
GABO

Egyetlen párbaj még becsületbeli 
ügy, na de három…  
Ez már gyilkossági kísérlettel is felér! Mivel a felvilágosult 
társaságot felháborítja az efféle felelőtlen viselkedés az ifjú 
nemesek körében, a régensherceg azt az utasítást adja Robert 
Whitworthnak, Tamdon grófja örökösének és Lord Dominic 
Wolfe-nak, vitájuknak úgy vessenek véget, hogy a két családot 
házasság révén egyesítik. Amelyik család nem hajlandó enge-
delmeskedni a parancsnak, az elveszíti a földjeit és a címét.

Whitworthnak tetszik az ötlet, hogy Brooke nevű leányát  
elküldje az ellensége távoli birtokára. Tudja jól, hogy  
a Farkas nem fogadja majd el menyasszonyául a lányt, ezért 
elveszíti a vagyonát és rangját. A Farkas azonban eltökélte, 
hogy elriasztja a Whitworth lányt. Mivel párbajjal már nem 
törhet a gyűlölt ellenfél életére, azzal is megelégedne, ha  
a férfi elveszíti a földjeit és a címét. Ám arra nem számított, 
hogy az ellenfele húga ennyire találékony és állhatatos lesz.

Brooke Whitworth régóta álmodozik az első londoni  
szezonjáról, mert olyan férjet akar találni, aki messzire viszi 
szeretetlen családjától. Ehelyett azonban a yorkshire-i  
lápvidékre küldik, hogy keljen egybe egy rejtélyes nemessel, 
akinek a családját átok sújtja, és aki háromszor is megkísérel-
te megölni a fivérét. Ám a szívében nincs helye a félelemnek  

– ez a férfi jelenti számára a szabadulást. Azért is magába  
fogja bolondítani!
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Első fejezet

MO

– Ez tűrhetetlen! Hogy merészel az a senkiházi trónörö-
kös ultimátumot adni egy Whitworthnak!

Thomas Whitworth huszonöt esztendővel volt idősebb 
a feleségénél, az arcán azonban nem sok nyomot hagyott az 
idő múlása. Habár a haja már hófehér volt, az arcán egyet-
len ránc sem húzódott. Változatlanul jóképűnek számított, 
bár az idős férfi legtöbb ízületét kínzó fájdalom gyötörte. 
Ám alkatának és makacs természetének köszönhetően ezt 
el tudta titkolni, így mások jelenlétében makkegészségesnek 
mutatta magát, még akkor is, ha ehhez minden akarat-
erejét össze kellett szednie. Ezt parancsolta a büszkesége,  
és Whitworth igencsak büszke ember volt.

– Most már hivatalosan is felesküdött régens. Anglia és 
minden alattvalója az ő kezében van – jegyezte meg Harriet 
Whitworth a kezét tördelve. – És ne olyan hangosan, Tho-
mas, kérem. A követe még ki sem tette a lábát a házunkból.
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6  e   Johanna Lindsey

Ám amint a követ kilépett a szalonból, Thomas lero-
gyott a pamlagra.

– Úgy véli, hogy engem érdekel az, ha meghallja? – szi-
szegte Thomas a feleségének. – Szerencséje, hogy nem páros 
lábbal rúgtam ki azon az átkozott ajtón.

Harriet odasietett a szalon ajtajához, és biztos, ami biz-
tos, gyorsan becsukta, majd visszafordult a férjéhez, és azt 
suttogta:

– Akkor sem szeretnénk, ha a  véleményünk azonnal 
a régensherceg fülébe jutna.

Harriet fiatalon ment feleségül Thomas Whitworthhoz, 
Tamdon grófjához. Harriet remek partinak számított, de 
szőke hajával és ragyogó kék szemével még negyvenhárom 
évesen is ünnepelt szépség volt. Akkoriban még úgy hitte, 
hogy meg tudja szeretni a szülei által választott férjet, de 
a  férfi semmit nem tett azért, hogy ez az érzés megszü-
lethessen benne, így soha nem is kedvelte meg. Thomas  
rossz természetű ember volt, de Harriet megtanult együtt 
élni vele úgy, hogy közben mégsem lett dühkitörései és 
szidalmai áldozatává, és soha, de soha nem is volt okozója 
azoknak.

