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Első fejezet

London, Covent Garden
1828. április

A postával egyetlen árva levél sem érkezett Tristantől.
Ahogy a reggeli köd oszlani kezdett, és a félhomály egyre kevés-

bé tűnt nyomasztónak, Lisette a postát az íróasztalra hajította Dom 
dolgozószobájában. Jellemző. Amikor eljött Párizsból, Tristan meg-
ígérte, hogy hetente ír majd neki. És bár kezdetben sorjában jöttek is 
a levelek, két hónap is eltelt már, hogy utoljára hallottak felőle.

Lisette egyrészt aggódott, vajon mi vethetett véget a levél-
áradatnak, másrészről azonban összekötözött lábbal a legszíve-
sebben fellógatta volna haszontalan testvérét, aztán hagyta volna 
főni a saját levében, hátha megjön az esze.

— Biztos vagy abban, hogy nem akarsz elkísérni Edinburgh-
ba? — kérdezte Dom. — Jegyzetelhetnél helyettem.

Lisette a küszöbön ácsorgó féltestvérére pillantott. Harminc-
egy évesen a férfi szikárabb és erősebb volt, mint fiatalkorukban, 
és az arcán egy sebhely díszelgett — csak a jóisten tudhatta, hol 
szerezhette, a fivére ugyanis sosem beszélt róla. Ám ahogy egy-
kor, úgy most is remekül kijöttek egymással.

Legalábbis a legtöbbször. Lisette mogorván nézett maga elé. 
Azt gondolta, Dom néha éppolyan lehetetlenül viselkedik, mint 
Tristan.

Azóta, hogy fél éve a fivére magával hozta Franciaországból, 
egyfolytában azon munkálkodott, hogy a férfi által bérelt városi 
házat lakályossá tegye. Csak azért, mert ez volt a Manton Nyomo-
zóiroda székhelye is, még nem jelentette azt, hogy ridegnek és 
személytelennek kell lennie. És az erőfeszítéseiért mi volt a hála? 
Semmi, csak egy másik férfi, aki minduntalan irányítani próbálja.
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Az asztalhoz visszaülve Lisette felvonta egyik szemöldökét.
— Nincs szükséged a feljegyzéseimre, anélkül is emlékszel 

mindenre.
— De ha személyleírásról van szó, abban te sokkal jobb vagy. 

Olyasmiket is észreveszel, amiket én nem.
A nő a szemét forgatta.
— Csak akkor vagyok hajlandó veled menni, ha megengeded, 

hogy a jellemzések készítésén és a teafőzésen túl más feladatokat 
is végezzek.

A fivére gyanakodva nézett a húgára.
— Mint például?
— Szemtanúkat hallgassak ki. Kövessem a gyanúsítottakat. 

Fegyvert tarthassak magamnál.
Lisette Dom javára írta, hogy e kérés hallatán nem nevette el 

magát. Tristan minden bizonnyal jót hahotázott volna. Aztán ismét 
csak megpróbált volna neki férjet keríteni, fölényeskedő, párizsi 
katona barátai közt keresgélve, hogy leendő ura tudatosítsa ben-
ne: egy hozzá hasonló, félig angol származású fattyú hálás lehet, 
ha valaki egyáltalán észreveszi.

Dom azonban szemét a húgára függesztve és a kérést mérle-
gelve lépett a szobába.

— Tudod egyáltalán, mire való egy pisztoly?
— Igen. Vidocq megmutatta. — Persze csak egyszer, mielőtt 

Tristan véget vetett az óráknak, de Domnak ezt nem kell tudnia.
A férfi magában máris átkozta Eugène Vidocqot, a francia tit-

kosrendőrség korábbi vezetőjét.
— Nem tudom elhinni, hogy a fivéred annak a gazembernek a 

közelébe engedett.
A nő megvonta a vállát.
— Szükségünk volt a pénzre. Vidocqnak pedig olyasvalaki kel-

lett a Sûreté Nationale-nél*, akire rábízhatta a bűnözők személyes 
adatait tartalmazó kartotéklapok rendszerezését. Jó állás volt.

