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Első fejezet
Mert ostobaság fölébreszteni / Az alvó oroszlánt...

 Geoffrey Chaucer: Troilus és Cressida. (Fordította: Képes Júlia)

Tizenkét év múlva
1815. november 1.

Félelemtől és megbánástól kalapáló szívvel Olivia Keene úgy futott, 
mintha a sátán kutyái loholnának a sarkában. Mintha az élete múl-
na azon, meg tud-e szökni.

Kimenekült a faluból, átszaladt a réten, átrontott a juhkarám 
kapuján, amelybe azonban beleakadt a szoknyája, így ő elterült a 
sárban. A köpenye zsebében lapuló kis batyu a csípőjének nyomó-
dott. Rá sem hederített, feltápászkodott, és futott tovább, közben 
hátranézett, hogy megbizonyosodjon arról, senki sem követi. Ott 
terült el előtte a chedworthi erdő.

Az éveken át hallgatott figyelmeztetések visszhangzottak a 
fejében. „Ne kóborolj éjjel az erdőben!” Vadkutyák lopakodtak 
benne, tolvajok és orvvadászok táboroztak ott, éles késsel és még 
élesebb szemmel lesték a könnyű prédát. Egy olyan nő, mint Oli-
via, aki már huszonnégy éves volt, tudta, hogy jobban teszi, ha 
nem merészkedik az erdőbe egyedül. De még mindig a fülében 
csengett az anyja jajveszékelése, és elnyomta az óvatosságra intő 
régi hangot. A veszély, amelyet maga mögött hagyott, valóságo-
sabb volt, mint az, amelyet elképzelt.

Megborzongott, félelmében bizsergett a bőre, de belevetette 
magát az erdőbe, amely tárt karokkal várta, bár már homályos és 
árnyas volt a hűvös őszi estén. Száraz falevelek ropogtak Olivia vé-
kony cipőtalpa alatt. Az ágak megragadták, mint göcsörtös kezek. 
Lehullott fadarabokon és aljnövényzeten botorkált keresztül, min-
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den visszapattanó gally arra emlékeztette, hogy az üldözői közvet-
lenül mögötte lehetnek, csak nem látja őket.

Olivia addig futott, amíg meg nem fájdult az oldala. Nehezen 
kapott levegőt, ezért lelassított. Úgy tűnt, már több mint egy órája 
gyalogol, de még mindig nem jutott ki a fák közül. Vajon kör-
be-körbe jár? A gondolatra, hogy az egyre gyorsabban sötétségbe 
boruló erdőben kell töltenie az éjszakát, ismét sietni kezdett.

Megbotlott egy göcsörtös gyökérben, és ismét elterült. Hallotta, 
hogy a ruhája elszakad. Egy karcolástól égett az arca. Egy pillanatig 
csak feküdt ott, ahol volt, megpróbált egyenletesen lélegezni.

Az esés miatt érzett fájdalom átszakította a döbbenet gátját, 
és a visszatartott, forró könnyek elárasztották az arcát. Feltápász-
kodott, és ültében egy fának dőlve zokogott.

Mindenható Isten, mit tettem?
Egy ág elpattant, és egy bagoly figyelmeztetően kuvikolt a tár-

sának. A félelem azonnal elfojtotta Olivia zokogását. Felállt a hátán 
a szőr, és tágra nyílt szemmel a homályos holdfénybe kémlelt.

Egy szempár nézett vissza rá.
Egy sötét, drótszőrű kutya állt alig tíz méterre tőle vicsorogva. 

A lány pánikba esett, és nesztelenül kaparászni kezdte a földet 
maga körül, hogy találjon valamit, amit fegyverként használhat. 
Megremegett az aljnövényzet, a föld pedig vágtató lábak dobogá-
sától lüktetett. Még két kutya futott el mellette, valami kerek, fe-
hér dolgot szorítottak az állkapcsukban. Talán egy bárányfejet?

Az első kutya megfordult, és ugrándozva követte a másik ket-
tőt, éppen abban a pillanatban, amikor Olivia ujjai ráakadtak egy 
vaskos botra. Szorosan megmarkolta, és egy pillanatig azt kívánta, 
bárcsak még mindig azt a piszkavasat tartaná a kezében. Megbor-
zongott az iszonyattól, és elűzte a hideg, kemény, súlyos tárgynak 
az emlékét. Feszült másodpercekig hallgatózott. Mivel már nem 
hallott semmit, felállt, a botot erősen a markába szorította, és siet-
ve átvágott az erdőn, azt remélve, hogy a kutyák nem fogják kö-
vetni a nyomát.
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A hold magasan járt a fák fölött, amikor Olivia megpillantotta maga 
előtt a tábortűz fényét. Megkönnyebbült. A vadon élő állatok félnek 
a tűztől, hát nem? Óvatosan közelebb lopózott. Bárkik is táboroztak 
ott — talán egy cigánycsalád vagy egy úri vadásztársaság —, nem állt 
szándékában csatlakozni hozzájuk. Még ha dajkamese volt is a tolva-
jokról és orvvadászokról szóló pletyka, nem kockáztatja, hogy tudo-
mást szerezzenek a jelenlétéről. De vágyott a biztonságra, amelyet a 
tűz jelentett. És persze a melegére is, mert a novemberi éjszaka hű-
vös levegője kíméletlenül belopózott a köpenye és a ruhája alá. Ta-
lán ha egy másik nő is jelen lenne, Olivia megkérhetné őket, hadd 
melegedjen föl. Még egy kissé közelebb merészkedett, megállt egy 
fa mögött, és körülnézett. Egy tűzzel megvilágított tisztást látott, a 
lángokat négy alak vette körül, akik különféle testhelyzetekben pi-
hentek. A férfiak beszélgetése és tréfálkozása elhallatszott hozzá.

— Megint mókus lesz ma este? — kérdezte egy reszelős hang.
— Hacsak Croome nem tér vissza még több vadhússal.
— Ilyenkor, éjszaka? Nem valószínű, hogy a fene egye meg.
— Valószínűbb, hogy részegen fekszik a Barna Kutyában, a fe-

jét Molly puha párnáin pihentetve.
— Croome bizony nem — mondta egy másik. — Sohasem ismer-

tem még mást, aki ilyen szerzetesi életet élt volna.
Nevetés hallatszott.
Olivia minden idegszálával ösztönösen érezte, hogy menekül-

nie kellene, még ha oda is fagyott ahhoz a helyhez, ahol állt. Ez 
nem egy család volt, és nem is valamiféle úri társaság. Hátborzon-
gató félelmében megfordult, és ellépett a fától.

— Mi volt ez?
Egy fiatalember hangos suttogása megakadályozta, hogy Oli-

via arrébb húzódjon. Mozdulatlanná merevedett, attól félve, hogy 
újabb zajt csap.

— Micsoda? Semmit sem hallok.
— Lehet, hogy Croome az.
Olivia kísérletképpen lábujjhegyen tett egy lépést. Aztán még 

egyet. Egy pókháló ragadt az arcára, amitől megriadt, megbotlott 
egy fatönkben, és elesett.

Mielőtt felegyenesedhetett volna, léptek zaja vette körül, és 
éles lámpafény vakította el.



18

— No, mi ez, ha nem szerencse — lehelte egy fiatalember.
Olivia nagy nehezen talpra állt, és helyreráncigálta a szok-

nyáját. Hátrasimította az arcából a haját, és megpróbált nyugodt 
maradni.

