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3. fejezet

— Ön a földesúr egyik nője?
Claire épphogy beült a nyitott pónifogat vitorlavászonnal borí-

tott ülésére, amikor a gyeplőt tartó fiú feltette neki a kérdést. Va-
cogott, bőrig ázott, és borzalmasan érezte magát, így hát az jutott 
eszébe, hogy a gyerek kérdése az első fénysugár a sötétségben. 
Nyilván jó felé tart.

— Az egyik? — Nyakig begombolta a kabátját, hogy megvédje 
magát a kellemetlen esőtől, amelytől fázott a védtelen orcája és 
az orra. — Többen is voltak?

A gyerek bólintott.
Claire úgy egy órával korábban szállt le a vonatról az útitáská-

jával a szürke ködben az üres peronra, a szerelvény pedig ment 
tovább Invernessbe. Amikor megálltak Edinburghban, megtudta, 
hogy Pitlochry mellett modern hotel épült, amely egyszerre nyújt 
festői látványt és használja ki a Tay folyó hideg vizének előnyeit. 
Méghogy festői látvány! Kis híján elnevette magát. Skócia ugyan-
csak szegény ország, ha a szürke ködöt festőinek nevezik! Remél-
te, hogy más utasok is leszállnak a vonatról, ám egyedül ő lépett 
ki az üres peronra hulló, hideg esőbe. Nem kellett volna meglepőd-
nie. Az idő nem igazán volt alkalmas arra, hogy az ember ússzon 
egyet a folyóban.

Bár gyalog is megpróbálhatott volna eljutni Ravenswoodba, 
fogalma sem volt róla, merre induljon, és milyen messze van. Mi-
után egy óráig ezen töprengett a vonaton, egyszerűen leintette 
az első járművet, amellyel találkozott: egy kidudorodó zsákok-
kal megpakolt pónifogatot, és megkérdezte, felszállhat-e rá. Így 
aztán most próbált információt kicsalni a fiúból, aki még túl fiatal 
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volt ahhoz, hogy megértse, miféle erkölcstelen kicsapongás zajlik 
errefelé.

— Érkezett nemrégiben két másik is? — kérdezte a gyereket, 
remélve, hogy igenlő választ kap, így biztosra veheti, hogy nem 
veszítette el Faith és a barátnője nyomát.

A gyerek vállat vont.
— Édesanya azt mondja, hogy az úr fürkésze felveszi őket a 

vasútállomáson, oszt elviszi őket Ravenswoodba. — Claire felé dön-
tötte az arcát. — Maga elé mér’ nem jött ki ilyen gabornyás időben?

— Gabornyás?
A fiú kitartotta a kezét a szemerkélő esőbe.
— Mint ez. Ilyen a gabornyás idő.
Miközben Claire összehúzta magán az apja régi kabátját, arra 

gondolt, hogy ez a szó tökéletesen illik erre a nyomorult időjárás-
ra. Tulajdonképpen egészen jól összefoglalta a Skóciáról alkotott 
véleményét. Meg is jegyzi magának.

— Engem nem várnak — vallotta be. — Mi az a fürkész?
A gyerek úgy nézett rá, mintha nem lenne ki mind a négy ke-

reke.
— Olyan ember, aki mindent tud a vadászatról és halászatról. 

Vadőr, ő felügyel a földre. — Büszkén a mellkasára csapott. — Ha 
felnövök, én is fürkész leszek!

— Szeretsz vadászni és halászni?
A gyerek bólintott.
— Maga?
Claire egy pillanatra elgondolkodott, közben olyan élesen ka-

nyarodtak, hogy mindkét kezével bele kellett markolnia a kocsiba.
— Nem is tudom... egyiket sem próbáltam még. — A ködben 

néha-néha felbukkant a zöld legelő tele kövér, fekete pofájú, fehér 
birkákkal. A távolban egy sötétszürke árny lebegett, valószínűleg 
hegy lehetett. A táj még a hideg ködben is békésnek, tágasnak 
tűnt. Egyetlen épületet sem lehetett látni a közelben. Ez a vidék 
annyira különbözött az ő jól ismert Londonjától, hogy hirtelen bi-
zonytalanság töltötte el. Tegyük fel, hogy sikerül kimenekítenie 
Faitht és Miss Townsendet! Hogyan fognak utána visszatalálni a 
vasútállomásra?
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— Mér’ jött ide? — kérdezte a fiú Claire-re sandítva. — Úgy ér-
tem, a földesúrhoz. Édesanya azt mondja, van ott elég asszony, aki 
főz meg takarít rá. — Félénk arckifejezés suhant át rajta. — Mit fog 
ott csinálni?

— Ezt talán anyukádtól kellene megkérdezned. — Egy gyors fo-
lyású patakhoz érkeztek, amelyen csinos kis kőhíd vezetett át. 
Claire arra használta fel ezt a rövid egyenes szakaszt, hogy meg-
dörzsölje a kezét, és meleget leheljen rá.

— Próbáltam. — A gyerek elhúzta a száját. — Adott egy fülest, és 
azt mondta, hogy ha megin’ megkérdezem, legközelebb a feneke-
met náspángolja el.

