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Második fejezet

— Remélem, nem bánod, hogy ezen az ajtón megyünk ki — jegyezte 
meg Lydia, miközben előrement a kastély északi oldala felé kanya-
rodó úton. — Szeretném elkerülni a nénikéim tekintetét és kérdéseit.

Cassandra feltételezte, hogy arról faggatnák, vajon tanácsos-e 
az ő társaságában lovagolni. Noha Lydia elég idős volt ahhoz, hogy 
pártában maradjon, még mindig számos felnőtt felügyelete alatt 
élt. Cassandra tudta, hogy a saját családja is arra vágyott, hogy 
ugyanígy bánjon vele. Csak azért élvezhetett egyfajta szabadságot, 
mert Sophie néni otthont adott neki.

— Csak örülök annak, hogy elállt az eső — mondta. — Csodála-
tos lesz egy jót lovagolni, és utána megfürdeni a tengerben.

Cassandra felemelte a szoknyáját, nehogy megbotoljon a ró-
zsaszín árnyalatú lovaglóruhában, amelyet a barátnőjétől vett köl-
csön. Lydia magasabb volt nála, így a szoknyája hosszúnak bizo-
nyult, meg persze úgy szabták, hogy illedelmesen ülhessen a nye-
regben. Aggódva állapította meg, hogy más módon sem illett rá. 
Az anyag igencsak feszült a mellén.
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— Mondtam a szolgáknak, hogy egy biztos lábú kancát hozza-
nak neked, hogy a sár ne okozzon gondot — adta a tudtára Lydia, 
miközben lenyomta a kilincset a nehéz ajtón.

Lydia nem igényelt ennyi figyelmet. Kitűnő lovas volt, ami ré-
szint annak köszönhető, hogy a bátyja mondhatta magáénak Ang-
lia egyik legszebb lovardáját.

Két lovász várakozott kint, a lovakat tartották. Amint a nye-
regbe segítették őket, Cassandra rájött, miért nem akarta Lydia, 
hogy a nagynénjei lássák az indulásukat. Nadrágot viselt a szok-
nyája alatt, és olyan nyeregben ült, amelyben szét kellett terpesz-
tenie a lábát. Cassandra illedelmesebben ülhetett a női nyeregben, 
de így valószínűleg csak olyan iramban tud lovagolni, amit a barát-
nője aligha élvez majd.

Elkerülték a főutat, amely a vidéken áthaladó lovasutat kötöt-
te össze a házzal. Fényesen sütött a nap, és a nedves levegőben 
finom köd ülte meg a tájat.

— Nagyon örültem, amikor ezt javasoltad, Lydia, de remélem, 
úgy véled majd, hogy megéri, ha a bátyád felfedezi a kirándulá-
sunkat.

Lydia mosolygott. A nyilvánosság előtti mosolyaitól eltérően, 
amelyek hamisnak tűntek — sőt azok is voltak —, a mostanitól tel-
jesen felélénkült az arca. Sötét szeme és haja, finom, de jól kivehe-
tő csontozata szép, kissé költői arckifejezést kölcsönzött neki.

— Úgy vélem, hogy a bátyám nagyon elfoglalt lesz ma délután, 
és nem gondol rám. Nem várt az esküvőig, hogy élvezze a szerel-
met, de nem hiszem, hogy bánná, ha ismét gyönyörűségét lelhet-
né benne.

Cassandra nevetett.
— Nem tudtam, hogy tisztában vagy ezzel.
— Nem kellene tudnom, de nem vagyok buta.
Amikor leértek a tengerparti útra, Lydia észak felé irányította 

a lovakat. Úgy tűnt, hogy itt még nagyobb a sár — ellepte a föld-
útba száradt keréknyomokat. Cassandra abban bízott, hogy reggel-
re jobb állapotok uralkodnak majd az utakon, különben napokba 
is beletelhet, amíg visszajut Londonba.

— Olvastam rólad a múlt héten egy botránylapban — mondta 
Lydia.
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— Ez aligha újdonság. — A botránylapok hasábjai már évek óta 
Cassandra állítólagos viselt dolgairól cikkeztek. Folyton csak céloz-
gattak, és az elejétől a végéig koholt történeteket fabrikáltak, de 
némelyiket sokan elhitték, különösen a saját családja.

— Beszámoltak arról, hogy már hónapok óta nem láttak a já-
téktermekben. Ez újdonság a részedről... mert közismert vagy ar-
ról, hogy nem hagysz fel a kicsapongó életmóddal. Remélem, hogy 
nem javulsz meg. Borzasztó szomorú leszek, ha ez valaha is meg-
történik.

— Attól tartok, hogy erről az egyről le kell mondanom. A ta-
vasszal elszenvedett veszteségek megtanítottak arra, hogy sem a 
szerencsémben nem bízhatom a játékasztaloknál, sem azoknak 
a becsületében, akik ellen játszom.

Ez eléggé megragadta Lydia figyelmét ahhoz, hogy lelassítsa a 
lovát.