— Croome egy kissé megszépült, amióta utoljára láttuk — je-
gyezte meg a másik fiatalember.

Mellette egy nagydarab, szakállas ember fenyegetően nézett 
le rá.

— Te meg mit keresel itt? — kérdezte azon az éles, reszelős 
hangon, amelyet Olivia először hallott.

A lány pánikba esett, megfagyott a vér az ereiben. — Sem... 
mit! Csak megláttam a tábortüzüket, és...

— Valami társaságot kerestél, ugye? — A nagydarab férfi gú-
nyos tekintetétől a velejéig megborzongott, és egész testében 
megdermedt. — Nos, jó helyre jöttél... nem igaz, fiúk?

— Aha — helyeselt egy másik.
A nagydarab férfi Oliviáért nyúlt, de ő hátraugrott.
— Nem, félreértenek — mondta. — Egyszerűen eltévedtem. 

Nem akarok...
— De bizony mi akarjuk. — A férfi szeme nagyon is úgy csillo-

gott, mint a vadkutyáké.
A vastag bot, amelyet Olivia korábban a kezében tartott, most 

a földön hevert, ahová leejtette, amikor elesett. Előrelendült, hogy 
fölvegye, de a férfi hátulról megragadta. — Mit képzelsz, hová mész? 
Fogadni mernék, hogy egyhamar sehová sem mész.

Olivia felkiáltott, de sikerült megfognia a botot, miközben a 
férfi felemelte.

— Engedjen el!
A tagbaszakadt fickó felnevetett. Olivia megpördült a karjá-

ban, és meglendítette a botot, mintha egy bunkó lenne. Az ütés 
oldalról találta el a férfi fejét, aki felordított, és a kezét a sérülésre 
tapasztotta.

Olivia kiszabadította magát, de két másik férfi megragadta a 
karját meg a lábát, kicsavarták a botot a kezéből, és visszavitték 
a tűzhöz.
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— Jól vagy, Borcher? — kérdezte a legfiatalabb férfi magas 
 hangon.

— Jobban leszek, de ugyanezt nem mondhatom el erről a nőről.
— Kérem! — rimánkodott Olivia a férfinak, aki fogva tartotta. 

— Könyörgöm, engedjen el! Én egy tisztességes lány vagyok Wi-
thingtonból.

— A bátyám ott lakik a közelben — vetette közbe a legfiata-
labb férfi.

— Fogd be a szád, Garbie! — parancsolta Borcher.
— Talán már találkoztam a bátyjával — mondta Olivia kétség-

beesetten.
— Milyen a...
— Pofa be! — Borcher felemelt kézzel, támadásra készen előre-

lendült.
— Borcher, ne! — unszolta a társát a fiatal Garbie. — Engedd el!
— Azok után, hogy ez a vadóc lány megütött? Nem hinném. — 

Borcher durván megragadta, hosszú, nehéz karjával a lány mind-
két kezét az oldalához szorította, és háttal egy fához nyomta.

Olivia hiába próbált meg a férfi lábára taposni, vékony cipel-
lője hasznavehetetlennek bizonyult a férfi csizmájával szemben.

— Ne! — kiáltotta. — Valaki segítsen! Kérem!
A férfi szabad kezével villámgyorsan megfogta Olivia állkap-

csát: acélos ujjak szorították az arcát, amitől a lány abbahagyta a 
kiabálást. Félrerántotta a fejét, és megharapta a férfi hüvelykujját, 
amennyire csak tudta.

Borcher felüvöltött, elkapta a kezét, és fenyegetően ökölbe 
szorítva fölemelte.

Olivia összerezzent, becsukta a szemét, és összeszedte min-
den erejét, hogy felkészüljön az elkerülhetetlen csapásra.

Huss. Csattanás. Valami elsüvített a fogva tartója füle mellett, 
és remegve belecsapódott a fölötte lévő fába. Olivia kinyitotta a 
szemét, miközben Borcher a fejét forgatta. A tisztás másik szélén, 
ahová a tűz fénye még elért, egy férfi állt egy farönkön, kezében 
egy íjat és egy nyilat tartott.

— Engedd el a lányt, Phineas! — mondta a férfi vontatott, inge-
rült hangon.
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— Foglalkozz a magad dolgával, Croome. — Borcher ismét föl-
emelte az öklét.

Egy újabb nyíl érkezett, és reccsenve kettészelte a fa kérgét.
— Croome! — Borcher káromkodott.
— Legközelebb célozni is fogok — mondta szárazon a Croome 

nevű illető. Bár vékony, idősebb férfinak tűnt, sugárzott belőle a 
hidegvér meg a tekintély, és ez a szavainak is nyomatékot adott.

Borcher keményen odébb taszította Oliviát, aki beleütötte a 
tarkóját a fába, amelyben még mindig ott remegtek a hosszú nyíl-
vesszők. Még a koponyájába belehasító, kellemetlen fájdalom sem 
csökkentette azt a megkönnyebbülést, amely szétáradt benne. 
A tűz pislákoló fényében megint a megmentőjére nézett, aki még 
mindig ott állt a farönkön. Szikár, hatvan év körüli férfi volt, kopott 
kalapban és vadászkabátban. Hamuszürke haja a vállára lógott. 
Egy vadhússal teli táska lógott a vállán. A kezében tartott íj olyan 
volt, mintha a karja természetes meghosszabbítása lenne.

— Köszönöm, uram — mondta Olivia.
A férfi bólintott.
A lány megpillantotta a vastag botot az ott felejtett lámpa fé-

nyében, és lehajolt érte, hogy fölvegye. Aztán megfordult, hogy 
elillanjon.

— Várjon! — Croome hangja érdesen csengett, de nem fenye-
getően. Lelépett a farönkről, Olivia pedig megvárta, amíg közelebb 
jött. Meglepődött, hogy a férfi a korához képest milyen magas, és 
hogy biceg. — Fogja ezt az élelmet, amit ezeknek a faragatlan tus-
kóknak hoztam, akik nem érdemlik meg.

Olivia elfogadott egy negyed cipót meg egy zacskó almát. 
Mintegy végszóra korogni kezdett a gyomra. De amikor a férfi elő-
vett a vadhúsos táskájából egy megmerevedett nyulat, és felé 
nyújtotta, Olivia megrázta a fejét.

— Köszönöm, nem. Ez bőven elég lesz.
A férfi felvonta dróthoz hasonlatos szemöldökét. — Hadd kár-

pótoljam azért, amit önnel tettek... és még tehettek volna.
Olivia megmerevedett.
— Nem, uram — mondta a fejét rázva, halkan és önérzetesen. 

— Attól tartok, nem. — Visszaadta a kenyeret meg az almát, meg-
fordult, és elegáns, hosszú léptekkel távozott a tisztásról.
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A férfi rekedtes kuncogása kísérte. — Bolond...
A lány nem volt benne biztos, hogy ezt őrá vagy önmagára 

értette.
Olivia elsietett; a holdfény átszűrődött az őszi fák csupasz ágai 

között, a botját úgy nyújtotta ki maga előtt, mint egy vak ember a 
sétapálcáját. Továbbra is éberen figyelt minden neszre, ami arra 
utalhatott, hogy követik, de nem hallott semmi ilyesmit, csak oly-
kor egy macskabagoly huhogását, vagy valami éjszakai, puha kis 
lény futkározását. Végül a félelme kimerültséggé és éhséggé eny-
hült. Talán nem kellett volna ilyen büszkének lennem, gondolta, 
miközben a gyomra állandó fájdalommal büntette.