Lisette-et magát is meglepte, de élvezte a munkát. Az édes-
anyja három évvel ezelőtt bekövetkezett halálát követően, ami-

* Francia civil ruhás nyomozóhivatal. — A ford.
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kor Párizsba költözött Tristanhez, majd elepedt, hogy valami hasz-
nos munkát végezhessen, ami feledteti vele a gyászát. És Vidocq-
tól megkapta a lehetőséget. Tőle tanult a bűnesetek felderíté-
séről. A férfi még azt is felajánlotta, hogy ügynökként alkalmazza 
a Sûreténél, ahogy más nőket is, ám Tristan ebbe nem egyezett 
bele.

A nő felhorkant. Tristan semmi kivetnivalót nem talált abban, 
hogy ő maga éveken át a Sûreté ügynöke legyen, ám a húgát a 
széltől is óvni akarta, amíg férjet nem talál magának. Ez az évek 
múlásával egyre valószínűtlenebbé vált. Az isten szerelmére, hisz 
már a huszonhatot is betöltötte!

— Mit felelsz, Dom? — sürgette a féltestvérét. — Ha elkísérlek, 
hagyod, hogy a jegyzetelésen túl mást is csináljak?

— Ez alkalommal nem, de egyszer talán igen...
— Tristan is mindig ezzel jött. — Lisette elfintorodott. — Persze a 

hátam mögött mást se csinált, mint azon fáradozott, hogy férjhez 
adjon, és amikor nem járt sikerrel, összecsomagolt, és elküldött 
hozzád, Londonba.

— Amiért nem lehetek elég hálás neki — válaszolta Dom, arcán 
halovány mosollyal.

— Ne próbáld hízelgéssel elterelni a figyelmem! Az általad vá-
lasztott férjjelöltek egyikéhez sem kívánok hozzámenni.

— Pompás — felelte a másik jókedvűen. — Mert nincs a tarso-
lyomban egy sem. Túl önző vagyok, hogy egy férj kedvéért le-
mondjak rólad. Itt van rád szükségem.

A nő kétkedve nézett a féltestvérére.
— Ezt csak úgy mondod.
— Nem, kedvesem, egyáltalán nem. Abban az okos kis fejed-

ben tengernyi információ rejtőzik Vidocq módszereiről. Bolond len-
nék, ha kiházasítanálak, és veszni hagynék egy ilyen kincset.

Lisette megenyhült. Dom sokkal elnézőbben fogadta a szak-
mája iránt mutatott érdeklődését, mint ahogy arra számított. Talán 
azért, mert nem kis erőfeszítésébe került, hogy nevet szerezzen 
magának a szakmában, miután George gyakorlatilag kisemmizte. 
Vagy talán csak azért, mert máig szeretetteljesen emlékezett az 
együtt töltött gyermekkorukra.
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Akárhogy is legyen, ad neki némi időt. Talán megfontolja majd, 
hogy a későbbiekben komolyabb feladatokat is hajlandó legyen 
rábízni. Izgalmasabb teendőket. Végül talán még egy-egy utazás is 
belefér, amivel kielégítheti az apjától örökölt kalandvágyát. Azt, 
hogy Dom mennyire bízott benne, mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a férfi úgy döntött, egy hétre teljesen magára hagyja a cselé-
dekkel. Most először.

— Akkor hát valóban úgy gondolod, hogy okos vagyok? — kér-
dezte.

— Meg főnökösködő és fontoskodó, és kimondhatatlanul bosz-
szantó... — A nő haragos tekintetét látva szelídebb hangra váltott. 
— De igen, ezzel együtt nagyon okos vagy. Rengeteg jó tulajdonsá-
god van, húgocskám, és én valamennyit méltányolom. Tudod, én 
nem Tristan vagyok.