— Hallottam, hogy még az ékszereidet is el kellett adnod, hogy 
rendezni tudd az anyagi helyzeted. Azt akarod mondani, hogy az 
ellenfeleid csaltak?

— Majdnem biztos vagyok benne. De nyilvánosan nem merem 
hangoztatni, és sosem lehet bebizonyítani.

— Biztos vagy abban, hogy nem lehet bebizonyítani?
— Csak akkor lehetne, ha csalás közben érik őket tetten.
— Igen, azt hiszem, hogy ennél kevesebb nem sokat ér.
— Sajnos még így sem kapnám vissza a pénzemet. — Ebből a 

nagy veszteségből pedig sokféle baj származott. Cassandra arra 
kényszerült, hogy eladja az ékszereit, hogy kifizesse a kereskedő-
ket, akik pénzt követeltek tőle. Most azt kívánta, hogy pár hónapig 
még bárcsak figyelmen kívül hagyta volna a fenyegetéseiket, ak-
kor megtarthatta volna az árverés bevételét.

— El kell mondanod, hogy mi történt. Mindent megteszek 
majd, hogy módot találjak arra, miként lehetne bosszút állni. Így 
lesz valami, amivel elfoglalhatom magam, amíg a bátyám börtön-
be zár. Most, hogy lejött ide, Crownhillbe, a nyár hátralévő része 
szörnyen unalmas lesz.

— Túl sokat panaszkodsz, Lydia. A bátyámhoz képest a tiéd 
egy szent. Ő legalább a szíve mélyén a legjobbat akarja neked. 
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Egyre inkább attól tartok, hogy Gerald viszont nem így áll hozzám, 
de nem tudom, hogy miért.

— Kegyetlen volt? Mi mást tehetne még? Egy pennyt sem ad 
neked, és majdnem kitagadott.

— Mindig megtalálja a módját, hogy arra kényszerítsen, enge-
delmeskedjem neki. — És most talált is egy jót. Cassandra vágyott 
arra, hogy bizalmasan elmondhassa, de ha ilyen hányavetien el-
fecsegi, azzal csak pletykálkodásra adhatna okot, és Gerald tervét 
segítené. Ez a kirándulás egyfajta újrakezdésnek tekinthető Lydiá-
val, de igazság szerint hosszú ideig nem voltak jó barátok.

— A gazember! Azt csak nem remélheti, hogy sikerül arra 
kényszerítenie, hogy feleségül menj valakihez ennyi idő után.

— Attól tartok, azt hiszi, hogy sikerül neki.
— Akkor bolond, és sosem értett meg téged. Ha nem hagytad, 

hogy Lakewood azt tegye, ami helyes, és hat évig viselted a követ-
kezményeit, akkor aligha lesznek nagy hatással rád Gerald mos-
tani fenyegetései.

Lydia helyzetértékelése a kelleténél jobban hízelgett Cassand-
rának. Különben sem vette figyelembe, milyen veszélyesek a je-
lenlegi fejlemények. Gerald rájött arra, hogy a Cassandra elleni fe-
nyegetések eredménytelenek, de ha Sophie néni ellen irányulnak, 
az valószínűleg meghozza a gyümölcsét.

Cassandrát a rosszullét kerülgette, mert eszébe jutott, hogy Ge-
rald milyen önelégült mosollyal közölte vele a véleményét, misze-
rint Sophie néni mentálisan hanyatlik, így gondozást és állandó fel-
ügyeletet igényel. Csak úgy dagadt a büszkeségtől, hogy milyen ra-
gyogó ötlete támadt, amellyel új frontot nyithat a húgával folytatott 
háborúban. Cassandra azt remélte, hogy a bátyja hitt neki, amikor 
úgy tett, mintha nem törődne a fenyegetéseivel, mert nemcsak tisz-
tességtelennek, hanem lehetetlennek is találta azokat.

Igazság szerint Cassandra legbelül haldoklott és remegett, 
mert rájött arra, hogy Sophie néni mennyire kiszolgáltatott. Gyak-
ran előfordult, hogy a rokonokat bolondokházába zárták. A nagy-
nénje hivatalosan nem volt a bátyja felügyeletére bízva, de Gerald 
a legközelebbi férfi rokonának számított, ugyanakkor gróf is volt, 
vagyis valószínűleg sikerrel járna, ha ilyesmivel próbálkozna.
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Gerald arra számított, hogy a húga belenyugszik majd abba, 
hogy nélkülöznie kell a nagynénje társaságát. Azt akarta, hogy 
Cassandra férjhez menjen, lecsillapodjon, örökre elhagyja Londont 
és az úri társaságot, hogy örökre megszabadulhasson a vele járó 
kínos helyzetektől.

Cassandra elképzelte, hogy milyen élete lenne, ha teljesítené 
a bátyja kívánságait. Örökre valamelyik unalmas fickóhoz fűzné a 
házastársi kötelék, aki szeret fürjekre vadászni, és gyűlöli a báli 
szezont. Ő pedig el lenne temetve valamiféle vidéki birtokon. En-
nél még Lakewood is jobb lenne, de sosem kedvelte a férfit, nem 
bízott benne.