Végül már képtelen volt továbbmenni, összegömbölyödött 
egy fa mellett, mint egy labda. Átkutatta a köpenye zsebeit a 
kesztyűjéért, de csak egy fél párat talált — a másikat kétségtelenül 
elvesztette az erdőben. Megint érezte a kemény kis batyut a zse-
bében, de nem vesződött azzal, hogy szemügyre vegye a sötét-
ben. Dideregve szorosan beburkolózott kapucnis köpenyébe, és 
vékony cipellőjét egy maroknyi fa- és tűlevéllel takarta be, hogy 
melegítse. Megpróbáltak ismét a lelki szemei elé tolakodni az em-
lékképek az anyja rémült tekintetével és az arccal lefelé a sötét 
padlón fekvő férfitesttel, de elhessegette őket, és a mindent feled-
tető édes álomba menekült.

Második fejezet
Küldje a lányt egy bentlakásos iskolába, hogy egy kis leleményességet és ravasz-
ságot tanuljon. Aztán, uram, fölényes tudásra kellene szert tennie a számtanban...

R. B. Sheridan: The Rivals (A riválisok), 1775

Olivia madárdalra ébredt a hajnali párában, még mindig a kezében 
szorongatta a nehéz botot. Ismét a piszkavasat juttatta az eszébe, és 
kísértésbe esett, hogy eldobja. De nem ez nyújtott-e egyedül védel-
met legalább a vadkutyák, ha a gonosz emberek ellen nem is?
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A felkelő nap sugarai megcsillantak a fölé boruló ágakon, 
amelyeket itt-ott még szívós levelek díszítettek. A végtagjai elgém-
beredtek, a lábujjai megdermedtek, mivel a hideg, gyökerekkel át-
szőtt földön aludt. Megdörzsölte a kezét, hogy felmelegítse, aztán 
a lábát is, mielőtt visszavette a cipőjét. Ha előre tudta volna, mi 
történik majd tegnap, szakított volna rá időt, hogy befűzze a ba-
kancsát, és nem ezt a vékony cipellőt viselte volna.

A félelmetes jelenet újra lejátszódott a fejében.
Későn ért haza Miss Cresswell iskolájából, ahol dolgozott. Az 

apja kabátját a felborult széken találta. A lába alatt törött üveg re-
csegett. Vajon ezúttal mit vágott az apja a földhöz? Egy poharat? 
Egy üveget? Egy éles visítás a hálószobába vonzotta, ahol sötét 
volt, de ahhoz elég fény szűrődött be, hogy ki tudja venni a hát-
borzongató jelenetet: egy férfi hátát, akinek a keze az anyja torká-
ra kulcsolódik. Az anyja tágra nyílt szemmel levegőért kapkodott...

Olivia gondolkodás nélkül reagált, és a piszkavas máris a kezé-
ben volt. Magasra emelte, és egy émelyítő csattanással lesújtott 
vele, a férfi pedig arccal a földre bukott. Az ütés erejét még utólag 
is érezte a karjában és a vállában, majd elárasztotta a dermesztő 
döbbenet, akár egy jeges hullám. Mozdulatlanul maga elé meredt, 
miközben az anyja levegőért kapkodott.

Aztán az asszony mellette termett, kihúzta a piszkavasat a 
merev ujjai közül, kiráncigálta a szobából a konyhán keresztül 
a bejárati ajtóig, miközben mindketten remegtek.

— Megöltem? — suttogta Olivia, miközben visszapillantott a há-
lószoba sötét ajtajára. — Nem akartam. Csak...

— Csitt! Még lélegzik, és bármelyik pillanatban magához tér-
het. El kell menned, mielőtt meglát. Mielőtt megtudja, hogy ki 
ütötte le.

A konyhai tűzhely fényénél Olivia megpillantotta az anyja 
nyakát, amelyen máris meglátszott a fojtogatás nyoma. — Akkor 
velem kell jönnie! Meg is ölhette volna!

Dorothea Keene bólintott, remegő ujjait a halántékához szorí-
totta, megpróbált koncentrálni. — De előbb átmegyek Murielhez. 
Ő tudni fogja, mit tegyek. De ő sohasem tudhatja meg, hogy itt 
voltál. El... elmentél a faluból... mert egy új állást kaptál. Igen.
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— De hol? Nem tudok semmiféle...
— Innen messze. — Az anyja szorosan lehunyta a szemét, gon-

dolkozott.
— Menj... St. Aldwynsbe. Barnsley-től keletre. Ismerem az otta-

ni lányiskolát igazgató testvérpár közül az egyiket. Lehet, hogy fel 
tudnak ajánlani neked egy állást, vagy legalább befogadnak.

Az anyja megfordult, és sietve átvágott a konyhán. Összerez-
zent a fájdalomtól, ahogy felnyúlt, hogy elővegyen egy kis batyut 
egy arckép mögül.

— Nem hagyhatom itt, mama... megsérült!
Az anyja visszament hozzá, és megfogta a karját. — Ha meghal, 

az a kötelet jelenti a számodra. És az egészen biztosan megölne 
engem is, nem úgy, mint ő.

Az asszony Olivia köpenyének a zsebébe gyömöszölte a kis 
batyut. — Ezt vidd magaddal, és menj! És ígérd meg nekem, hogy 
nem jössz vissza! Majd én megkereslek, amikor tudlak. Amikor 
biztonságos.

Halk nyöszörgés hallatszott a másik szobából, és mindketten 
pánikba estek. — Most menj! Fuss!

És Olivia futásnak eredt.

A jelenet elhalványult, és Olivia megborzongott. Elővette a kis ba-
tyut, hogy szemügyre vegye a reggeli fényben. Első pillantásra egy 
régi, gyűrött zsebkendőnek tűnt, de amint közelebbről megnézte, 
látta, hogy belehajtogattak valamit, és a vásznat egy gyöngyös ka-
pocs fogja össze.

Miért készítette ezt a batyut az anyja? Vajon előre látta az elő-
ző nap eseményeit, és hogy Oliviának el kell majd menekülnie? 
Vagy a saját szökését készítette elő, hogy megszabaduljon egy 
olyan férjtől, akinek erőszakos természete egy ideje egyre féktele-
nebbé vált?

Olivia kinyitotta az álcázott erszényt, és megvizsgálta a tartal-
mát. Négy guinea volt benne egy fonállal átkötve, valószínűleg azért, 
hogy ne csörögjenek, és ne árulják el a rejtekhelyüket. Volt ott egy 
levél is. A kezébe vette, és megállapította, hogy szilárd viaszpecsét-
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tel zárták le. Megfordította, és elolvasta az anyja finom kézírását: 
Csak a halálom után nyitható fel. Olivia szíve nagyot dobbant. Mi a 
fene? Hirtelen megint eszébe jutottak az apja féltékeny tombolásai: 
a felborult székek, a törött üveg, az ököllel falba vert lyukak. Ennek 
ellenére Olivia sohasem hitte el, hogy az apja képes lenne valóban 
bántani a saját feleségét. Vajon az anyja pontosan ettől félt? Furdal-
ta a kíváncsiság, de gyorsan visszatette a levelet a helyére.