— Persze hogy tudom. — Lisette kezével az íróasztalon heverő 
levelek közé túrt. — A senkiházi fivérünkről szólva, már hónapok 
óta nem hallottam felőle. Az ilyen hosszú hallgatás nem vall rá. 
Korábban heti rendszerességgel írt.

Dom az asztalhoz ballagott, hogy az utazáshoz szükséges né-
hány iratot magához vegye.

— Valószínűleg Vidocq bízta meg valamivel.
— De Vidocq az előző évi lemondatása óta már nem a Sûreté 

feje.
Miután a férfi otthagyta a hivatalt, csak egy hajszálon múlt, 

hogy Tristan megtarthatta az ügynöki pozícióját. Mivel Lisette nem 
ügynökként tevékenykedett, a szolgálataira sem tartottak többé 
igényt. A fivére ezért úgy döntött, itt a legfőbb ideje, hogy a húga 
férjet találjon magának; az ellen sem volt kifogása, ha angol az 
 illető. És mivel neki magának nem volt mersze visszatérni Angliá-
ba, mert lopás miatt körözték, Domra hárult, hogy visszavigye Li-
sette-et Londonba.

— Akkor bizonyára az új főnök megbízásából nyomoz — vála-
szolta Dom, miközben a papírokat a táskájába tette.

— Azt kétlem. — A nő felkelt, és az ablak felé sétált. — A Sûreté 
új vezetője nem igazán kedveli Tristant.

— Ez azért van, mert Tristan átkozottul jól ért ahhoz, amit csi-
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nál. Az új fickó nem indíthat nyomozást egy gyümölcsöskofa ellen, 
aki hibás árut árul, szóval érthető, ha neheztel mindenkire, aki őt 
lekörözve kínos perceket okoz neki. — Sandán a húgára pillantott. 
— Bár, ha őszinte akarok lenni, a fivérünk bármely munkaadó türel-
mét képes próbára tenni. A saját feje után megy, lehetetlen időbe-
osztás szerint él, és megvan az a rossz szokása, hogy senkivel sem 
osztja meg, éppen miben mesterkedik.

— Most épp magadat jellemezted — jegyezte meg a nő szá-
razon.

Dom elnevette magát.
— Rendben, elismerem. De én a magam ura vagyok, megtehe-

tem, hogy így végezzem a munkámat. Neki viszont vannak felette-
sei, akik elvárják, hogy időről időre jelentsen nekik.

— Igaz — válaszolta Lisette elgondolkozva, miközben kibámult 
az ablakon. Az utca túloldalán felkeltette a figyelmét egy szürke 
köpenybe burkolózó alak, aki feszülten figyelte a házat. Ismerős-
nek találta. Olyan volt, mint...

Amikor a nő közelebb lépett az ablakhoz, a férfi alakja a köd-
be veszett. Teljes valójában megborzongott, de kényszeredetten 
legyűrte. Kizárt, hogy Hucker volna. A férfi nem lehet Londonban, 
George többi talpnyalójával együtt Yorkshire-ben a helye. Ha egy-
általán még most is George-nak dolgozik.

Dom mellé lépett.
— Arról a bosszantó tényről már nem is beszélve, hogy ha kell, 

ha nem, bajba keveri magát.
— Kicsoda? — kérdezte Lisette, ijedten hátat fordítva az ablaknak.
— Tristan. — A férfi kíváncsi tekintettel meredt a nőre. — Róla 

beszélünk, nemdebár?
— Igen, persze. — Lisette-nek kényszerítenie kellett magát, 

hogy száműzze Huckert a gondolataiból. — Pontosan az aggaszt, 
hogy minden körülmények között képes slamasztikába keveredni. 
Még Vidocq is azon a véleményen volt, hogy Tristan szánt szán-
dékkal vonzza a bajt.

— Igaz, de valahogy mindig sikerül megúsznia. És ehhez nincs 
szüksége a segítségedre. — Dom tekintete ellágyult. — Nekem el-
lenben annál inkább és elég sok mindenben. — Kesztyűbe bújta-
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tott kezét a nő felé nyújtva a tenyérrészen éktelenkedő hasítékra 
mutatott. — Látod? Ezt ma reggel szereztem. Meg tudnád varrni?