— Hortense néni a fejébe vette, hogy csatlakozik hozzánk — 
mondta Lydia. — Hála istennek úgy döntött, hogy a délután túl 
meleg neki. Csak elrontotta volna a szórakozásunkat.

— Elmondtad neki, hogy fürödni fogunk a tengerben, és lova-
golunk is?

— Elkövettem ezt a hibát. Tetszett neki az ötlet. Ha velünk tart, 
ragaszkodott volna ahhoz, hogy felállítsanak egy pavilont a parton, 
és szolgák hada várja a parancsait. Órákat vesztettünk volna az 
előkészületekkel.

Cassandra ezt hallva arra a következtetésre jutott, hogy körü-
löttük nem nyüzsögnek majd szolgák, és pavilon se lesz.

— Azt mondtad, hogy ez egy félreeső hely.
— Csak nem az erkölcseidet félted? Ne félj! Rajtam kívül senki 

sem ismeri ezt a vízhez vezető utat, és ez a kis öböl olyan, hogy még 
a halászhajókról sem látni a partot. Kövess engem! Megmutatom.

Lydia a part egy nem sok jót ígérő, hepehupás magaslata felé 
irányította a lovát. Cassandra követte, türelmetlenül várta, hogy 
fürödhessen a tengerben. A vihar nem frissítette föl a levegőt, mint 
ahogy az a nyári viharok esetén megszokott. Most a napfénytől 
pára telepedett a földre, ami növelte a rossz közérzetet.

— Most fel kell mennünk ezen az emelkedőn, majd le a másik 
oldalon. Ne aggódj, a lovad magabiztosan jár ezen a talajon. Nem 
fog elesni.

— Ugyanolyan meredek a másik oldalon is, mint ezen?
— Még meredekebb. De ígérem, hogy ha már a tengerben le-

szünk, úgy érzed majd, hogy érdemes volt idejönni.
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Lydia egy olyan útra vezette a lovát, amelyet csak ő láthatott. 
Cassandra aggódva követte. Nem volt rossz lovas, ha egy londoni 
parkon kellett átlovagolnia. Elképzelte, hogy lezuhan a sziklákra és 
a bozótba, amely mellett elhaladt.

A lova és az imái kötötték le a figyelmét, mígnem az ösvény 
már nem lejtett meredeken, és ő utolérte Lydiát. A legnagyobb 
rémületére azonban úgy tűnt, hogy a kis fennsík, amelyen meg-
álltak, egy meredek sziklafalban folytatódik tovább.

Igyekezett összeszedni a bátorságát, miközben a meredek lej-
tőre bámult.

— Itt álljunk meg egy pillanatra, ha nem bánod.
— Azt hiszem, nincs más választásunk — mondta Lydia.
Cassandra ránézett. Lydia lesütött szemmel lefelé bámult, az 

arckifejezése mohó kíváncsiságról tanúskodott. Cassandra követte 
a tekintetét.

Mások is úgy döntöttek, hogy fürödnek egyet a tengerben. 
Lord Ambury és Lord Kendale álltak lent a víznél, éppen levetkőz-
tek. A lovaikat egy ott rekedt hajó árbócához kötötték, közel a 
sziklafalhoz.

— Úgy rémlik, azt mondtad, hogy csak te tudsz erről a helyről, 
Lydia.

— Gondolom, a bátyám is ismeri. Valószínűleg valamikor ide-
hozta őket.

Lord Ambury éppen most dobta le a mellényét, és gombolta ki 
az ingujját. Ebben a pillanatban, amint a szél belekapott a hajába, és 
csak ing, hosszúnadrág meg csizma volt rajta, úgy nézett ki, mint 
egy kalóz. Pillanatokon belül olyan lesz, mint egy tengeri isten.

Cassandra alig vette észre, hogy Kendale is ott van, csak vala-
mivel távolabb. Az ingét már levette, és erős, izmos hátán furcsa 
sebhelyeket pillantott meg. Hamarosan Lord Ambury hátát is meg-
látta, amint levette az ingét.

A vállizmai a lehető legtetszetősebben dudorodtak ki és fe-
szültek meg, amikor leült, és kinyújtotta a karját, hogy levegye a 
csizmáját. Mondott valamit Kendale-nek, mire a két férfi felneve-
tett. Ez a nevetés másképp hangzott, mint az, amit Cassandra ez 
idáig hallott. Férfias volt, ami csak a magukfajta emberek közt le-
hetséges.
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Cassandrát elbűvölte, hogy meglesheti ezt a bizalmas barátsá-
got. Mint ahogy Lord Ambury teste is elbűvölte, amikor ismét fel-
állt. Meglazította a nadrágját. Az alsónadrágjával együtt a csípőjéig 
lehúzta. Lehajolt, hogy levegye a ruháit.

Cassandra fülét megütötte, hogy valaki felszisszen mellette. 
Megfordult, és látta, hogy Lydia elkerekedett szemmel figyel.