Közben érezte, hogy még valami van az anyag ráncai közt, 
nyilvánvalóan egy ötödik, kisebb érme. Egy kis szakadás a vásznon 
megmutatta, hogyan tudná kiszabadítani onnan pénzt: merev uj-
jakkal, kíváncsian próbálta a szakadás felé terelni az érmét. Amint 
kivette a shillinget, egy cédula is napvilágra került vele együtt. Ez 
egy háromszor tíz centiméteres, időközben megsárgult papírdarab 
volt, amelyet egy újságból téphettek ki. Úgy tűnt, hogy egy rövid 
részlet egy házasságkötésről szóló közleményből.

...Brightwell grófja örömmel tudatja, hogy a fia,
Lord Bradley feleségül veszi

a cirencesteri Miss Marian Estcourtot...

Brightwell... Estcourt... ezek a nevek nem csengtek ismerősen 
Oliviának. Nem emlékezett arra, hogy az anyja korábban említette 
volna őket. Akkor miért tartotta meg ezt az újságkivágást?

Oliviának korgott a gyomra, így hát félretette az újságot — és a 
kérdéseit is — egy más alkalomra. Óvatosan felállt, és elkezdte ki-
szedegetni a fa- és a tűleveleket a hajából. Lesöpörte a köpenyét 
meg a ruháját, és elfintorodott, amikor meglátta a hosszú szaka-
dást az ingvállán. Kilátszott az alsóingje és a fűzője pántja. Meg-
borzongott, mert eszébe jutott, milyen veszélyben volt az előző 
nap, és rájött, hogy sokkal rosszabb is történhetett volna vele. 
A szakadt ruháját megkötötte a vállánál. Azt remélte, hogy nem 
néz ki olyan szörnyen, mint amilyennek érezte magát.

Megpróbálta az ujjaival kifésülni a haját, de az csupa kócos 
csomó volt, takaros kontya már rég kibomlott. Fürdésre és egy fé-
sűre vágyott. Nem érdemes most emiatt bosszankodni, mondta 
magának. Különben is, ha nem indulok el, csak a fák látnak meg.
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Olivia még egyszer utat tört magának a fák és az aljnövényzet 
között, és közben eltűnődött azon, vajon az a tanárnő, akit az any-
ja ismer, valóban befogad-e egy idegent, és ha nem, akkor mihez 
kezd majd. Az ajkába harapott, hogy elfojtsa az önsajnálatát és a 
könnyeit. Elrebegett egy gyors imát az anyjáért, és folytatta az út-
ját; a lehelete a magasba szállt a hideg reggeli levegőben.

A fák ritkulni kezdtek, amint a nap egyre magasabbra hágott 
az égen, és ettől neki is jobb kedve lett. Meglátott egy kanyargós 
utat, és úgy döntött, követi, mert tudta, hogy visszatérhet a mene-
déket nyújtó erdőbe, ha szükséges.

Percekig gyalogolt az úton, mígnem egy gazda felajánlotta, 
hogy utazhat a szekere hátulján. A férfi felesége ferde szemmel 
nézte Olivia botját, de nem tett rá megjegyzést.

Miután kilométereket zötykölődött a szekéren, a gazda barát-
ságosan odakiáltotta az öreg gebének, hogy „hó”, és hátrafordulva 
rámosolygott Oliviára. — Az ott a mi tanyánk a keskeny út végén, 
úgyhogy csak ideáig tudtuk elhozni.

Olivia köszönetet mondott a házaspárnak, elgémberedett ta-
gokkal lemászott a szekérről, és megkérdezte, melyik út vezet St. 
Aldwynsbe.

— Kövesse azt a folyót — felelte a gazda, az irányt a kezével 
mutatva. — Gyorsabb lesz, mint ha a főúton menne, bár így nem 
találkozik egy másik szekérrel.

Olivia követte a folyót, amely egy dimbes-dombos völgyön keresztül 
kanyargott, megkerült egy falucskát, majd egy másikat is. A folyó 
ezután hamarosan eltűnt egy ligetben. Nem akarok még egy er-
dőt... — kesergett Olivia. Mély levegőt vett, és belépett a csalitosba.

A ritkás fák között megpillantott egy nyílt mezőt. Mivel előző 
éjjel elege lett a fákból, fürgébben lépkedett.

Egy hang megijesztette Oliviát, hirtelen megtorpant. Dobogó 
szívvel hallgatózott, és ismét hallotta. Ugatás. Felkavarodott a gyom-
ra. Még több vadkutya? Gyorsan közelednek! Ösztönösen futásnak 
eredt, a bot folyamatosan nekiütődött a lábának. Szabad kezével 
fölrántotta a szoknyáját, és kirohant a mezőre. Nem törődött vele, 
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hogy az oldala iszonyatosan szúrt, futott tovább, nem mert megáll-
ni, hogy hátranézzen. Egy másik hang követte az előzőt — halk, de 
egyre erősödő dübörgés. Mennydörgés? Egy felderítőcsapat?

A kutyák mind jobban közeledtek — most már határozottan 
hallotta az ugatásukat —, már majdnem elérték. Elöntötte a pánik. 
Valami belekapott a szoknyájába, gyorsan megfordult, és a bottal 
hadonászva torkaszakadtából ordított.

— Tűnj el innen! Eredj! — Az ugató kutyák ott ugráltak körülöt-
te. Az egyiknek a farára suhintott, az csaholva elfutott.

Az elmosódott, szőrös foltok lassan élesebbé váltak, és rájött, 
hogy ezek egyáltalán nem vadkutyák. Lódobogás mennydörgött 
körülötte. Kábultan felnézett, amint egy kisebb seregnyi férfi skar-
látvörös kabátban és fekete kalapban — vadászöltözékben — min-
den irányból felé tartott.

— El az útból! — kiáltotta az egyik lovas, aranyderese veszélye-
sen közel vágtatott.

Olivia félreugrott. Aztán felsikoltott, és a feje fölé emelte a kar-
ját, mert egyenesen egy szembejövő ló útjába került. A lovasa hir-
telen megfékezte a fekete paripát, amely kapálózva fölágaskodott. 
Sár fröccsent Olivia arcába. Az állat patái alig pár centire az állától 
suhantak el, aztán nagy robajjal a földre csapódtak előtte.

— Mit képzel, mi a fenét művel itt? — kiáltott le a fekete paripa 
lovasa. — Megőrült?

A többi lovas — korbácsos vadászlegények és úriemberek fe-
hér, szürke és pej csikókon — körülötte körözött, és fennhangon 
szidalmazta.

— Tönkretett egy remek vadászatot! — üvöltötte egy idősebb 
vadászmester, aki ezüstös pofaszakállat viselt, és árulkodó bár-
sonykalapot. Barázdált, arisztokratikus arca majdnem olyan vörös 
volt, mint a kabátja.

— Megpróbálta megölni a kutyákat! — vádaskodott egy másik. 
— A falkavezér sántít.

— Azt hittem, vadkutyák! — hadarta Olivia, ügyetlenül véde-
kezve.