A férfi megpróbálta eloszlatni a húga aggodalmát, ami egy-
részt nagyon kedves volt tőle, másrészt a trükk teljességgel átlát-
szónak bizonyult. Lisette szavak nélkül húzta le a kesztyűjét, vette 
elő varródobozát, és állt neki megfoltozni az elszakadt szövetet.

Öltögetés közben a gondolatai még mindig az utcán látott 
alak körül forogtak. Meg kellene említenie Domnak? Nem, az osto-
baság volna. Még a végén úgy dönt, hogy Londonban marad, és 
azt pillanatnyilag nemigen engedhették meg maguknak. Bár a 
 fivére ügyfélköre napról napra nőtt, továbbra sem tehette meg, 
hogy egy olyan jövedelmező ügyet, mint amilyennek ez a mostani 
skóciai ígérkezett, elszalasszon.

Azonkívül egyáltalán nem volt biztos abban, hogy amit látott, 
aggodalomra ad-e okot. Évekkel ezelőtt eljött a birtokról — lehet, 
hogy az az alak nem is Hucker volt. Semmi értelme indokolatlanul 
felzaklatni Domot.

Már majdnem végzett a kesztyű megvarrásával, amikor a fivé-
re egyetlen férfi alkalmazottja, aki egy személyben testesítette 
meg a komornyikot, az inast és a lakájt, a szobába lépett.

— Mindjárt kilenc óra, uram. Mindössze fél órája van, hogy el-
jusson a kikötőbe.

— Köszönöm, Skrimshaw — válaszolta kelletlenül Dom. — Isme-
rem az órát.

A pirospozsgás arcú férfi megmerevedett.
— A bocsánatáért esedezem, uram, de: „Mint kavicsos part felé 

a hullám, Úgy futnak a halálba perceink”.*
Amikor Dom haragos pillantással meredt maga elé, Lisette 

kuncogását elfojtva sietősen megjegyezte:
— Gondoskodom róla, Shaw, hogy időben elinduljon. Hamaro-

san ott lesz.
Skrimshaw továbbra is kétkedni látszott, de megfordult, és tá-

vozott.

* William Shakespeare: LX. szonett. (Szabó Lőrinc fordítása)
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— Esküszöm, ha ez az alak még egyszer Shakespeare-t idézi, 
elveszem a kedvét a szórakozástól — panaszkodott Dom.

— Nem, nem fogod. Sosem találsz helyette mást, aki ilyen ke-
vés pénzért ennyi mindent elvégez. — Elvarrta a szálat, és átnyúj-
totta Domnak a kesztyűt. — Azonkívül te magad provokáltad azzal, 
hogy az igazi nevén szólítottad.

— Ó, az ég szerelmére — kiáltotta a férfi, miközben felrángatta 
a kesztyűjét —, nem fogom a szolgámat a művésznevén szólítani, 
bármivel tölti is az estéit!

— Tudod, lehetnél vele kedvesebb is — korholta a nő a fivérét. 
— Mivel ragaszkodtál ahhoz, hogy az éjszakákat a távollétedben itt 
töltse, és vigyázzon rám, visszautasított egy kisebb szerepet, 
amelynek a próbái a héten kezdődnek. Egyébiránt pedig igaza van. 
Tényleg indulnod kellene. — Lisette mosolyt erőltetett az arcára. 
— Sürget az idő.

Dom halkan szitkozódva az ajtó felé fordult, majd egy pillanat-
ra megállt, és visszanézett.

— Ami Tristant illeti... Ha nem hallasz felőle, amíg Skóciából 
visszatérek, meglátom, mit tehetek.

— Köszönöm, Dom — válaszolta a nő halkan, tudva, milyen 
nagyvonalú ajánlat ez a fivérétől.

— De egy percig se gondold, hogy hanyatt-homlok rohanok 
Franciaországba, hogy megkeressem a nyavalyást! — morogta. — Ha-
csak busásan meg nem fizeti valaki.