— Hunyd be a szemed, Lydia! Ezt neked nem szabadna...
— Jaj, hagyd már abba! — mondta Lydia. — Olyan vagy, mint a 

nénikéim, vagy még annál is rosszabb, mint a bátyám. Te is nézed, 
pedig nem is vagy férjnél. Akkor én miért ne nézhetném?

— Nekem sem kellene.
— Mégis úgy bámulod őket, mintha hamarosan meg akarnád 

őket festeni.
— Az én jó híremen már folt esett. A tiéden még nem. Ráadá-

sul ha kitudódik, hogy itt voltál, végül engem hibáztatnak majd 
érte. — Cassandra elképzelte Southwaite lesújtó vádaskodásait, 
odahajolt Lydiához, és kinyújtotta a kezét, hogy eltakarhassa a 
szemét. A lány felnevetett, és odébb táncolt a lovával, hogy Cas-
sandra ne érhesse el.

— Lydia! Komolyan.
— Ugyan már! Azt hiszem, túl idős vagyok ahhoz, hogy annyira 

tudatlan legyek, mint amilyen vagyok, és azt beszélik, hogy már jó 
pár éve te sem vagy ennyire tudatlan. Ha rajtakapnak minket, 
együtt bűnhődünk meg érte.

— Ha bármelyikük megfordul, nézz másfelé! Hallod? Nem vál-
lalom a felelősséget azért, hogy ez az aprócska tudatlanságod is 
odalegyen.

— Micsoda tapintat! Azt hiszem, hogy a botránylapok Cassand-
ráját jobban kedvelem, mint az igazit.

— Lydia!
— Ígérem. Apropó, fogalmam sem volt arról, hogy egy férfi fe-

neke ilyen lehet. Mintha kőből formálták volna. Az alakja arra utal, 
hogy puha, mint a miénk, de sok mindenből mégis arra következ-
tetek, hogy olyan kemény lehet, hogy egy nyíl is lepattanna róla.

Cassandra kiértékelte a szóban forgó ülepeket. Különösen 
Lord Amburyé kötötte le a figyelmét. Valóban nagyon kemény 
volt, formás és elbűvölően domború.
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— Azt hallottam, hogy nem minden férfinak van ilyen esztéti-
kailag kiváló hátsó része, Lydia. Gondolom, hogy egy puhány férfi-
nak a tompora is puha.

— Ugye ezt is csak hallomásból tudod?
— Igen. Ez a pletyka járja.
— Azt hiszem, akkor nem élveznék annyira egy puhány férfit. 

Úgy vélem, hogy azok a bemélyedések mindkét oldalon imádni-
valóak.

Az egyik férfi, aki egyáltalán nem volt puhány, most meztele-
nül pompázott a parton, és a tengert nézte. A napfény megcsillant 
mögötte a vízen, és kiemelte az alakját meg a haját is. Fehér tajték 
nyaldosta a lábát az örvénylő hullámokból. Lord Ambury terpesz-
állásban megfeszítette a végtagjait, kinyújtotta a karját, a kezét 
pedig összekulcsolta a feje fölött. Nyújtózott egyet, mintha éjsza-
kai álomból ébredne, és kemény izmai kiduzzadtak. Még a hátsó 
felén megcsodáltak is még jobban megfeszültek.

— Jóságos ég, de forrón süt ma a nap! — motyogta Cassandra.
— Épp erre gondoltam — mondta Lydia.
Kendale már a vízben volt, csak a válla és a karja látszott ki, 

amint a hullámok ellen úszott. Lord Ambury is belegázolt a tenger-
be, amely apránként fogadta magába. Először a lábát és a lábszá-
rát. Aztán a combját. Végül derékig belemerült. Egyre mélyebbre 
ment, két kezével kétoldalt csíkot húzott maga után a vízben.

Megállt. Kendale kiáltott valamit, aztán továbbúszott. Lord 
Ambury csak állt ott, a nap mindenféle jeleket rajzolt a hátára, a 
kezét a tengerbe nyomta, mire megfeszült a válla.

Lydia megfordította a lovát.
— Mennünk kell! Most! Azt hiszem, tudja, hogy itt vagyunk.
— Egész idő alatt kelet felé nézett, Lydia. — Cassandra is el-

kezdte megfordítani a lovát, de egy kissé nehézkesen ment az 
aprócska fennsíkon.

Miközben a kantárszárral küszködött, a szeme sarkából látta, 
hogy Lord Ambury megfordult. Ez eléggé elvonta a figyelmét ahhoz, 
hogy hagyja, hogy a lova a saját feje után menjen. Cassandra a ten-
ger felé fordult, hogy megcsodálhassa, amint a férfi törzse kiemelke-
dik a vízből, és megállapította, hogy nagyon formás az alakja.
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Nem tudta, hogy Lord Ambury meglátta-e őket, vagy egyálta-
lán arrafelé nézett-e, ahol Lydiával együtt leskelődtek. A követke-
ző pillanatban a férfi már háton úszott Kendale felé. A kavargó víz 
elfedte a férfi legnemesebb testrészét, amelynek a látványától 
Cassandra igyekezett volna megóvni Lydiát. Cassandra elfordult, 
részben azért, mert a lova úgy döntött, hogy gyorsabban kaptat fel 
a hegyre, mint amennyire ő szíve szerint engedte volna.