Olyan keménnyé és rideggé kellett válnia, mint az urá-
nak, és úgy érezte, sosem fogja megbocsátani a férfinak, 
hogy őt is a saját képmásává alakította. De legalább a fér-
fi nem söpörte félre a véleményét, sőt időnként még el is 
fogadta a javaslatait. Ez bizony nagy szó egy Thomashoz 
hasonló emberrel kapcsolatban, így még az is lehet, hogy 
valamennyire mégiscsak fontos volt neki a felesége, még 
ha ezt soha ki nem mutatta volna. Nem mintha ennyi 
év után Harriet bármi szeretetkinyilvánítást várt volna 
tőle. Igazából arra vágyott, hogy Thomas mielőbb távoz-
zon az élők sorából, hogy ő végre megint önmaga lehes-
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sen – már amennyiben maradt még belőle valami. Thomas 
Whitworth azonban még ahhoz is túl makacs volt, hogy 
ennek az elvárásnak idejében eleget tegyen.

Harriet hozott egy plédet, és megpróbálta gondosan be-
takargatni vele a férje lábát, de a férfi ellökte magától a se-
gítő kezet. Eljött a nyár, Thomas azonban mégis könnyen 
meghűlt, holott körülötte mindenki más már verejtékezett. 
A férfi gyűlölte, hogy gyenge, és utálta sajgó ízületeit. A dü-
he az utóbbi időben már leginkább csak saját maga felé 
irányult, mert már nem volt az a hajdani robusztus ember. 
Most azonban a dühe csak és kizárólag a régenshercegnek 
szólt.

– Micsoda felháborító arcátlanság! – háborgott. – Ezek 
szerint nincs tisztában azzal, hogy mit gondol róla az egész 
ország? Élvhajhász alak, a politikára ügyet sem vet, csak 
azok az élvezetek érdeklik, amelyeket a királyi vérnek kö-
szönhetően engedhet meg magának. Ez a parancs is csak 
egy ügyes próbálkozás, hogy elragadja a vagyonunkat, mert 
mint mindig, a különcségei miatt nyakig ül az adósságban, 
és a parlament nem könyörül meg rajta.

– Ebben nem lennék olyan biztos – mondta Harriet.   
– Egy párbaj felett szemet lehet hunyni, hiába a régi ti-
lalom, amelyet a követ sietett is megemlíteni. Két párbaj 
már szokatlan, de még mindig szemet lehet hunyni felette, 
hiszen senki sem halt meg. No de Robert legutóbbi pár-
baja azzal az északi farkassal túlságosan is nyilvános volt, 
és épp ezért kerekedett botrány belőle. Ez a fiunk hibája. 
Visszautasíthatta volna.

– Hogy gyávának bélyegezzék? Dehogyis utasíthatta 
vissza. Legalább ez alkalommal kis híján végzett Dominic 
Wolfe-fal. Az a szörnyeteg még bele is halhat a sérülésébe, 
és akkor végre megszabadulunk attól a gonosz vérbosszútól, 
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8  e   Johanna Lindsey

és a régens igyekezetétől is, hogy ezt nagy merészen a maga 
javára fordítsa.

– Ön szerint György herceg csak blöfföl? És igazából 
semmit sem tenne, ha nem kötünk szövetséget Lord Wolfe-
fal, ahogyan követeli? Attól tartok, nem így lenne. Az első 
párbaj becsületbeli ügy, de három már egész egyszerűen 
gyilkossági kísérlet, és a  párbajozással kapcsolatban túl 
nagy volt a közfelháborodás azokban a körökben, amelyek 
ez esetben teljes mértékben a  régens pártját fognák. Én 
mondom, vessünk véget ennek. Vagy inkább végignézné, 
ahogy a fiunk kénytelen ismét kockára tenni az életét? Ugye 
nem kell emlékeztetnem, hogy ő maga is megsérült már 
ezekben a párbajokban?

– Nincs szükség rá, hogy erre bárki is emlékeztessen, 
asszony. De a  régensherceg épp olyan elmeháborodott, 
mint az atyja, ha azt hiszi, hogy ez a házasság a család-
jaink között véget vet Dominic vérbosszújának. Épp akkora 
a valószínűsége annak, hogy a farkas meggyilkolja az ön 
lányát, mint annak, hogy ágyba vigye, már amennyiben 
odaadjuk neki.

Harriet összeszorította az ajkát. Dühítette, hogy a fér-
je mindig csak úgy beszélt a  lányról, mintha neki köze 
sem lenne hozzá, csak Harrietnek. De ez így ment Brooke 
születése óta. Thomas csak egy futó pillantást vetett a gyö-
nyörű kislányra, akit szült neki, majd vicsorogva elfordult. 
Fiúgyermeket akart, mégpedig sokat, nem pedig nyavalyás 
nőszemélyeket. Harriet azonban csupán két gyermekkel 
ajándékozta meg, de nem azért, mert így akarta – a többi 
öt magzatot elvetélte.

