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„– Nem biztos, hogy ez bölcs dolog, Julia.

Az asszony tűnődő tekintettel nézett a férfira.
– Hogy segítek ellazulni?
– Hogy kísértésbe viszel.
Julia beleborzongott az izgalomba. Igen, még mindig gyá
szolnak, és igen, a férfiból még mindig csak úgy árad a szo
morúság, de neki még mindig van hatalma fölötte. Félredobta 
a kravátlit, és a tenyerébe fogta Albert arcát, miközben az uj
jai a férfi tarkóját simogatták.
– Annyira hiányoztál! – mondta, majd lehúzta magához a 
férje fejét, lábujjhegyre állt, és a szájára tapasztotta az aj
kát. Albert a dereka köré fonta a karját, és magához húzta. 
Nyelve az asszony szájába siklott, miközben kissé oldalra 
billentette a fejét, és elmélyítette a csókot. Julia majd elol
vadt az ölelésében.
Éhség. Sürgető és ellenállhatatlan vágy. Ez mind ott volt a 
férfi lelkében. Mintha a halál a közelükben ólálkodott volna, 
és csak a mindent elsöprő szenvedély és vágy tudná elűzni. 
A férfi mellkasából feltörő moraj még Julia keblét is megre
megtette, amely szorosan Albert vászoningéhez simult.
A köztük lévő forróság egyre fokozódott. A férfi keze le
siklott a felesége hátán, majd megmarkolta a fenekét, és még 
közelebb húzta magához.”



A csodálatos Jessie Edwardsnak



A The New York Times sikerszerzője

A havishami ördögfiókák
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 Előhang

1858. november 15-ének hideg és szomorú estéjén Edward 
Alcott élete szürkeségbe süppedt. Az egyetlen ok, amiért nem 
sötétült el teljesen, az Albert volt. Az Edwardnál mindössze egy 
órával idősebb ikertestvér hétéves korában Greyling grófja lett, 
miután a szüleik meghaltak egy borzalmas vonatbalesetben.

Néhány nappal később a két fiú kézen fogva, kötelességtu
dóan ült a koporsók előtt, amelyek a szüleik maradványait rej
tették. A temetés estéjén Albert bebújt Edward mellé az ágyba, 
hogy egyikük se érezze magát olyan elveszettnek és magányos
nak. Miközben Havisham Hallba utaztak, ahol majd Marsden 
márkijának gyámsága alá kerülnek, Albert öntudatlanul is el
terelte Edward figyelmét, és alkalmat adott neki arra, hogy ki
töltse valakin az élet igazságtalansága miatt érzett dühét és el
keseredését. Mivel folyamatosan lökdösődtek és verekedtek, a 
velük utazó ügyvéd végül szétválasztotta őket. Miután olyan 
messzire kerültek otthonról, és a márki gondjaira bízták őket, 
Albert biztosította az öccsét, hogy minden rendben lesz, és mi
vel együtt kezdték az életet az anyaméhben, ezért örökre együtt 
is maradnak. Albert volt Edward vigasza, az egyetlen állandó
ság az életében.
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Ő azonban most elragadni készül tőle a bátyját – a selymes 
fekete hajával, a megdöbbentően kék szemével, az édes neveté
sével és a gyengéd mosolyával. Lady Julia Kenney… Albertet 
elvakította a lány szépsége, bája, és túl sok idejét foglalta le az 
udvarlás: a lovaglások a parkban, a csónakázások a Temzén, a 
színházlátogatások, a vacsorák és az – ó, borzalom! – költészeti 
felolvasóestek. Lady Julia eltávolította Albertet azoktól, akik
hez a férfi közel állt, és arra késztette, hogy lemondjon az ivás, 
az örömlányok, a szerencsejátékok és az utazás nyújtotta élve
zetekről. Hat hét múlva Ashebury hercege, Locksley vikomtja 
és Edward távol-keleti körutazásra indulnak majd, Edward sze
rint pedig Albertnek is velük kellene tartania. Eredetileg ment is 
volna, de aztán Lady Julia megkérte, hogy maradjon, a férfi pe
dig szemrebbenés nélkül engedett a kívánságának, és lemondta 
az utazást.

A lány a kisujja köré csavarta Edwardot, a bátyját, még
hozzá mindössze annyi erőfeszítéssel, hogy néha megrebegtette 
a szempilláját vagy a legyezőjét. Ez teljességgel elfogadhatatlan 
volt. Egy nőnek nem lehet ekkora hatalma egy férfi élete fölött!