Lydia lent várta. Nevetésben tört ki, amint Cassandra feléje 
ügetett.

— Remélem, hogy a bátyám legalább annyira élvezi az eskü-
vője napját, mint mi.

— Senkinek sem szabad ezt elmondanod.
— Tudom, de lehet, hogy pukkadozni fogok a nevetéstől, ami-

kor hazaérünk, és Hortense megkérdezi tőlünk, hogyan sikerült a 
délutánunk annak ellenére, hogy nélkülöznünk kellett a társasá-
gát. Gondolod, hogy valamelyikük meglátott minket ott fent?

— Nem hiszem.
— Mi van, ha az egyikük látott? Ha az egyikük majd mond va-

lamit?
— Senki nem mond semmit. — Legalábbis Lydiának. — Lehet, 

hogy Lord Ambury burkolt célzást tesz erre, hogy ugrasson minket, 
de biztosra veszem, hogy Kendale sztoikus hallgatásba burkolózik 
majd. Ha azonban akár az egyikük, akár bárki más szóba hozná az 
esetet, úgy kell tenned, mintha fogalmad sem lenne arról, hogy 
mire gondolnak. Semmi vihogás, Lydia! És nehogy elpirulj! Nézz át 
rajtuk, mintha üvegből lennének, és egyáltalán ne reagálj!

— Ez egyszerű. Ezt meg tudom tenni.
Persze hogy meg tudta tenni. Lydia a napjai döntő részét ilyes-

mivel töltötte.
— Mivel nem tudtunk a tengerben fürdőzni, a szobánkban kell 

megfürödnünk a lovaglás után — mondta Cassandra. — Menjünk 
vissza a házba, hogy egy fürdőt kérhessek.

Egy jó hideget.
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— Mondom, hogy volt valaki ott fent — szólalt meg Kendale, miköz-
ben Yatesszel együtt felfelé irányították a lovaikat a meredek 
hegyoldalon.

— Én nem láttam senkit.
— Éreztem. Nem voltunk egyedül.
Yates is így vélekedett. Éppen mielőtt Kendale odakiáltott 

neki, hogy figyelmeztesse, megérezte, hogy mások is vannak ott, 
és őket figyelik.

— Azt hiszem, hogy az a nő volt.
— Van ám neve is, Kendale. Ha ő volt ott, bár nem hinném, ak-

kor nyilván azért tartózkodott ott, mert azt remélte, hogy ő is lejö-
het fürdeni.

— Talán, de miután meglátott minket, el kellett volna mennie. 
Ehelyett minket nézett.

— Ezt nem tudhatod.
— Azt hiszem, hogy színes foltokat láttam a bokrok és a fák 

közt, és nem nagy virágokat. Még valaki más is volt ott.
Yates jobb szerette volna befejezni ezt a társalgást. Ha az a nő 

látta őket levetkőzni, már az is elég nagy baj lenne. De ha South-
waite húga is vele volt...

— Mivel egyáltalán nem vagy biztos a dologban, tételezzük fel, 
hogy senki sem volt ott. Minden úriember erre a következtetésre 
jutna.

Kendale továbblovagolt. Megdöbbent arckifejezést öltött.
— Ha legközelebb találkozunk velük, nehéz lesz úgy tennünk, 

mintha mi sem történt volna.
— Ennek ellenére muszáj, mert nem vagyunk biztosak abban, 

hogy bármi is történt.
— Az a nő valószínűleg tudatja majd velünk, hogy látott min-

ket, anélkül hogy nyíltan kimondaná. Elég leleményes lesz ahhoz, 
hogy valami fondorlatos módon a tudtunkra adja.

— Ha így tesz, semmiképp sem kell reagálnod rá. Ha kell, tégy 
úgy, mintha zavarba jöttél volna, de jobb, ha átnézel rajta, mintha 
üvegből lenne, és a célozgatásait se értsd.

Kendale bólintott, de nem úgy tűnt, mintha Yates meggyőzte 
volna.
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Átkeltek a hegygerincen, és lefelé indultak az alattuk kanyar-
gó út felé. Két színes pont, egy rózsaszínű és egy kék mozgott az 
úton, délre tartottak. Az, hogy a kérdéses hölgyek ilyen közel vol-
tak, nem Lord Ambury malmára hajtotta a vizet, amikor azt bi-
zonygatta, hogy senki sem nézte őket a hegygerincről.

Kendale testtartása katonásan merevvé vált. Összeszorította 
az ajkát. Az arca is más színt öltött.

