nagyszerű, terjedelmes leveleket ír az itáliai utazásaikról. 
— Jane diadalmasan nézett rá. — Nos, mit szól hozzá?

— Mindezt abban a sorozatban olvashatta, amit Mary ír a 
nevem alatt. Biztos vagyok benne, hogy amikor éppen nem kro
kodilokról és nyílhegyekről ír, akkor a családi ügyeket fecsegi ki.

— Ami azt illeti, Mary csak ritkán említi a családjukat. Igyek
szik önre és az expedícióira összpontosítani. Ezt persze tudná, ha 
valaha is vette volna a fáradságot, és elolvasta volna Mary cikkeit.

— Nem látom be, mi szükségem volna rá. — Michael meg
dörzsölte az állát, és érezte a szúrós borostát. — Feltételezem, ön 
azt gondolja, hogy több figyelmet kellett volna szentelnem a 
magánéletének.

— Nem.
— De hiszen azt mondta...
— Én csak annyit mondtam, hogy önt nem érdekli az ilyes

mi, és én ezzel teljesen elégedett vagyok. Valójában azt szeret
ném, ha minden úgy maradna, ahogyan eddig volt, ez kielégítő 
lenne mindkettőnk számára.

A lány hangjából kiérezhető izgalom hatására Michael hirte
len óvatosan felnézett. Jane zaklatottnak tűnt, és Isten a tudója, 
hogy ő nem szeretne megválni a reggeli finom sült szalonnájától.

Másrészt azonban fúrta az oldalát a kíváncsiság. Ez az egész 
egyre érdekesebbé vált. Felébredt a benne rejlő vadász. Szürke 
kisegér munkatársa — csak a külseje volt ilyen, nem a viselkedé
se — titkol valamit. És éppen őelőle.

Meg volt döbbenve, és nőttönnőtt benne az érdeklődés. 
Két nappal korábban azt hitte, jól ismeri ezt a nőt. Talán min
denki másnál jobban. Most töpreng valamin, aminek köze van 
Barra szigetéhez. Az elszánt, makacs arckifejezése pedig arról 
árulkodott, hogy nem kis ügyességre lesz szüksége, ha elő akar
ja csalogatni belőle a válaszokat.

Michael igyekezett ellazulni az ülésen, és közömbösnek 
mutatkozni, persze a valóságban egyáltalán nem volt az. — Jane, 
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ne legyen ostoba! Semmit sem kérdeznék többé, ha elmesélné, 
mi a kapcsolata a szigettel. Utána békén hagynám.

— Nem nevezném kapcsolatnak.
— Azt majd én eldöntöm. Semmi más okból nem érdeklő

döm a története iránt, csak arra gondolok, hasznunkra válhat, 
hogy ismeri a szigetet.

— Igen, ez valószínűleg igaz — nézett rá óvatosan Jane.
— Még jó, hogy elismeri, hogy igazam van. Most mondja el 

nekem, mit tud Barráról, és én nem teszek fel több kérdést. — 
Egyelőre.

A lány lepillantott az ölében összekulcsolt kezére, sűrű pillái 
árnyékot vetettek az arcára. Végül elgondolkozva a férfira né
zett. — Valójában nem sokat tudok. Nagyon régen jártam ott.

— Nem hinném, hogy sok minden változott volna ott, ami
óta távozott onnan. Nem olyan idős. Vagy mégis? — kérdezte 
Michael az állát dörzsölve.

A lány elmosolyodott. — Nem, nem vagyok olyan öreg. És 
értem, mire gondol. Nem sok minden változik a világnak egy 
ilyen félreeső szögletében. Mintha megállna az idő. — Elgondol
kodva bólintott, a szeme olyan mélybarna volt, mint a bársony. 
— Talán egykét emlékem a segítségünkre lehet.

Miért nem vettem észre eddig a szemét? Százszor, nem, ezer-
szer is láttam, és eddig még sohasem figyeltem meg a színét.

— Miért bámul így rám? — kérdezte aggódva Jane.
Michael magában mérgelődött, majd megszólalt: — Bámul

tam? Sajnálom, csak gondolkoztam. Kezdjük a barlangokkal, úgy 
látom, azokra nagyon jól emlékszik. A sziget lakói jól ismerik a 
barlangokat?

— Gondolom, igen. De miért?
— Mert ha a Hurstamulettre vonatkozó utolsó utalás ezek

ben a barlangokban van, akkor talán valami kincsvadász már 
rábukkant, és el is tüntette.