— Amíg Edinburghban leszel, talán megoldok egy vagy két 
ügyet — vetette oda könnyedén Lisette. — És akkor én foglak meg-
fizetni.

A férfi komoran nézett maga elé.
— Ez cseppet sem mulatságos. Ígérd meg, hogy semmilyen os-

tobaságot nem követsz el.
A nő arcán titokzatos mosollyal az órára pillantott.
— Le fogod késni a hajót, ha nem indulsz most azonnal.
— Akkor segíts nekem, Lisette... Ha bármi...
— Na, menj már, rajta! — kiáltotta, miközben a fivérét az ajtó 

felé tuszkolta. — Nagyon jól tudod, hogy csak ugratlak. Miattam ne 
aggódj. Minden rendben lesz.
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A férfi végre kilépett az ajtón, ám a távozásakor egyre csak a 
pimasz szolgák és a neveletlen húgok miatt dohogott. Lisette ne-
vetve tért vissza az asztalhoz, és folytatta a posta szortírozását, a 
levelekben megfogalmazott ügyek alapján csoportosítva őket. 
Ügyelt arra, hogy az új esetekre való felkérések külön kupacba ke-
rüljenek, hogy azokat később tanulmányozza.

A napot a levelek megválaszolásával és azon ügyek jegyzetei-
nek az elkészítésével töltötte, amelyekről úgy vélte, Dom talán 
elvállalhatja őket. Természetesen a háztartással kapcsolatos teen-
dőkről sem feledkezett meg. Már majdnem éjfélre járt az idő, mire 
ágyba keveredett. Nem volt túl sok értelme korábban nyugovóra 
térni, a színházba járók tömege ugyanis szinte minden este az ut-
cákon zsibongott. Lisette imádta a hangzavart és a sürgést-forgást, 
amely minduntalan azokra a tuoloni színházakra emlékeztette, 
amelyekben egykor az édesanyja játszott.

Mire ágyba került, az utcák valamelyest elcsendesedtek, és 
egészen a déli órákig általában mindenütt csend honolt, legalábbis 
a Bow Street felé eső oldalon.

Így aztán kevéssel pirkadat után, amikor hangos dörömbölés-
re ébredt, majdnem szívrohamot kapott. Ki a csoda lehet az ilyen 
korai órán? Ó, te jó ég, csak nem Dom Edinburghba tartó hajóját 
késlelteti valami?

Hálóköntösét magára kapkodva sietett ki a hallba. Épp akkor 
ért oda, amikor látta, amint Skrimshaw magában dörmögve lefelé 
indul a bejárathoz. Épp csak résnyire nyitotta az ajtót, amikor egy 
férfi dühödt hangja hallatszott.

— Beszédem van Mr. Mantonnel.
— Elnézését kérem, uram — válaszolta Skrimshaw nagy átélés-

sel és kellő önbizalommal alakítva a komornyik szerepét. — Mr. 
Manton nem fogad ügyfeleket ilyen korai órán.

— Én nem ügyfél vagyok, hanem Lyons hercege — rivallt rá a 
férfi olyan paprikásan, amely csak az arisztokratákra jellemző. — És 
ha jót akar magának, most azonnal fogad.

Az arcátlan kijelentést hallva Lisette pánikszerűen iramodott 
meg az ajtó felé.



35

— Máskülönben — folytatta a herceg — a törvény embereivel 
jövök vissza, és átkutatom utána a házat a pincétől a padlásig, és...

— Nincs itt! — kiáltotta Lisette a lépcsőn lefelé szaladva, mit 
sem törődve lenge öltözékével. A Manton Nyomozóirodának a leg-
kevésbé egy fontoskodó hercegre volt szüksége, aki egy rakás 
tisztviselővel akar betolakodni hozzájuk, csak mert valami ostoba-
ság felbőszítette. Ha csupán ennek híre menne, már az tönkrete-
hetné őket.