Edward maga sem tudta, miért követte Lady Juliát az ünne
pélyes bálteremből ki az árnyas kertbe, és hogy miért állt meg 
bámulni, amint a lány letér az ösvényről, és eltűnik a rózsa
lugas sűrűjében. Csak azt tudta, hogy nem veszítheti el miatta 
Albertet.

Egy pillanatig habozott, aztán ő is belevetette magát a bok
rok közé, ahol az árnyak súlyosabbak voltak, és ahová az ös
vényt szegélyező gázlámpák fénye alig hatolt el. Óvatosan lép
kedett, amíg a szeme hozzá nem szokott a sötétséghez, aztán 
végül meglátta a háttal a téglafalnak támaszkodó Lady Juliát. 
A lány ajka lassan megejtő mosolyra húzódott. Olyan nagyon 
boldognak tűnt, hogy látja őt!
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Amikor Edward közelebb lépett, a félhomály ellenére is látta 
a Lady Julia szeméből sugárzó csodálatot. Még soha egyetlen 
nő sem nézett rá úgy, mintha érte, csakis érte élne, s mintha ki
zárólag miatta, az ő szórakoztatására létezne. A látvány össze
szorította a férfi gyomrát, és szédítő felsőbbrendűségi érzéssel, 
céltudatossággal töltötte el.

– Azt hittem, már sosem érsz ide – suttogta a lány angyali 
hangon.

A férfit olyan kísértés kerítette a hatalmába, amilyen még 
sosem, és képtelen volt ellenállni a szirén csábításának. Nem 
értette, hogy mi történik. Élete eddigi huszonhárom éve során 
még egyetlen nő sem váltott ki belőle ilyen zavarba ejtően és ké
nyelmetlenül örvénylő érzéseket. El kellett volna mennie, amíg 
még tud, de a lány úgy vonzotta, mintha az istenek neki, és 
csak is neki teremtették volna.

A tenyerébe fogta Lady Julia arcát, és miközben a hüvelyk
ujjával végigsimított selymes arcbőrén, érezte a nyakán, hogy a 
pulzusa felgyorsul. A lány halkan felsóhajtott, a szemhéja pedig 
elnehezült.

Edward tudta, hogy nem helyes, amit tesz, tudta, hogy meg 
fogja bánni, de ebben a pillanatban úgy tűnt, képtelen bármi
lyen racionális gondolatra vagy tettre. Lehajolt, és elvette azt, 
amihez semmi joga nem volt: úgy tapasztotta ajkát a lányéra, 
mintha Julia az övé lett volna eddig is, és ezután is, mindörökké.

Lady Julia megint felsóhajtott. A lágyabb, melegebb hang 
– már-már nyögés – villámként cikázott át a férfi testén, a fér
fiassága pedig úgy megkeményedett a vágytól, hogy majdnem 
belegörnyedt. Még közelebb vonta magához a lányt, kicsit el
fordította a fejét, hogy elmélyíthesse a csókot, nyelve pedig fel
fedezőútra indulhasson Lady Julia érzéki szájában, amelynek 
pezsgő- és eperíze volt. A lány vékony karja a nyaka köré fonó
dott, kesztyűs ujjai sűrű, szőke fürtjeibe túrtak, a sóhaja pedig 
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ezúttal jóleső nyögésbe torkollott. Az idő mintha ugyanúgy 
megállt volna, mint Havisham Hall órái, amelyek nem tiktakol
tak, nem kongattak, és a mutatóik sem mozogtak.

A férfi örökre itt akart maradni. Azt akarta, hogy ez az éj
szaka és az összes eztán következő éjszaka csak az övék legyen.

Visszahúzódott, de a tekintete összekapcsolódott Lady Julia 
bágyadt tekintetével. A lány megsimogatott egy hajtincset 
a homlokánál. Olyan lágy volt az érintése, hogy alig lehetett 
érezni.

– Annyira szeretlek, Albert! – mondta gyengéden moso
lyogva.

Fivére neve a lány ajkán olyan érzést keltett Edwardban, 
mintha gyomorszájon vágták volna, és kis híján térdre rogyott. 
Julia öröme nem neki szólt, ahogy a szenvedélye, a lángolása 
és a vágya sem. Micsoda kapitális bolond volt, hogy akár csak 
egy pillanatra is azt képzelte, akár neki is szólhat! Nem mintha 
el akarná árulni neki, milyen hatással van rá, és hogy mennyire 
kívánja.

A férfi ördögi, diadalmas vigyort erőltetett az arcára.
– Ha olyan nagyon szeretnéd, meg tudnál különböztetni 

minket, nem? – Ashe és Locke, sőt még Marsden őrült márkija, 
a gyámjuk is különbséget tudott tenni a két fiú kötött.