Most mégis azt mondta, amiről tudta, hogy a férje hal-
lani akarja, és épp olyan érzéketlenül, ahogyan a férfi tette 
volna.
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– Inkább ő, mint Robert. Robert az örökös. Brooke csak 
egy újabb száj, amit etetni kell a házban.

A Whitworth-örökös pont ezt a pillanatot választotta 
arra, hogy benyisson a szalonba, és csatlakozzon hozzájuk. 
Nyilvánvalóan hallotta is az utolsó megjegyzést, és unottan 
így szólt:

– Küldjék oda késedelem nélkül. A farkas úgysem fo-
gadja el, tehát ő veszítené el a földjeit és a címét, míg mi 
engedelmesen megfogadjuk a régens szövetségre vonatkozó 
alattomos „javaslatát”.

Harriet mást nem is várt a fiától, aki cseppet sem szívelte 
a húgát. Robert közel hat láb magas volt, mint az apja, és 
épp olyan jóvágású és izmos, mint Thomas annak idején. 
Persze megvoltak a maga hibái, de Harriet ennek ellenére 
szerette.

Mindkét gyermek Thomastól örökölte fekete haját és 
halványzöld szemét. Brooke jó pár hüvelykkel még ma-
gasabbra is nőtt, mint Harriet. Robert azonban pontosan 
olyan kicsapongó életet élt, mint a  régensherceg, és hu-
szonhárom évesen már jó pár szeretőt tudhatott magáénak 
otthon Leicestershire-ben és Londonban egyaránt. De per-
sze tudott ő elbűvölő is lenni – ha épp meg akart szerezni 
valamit. Máskülönben az apjára ütött, az azonos rangúakat 
és a szolgákat egyaránt lenézte.

Thomast túlságosan felbőszítette az egész ügy, ezért nem 
hagyta, hogy Robert a szokásos fölényességével félresöpörje 
a kérdést.

– Ha megint olyan helyzetbe kerültél, mint amit tavaly 
kellett eltűrnünk… Ha megszegted a szavad…

– Nem szegtem meg – vágott közbe Robert sietve.
– Azt mondtad, hogy ez a párbajozás semmiség, de en-

nek a férfinak az eltökéltsége, hogy mindenáron elégtételt 
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10  e   Johanna Lindsey

vegyen, olyan vitát sejtet, ami minden, csak nem semmiség! 
Mi az ördögöt tettél?

– Semmit. Csak párszor futottam össze vele London-
ban. Bármi is az igazi ok, amiért a halálomat kívánja, nem 
árulta el. Feltételezem, hogy féltékenység áll mögötte, vagy 
valamivel megbántottam, de az olyan nevetséges dolog, 
hogy szégyelli megvallani.

– Akkor jó okod lett volna visszautasítani azokat a pár-
bajokat.

– Úgy véli, nem próbáltam meg? Hazugnak nevezett! 
Ezt semmiképp sem ignorálhattam, nemde?

Harriet ismerte a fiát. Hajlamos volt kerülni az őszinte-
séget, ha az igazság nem szolgálta a javát. Thomas azonban 
hitt neki. Miért is ne hitt volna? Nyilván nem akarná meg-
büntetni a drága fiacskáját.

Thomas most már kevésbé volt lobbanékony hangulat-
ban, ezért tárgyilagosan tette fel a kérdést:

– Tudtál róla, hogy ez a felháborító követelés lesz a vége?
– Figyelmeztettek, hogy György herceg megpróbálkozik 

ezzel, igen. Épp ezért tértem vissza Londonból. Mindenféle 
ostoba tanácsot elfogad azoktól a haszonleső talpnyalóktól, 
akiknek fáj, hogy a pénzeserszény zsinórját megint bekötöt-
ték. A régens abban reménykedik, hogy nem foglalkozunk 
a nevetséges kijelentésével, miszerint ez az ostoba szövetség 
békésen véget vet az erőszaknak, és így beválthatja a fe-
nyegetését. Feltételezem, hogy nem adják meg neki ezt az 
örömet.