— Vadkutyák! — visszhangozta az egyik vadász, akinek egy 
rézkürt lógott a nyakában. — Nem hiszem. Talán megbolondult?
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Olivia a ruhája ujjával kitörölte a szeméből a sarat, és igyeke-
zett tisztán gondolkozni. — Nem. Én... én

— Én hiszek neki, uraim. — A fekete ló tulajdonosa leszállt, 
megragadta a botot, és kivette Olivia kezéből. — Nyilvánvalóan 
azért van felfegyverkezve, hogy védekezzen a vadkutyák ellen.

— Ahogy elnézem ezt a csitrit — kiáltotta az aranyderes testes 
lovasa —, azt mondanám, hogy egy sártócsával viaskodott... és 
vesztett.

A többiek nevettek. Olivia nem törődött a gúnyolódásukkal, le 
sem vette a szemét az előtte álló fiatalemberről. Bár nem ő volt a 
vadászmester, és a külsejéből ítélve nem lehetett idősebb nála, 
egyértelműen ő volt a férfiak vezére, és vadászöltözékében meg 
hosszú szárú lovaglócsizmájában megnyerő látványt nyújtott.

Olivia igyekezett hűvös, udvarias hangon megszólalni: — Sajná-
lom a kutyát. Most pedig lenne kedves visszaadni a botomat, uram?

A férfi szeme olyan volt, mint a csillogó, kék üveg, és jóképű is 
lehetett volna, ha az arckifejezése nem olyan parancsoló és dühös. 
— Azt hiszem, nem. Ön túlságosan veszélyes.

Olivia érezte, hogy egyre dühösebb lesz, miközben a férfiak 
folytatták a nevetgélést és a gúnyolódást. De az előtte álló fiatal-
ember megvető vigyora fenyegette a leginkább az önuralmát, 
amit már amúgy is megtépázott az elmúlt napok feszültsége és a 
pihentető alvás hiánya. Kinyújtotta a kezét. — Azonnal adja vissza!

— Van fogalma arról, hogy kihez beszél, kislány? — kiáltott oda 
neki az idős vadászmester.

— Valakivel, akinek nagyon rossz a modora — válaszolta Olivia 
higgadtan, a tekintetét a gőgös fiatalemberen tartva.

A többiek majd kipukkadtak a nevetéstől. Helyes, gondolta 
Olivia. Lássuk, hogy tetszik neki, ha kinevetik.

Valami másfajta érzelem suhant át a férfi arcán, de ezt a ki-
fejezést gyorsan eltakarta a megvetés. Testhezálló kabátja meg-
feszült a széles vállán, amint hanyagul elhajította a botot mintegy 
harminc méterre a bokrokba.

Olivia kinyitotta a száját, hogy tiltakozzon, de az öreg vadász-
mester szigorúan odakiáltott neki, hogy figyelmeztesse: — Vigyázz, 
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te lány! Bradley békebíró, és egyben lord. Biztosan nem akarod 
megkockáztatni, hogy magadra haragítsd.

Olivia ismét a fiatalemberre nézett, akit Bardley-nek hívtak. 
Aranyszínű pofaszakálla jelezte, hogy szőke haj rejtezik a kalapja 
alatt. A szeme kéken ragyogott. A férfi ekkor valami kis porsze-
met vett észre a kabátujján. Alig észrevehetően a lányra pillan-
tott, és az egyik ujjával lepöckölte a piszkot. Olivia ebből az egyet-
len mozdulatból tudta, hogy őt is ugyanilyen meggondolatlanul 
elbocsátotta.

— Ross! — kiáltotta oda a lord egy fiatalembernek, aki a külse-
jéből ítélve a lovásza lehetett. A fiú odafutott hozzá. — Hogy van 
Mr. Linton kutyája?

— Jól van, uram, csak egy kis zúzódás.
— Akkor is vidd a lovadon. Linton vadászkutyáinak a gondozó-

ja biztosan meg akarja majd nézni.
— Igenis, uram.
— Köszönöm, Bradley — mondta a vadászmester. — Azt hiszem, 

ezt a mai vadászatot le kell fújnunk.
A vadász bólintott, és zsebre vágta a kürtjét. — Mindenesetre 

az a róka mostanra már Wiltshire-ben van.
— Talán lehetne ez a lány a rókánk — gúnyolódott az arany-

deres testes lovasa, és a lovaglóostorával Oliviára mutatott.
— Kitűnő terv — jegyezte meg egy másik. — Nagyon sajnálom, 

rendőr uram. Rókának hittük ezt a nyomorultat.
— Nem... egy veszett kutyának! — A másik férfi megbökte Oli-

via vállát az ostor nyelével, és hamarosan hárman köröztek körü-
lötte lóháton, nevetve.

— Uraim! — érkezett egy hangos parancs.
A három férfi megfékezte a lovát, és Bradley-re pillantott.
— Ebből elég — mondta. — A parasztok nem arra valók, hogy 

bökdössük őket.
— Pontosan így van — horkant föl a másik. — Arra valók, hogy 

bérleti díjat fizessenek.
Lord Bradley rosszallóan nézett rá, nyilvánvalóan nem találta 

mulatságosnak a dolgot.
— Fel a fejjel, uraim — vigasztalta őket a vadászmester. — A sze-
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zon alig kezdődött el. Még nagyon sok vadászaton vehetünk részt 
ezen a télen.

Lord Bradley készült visszaülni magas, fekete lovára. Megállt, 
és jeges pillantást vetett Oliviára. — Még mindig itt van?

A lány keserűen kifújta a levegőt. — Nem, uram. Teljesen el-
tűntem.

Bradley szúrós szemmel nézett rá.
— Nincs hová mennie? — Ez nem volt kérdés.
— Én...
— Menjen! — parancsolta a férfi, és déli irányba lendítette a 

lovaglóostorát.
Olivia vaktában gyalogolt át a mezőn, megalázottan és felhá-

borodva. Dühös volt magára, hogy engedelmeskedett, hogy ponto-
san abba az irányba menekült, amerre a férfi mutatott. Vajon ő 
maga is egy kutya? Bradley biztosan nem úgy értette, hogy egy 
meghatározott irányba menjen, csak el onnan. Amúgy is ebbe az 
irányba tartottam volna, gondolta ingerülten, és megint a folyó 
felé vánszorgott.

Harmadik fejezet
Sose felejtsd el szentül megőrizni a család titkait, mivel egyiket sem fecseghe-
ted ki büntetlenül.

Samuel Adams — Sarah Adams: A tökéletes cseléd

A nap már magasan járt az égen, amikor Olivia letérdelt a folyó 
mellett, hogy megmossa az arcát és a kezét. Kisikálta a makacs 
koszt a tenyere vonalaiból és a körme alól. Azt remélte, hogy az 
arca nem olyan piszkos. És hogy a bűntudat, amit érzett, nem lát-
szik rajta egyértelműen. Vajon nem volt más megoldás? Biztosan 
kitalálhatott volna valami mást, hogy megfékezze az apját. Hívha-
tott volna rendőrt, vagy szólhatott volna egy szomszédnak. De 
most már túl késő. Olivia hideg vizet paskolt az arcába, és azt kí-
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vánta, bárcsak ilyen könnyen lemoshatná az emléket — és a meg-
bánást is.

Kiszabadult, kócos fürtjei között csak két hajtűt talált, így vé-
gül letépett egy szalagot az alsóingje széléből, és azzal kötötte 
hátra a haját. Nem akart úgy kinézni, mint egy koldus, amikor 
megérkezik a következő faluba. Vagy még rosszabbul.