– Edward? – kérdezte elhaló hangon a lány, és úgy nézett ki, 
mint aki hamarosan viszontlátja a vacsoráját.

Julia nyilvánvaló idegenkedése súlyos csapást mért a férfi 
büszkeségére, ő azonban továbbra is szenvtelen kifejezést eről
tetett az arcára, miközben színpadias mozdulattal meghajolt.

– Szolgálatára!
– Maga szörnyeteg! – A lány kesztyűs keze olyan váratlan 

erővel csapódott az arcának, hogy Edward megtántorodott.
Amikor visszanyerte az egyensúlyát, felszegte a fejét.
– Élvezted, Julia.
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– Lady Julia. Miután pedig hozzámegyek Alberthez, Lady 
Greyling leszek. Ragaszkodom hozzá, hogy a megfelelő meg
szólítással illessen. Egyébként pedig kicsit sem élveztem.

– Hazug!
– Miért tett ilyen borzalmas dolgot? Hogy lehetett ilyen ke

gyetlen és álnok?
Úgy, hogy sosem volt képes megtagadni magától semmit, 

amire vágyott, és hirtelen rádöbbent, hogy Juliára igenis vá
gyott. Méghozzá kétségbeesetten.

– Mi folyik itt? – kérdezte egy mély hang.
Amikor Edward megfordult, a tőle néhány méternyire álló 

Albert fürkésző tekintetével találta szemben magát. A fivére 
nem tűnt dühösnek, inkább afféle ártatlan kifejezés ült az ar
cán, mintha fel sem merülne benne, hogy Edward képes olyan 
hitvány dologra, hogy megcsókolja az ő jegyesét.

– Rád vártam, ahogy megbeszéltük – mondta Julia rekedt 
hangon, majd odalépett Albert mellé, és csodálattal teli tekin
tettel nézett föl rá, ami csak még több sót hintett Edward sebére. 
– Véletlenül összefutottam Edwarddal, ő pedig mesélni kezdett 
nekem a távol-keleti utazás részleteiről, amelyről a többiekkel 
folyton beszélgetnek. Igazi életre szóló kalandnak ígérkezik, és 
nagyon szeretné, ha te is velük mennél.

Edward utálta, hogy hálával tartozik Juliának a hazugságért, 
de tudta, Albert sosem bocsájtaná meg neki, hogy kihasználta 
a menyasszonyát. Kíváncsi volt, hogy a lány miért nem vallotta 
be az igazságot, és miért nem használta ki a lehetőséget, hogy 
olyan éket verjen a fivérek közé, amelyet semmi nem távolíthat 
el onnan. A legjobban azonban az érdekelte, hogy most hirtelen 
miért biztatja a vőlegényét az utazásra.

– Te éppen elég kalandot jelentesz nekem. – Albert 
Edwardhoz fordult. – Már megmondtam, hogy többé nem ér
dekel az utazgatás, és nem tetszik, hogy a hátam mögött Juliát 
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akarod felhasználni a meggyőzésemre. Most pedig értékelném, 
ha magunkra hagynál minket, hogy a kis kerti találkánk úgy 
folytatódhasson, ahogyan elterveztük.

– Albert…
– Menj már, Edward!
Az ikertestvére hangjából sütő türelmetlenség arra figyel

meztette Edwardot, hogy ha így folytatja, akkor semmi mást 
nem ér el azon kívül, hogy eltávolodik a fivérétől, úgyhogy fi
noman meghajolt a pár felé, majd maga mögött hagyta őket, a 
rózsákat, az árnyakat, mindent.

Szüksége volt egy pohár Scotchra. Vagy inkább egy üvegre. 
Addig kell innia, amíg el nem felejti, milyen meleg volt Julia 
teste, amikor a karjában tartotta, és hogy milyen csodálatos ér
zés volt a száján érezni az ajkát. El kell felejtenie, hogy valaha 
– akár csak egy pillanatra is – magának akarta a lányt.
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 1. fejezet
„Mr. Edward Alcottot, Greyling grófjának öccsét túl ko
rán érte utol a végzet a legutóbbi afrikai utazásuk során. Még 
szomorúbb a tudat, hogy földi életének huszonhét éve során 
semmi érdemlegeset nem hajtott végre.”

A The Times gyászjelentése, 1878. november

Szüksége volt egy Scotchra. Nagyon nagy szüksége.
A kötelesség azonban megkövetelte tőle, hogy itt álljon a 

család ősi yorkshire-i birtoka központjának, az Evermore-
kastélynak a lépcsőjén, és köszönetét fejezze ki annak a né
hány arisztokrata úrnak és hölgynek, akik eljöttek a fivére te
metésére.