– Ezek szerint te sem gondolod, hogy blöfföl?
– Nem, sajnos én sem. Napóleon épp elég angolt gyil-

kolt le már a kontinensen. A régens tanácsadói szerint a ha-
za moráljának nem tenne jót, ha a nemesség itthon egymást 
öldökölné, így a herceg minden tőle telhetőt megtesz azért, 
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 Ha magadba bolondítasz…  e  11

hogy ezt mindenki egy emberként átérezze. Minden tá-
mogatást megkap majd, hogy a királyi pöröly lesújthasson 
ránk, amennyiben ellenszegülünk.

Thomas felsóhajtott, és a feleségére pillantott.
– Hol van az a leány? Feltételezem, közölnünk kell vele, 

hogy férjhez adjuk.
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Második fejezet

MO

Brooke eddig ott kuporgott kint a kertben a szalon 
nyitott ablaka alatt, de most, hogy a családja a keresésére 
indult, felpattant, és egyenesen az istállóba rohant. Min-
dent hallott, még azt is, amit a követ mondott a szüleinek.  
Épp az istálló felé tartott, amikor a férfi megérkezett a díszes 
hintaján, és Brooke túl kíváncsi volt ahhoz, hogy ne marad-
jon a közelben, hogy megtudja, miért jött a férfi. A szülei 
ritkán fogadtak látogatókat. Otthon nem tartottak ven-
dégségeket, csak akkor, amikor Londonban tartózkodtak, 
ezért kevés barátjuk akadt a megyében. És neki különben 
sem mondtak el soha semmit, éppen ezért vált szokásává 
a hallgatózás.

Először úgyis a szobájában fogják keresni, majd a téli-
kertben, legvégül pedig az istállóban – ez a három a ked-
venc búvóhelye. Még nem akarta, hogy megtalálják, ezért 
meg sem állt, hogy megnézze a csődör kificamodott jobb 
mellső lábát, és az új csikót sem üdvözölte. Csak megkérte 
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az istállófiút, hogy gyorsan hozza ki a lovát, Rebellist. Azért 
nevezte el így a lovat, mert ő maga lázadó volt, legalábbis 
a szíve mélyén. Szinte mindent utált az életében, és meg 
szerette volna változtatni. Természetesen nem volt hatalma 
ahhoz, hogy bármit is megváltoztasson, és ezt nagy sokára 
el is fogadta.

Nem várta meg az inast, aki még ebédelt. Nem volt 
kötelessége elkísérni Brooke-ot, mivel a  lány úgyis csak 
a Whitworth-földeken lovagolhatott. A földterület persze 
hatalmas volt. Csupán a negyedét szentelték a kiterjedt bir-
katenyészetnek, amely a gyapjúkereskedelemnek hála évti-
zedekre gazdaggá tette a Whitworth családot. Nem mintha 
bármelyik családtagja valaha is nyírt volna birkát! A birtok 
többi részét azonban nem kerítették el, vagy erdő borította, 
ezért remekül lehetett galoppozni rajta, és Brooke-nak az-
nap pontosan erre volt szüksége. Szeretett volna alaposan 
elgondolkodni azon, amit az imént hallott, mielőtt a szülei 
megosztják vele a „hírt”.

Az első reakciója végtelen csalódás volt, amiért Robert 
párbajozása miatt le kell mondani a londoni szezonról, amit 
már réges-rég megígértek neki. Az utazás tervezgetése köze-
lebb hozta őt és az édesanyját, akivel Brooke évek óta nem 
töltött ennyi időt. Ha nem ismerte volna jobban, akár azt 
is hihette volna, hogy Harriet izgalommal várja az utazást.

Brooke hamarosan elkészült volna a  csomagolással, 
hogy induljon Londonba. Már megkapta az utazóládákat, 
és egy egészen új ruhatárat is. Harriet nem azért intézte el 
neki a londoni szezont, mert így akarta, vagy arra gondolt, 
hogy Brooke örülne neki, hanem azért, mert a társadalom 
ezt várta el a szüleitől, és Harriet mindig is azt tette, amit 
elvártak tőle. Brooke még soha az életben nem várt semmit 
ennyire, mint ezt a megígért utazást. Ennyit az ígéretekről.
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14  e   Johanna Lindsey

Aztán belehasított a  félelem. Egy vadidegenhez kell 
feleségül mennie. De ahogy Rebellis hátán átvágtatott 
a mezőn, rájött, hogy ez a fordulat akár álruhában érkező 
áldás is lehet, mert így gyorsan és biztosan megszabadulhat 
a családjától. Egészen eddig attól tartott, hogy elmegy Lon-
donba, de nem találja majd a helyét, mert nem mozgott ott-
honosan a társaságban, és így nem talál olyan férfira sem, 
aki elvenné feleségül. Ez az aggodalom immár a múlté.