— Sokat segítene, ha nem vágnál ilyen bűnös képet, Kendale. 
Mondtam, hogy egyáltalán ne mutass semmiféle reakciót. Erre el-
pirulsz, mint egy iskolás fiú, pedig még jó hétszáz méterre va-
gyunk tőlük.

— Egyáltalán nem tetszik ez nekem.
— Senki sem szereti az ilyen kínos helyzeteket, de...
— Nem arról van szó, hogy kínos. Nem szeretem, hogy egy nő 

meztelenül látott, és hogy ez nem kölcsönös. El kell ismerned, 
hogy így hátrányos helyzetbe kerültem.

— Amiatt aggódsz, hogy véleményt alkottak rólunk, mint 
ahogy hasonló helyzetben mi is megtettük volna, figyelembe véve, 
hogy milyen esztétikus volt az a látvány, amely eléjük tárult?

— Dehogyis.
— Akkor nem értem, hogy miért...
— A nők nem csinálnak ilyesmit. Úgy értem, nem nézik így a 

férfiakat. — Kendale nevetett. — Ez egy természetellenes gondolat.
— Még hogy nem? És ezt azért tudod ilyen tényszerűen, mert 

rengeteg tapasztalatot szereztél a nőkkel kapcsolatban, gondolom. 
Temérdek nővel voltál együtt meztelenül, és megfigyelted, hogy 
egyetlenegy sem reagált soha felhevülten, ha meglátta a testedet? 
Isten bizony, akkor én tévedtem.

Kendale állkapcsa ismét megfeszült.
Yates észrevette, hogy annyira lelassítottak, hogy ha így foly-

tatják, sosem érik utol a szóban forgó hölgyeket.
— Ha te mondod, hogy a nők így nézhetnek a férfiakra, el kell 

fogadnom, hogy ez bizony lehetséges, mert valószínűleg temérdek 
nővel voltál már együtt. Ez határozottan lehetséges az egyik szóban 
forgó nő esetében, ezt elismerem. — Noha időközben néhány perc 
eltelt, Kendale ezzel mit sem törődve folytatta tovább a korábbi be-
szélgetést. Úgy tűnt, hogy egész idő alatt ezen a felismerésen rágó-
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dott. — Ha ez így van, akkor semmiképp sem aggódom. Veled ellen-
tétben én nem töltöm az időmet hedonista tevékenységekkel, ha-
nem aktív életet élek. Ha bármiféle ítéletet alkottak a testünkről, 
biztos vagyok benne, hogy én legalább kiálltam a próbát.

— Akkor gondolom, hogy ma minden szem rád tapadt. Öröm-
mel veszem tudomásul. Most már bármelyik hölggyel szabadon 
beszélgethetek anélkül, hogy a legkevésbé is zavarba jönnék.

Miközben Kendale felfogta, Yates mire utal ezzel, a vicomte 
megsarkantyúzta a lovát, és vágtatni kezdett.

— Társaságunk akadt — mondta Lydia, és északkelet felé bámult.
Egy ló éppen akkor ereszkedett le a hegyről, és feléjük vágta-

tott, a patájával felverte a sarat. A másik lovas lassabban ereszke-
dett le, és déli irányban a házat vette célba, nem pedig őket.

— Azt hiszem, ez Lord Ambury — mondta Cassandra.
— Ó, kedvesem, ő az. Látott minket, és most csatlakozik hoz-

zánk ezen a kiránduláson. — Lydia megfordította a lovát. — Bocsáss 
meg, Cassandra, de nem tudok szembenézni vele ilyen röviddel... 
Ki se merem mondani. Mert ha megteszem, biztos vagyok benne, 
hogy vihogni fogok.

Azzal Lydia elvágtatott.
Cassandra bosszankodott, amiért magára hagyták. Lord Am-

bury felé nézett. Ha a férfi furcsának találta, hogy Lydia éppen ezt 
a pillanatot választotta ki arra, hogy a lovával tréningezzen, az arc-
kifejezése ezt nem árulta el. Megállította a lovát, alighogy Lydia 
eltűnt északon a csalitosban.

A tekintete nem árulta el, hogy tudta, Cassandra és Lydia lát-
ták őket. Egyáltalán nem. És mégis, Cassandra abban a pillanatban 
érezte, hogy Lord Ambury egyvalamiben biztos: abban, hogy ő ott 
volt. Nem tudta volna megmondani, mi vezette erre a következte-
tésre, de határozottan így vélekedett.

Ugyanolyan udvariasan nézett a férfira, ahogy ő rá. Biztos volt 
abban, hogy semmivel sem árult el többet, mint Lord Ambury 
maga. Ennek ellenére amint egymásra néztek, mindketten tisztá-
ban voltak azzal, hogy Cassandra megbámulta őt, és hogy ezt a 
férfi is tudja.
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Egy kép villant fel Cassandra képzeletében: amint ez a férfi 
meztelenül a tengerbe sétál. Aztán egy másik, amint épp most 
meztelenül ül a lovon. Mindkettőt elhessegette, nehogy még vé-
letlenül is elpiruljon.