Amint a lépcső aljára ért, és megpillantotta a férfit, hirtelen 
hátrahőkölt. Az ajtóban a Skrimshaw háta mögött magasodó alak 
egyáltalán nem úgy festett, mint egy herceg.

Az öltözéke persze nagyon is hercegi volt — drága selyemmel 
borított cilindert, remekbe szabott kasmírkabátot és tökélete-
sen megkötött nyakkendőt viselt. Ám minden herceg, akit valaha 
az újságokban vagy szatirikus rajzokon látott, ősz hajú és gör-
nyedt volt.

Őméltóságára ezek egyike sem illett. Magasságával és széles 
vállával a legfeltűnőbb férfi volt, akit valaha látott. Jóképűnek egy-
általán nem lehetett nevezni. Ahhoz a vonásai túl határozottak 
voltak — az álla markáns vonalú, a szeme túlságosan mélyen ülő —, 
és aranybarna haja túl egyenesnek tetszett ahhoz, hogy bárki di-
vatosnak nevezhesse. Lisette mégis igazán vonzónak találta. A nőt 
ez a felismerés igencsak bosszantotta.

— Dom nincs itt — ismételte meg újra.
— Akkor árulja el, hogy hol van.
A nőt elöntötte a méreg. Ha ez a férfi azt hiszi, hogy úgy ugrál 

majd, ahogy ő fütyül... Tudta, hogyan bánjon az efféle alakokkal — 
a legrosszabb, amit tehet, ha hagyja, hogy a férfi megfélemlítéssel 
a kelleténél több információt csikarjon ki belőle. Végtére is még 
mindig nem tudta, miért keresi a fivérét.

— Egy ügy elszólította a városból, őméltóságod. Csupán ennyit 
mondhatok.

Ahogy a legragyogóbb jádezöld szemek, amelyeket valaha is 
látott, tetőtől talpig végigmérték, Lisette-et egyébként is halovány 
önbecsülése cserben hagyta. A férfi dühödt tekintetéből kiolvasta, 
hogy a herceg egyetlen pillantással leszűrte, hány éves, milyen 
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kapcsolatban állhat Dommal, és a társadalmi helyzetét tekintve 
hová tartozhat. Ezzel tudatosította benne, hogy valójában kicso-
da..., illetve azt is, hogy mi nem.

A látogató a vesébe látó szemével ismét egyre csak Lisette-re 
meredt.

— És ön ki volna? Manton szeretője? — kérdezte végül a nőtől.
A szavaiból sütő megvetést hallva Skrimshaw a méregtől rák-

vörös lett, de mielőtt egyetlen árva szót szólhatott volna, Lisette 
megérintette a karját.

— Minden rendben, Shaw.
Bár az idősebb férfi feszültnek tűnt, elég jól ismerte a ház úr-

nőjét, hogy kihallja hangjából az egyértelmű rendreutasítást. Vo-
nakodva húzódott a háttérbe.

Lisette fagyosan nézett a hercegre.
— Miből gondolja, hogy nem Manton felesége vagyok?
— Mantonnek nincs felesége.
Gőgös fajankó! Vagy, ahogy édesanyja gyakran mondta: an-

gol. Lehet, hogy külsőre nem hercegnek látszik, de pontosan úgy 
viselkedik.

— Nincs, de húga igen.
Ezt hallva a herceg egy pillanatra elbizonytalanodott. Elnémult, 

ám aztán dölyfös tekintetét ismét Lisette-re szegezte.
— Nem tudok róla, hogy volna neki.
Ez volt az utolsó csepp a pohárban. A nő megfeledkezett a fér-

fi fenyegetőzéséről, arról, hogy milyen korán van, és hogy mennyi-
re alulöltözött. Nem látott mást, csak egy másik George-ot, aki 
rendkívül eltelt magától, és odáig volt a rangjával.