Persze a  csalódottság és a  félelem nem szegődött el 
mellőle, mégis eltökélte, hogy azért is mosolyogva fogadja 
a sorsát. Még soha nem tapasztalt ennyiféle egymásnak el-
lentmondó érzést, de feltételezte, csupán az, hogy tart ettől 
a nagyon messze lakó idegen férfitól, aki „épp akkora va-
lószínűséggel gyilkolja meg, mint hogy ágyba vigye”, nem 
tudná elnyomni az örömét, hogy elhagyhatja az otthonát. 
Persze ha őt kérdezik, nem úgy szeretne megmenekülni, 
hogy odadobják egy farkasnak, de bármi jobb, mint egy 
olyan családban élni, ahol nem szeretik.

Lassú ügetésre fogta a lovát, amikor elért az erdőhöz, és 
arra az ösvényre tért, amelyen általában akkor szokott járni, 
amikor elkísérte Alfredát, a szobalányát a gyógynövénysze-
désre. Az ösvényt, mely egészen az erdő mélyéig vezetett, 
az évek során ők taposták ki. Egyedül volt a napsütötte 
tisztáson, leszállt a lóról, felnézett az égre, és kiüvöltötte 
magából a haragját, majd kisírta magából a  félelmét, és 
végül megkönnyebbülten felnevetett, hogy végre messzire 
kerül ezektől a szívtelen emberektől, akiknek ugyanaz a vér 
csörgedezik az ereikben.

Szent isten, nem is fog hiányozni sem ez a hely, sem 
ezek az emberek… nos, kivéve a szolgálókat. Az emeleti 
szobalány, Alice, egy doboznyi saját kezűleg hímzett sza-
lagot ajándékozott neki a szezonra. Brooke sírva fakadt, 
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amikor rádöbbent, mennyi időt és szeretetet áldozott a lány 
az elkészítésükre. A szakácsnőjük, Mary is hiányozni fog, 
aki mindig megölelgette, és süteménnyel kínálta. És Wil-
liam is, az inasa, aki minden tőle telhetőt megtett, hogy 
megnevettesse, amikor Brooke-on úrrá lett az elkeseredés.

De vigasztalan lenne, ha a szobalánya nem tarthatna 
vele Yorkshire-be. Alfreda Wichway túlságosan hiányozna 
neki. A  szobalány Brooke születésének hetében érkezett 
a családhoz, amikor Harriet teje elapadt. A ház úrnője fel-
fogadta Alfredát, aki épp elveszítette a saját újszülöttjét, 
szoptatós dajkának, aztán ő lett Brooke szárazdajkája is, 
végül a szobalánya. Most harminchárom esztendős volt, 
a haja fekete, és a szeme olyan sötét, hogy akár azt is feke-
tének hihetné az ember. Alfreda sokkal inkább betöltötte 
az édesanya szerepét, mint Harriet bármikor is. És emellett 
ő volt Brooke legkedvesebb barátnője is. Alfreda két lábbal 
állt a földön, szeretett parancsolgatni, és időnként borzasz-
tóan nyers volt, a  legkisebb szolgai alázat sem volt meg 
benne, és önmagát másokkal egyenlőnek tartotta. Brooke 
nagyon sok időt töltött a télikertben a növények gondo-
zásával, hogy Alfredának egész évben meglegyen minden 
szükséges gyógynövénye.

A Tamdonban lakó falusiak rendszeresen fordultak 
Alfredához, hogy kigyógyítsa őket minden nyavalyá-
jukból. Bementek a konyhára, a konyhai személyzetnek 
mondták el, mire lenne szükségük, ők átadták az üzenetet 
Alfredának, aki aztán egyetlen pénzérméért cserébe ugyan-
így juttatta el hozzájuk a gyógynövénykeveréket. Alfreda 
olyan régóta segítette az embereket, hogy Brooke úgy kép-
zelte, mostanra bizonyosan meggazdagodott. Habár az 
emberek boszorkánynak hívták, nem pedig gyógyítónak, 
mégis eljártak hozzá a  gyógyhatású főzetekért. Alfreda 
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persze nem boszorkány, csak birtokában van a növények 
és füvek gyógyhatásával kapcsolatos ősi tudásnak, amely 
a családjában nemzedékről nemzedékre szállt. Alfreda ti-
tokban tartotta gyógyítói képességeit Brooke családja előtt, 
mert attól tartott, hogy boszorkánysággal vádolnák, és el-
kergetnék a háztól.