— Lady Cassandra, látom, hogy még az időjárás is engedelme-
sen követi a parancsait. Biztos vagyok benne, hogy a menyegző 
valamennyi vendége hálás önnek, amiért a napra parancsolt, hogy 
süssön ki.

— Az én parancsom aligha volt rá hatással. A nap részéről ez 
egy kegyes gesztus volt, így Lydia és én el tudtunk lopakodni, 
hogy ne kelljen Southwaite nénikéit szórakoztatnunk. Mindkét 
hölgy kellemetlenül érezte volna magát a társaságomban.

— Látom, Lydia az imént ugyanakkor döntött, hogy nem sze-
retné, ha bárki kellemetlenül érezné magát az ő társaságában.

— Szeret keményen lovagolni. Én csak hátráltattam.
— Akkor engedje meg, hogy visszakísérjem a házhoz. Remél-

jük, hogy a nap továbbra is nagylelkű lesz hozzánk.
Cassandra ismét Lydiát kereste a szemével, de ő már jóval 

előttük járt. Elindult a lovával, Lord Ambury pedig mellette haladt.
— Váratlanul ért, hogy itt kint találom, a lakodalomtól távol — 

mondta a lord. — Szeretném megköszönni, hogy ilyen elnéző volt, 
és diszkréten kezelte az aukciót. Nagylelkű gesztus a maga részé-
ről, hogy nem beszélt róla a lakodalomban, sem a reggelinél. Ön 
rendkívül türelmes.

Cassandra az elküldött levélre gondolt, amely ékes példája 
volt annak, hogy mennyire nincs türelme.

— Még több időre lesz szükség? Kérem, ne sértődjön meg, 
hogy ezt kérdezem. De valóban tudnom kell. A szükség vitt arra, 
hogy eladjam azt a fülbevalót, és a helyzetem azóta sem változott. 
Azért nem adtam el máshol, mert megígérte, hogy néhány héten 
belül kifizeti, de azóta jóval több idő telt el.

— Nem pénzhiány miatt késlekedtem a tartozásom kifizetésé-
vel, ha erre gondol.

Cassandrának pontosan ez járt a fejében. Mindenki tudta, hogy 
Lord Ambury apja, Highburton grófja nem támogatta anyagilag oly 
mértékben az örökösét, mint azt egy férfi az ő pozíciójában elvár-
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hatta volna. Pénzügyi eszközökkel így juttatta kifejezésre, hogy el-
hidegültek egymástól.

— Nem említettem a levelezésünkben, bár lehet, hogy hiba 
volt így tennem, hogy ne vonja kétségbe a szavamat, miszerint 
minden figyelmemet lekötik a család ügyei. Az apám nagyon be-
teg — mondta Lord Ambury. — Súlyos beteg. Ezen a nyáron minden 
szabadidőmet vele és az ügyvéddel töltöttem, hogy segítsek nekik 
az ügyek rendbetételében.

— Sajnálattal hallom. Úgy vélem, bölcsen teszi, hogy részt vesz 
az ügyintézésben, amíg az apja is a segítségükre lehet.

— Úgy gondolta, hogy ezek többségét ő intézi majd. De már 
ahhoz sincs elég ereje, úgyhogy az utóbbi hónapokban több fel-
adat hárult rám, mint amennyire számítottam.

— Ezen a héten is ott volt?
— Igen.
— Úgy tűnik, nagyon gondosan teljesíti az iránta való köteles-

ségét.
— Fontos neki, hogy mindent tökéletes rendben tudjon.
— Így nyújt békejobbot neki? Így próbálja meg elsimítani a né-

zeteltéréseiket, amelyek az évek során alakultak ki önök közt?
Lord Ambury úgy nézett Cassandrára, mintha valami meglepőt 

mondott volna. Úgy tűnt, kissé kiszolgáltatta magát.
— Talán egy tétova próbálkozás — jegyezte meg végül.
— A nézeteltérések okai valószínűleg nagyon jelentéktelennek 

tűnnek most, hogy fogytán az idő.
— Igen. Átkozottul jelentéktelennek.
Tehát ez volt az oka annak, hogy Lord Ambury egyre halogat-

ta a fülbevaló kifizetését az elmúlt hónapokban, és csak hitegette 
Cassandrát, aki most már szégyellte, hogy olyan durva vádakkal 
illette a férfit abban a levélben. Az adott körülmények között igaz-
ságtalannak és kegyetlennek érezheti majd, ha elolvassa.

— A fülbevaló remekmű, természetesen boldogan kifizetem 
érte az aukción felajánlott árat, és végül birtokba veszem — mond-
ta a férfi. — Hogyan jutott hozzá?

— A Fairbourne-árverésen eladott ékszerek közül szinte min-
det a nagynénémtől kaptam.
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— Ez a fülbevaló is ezek közül való volt?
Ez a kérdés meglehetősen jelentőségteljesen hangzott. Most, 

hogy Cassandra belegondolt, rájött, hogy a férfi ezt már a korábbi 
érintkezéseik során is kérdezte.