A víz ugyan túl hideg volt a mosakodáshoz, de úgy tűnt, a 
szomját remekül oltaná, így hát két, most már tiszta kezébe vizet 
merített, hogy megnedvesítse kiszáradt ajkait. A víz hideg és finom 
volt. Ismét mélyen a folyó fölé hajolt.

— Hé, kisasszony! Helló! Ne tegye... Jól van?
Olivia még mindig térden állva a hang felél fordult. Egy fekete 

öltönyös, fehér nyaksálat viselő férfi közeledett felé fürgén. Egy 
foltos kutya és négy fiatal fiú követte — Olivia őket látva egy kissé 
megnyugodott.

— Jól vagyok. Csak szomjas voltam.
— Ó! — mondta a férfi, és közelebb lépett. — Attól féltem, arra 

készül, hogy valami kárt tegyen magában. Bár azt hiszem, a folyó 
itt túl sekély és szelíd ahhoz, hogy különösebb veszélyt jelentsen.

— Nem, uram. Nem állt szándékomban ilyesmi.
— Hát persze hogy nem. Bocsásson meg! Bízom benne, hogy 

egy ilyen fiatal hölgynek, mint amilyen maga, nem lehet oka arra, 
hogy ilyen kétségbeesett legyen.

Olivia habozott, az ajka megmerevedett. — Nincs okom...
— Mr. Tugwell vagyok — mondta a férfi, és megemelte szé-

les karimájú, fekete nemezkalapját. — A Szűz Mária-templom plé-
bánosa.

— Örvendek. — Olivia úgy vélte, hogy a férfi a harmincas évei-
ben járhat, a haja világosbarna volt, az arca pedig nyájas, eleven.

— Felsegíthetem? — kérdezte a férfi, és kinyújtotta a kezét.
— Attól tartok, a kezem nedves és hideg, uram — mentegető-

zött Olivia, és a férfi tenyerébe tette a sajátját.
A lelkész talpra állította.
— Komolyan gondolta! Egy hideg halra emlékeztet. — Elmoso-

lyodott. — Ne aggódjon! Már sokkal rosszabb dolgokat is tartottam 
a kezemben.
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Olivia azon kapta magát, hogy a közelmúlt megpróbáltatásai 
ellenére elmosolyodik. — És az arcom. Azt hiszem, rémisztő.

A lelkész oldalra hajtotta a fejét, és szemügyre vette Oliviát.
— Az arca elbűvölő. — A fiúk felé biccentett. — Nagyon is illik 

közénk. Ők a fiaim... Jeremiah, Ezekiel, Isaiah és Tom. Amos, a leg-
idősebb, iskolában van.

— Üdv! Miss Keene vagyok. — Már ki is bökte a nevét, mielőtt 
meggondolhatta volna. De hogyan is hazudhatott volna négy ilyen 
angyali, habár maszatos fiúnak?

Mr. Tugwell odaadta neki a zsebkendőjét, és vaskos ujjával 
megérintett egy pontot a saját állán.

Olivia elpirult, és letörölte a koszt az álláról. — Attól tartok, el-
estem, és összepiszkoltam magam.

— Hát nem jártunk-e így már mi mindannyian, Miss Keene? — 
kérdezte a lelkész, és megcsillant kedves, mogyoróbarna szeme. 
— Hát nem?

Olivia nem tudta, mit válaszoljon, így csak visszaadta a zseb-
kendőt.

— És ez ki? — kérdezte a szoknyáját szaglászó spánielre mutatva.
— Ez Harley — világosította föl a kis Tom.
— Harley ugyanúgy szeret csatangolni, mint mi — magyarázta 

Mr. Tugwell. — A ház úrnője úgy véli, a sok testmozgás megakadá-
lyozza a hímnemű állatokat abban, hogy szétmarcangolják az ott-
honunkat. — Elvigyorodott. — Ez a kutyára is igaz.

Olivia elmosolyodott. — Lenne olyan kedves útba igazítani St. 
Aldwyns felé, uram?

— Örömmel — mondta a lelkész, és visszadugta a zsebébe a 
zsebkendőjét. — Arlingtoniak vagyunk, ami útba esik. Megengedi, 
hogy elkísérjük legalább addig?

— Köszönöm. — A lány egy pillanatra elgondolkozott. — Azt hi-
szem, az első dolgom az lesz, hogy rendbe szedjem magam. Van 
valami hely Arligtonban, ahol tűt és cérnát vehetnék, meg talán 
egy pár kesztyűt?

— Valóban van. Eliza Ludlow boltja. Miss Ludlow a barátunk. 
Nagy örömünkre szolgálna, ha bemutathatnánk önt neki.

— Az nagyon kedves lenne. Köszönöm.
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Mr. Tugwell és a fiai társaságában Olivia átkelt a falusi malom kö-
zelében lévő kőhídon, és befordult a főútra, elhaladt a Hattyú Fo-
gadó és egy sor ház mellett, ahol takácsok laktak — mi sem bizo-
nyította ezt jobban, mint a mosásra és festésre használt kőteknők, 
valamint a keskeny vízelvezető árok. Átvágtak a macskaköves 
úton az üzletekhez — ott volt a szatócsbolt, a gyapjúkereskedő, és 
az említett nőidivatáru-bolt, félkörös kirakatablakaiban kalapokkal 
és főkötőkkel.

— Fiúk, kérlek, várjatok meg itt — mondta Mr. Tugwell. — És 
ezúttal tartsátok távol Harley-t a szatócs pékárujától, jó?

A lelkész kinyitotta Olivia előtt a bolt ajtaját. A lány gyorsan 
hátrasimította a tincseket a halántékáról, és belépett, miközben a 
csengő még mindig csilingelt.

A bolt kicsi volt, de tiszta és illatos. A polcokon kesztyűk, sá-
lak, harisnyák, legyezők és pelerinek sorakoztak. Az egyik próba-
babán egy fodros utcai viselet volt batisztmuszlinból. A pulton di-
vatlapok, különféle kozmetikai szerek és parfümök sorakoztak.

Egy harmincas éveiben járó, bájos, hosszú, csíkos köpperruhát 
viselő nő állt a rendezett pultnál. Ragyogó mosollyal üdvözölte a 
lelkészt. — Mr. Tugwell, milyen kellemes meglepetés!

Készséges mosolya alig halványult el, amikor Olivia közelebb 
lépett.

— Jó napot, Miss Eliza! — A lelkész könnyedén meghajolt. — En-
gedje meg, hogy bemutassam Miss Keene-t, aki... honnan is jött?

— Cheltenham közeléből — dadogta Olivia.
— És akinek szüksége van a szolgálataira.
— Természetesen. — Miss Ludlow Oliviára nézett, barna szeme 

melegen csillogott.
Mr. Tugwell kihúzta magát.
— Hölgyeim, ezt már önökre hagyom. Keveset tudok az ilyen 

csecsebecsékről, és bevallom, nem is szeretnék többet tudni. — 
Rámosolygott Oliviára. — Megnyugtatom, hogy feltétel nélkül meg-
bízhat Miss Ludlow-ban.