– Általában az ember okkal dühöng és sír, de miért 
nevetsz? Minek örülsz ennyire, babám? A londoni útnak?

Brooke odarohant Alfredához, amikor a szobalány ki-
lépett az egyik fa mögül.

– Nem Londonnak örülök, de azért egy útnak. Gyere, 
majdhogynem jó hírem van.

Alfreda felnevetett.
– Majdhogynem? Nem tanítottalak meg arra, mennyire 

veszélyes dolog az önellentmondás?
– Ezt másképp nem lehet megfogalmazni. Házasság-

ra lépek a fivérem ellenségével, természetesen nem szabad 
akaratból, hanem a régensherceg kérésére.

Alfreda felvonta a szemöldökét.
– A királyi sarjak nem kérnek, hanem parancsolnak.
– Pontosan, és szörnyű következményekkel fenyegetőz-

nek, ha a parancsuknak nem engedelmeskednek.
– Ellenszegülnél?
– Nem én, hanem a szüleim. De úgy döntöttek, nem 

várják meg, hogy kiderüljön, a régens blöfföl-e, ezért in-
kább elküldenek ennek a  férfinak, aki Robert szerint el 
fog engem utasítani, így végül talán mégsem kell feleségül 
mennem hozzá.

– Még mindig nem árultad el, hogy miért örülsz ennek 
a tervnek.

– Szívesen hozzámegyek, ha ez azt jelenti, hogy örökre 
megszabadulok a családomtól. És egyvalami mellette szól: 
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háromszor is megpróbálta megölni a bátyámat. Már emiatt 
hajlok megkedvelni.

– Azokról a párbajokról van szó, amelyekről a szüleid 
beszéltek mostanság?

– Igen.
– A becsületért általában elég egyetlen párbajt vívni. 

Kiderítetted már, hogy miért volt három?
Brooke elmosolyodott, mert Alfreda tudta, milyen szí-

vesen hallgatózik.
– Anyám megkérdezte Robertet, amikor legutóbb itt-

hon járt, de ő  leintette, azt mondta, hogy apróság volt, 
szóra sem érdemes. Nyilvánvalóan ennél többről volt szó, de 
amikor ma az apám is rákérdezett, mi idézte elő az északi 
lord haragját, Robert kijelentette, hogy fogalma sincs. De 
mindketten tudjuk, hogy Robert megrögzött hazudozó.

Alfreda bólintott.
– Legalább van benned valami közös azzal a férfival, 

akinek odaadnak. Ez kezdetnek nem is rossz.
– Nos, igaz, ugyanúgy nem szíveljük a bátyámat, de én 

nem próbáltam megölni Robertet, hiába vádolt ezzel, ami-
kor kicsi voltam – jelentette ki Brooke hevesen. – Tényleg 
csak megbotlottam azon a napon, amikor megpróbáltam 
előbb a lépcső aljára érni, mint ő, csak sajnos ehelyett neki-
ütköztem a hátának. Szerencsére meg tudtam kapaszkodni 
a korlátban, de ő legurult a lépcsőn. Erre ő azt állította, 
hogy szánt szándékkal löktem le, és a szüleim természetesen 
neki hittek, mint mindig. Ezért szobafogságra ítéltek, amíg 
Robert fel nem épült, de esküszöm, hogy utána hetekig 
úgy tett, mintha a kificamodott bokája még mindig fájna, 
csak azért, mert tudta, mennyire utálom, amikor bent kell 
gubbasztanom a négy fal között! De nem érdekel, hogy mit 
gondol. Már sokkal korábban is utált, ahogy azt te is tudod.
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Alfreda átkarolta Brooke vállát, és magához ölelte.
– Jót fog tenni, ha többet nem látod azt az utálatos fiút.
Brooke legszívesebben azt mondta volna, hogy ez az 

egész családjára igaz, de nem tette.
– Lehet, hogy egy héten belül indulnom kell. Velem 

jössz? Kérlek, mondd, hogy igen.
– Természetesen veled megyek.
– Akkor a nap hátralevő részében gyűjtsünk gyökeres 

növényeket, amiket újra elültethetsz majd. Nem tudhatjuk, 
hogy fent, északon megtalálunk-e minden füvet, amelyre 
szükséged van.

– Fent, északon hol?
– Nem tudom. Igazából ezt még nem mondták el ne-

kem. Én csak onnan tu…
Alfreda nevetése félbeszakította.
– Igen, mindketten tudjuk, honnan szerzel tudomást 

erről-arról.
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