— Ezt nem hinném. A barlangok távoli, nehezen elérhető 
helyen fekszenek. Csakis apálykor lehet megközelíteni őket, és 
akkor is csak egyetlen órára.
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— Akkor hát többnyire víz alatt vannak.
— A bejáratuk igen, és némelyik barlang fenekén is víz van.
— Ez nem túl kényelmes.
— És veszélyes is. Nem hinném, hogy sokan jártak azokban 

a barlangokban.
— Elég, ha csak egy ember járt ott. Ön azt állítja, hogy száza

dok óta beszélnek arrafelé kincsekről az emberek.
— Igen, de mindenki tisztába’ van azzal, milyen veszélyesek. 

Én egyike vagyok azoknak a keveseknek, akik látták a jeleket a 
nagy barlang belső falán.

A lány hangja ellágyult, és Michael a skót kiejtés nyomait 
vélte felfedezni az általában tisztán ejtett magánhangzóiban. Ör-
dög és pokol, tájszólása van! Mindig is így beszélt, csak én nem 
vettem észre? Vagy csak akkor bukkan a felszínre, amikor hajda-
ni otthonára emlékezik? — A helyiek tehát kerülik a barlangokat?

— Igen.
A lány folytatta, és nem is vette észre a férfi növekvő ér

deklődését. — Amikor fiatal voltam, tíz év körüli, két helybéli le
gény bement az egyikbe. Izmos legények vótak, fiatalok, és 
nem... — Jane leállt. Meglepett tekintete találkozott a férfiéval, 
még mielőtt összezárta volna a száját.

— Akkor hát ön is észrevette a kiejtését — mondta Michael 
elégedetten.

— Nem tudom, miről beszél — felelte a lány ridegen, és a ki
ejtése ismét tökéletes volt.

— Hihetetlen. Én az egész idő alatt azt hittem, hogy ön an
gol, de valójában egy átkozott skót.

Jane csak összekulcsolta a kezét, és egy szót sem szólt.
Michael külsőre nem látott rajta semmi változást. Jól nevel

ten, illedelmesen ült a helyén. Kényelmes cipőbe bújtatott lába 
a padlón pihent. Minden olyan volt, mint régen, leszámítva az 
óvatos arckifejezését. Titokzatos volt. Bármit is titkolt, ő meg 
akarta tudni, fel akarta fedezni. — Rajta, Jane, a legjobb lenne, ha 
mindent elmondana nekem.

— Michael, ebből elég! Hagyjon mindent békében, ahogy 
eddig volt, ez mindkettőnknek jó így.
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Michael összefonta a karját, és rávillantotta a tekintetét. Azt 
kívánta, bárcsak egyszerűbb volna ez a titok, bárcsak egy ókori 
szöveget kellene megfejtenie, vagy egy nagy kiterjedésű siva
tagban a kellő helyen ásatnia, hogy rábukkanjanak az áhított 
kincsre. A helyzet ennél sokkal kényesebb, összetettebb volt, és 
a lány feszült arckifejezéséből láthatta, hogy nagyon ügyetlenül 
fogott a rejtély megfejtéséhez.

Janenek igaza volt, amikor azt mondta, hogy jobb lenne, ha 
békén hagynák az egészet, de nem tudott parancsolni magá
nak. Az elmúlt éjjel történt valami, amikor látta, hogy az a fajan
kó úgy bámul Janere, mint egy műgyűjtő egy lélegzetelállító 
festményre.

Az évek alatt ez a nő valamennyire az övé lett. Az övé, és 
senki másé. És átkozott legyen, ha megengedi, hogy más job
ban kiismerje, mint ő maga.

A lány azonban csak ült ott makacs arckifejezéssel, magába 
zárkózva. Merev testtartása kihívás volt: kérdezze csak, ő úgy
sem fog válaszolni.

A helyzet minden elképzelhetőnél őrjítőbb volt. Michael 
nem szokta meg, hogy nemet mondanak neki. Majdnem kitört 
belőle a benne forrongó idegesség. Végül is az ő munkatársa. Ő 
fizeti a bérét, gondoskodik a biztonságáról, és nem akar osztoz
ni rajta senkivel. Hogyan merészel titkokat rejtegetni előle?

Michael a növekvő harag és az izgalom között ingadozott, 
amely mindig elárasztotta egy új felfedezés küszöbén. Átnyúlt a 
kocsi másik oldalára, megragadta egyszerű, gyakorlatias mun
katársát, és az ölébe ültette. — Na tessék! — mondta, és elenged
te a füle mellett a sértődött hangokat. — És most mondja el ne
kem mindazt, amit tudni akarok!