Az eladónő elpirult ettől a dicsérettől.
Mr. Tugwell elgondolkozva megdörzsölte az ajkát. — Nem sze-

retnék tolakodó lenni, Miss Keene, de ugyancsak későre jár, és 
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St. Aldwyns még jó pár kilométernyire van innen. Nagyon szívesen 
látjuk, töltse az éjszakát a parókia vendégszobájában. Biztosítha-
tom, hogy Miss Tugwell nagy örömmel fogadja majd.

— Nagyon kedves. Én... Talán tényleg elfogadom az ajánlatot. 
Ha biztos benne, hogy nem leszek túlságosan a terhükre.

— Egyáltalán nem. És a fiúkkal együtt megígérem, hogy kifo-
gástalanul fogunk viselkedni. Bár Harley nevében nem beszélhe-
tek. — Elmosolyodott, aztán ismét Miss Ludlow-hoz fordult. — Miss 
Eliza, lenne olyan kedves, és megmutatná neki az utat, ha itt már 
végeztek?

— Természetesen.
— Akkor egyelőre búcsúzom. — Mindkét hölgy felé meghajolt, 

és távozott.
— És miben segíthetek, Miss Keene? — kérdezte Eliza Ludlow 

kedvesen, miután a bolti csengő csilingelése elhalkult.
— Remélem, hogy találok valami állást, tudja... — kezdte Olivia.
A nő összeráncolta sötét szemöldökét. — Attól tartok, hogy 

magamat is alig tudom eltartani ebből a kis boltból.
— Ó, nem! Bocsásson meg, nem úgy értettem, hogy itt. Úgy 

tudom, van egy leányiskola St. Aldwynsben.
— Igen. Hallottam róla. Azt hiszem, két idős nővér vezeti. Azt 

nem tudom megmondani, szükségük van-e valakire, de megpró-
bálhatja.

— Ezt tervezem. De nem mehetek oda ilyen külsővel. — Olivia 
lehúzta az egyik válláról a köpenyét, és felfedte az elszakadt, és 
sebtében összekötözött ruhát. — Attól tartok, balesetet szenved-
tem... történetesen többet is... idefelé jövet.

Miss Ludlow együttérzően csettintett a nyelvével. — Szegénykém.
— Van eladó tűje és cérnája, amivel ezt rendbe hozhatnám?
— Persze hogy van. Kék cérna?
Olivia bólintott.
— És talán egy hajkeféje meg néhány hajtű...? — A gyomra ud-

variatlanul panaszosan korogni kezdett, és Olivia leszegte a fejét, 
hogy elrejtse a pirulását.

— Természetesen, drágám. — Eliza Ludlow kedvesen mosoly-
gott. — És fel kell jönnie a szobámba, hogy tökéletesen rendbe 
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szedje magát. Talán megihatna velem egy teát, és ehetne egy kis 
kekszet.

Olivia szemében könnyek égtek ettől a váratlan nagylelkűség-
től. — Igazán nagyon kedves. Köszönöm.

Egy óra kellett ahhoz, hogy Olivia rendbe szedje magát: meg-
fésülte és feltűzte a haját, a ruháját pedig megvarrta, és tisztára 
kefélte. Szalmakalapot és kesztyűt viselt, és egy kis táska lógott a 
csuklójáról. Annyi pénze maradt, hogy vegyen egy főkötőt, de Eliza 
ragaszkodott hozzá, hogy adjon neki egy fél pár kesztyűt, mond-
ván, hogy a párját elvesztette, és majdnem tökéletesen illik a má-
sikhoz. Olivia nem akarta az összes pénzét elkölteni, ezért hálásan 
elfogadta. Az anyja erszénye, egy új fésű és egy zsebkendő most 
ott lapult a táskában, amelyet Miss Ludlow gyanúsan alacsony 
áron adott el neki.

Olivia útra készen hallgatta Elizát, aki elmagyarázta neki, hogyan 
jut el a parókiáig. — Menjen végig a főutcán az északra vezető kanya-
rig. A parókia ott van közvetlenül a galambdúcos, fehér ház után.

— Gondolja, hogy helyesen tettem, hogy elfogadtam a lelkész 
meghívását? Mrs. Tugwell nem fog rám neheztelni?

— Úgy érti, hogy Miss Tugwell, a lelkész húga?
— Ó, én azt hittem...
— Szegény Mrs. Tugwell évekkel ezelőtt meghalt.
— Milyen tragikus! Azok a szerencsétlen, anyátlan fiúk...
— Igen. — Miss Ludlow barna szeme együttérzően csillogott. — 

Mégis azt hiszem, hogy helyesen tette. Hacsak nem érezné ké-
nyelmesebbnek a Hattyú Fogadót, bár az költségesebb lenne, mint 
szeretné.

— Attól tartok, ez így igaz.
— Akkor reménykedjünk és imádkozzunk, hogy az iskolának 

haladéktalanul szüksége van önre.
Olivia megszorította az eladónő kezét. — Köszönöm szépen. Ön 

végtelenül kedves volt, és sohasem fogom elfelejteni.
— Nagyon szívesen. — Miss Eliza figyelmét hirtelen egy kalap-

doboz vonta magára a pulton, tanácstalanul vagy ingerülten ösz-
szevonta sötét szemöldökét. — Ó, a mindenit...

— Jól van?
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A nő felsóhajtott. — Jobban lennék, ha Mrs. Howe kifizette vol-
na ezt a tollas kalapot, amit rendelt. Azt mondta, a Brightwell-kas-
télyban akarja viselni az estélyen, amit éppen most tartanak, és 
még mindig nem küldött érte senkit. És jó esély van arra, hogy 
senki másnak nem tudom eladni a faluban ezt a londoni zsibvásár-
ra való kacatot.

— Sajnálom — motyogta Olivia, de a figyelmét valami más ragad-
ta meg abból, amit Miss Ludlow mondott. — Brightwell-kastély? — 
kérdezte Olivia. Emlékezett a Brightwell névre az anyja újságkivá-
gásából.

— Igen. Ismeri? A legnagyobb birtok ezen a vidéken a Lin-
ton-uradalom kivételével. Ma estélyt adnak ott. — Oliviára kacsin-
tott. — De úgy tűnik, valahol elhagytam a meghívómat.

Olivia elmosolyodott ezen a tréfán. — Én is.
Megígérte új barátnőjének, hogy meglátogatja, amint tudja, is-

mét köszönetet mondott neki, és kilépett a boltból.
Már beesteledett, a nappalok egyre rövidebbek lettek az év 

utolsó hónapjaiban. A szél belekapott a köpenyébe, mire Olivia 
megborzongott. Valóban túl sötét és hideg volt ahhoz, hogy foly-
tassa az útját. Legalábbis gyalog.

Végigment a főutcán addig a pontig, ahol az elkanyarodott 
észak felé, és elhaladt a főtér mellett. A túloldalán észrevett egy 
impozáns templomot, bizonyára a Szűz Mária-templom lehetett 
az. Díszes hintók jártak arra, és az egyik kocsis megállt mellette, és 
megkérdezte, elviheti-e valahová.

— St. Aldwyns felé tart? — kérdezte Olivia reménykedve.
A kocsis megrázta a fejét. — Nem a Brightwell-kastélyba igyek-

szik, mint minden finom hölgy ezen a környéken? Nagy összejöve-
telt tartanak ott ma este.