— Értem. — Azzal a férfi elé állt, és állát bátran felszegte. — Nos, 
mivel már most olyan jól tájékozott Mr. Mantonnel kapcsolatban, 
nyilván semmi szükség arra, hogy tőlünk kérdezze, mikor tér visz-
sza, vagy hogy mi módon léphetne vele kapcsolatba. Szóval, szép 
napot, kegyelmességed!

Már majdnem becsukta az ajtót, amikor a férfi előrenyomult, 
hogy megakadályozza ebben. Amikor kék szemével az őt mérege-
tő látogatóra meredt, őlordsága tekintetében Lisette mintha a tisz-
telet halvány csíráját vélte volna felfedezni.
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— Bocsásson meg, hölgyem, de úgy tűnik, mindketten kissé 
melléfogtunk.

— Itt egyedül ön az, aki bárminek is melléfogott! Ön állt elő 
mindenféle válogatott sértéssel.

A férfi felvonta a szemöldökét. Lerítt az arckifejezéséről, hogy 
nem szokott ahhoz, hogy bárki így beszéljen vele. Aztán bólintott.

— Elmés megállapítás. És találó is. De jó okom volt arra, hogy 
goromba legyek. Ha esetleg beengedne, hogy magyarázattal szol-
gálhassak, ígérem, úriemberhez méltón fogok viselkedni.

Amikor a nő kétkedését kifejezve pillantott a látogatóra, 
Skrimshaw előrelépett, és odasúgta:

— De mindenekelőtt, hölgyem, talán lépjen el az ajtóból, mi-
előtt valaki meglátja ilyen hiányos öltözetben...

Lisette-ben csak abban a pillanatban tudatosult, hogy ott áll 
egy szál hálóingben és köntösben, a kíváncsiskodó tekintetek ke-
reszttüzének kitéve. Nem csoda, hogy a herceg könnyelmű nőcs-
kének nézte.

— Hát hogyne — motyogta, majd hátralépett, kellő teret en-
gedve a férfinak, hogy belépjen.

A herceg becsukta maga mögött az ajtót.
— Köszönöm, Miss... Miss...
— Bonnaud — fejezte be a nő.
Mielőtt még magyarázatot adhatott volna rá, miért más a ve-

zetékneve, mint a fivérének, a herceg kényszeredetten megje-
gyezte:

— Vagy úgy! Az a húg.
Kétértelmű szavait hallva Lisette elpirult.
— Úgy érti, a fattyú? — kérdezte köntörfalazás nélkül.
— Aki egyben Tristan Bonnaud testvére is. — A látogató szigorú 

tekintetét ismét a nőre szegezte.
Lisette szíve összeszorult.
— Ismeri a másik fivéremet is?
— Mondhatni. Miatta vagyok most itt. — A herceg szeme rés-

nyire szűkült. — Reméltem, hogy Manton majd elárulja, London 
melyik részén bujkál az a semmirekellő. Ám attól tartok, elég kicsi 
arra az esély, hogy ön ezt megtegye.
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A nőn jeges rémület lett úrrá. Ez nem hangzott túlságosan jól. 
Ha Tristan volt olyan ostoba, hogy Londonba jöjjön...

Nem, az lehetetlen.
— Bizonyára téved, főméltóságod. Tristan évek óta nem járt 

Londonban. És ha mégis, először bennünket értesített volna az ér-
kezéséről. Dom és én azonban az égegyadta világon semmit sem 
tudunk róla.

A férfi fürkészőn nézett a nőre.
— Ami a jellemét illetően teljes mértékben engem igazol. Meg-

lepett volna, ha egy olyan feddhetetlenségéről híres valaki, mint 
Manton, helyeselné Bonnaud viseltes dolgait, de ha nem is tudott 
róluk...

— Miféle dolgokra céloz, uram? — kérdezte Lisette, miközben a 
szíve a herceg minden szavát követően egyre szaporábban vert. 
— Mit követett el a fivérem?

— Bocsásson meg, hölgyem, de ezt jobb szeretném olyasvala-
kivel megbeszélni, aki elfogulatlanabb vele szemben. Árulja el, ké-
rem, hol van Manton, és nem is tartom fel tovább.