– Borzasztóan örülök, hogy nem magával történt, Greyling.
– Csodálatos táncos volt, bár a valcer közben szerette botrá

nyosan közel húzni magához a hölgyeket. 
– Kár, hogy eltávozott, mielőtt még bármit is véghezvitt volna.
– Össze sem tudom számolni, hányszor ivott engem az 

asztal alá.
A méltatásoknak, amelyek semmirekellő csirkefogóként fes

tették le őt, nem akart vége szakadni. Eddig sosem érdekelte, 
hogy mit gondolnak a gróf öccséről, ma azonban zavarta a do
log. Talán azért, mert a megjegyzések átkozottul találóak voltak.
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Gyerekkori barátai, Ashebury hercege és Locksley vikomtja 
nem messze álltak tőle. Ők is fogadták a részvétnyilvánításokat, 
hiszen mindenki tudta, hogy a Locksley apja által felnevelt fiúk 
olyan közel álltak egymáshoz, mintha mindannyian testvérek 
lettek volna. Noha a temetés előtt nem sok alkalma adódott ta
lálkozni velük, a férfi azt kívánta, bárcsak mind a ketten ha
zamennének, de sajnos Ashe a feleségével, Minervával együtt 
nála maradt éjszakára. Julia meghívta őket, mert azt hitte, a 
férje örül majd, hogy több időt tölthet velük. Ennél nagyobbat 
nem is tévedhetett volna, a férfi azonban tudta, hogy jót akart.

Miközben elegánsan kifejezte nagyrabecsülését azoknak, 
akik eljöttek, Julia maga volt a megtestesült báj, még úgy is, 
hogy gyászruhát viselt. Szinte mindent ő intézett, ő küldte ki 
a gyászlapokat, ő beszélte meg a lelkésszel a szertartás rész
leteit, és ő gondoskodott arról is, hogy a vendégek frissítőhöz 
jussanak, mielőtt hazaindulnak. A férfinak a nap folyamán alig 
volt alkalma, hogy beszéljen vele, nem mintha tudta volna, 
mit mondjon neki. Amióta visszatért, túl sokszor fulladt kí
nos csendbe az együttlétük. Tudta, hogy ezen változtatnia kell, 
méghozzá gyorsan.

Amikor végre az utolsó kocsik is elhajtottak, Julia odalépett 
hozzá, a karjába fonta a kezét, és finoman megszorította.

– Örülök, hogy túl vagyunk ezen. – Még állapotosan is ő 
volt a legkecsesebb nő, akit valaha látott. Fekete kesztyűs ke
zével fölnyúlt, és megérintette a férje arcát. – Fáradtnak tűnsz.

– Hosszú volt ez a hét. – Tíz nappal korábban tért vissza 
Afrikából. A gyász és a fájdalom legjavát még a hosszú és fá
radságos út során élte meg, így számára a temetés puszta for
malitás volt, olyan dolog, amelyen túl kell esni, mielőtt tovább
léphet.

– Rám férne egy erős ital – mondta Ashe, amikor ő, a fele
sége és Locke csatlakoztak hozzájuk.
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– Tudom, hol találok – mondta a férfi a gyerekkori barátjá
nak. Miután bevezette a csoportot az előcsarnokba, Julia dere
kára tette a kezét. – Megbocsájtanának nekünk a hölgyek egy 
pillanatra?

A felesége habozott. Látszott abban a gyönyörű kék szemé
ben, hogy ezernyi kérdése lenne. A férfi nem akarta lerázni őt, 
de majd meghalt egy italért, és remélte, hogy az asszony azt hi
szi, csak a barátaival akar együtt lenni kicsit. Miután egy örök
kévalóságnak tűnő pillanatig vizslatta őt, Julia végül bólintott.

– Igen, természetesen – mondta, majd Minervához fordult, 
és lágyan elmosolyodott. – Csengetek, hogy hozzanak teát.

– Nem maradunk sokáig – biztosította a férfi az asszonyo
kat, majd két barátjával a nyomában elindult a folyosón. 

Miután belépett a könyvtárba, egyenesen a bárhoz lépett, 
kitöltött három pohár Scotchot, szétosztotta a poharakat, majd 
fölemelte az övét.

– A fivéremre! Nyugodjék békében – mondta, majd egy haj
tásra megitta a pohara tartalmát.

Ashe csak belekortyolt az övébe, aztán felvonta a szemöl
dökét.