Brightwell... Már megint.
Olivia a fejét rázta. — Mindenesetre köszönöm.
Megvárta, amíg a kocsi továbbmegy, aztán nézte, amint be-

fordul egy kapun, és végighajt egy hosszú, fáklyákkal megvilágított 
úton. Vajon az anyjának volt valami köze ehhez a helyhez? A lány 
úgy érezte, muszáj egy pillantást vetnie a Brightwell-kastélyra. Az-
tán egyenesen a parókiára megy.
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Olivia átsétált a kapun, végigment a kavicsos úton, elhaladt 
több melléképület mellett, aztán ott tornyosult előtte a magas, 
szürke, Tudor-stílusú, E alakú épület csúcsos tornyaival.

Vajon az anyjának barátai éltek itt? Vajon egyszer ellátogatott 
ide, esetleg dolgozott a kastélyban? Olivia biztos volt benne, hogy 
nem fog bekopogtatni, hogy megkérdezze, különösen akkor, ami-
kor a tulajdonosok pont mulatnak.

Már éppen visszafordult volna, amikor élénk, vidám zenére 
lett figyelmes. Ott visszhangzott a fülében, és repesni kezdett tőle 
a szíve. Óvatosan keresztülvágott a gyepen, vonzotta a hatalmas, 
függőlegesen osztott ablakokból kiáradó fény. Amint közelebb 
ért, először vehette szemügyre az egyik nagytermet tüzeteseb-
ben. Elegáns ruhákba öltözött, gyönyörű nők és fekete estélyi öl-
tönyt viselő, előkelő urak álldogáltak különféle csoportokban, be-
szélgettek, nevetgéltek, hajlongtak, ettek és ittak. Önkéntelenül is 
felsóhajtott.

Megbabonázva, lassan elsétált a kastély első szárnya mellett, 
megpillantott egy büféasztalt, amelyen egy életnagyságú, jégből 
készült hattyú díszelgett, valamint gyümölcskocsonyák, egy töltött 
vaddisznó és egy hatalmas aranytál, csordultig tele gyümölccsel. 
Átvágott az udvaron, elhaladt a középső, rövidebb épületszárny, 
majd a kastély utolsó szárnya mellett. Mindegyik ablakon bebá-
mult, mintha száz gyertyával megvilágított színes életképeket néz-
ne. A kastélyt megkerülve elsétált egy nyitott ablak mellett is, 
amelyen valószínűleg a szivarfüstöt vagy a tömeg okozta meleget 
engedték ki. Tétovázva megállt. Bent, a könyvtárnak tűnő helyi-
ségben egy jól öltözött, középkorú úriember éppen a hasonló korú 
feleségét ölelte át. Egyedül voltak. A férfi megcsókolta a felesége 
feje búbját, megsimogatta a hátát, és megnyugtató, biztató szava-
kat suttogott a fülébe. Ez a gyengédség szíven ütötte Oliviát. Tudta, 
hogy el kellene fordulnia, tiszteletben tartva a magánéletüket, de 
képtelen volt rá. Aztán a férfi két tenyere közé fogta a felesége 
arcát, és mondott neki valamit. Az asszony bólintott, sápadt arcát 
könnyek áztatták. A férfi a hüvelykujjával letörölte őket, és szen-
vedélyesen megcsókolta a nő száját.

Olivia zavarba jött, lehajtotta a fejét, és odébb ment. Egy sötét 



37

fa törzsének dőlve megpróbált egyenletesen lélegezni. Bárcsak az 
ő anyja és apja is ilyen szeretetet tanúsítottak volna egymás iránt 
a gondterhelt csend és a heves viták helyett! Bárcsak ő maga is 
megismerhetné egy nap az ilyen gyengéd szerelmet!

Kinyílt egy oldalajtó. Olivia megdermedt a fa mellett. Lépések 
hallatszottak a terasz felől, amelyet újabbak követtek.

— Edward, várj!
— Ez olyasvalami, amit nem szeretnék sem az összegyűlt tár-

saság, sem a szolgák előtt megbeszélni.
— Egyáltalán muszáj erről beszélnünk?
Olivia kikukucskált a fa mögül valami menekülőutat keresve. 

A holdfényes teraszra árnyékok vetődtek. A könyvtárban látott 
idősebb urat pillantotta meg, aki előtt egy magasabb férfi állt Oli-
viának háttal.

— Egyszerűen felejtsem el, amit olvastam? — hadarta hitetlen-
kedve a magasabb férfi.

— Nem hiszem, hogy el tudnád felejteni. De ez nem feltétlenül 
katasztrófa, fiam.

— Hogy mondhatja ezt?
— Én mindvégig tudtam, de ettől nem változtak meg az érzé-

seim.
— De hogyan... Honnan származom? Ki volt az anyám...?
— Halkabban, Edward! Egy nap majd elmondom, amikor tény-

leg meg kell tudnod. De nem ma. Nem az indulásunk előestéjén.
Oliviát bántotta, hogy óhatatlanul is kihallgatott egy ilyen bi-

zalmas beszélgetést. Mitévő legyen? Ha egy icipicit megmozdul, 
akárcsak a füléhez emeli a kezét, meglátják.

Az idősebb férfi átkarolta a fiatalabb férfi vállát. — Sajnálom, 
hogy egyáltalán meg kellett tudnod, különösen most, de semmi 
sem változott. Semmi. Érted?

A fiatalabb férfi a mellkasára csapott.
— Minden megváltozott — jelentette ki rekedtes hangon. — Min-

den. Vagy meg fog. Ha... — Megtört a hangja, és Olivia a többit nem 
hallotta.

— Most semmit sem tehetünk ezzel kapcsolatban. Ígérd meg 
nekem, hogy nem próbálsz meg semmi többet kideríteni, amíg 
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haza nem térünk. Egyelőre hagyjuk ennyiben a dolgot, Edward. 
Kérlek! Eleget tudtál meg ahhoz, hogy hozzászokj a gondolathoz.

— Ez valóban enyhe kifejezés, uram.
Az apa visszafordította a fiát a kastély felé. — Gyere be, fiam. Hideg 

van. Az anyád hamarosan nyugtalankodni kezd, hogy mi lett velünk.
A fiatalember motyogott valamit, amit nem lehetett hallani, 

Olivia pedig kifújta a levegőt, észre sem vette, hogy eddig vissza-
tartotta.

— Megoldható lenne, hogy nem terheljük az anyádat most ez-
zel? — kérdezte az idősebb férfi. — Nem akarom, hogy bármi elront-
sa az utazását.

A fiatalabb férfi felsóhajtott.
— Természetesen. Az egészsége a legfontosabb. — Tartotta az 

ajtót az apjának. — Csak ön után.
Az idősebb férfi szomorúan elmosolyodott, és eltűnt a teremben.
Olivia kilépett a fa mögül, hogy végre elmenekülhessen. De a 

fiatalember hirtelen megtorpant, a kezét még mindig a nyitott ajtón 
tartva. Ott állt, és vakon Olivia felé bámult. Vajon látta őt? Hallotta?

A lány szíve vadul kalapált. Egy lépést tett hátra, azt remélve, 
hogy továbbra is elrejtőzhet a sötétben, de helyette valami szilárd, 
meleg dologba ütközött. Felkiáltott, miközben egy ócska zsákot 
húztak a fejére, két izmos kar vállon ragadta, és elhurcolta.