— Miért szeretné tudni?
Lord Ambury vállat vont.
— A Fairbourne Aukciósház nagyon ügyel az általa eladott fest-

mények eredetére és történetére. Az ékszerekére már kevésbé.
— Az eredetét illetően nincs kételynek helye. Tőlem származik.
— És ön előtt kié volt?
— Egy rubin az egy rubin. Egy gyémánt az egy gyémánt. Az ék-

szer származását vagy az előző tulajdonosokat ehhez nem kell nyo-
mon követni, nem úgy, mint mondjuk Raffaello rajzai esetében.

— Azt hiszem, valóban nem. Mégis szeretnék többet tudni a 
történetéről. Egy ritka szépség birtoklásának az öröméhez az is 
hozzá tartozik, hogy ismerjük a történetét — mondta a férfi. — Leg-
alábbis számomra.

Cassandra elmondhatta volna neki. Valójában semmi értelme 
nem volt annak, hogy mindezt nem tárta fel a férfi előtt. De vajon 
miért kapta magát azon, hogy tétovázik, és gyanakvón méregeti 
Lord Amburyt? Talán azért, mert e pillanatban a férfi minden ked-
vessége ellenére sem tűnt igazán barátságosnak. A szeme és a 
szája egy icipicit elárulta.

Újabb száz métert gyalogoltak, mielőtt a férfi ismét megszólalt.
— Tehát a nagynénjétől kapta őket?
A férfi állhatatossága miatt Cassandra csak még kínosabban 

érezte magát. Jobban megszorította a gyeplőt.
— Untat a kérdéseivel.
A lord elnevette magát.
— Bocsásson meg! Megpróbálom más kérdésekkel szórakoz-

tatni. Például: mennyi időt töltött azon az emelkedőn azzal, hogy 
nézte, ahogy levetkőzöm?

Cassandrát teljesen váratlanul érte a kérdés. Elpirult, dadogott, 
és pontosan úgy viselkedett, mint amitől óva intette Lydiát.

— Őszintén mondhatom, fogalmam sincs, hogy miről beszél — 
nyögte ki végül.
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A férfi kék szeme felcsillant. Szemlátomást élvezte, hogy ezút-
tal a nő került kiszolgáltatott helyzetbe.

— Ez nagy huncutság volt öntől, de nem bánom. Megkönnyíti 
nekem az előttem álló, nehéz döntést.

Cassandra félt megkérdezni, de persze meg kellett kérdeznie.
— Miféle döntést?
— Hogy önt is a hódításaim között tudhatom-e. Annak a nyil-

vánvaló bizonyítéka, hogy ön egy nagyvilági nő, felment engem 
néhány bosszantó becsületbeli kérdés alól, amelyek elbizonytala-
nítottak.

Cassandra érezte, hogy megint elpirul. Alaposan, egészen a 
láb ujjáig.

— Mindig ilyen arcátlanul közli a szándékait?
— Általában nem, de ezúttal úgy véltem, hogy elég sok időt 

nyerhetek ezzel.
Cassandra összeszedte magát. Ez a férfi túl jól szórakozott az ő 

rovására.
— Azt reméli, hogy elájulok, mert előre örülök ennek, Lord Am-

bury? Hetekig várjak, hogy végre becserkésszen a ravasz lépései-
vel? Maga még csak nem is komoly. Játékot űz velem, és megpró-
bál bolonddá tenni, ily módon adja tudtomra az ellenérzését és a 
megvetését. — Megfordította a lovát. — Most pedig itt hagyom önt. 
Talán hasznossá tehetné magát azzal, hogy megpróbálja megke-
resni Lydiát, mielőtt megint elered az eső. Én pedig innentől egye-
dül lovagolok vissza.

A férfi előrehajolt, és elkapta Cassandra lovának a gyeplőjét, 
hogy egy helyben tartsa.

— Meglátogatom, ha visszatérek a városba.
— Inkább ne tegye. Unalmas lenne egy ilyen cinikus csábítás 

ellen küzdeni.
— Nem azért látogatom meg, hogy elcsábítsam. Nem szoktam 

ilyen arcátlanul bejelenteni a szándékaimat. Ki kell fizetnem azt a 
fülbevalót. Emlékszik?

A fülbevaló. Hát persze!
— Talán a nagynénje is megengedi, hogy egy rövid látogatást 

tegyek nála.
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Megint ugyanide lyukadtak ki, ugyebár?
— Mostanában egyáltalán nem fogad látogatókat.
— Biztos vagyok benne, hogy szép szóval rá tudja venni, hogy 

velem kivételt tegyen.
— Elképzelésem sincs, miért tennék így. — Valóban számos ok 

jutott az eszébe, amiért nem kellene megtennie. Kitépte a férfi ke-
zéből a gyeplőt, hogy végre útnak indulhasson. — Meggondoltam 
magam. Folytatom a lovaglást, és én magam keresem meg Lydiát. 
Ami pedig az üzleti ügyünket illeti, remélem, hogy a jövő hét ele-
jén találkozunk a városban.