– Erre nem sok esélye van. Mi a fenét művelsz, Edward?
A férfi megdermedt, közben pedig lázasan gondolko

dott, vane értelme tagadni a vádat, de túl sok forgott kockán. 
Odalépett az ablakhoz, és a falu templomának tornyára szegezte 
a tekintetét, ahol alig néhány órával korábban a temetési szer
tartást tartották. A távolban látszott a dombok között kanyargó 
út, amelyen a csillogó fémfogantyús, kifinomult ízléssel díszí
tett, fényezett koporsó egy fekete, üvegezett halottaskocsin, a 
gyászolókkal a nyomában megérkezett a családi mauzóleumba.

– Mikor jöttetek rá, hogy nem Albert vagyok?
– Nem sokkal a temetés előtt – válaszolta Locke.
– Juliának mondtatok valamit?
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– Nem – biztosította Ashe Edwardot. – Először meg akar
tunk bizonyosodni róla, hogy a gyanúnk megalapozott. Mi az 
ördög folyik itt?

– Ígéretet tettem a haldokló Albertnek, hogy minden tőlem 
telhetőt megteszek, nehogy Julia elveszítse a babát, akit a szíve 
alatt hord. – Az asszony a házasságuk alatt már három alkalom
mal került áldott állapotba, de egyik magzatot sem tudta kihor
dani. – A legjobb megoldásnak az tűnt, ha a bátyámnak adom 
ki magam. Tudnom kell, hogy jöttetek rá az igazságra! Ha Julia 
gyanít valamit…

– Neked elment az eszed? – kiáltott föl Ashe.
– Halkabban! – morogta Edward. Nem hiányzott neki, hogy 

a személyzet kihallgassa őket.
– Tényleg azt hiszed, hogy becsaphatod Juliát?
Már valamivel több mint egy hete ezt csinálta. Mindenkit 

meggyőzött: a szolgákat, a lelkészt, a gyászolókat, Juliát. Ezt a 
két férfit viszont nem, és ez problémát jelentett. Edward feléjük 
fordult.

– Albert nem hagyott nekem más lehetőséget, ha tiszteletben 
akarom tartani a kérését.

– Julia eléggé előrehaladott állapotban van, most már való
színűleg nem vetélne el – mondta Locke, aki közvetlenül Ashe 
mellett állt, mintha ketten együtt jobban meg tudnák győzni 
őt arról, mennyire meggondolatlanul cselekszik. Mintha nem 
tudná magától is.

Edward mogorva pillantást vetett a férfira.
– És ezt meg tudod ígérni? Garantálod? Tudjátok jól, meny

nyire szerették egymást. Ha Julia megtudná, hogy valójában 
Albert halt meg, nem omolna össze? Nem betegedne bele a 
gyászba?
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Locke mélyet sóhajtva a bárhoz lépett, és kitöltött magának 
még egy italt. Edward tudta, hogy az érvelése célba talált, de 
nem tudott örülni neki.

– Van fogalmad arról, mit tesz majd ez a csalás Juliával, és 
mit fog érezni, amikor megtudja az igazságot? – kérdezte Ashe.

Edward csak erre tudott gondolni, miközben a bátyja holt
testének kíséretében végigvánszorgott a dzsungelen, miközben 
Anglia felé vitorlázott a kék vizeken, és miközben a Greyling 
grófját szállító kocsiban zötykölődött.

– Rosszabb véleménye lesz rólam, mint eddig volt, és sze
rintem meg fog támadni az első keze ügyébe kerülő tárggyal, 
amellyel halálos sebet lehet okozni. Le lesz sújtva, a szíve össze
törik, az élete pedig sötétségbe borul.

– Ezért kell most elmondanod neki az igazat, mielőtt még to
vább folytatod ezt a csalást.

– Nem!
– Akkor majd én elmondom – közölte Ashe, és az ajtó felé 

indult.
Már nyúlt a kilincsért, amikor Edward elébe vágott.
– Ha csak hozzányúlsz az ajtóhoz, leterítelek!
– Ezt nem hagyhatom annyiban – mondta Ashe haragos pil

lantás kíséretében.
– Lehet, hogy te vagy az idősebb, és rang szerint felettem 

állsz, de ehhez az ügyhöz semmi közöd.
Ashe megrázta a fejét, és megfeszítette az állkapcsát.
– Dehogyis nincs hozzá közünk! Locke, tájékoztasd, mek

kora bolond, és hogy nem teheti ezt!
– Sajnos vele értek egyet.
Ashe döbbenten fordult hátra. A férfi, akit a szövetségesének 

hitt, egy pohár Scotchcsal a kezében, féloldalasan ült az asztal 
szélén. 