Miután elhintette, hogy Tristan valami szörnyűséget tett? Az 
teljességgel kizárt!

— Ahogy már korábban is mondtam, ezt nem áll módomban 
megtenni. Ám ha elárulja, hogy ön szerint mit követett el Tristan, 
megígérem, hogy önhöz hasonlóan én is pártatlan leszek.

Skrimshaw amolyan nevetésfélét hallatott, ami a herceg le-
sújtó pillantását látva köhögésbe fúlt.

— Úgy tűnik, zsákutcába jutottunk — jegyezte meg fagyosan a 
herceg.

Lisette összefonta maga előtt a karját.
— Nagyon úgy tűnik.
— Amíg meg nem tudom, amiért jöttem, egy tapodtat sem 

mozdulok.
— Én pedig semmit sem mondok, amíg meg nem tudom, miről 

van szó. Szóval két választása van, kegyelmességed. Vagy egyér-
telműen és őszintén elárulja, milyen sérelem érte, és akkor segítek 
elsimítani az ügyet. Vagy a következő hétre beköltözik a szalo-
nunkba, és ott várja meg, amíg Dom hazatér.
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— Egy hétre! — kiáltotta a herceg.
— Ahogy mondtam, épp egy megbízatás miatt van távol. Néha 

időbe telik, amíg mindent sikerül elrendezni.
A herceg száján kicsúszott egy halk káromkodás.
— Remélem, tisztában van azzal, hogy akár fél tucat hatósági 

emberrel is visszajöhetek, akik átkutathatják a helyet, hogy a 
szükséges információ birtokába jussak.

Most a nőn volt a sor, hogy megsemmisítő pillantást vessen a 
hercegre.

— Megteheti. De rögvest megtapasztalná, hogy akkor még job-
ban megmakacsolnám magam. Mire visszatérne a hatóság embe-
reivel, addigra rég eltüntetnék minden információt, amire csak 
szüksége lehet. És akkor kénytelen volna börtönbe záratni, ha bár-
mit is szeretne kiszedni belőlem.

A férfi előbb csak pislogott, majd a nőt meglepve harsány ka-
cajra fakadt.

— Ön aztán félelmetes ellenfél, Miss Bonnaud!
— Ezt bóknak veszem — jegyezte meg Lisette ravaszkásan.
— Mi sem természetesebb. Nos, rendben, elmondok önnek 

mindent, amit csak tudok, ha ön is elmondja nekem, amit tud. — 
Skrimshaw felé intett. — De csakis akkor, ha a továbbiakban négy-
szemközt folytathatjuk a beszélgetést.

Most, hogy megnyerte a szópárbajt, Lisette igencsak aggódni 
kezdett kettejük összecsapásának végkimenetele miatt. Ha a her-
ceg bizalmasan kíván vele beszélni, Tristan nyilván valami égbe-
kiáltó dolgot művelhetett.

— Ahogy óhajtja, kegyelmességed — egyezett bele remegő 
hangon, majd Skrimshaw-hoz fordult. — Ha lenne olyan jó, meg-
kérné Mrs. Biddle-t, hogy hozzon be nekünk teát? Az emeleten 
fogyasztanánk el, a dolgozószobában. Úgy vélem, a beszélgetés 
témája megkívánja.

— Attól tartok, a tea távolról sem lesz elég — mormogta Skrim-
shaw, miközben elvette a herceg kalapját és kabátját, majd a ház 
hátsó része felé vette az irányt.

Lisette elindult felfelé a lépcsőn.
— Ha volna szíves követni, uram, talán eloszlathatnánk ezt a 

félreértést.
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A herceg szorosan mögötte lépdelve követte a nőt.
— Azt magam is átkozottul remélem.
Lisette sem vélekedett ez ügyben másként. Valamiért ugyanis 

az volt az érzése, hogy ha nem a herceg megelégedésére rendezi 
az ügyet, annak mindkét fivére a kárát látja majd. Elhatározta, 
hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy ez ne történjen meg.
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