Claire összeszorította a fogait. Ez legalább megerősítette a 
gyanúját. Az anya azért felelte ezt, hogy kikerülje a testiség témá-
ját. Dühösen megmarkolta a fogat szélét. A váratlan megérkezése 
talán még hasznára is válhat. A meglepetés ereje segíthet neki ki-
szabadítani Faitht és Miss Townsendet annak a férfinak a marká-
ból, aki bántani akarja őket. Biztonságba viszi őket. Feltéve persze, 
hogy nem késett még el...

— Honnan tudod, merre van Ravenswood? — kérdezte. Hirtelen 
aggódni kezdett, hogy talán nem is jó irányba tart.

— Mindenki tudja, hol van Ravenswood — nevetett a fiú. — Az 
ottani szeszfőzde seprőjét eszik a marháink.

— Szeszfőzde? — Nem kellene meglepődnie, hogy a démoni al-
kohol áll a gonosz terv mögött, amellyel nőket akarnak a romlásba 
csábítani! — Ilyen messze északon is gyártanak gint?

A gyerek felnevetett.
— Ne butáskodjon má’! Házasítatlan malátawhiskyt készítenek.
— Whiskyvel etetitek a teheneket? — Claire már semmit sem 

értett. Igaz, hogy Londonban töltötte az életét, de ezt azért ő sem 
hiszi el! Aztán viszont eszébe jutottak azok a tehenek, amelyeket 
a vonatablakból látott, és amelyek olyan békésen heverésztek a 
világoszöld mezőkön. Annyira mások lennének, mint a kocsmában 
magukba roskadó férfiak?

Felkapta a naplóját, hogy lefirkantsa ezt a gondolatot. A kép 
segítségével talán ki fog tudni találni egy absztinenciára buzdító 
jelmondatot. Miközben a vonata észak felé zötyögött, úgy dön-
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tött, hogy a jelmondatokkal fogja elnyerni a díjat. Lucy Ledbetter-
ben nincs ennyi kreativitás. Valószínűleg még a tehénre se találna 
rímet!

— A leforrázott árpamalátáról beszéltem. Abban nincs whisky. 
— A gyerek megint nevetett. — Nem sokat tud a whiskyről, ugye, 
kisasszony?

Claire még jobban összehúzta magán a kabátot, kínosan érez-
te magát, amiért még egy kisgyerek is felismerte a tudatlanságát.

— Épp eleget. Te csak az utat figyeld!
A fiú megsuhintotta a gyeplőt, hogy gyorsabb mozgásra ösz-

tökélje a pónit.
— Ravenswood ott áll előttünk. Kirakom a kapunál. Csak kö-

vesse az ösvényt a kastélyig!
— Kastélyig? — Claire szeme elkerekedett. — Kastélyban lakik?
A fiú megint kuncogott.
— Ő a földesúr. Ez itt mind az övé. — Széttárta a karját, hogy 

átölje a birkalegelőket, az erdőt, de még a folyó felett átívelő, csi-
nos kőhidat is. — Hol máshol lakhatna?

Cameron skót kockás kiltben, mellényben, ingben és zakóban állt a 
tükör előtt, aztán átvetett a vállán egy elnyűtt, ócska farkasirhát. 
Hiányzott róla pár maroknyi szőr — az most valószínűleg épp egy 
róka vagy egy görény vackát melegíti —, a hasát pedig megszáradt 
tintához hasonló foltok pettyezték. Mivel a farkasokat már rég ki-
irtották a vadászok, ugyancsak meglepődött, amikor megtalálta az 
irhát egy bérlő elhagyott viskójában, bár a gyalázatos állapota 
 miatt nem volt különösebben értékes... ma este mégis jó hasznát 
fogja venni. Bőségesen meglocsolta whiskyvel, és hagyta, hogy a 
meleg, fűszeres illat átjárja a levegőt. Igazán kár ezért a jóféle ita-
lért, de ha a trükk beválik, megéri.

A majdnem egy méter magas Bundás feltápászkodott a pad-
lón, és szemügyre vette a szőrös kiegészítőt. A figyelmét azonban 
nemsokára a hálószoba ajtaja vonta magára. A halk vinnyogását 
egy perc múlva kopogás követte.

— Nem tudom, miért van szükséged rá — kiáltott be egy isme-
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rős hang. Cameron szélesre tárta a tölgyfa ajtót, és nagy örömmel 
nyugtázta, hogy a fürkésze áll előtte. — De elhoztam, amit kértél.

Bundás felélénkült, izgatottá tette a befőttesüveg James kezé-
ben. Cameron elvette az üveget, és hunyorogva méregette benne 
az ártalmatlan, barna szőrcsomót.

— Ez meg mi?
— Faggyúmirigy egy szarvas hátsó lábából. — James megdör-

zsölte az arcát kettészelő sebhely végét, aztán mogorván a Came-
ron vállára borított farkasbőrre pillantott. — Ezt az ocsmányságot 
meg hol találtad?

— Nem emlékszel? Tavaly hoztam el, amikor kipakoltuk azt a 
kunyhót, amit az egyik bérlő elhagyott. — Cameron intett a für-
késznek, hogy lépjen beljebb. — Nem hittem, hogy valaha is szük-
ségem lesz rá.

— Ott kellett volna hagynod a kunyhóban. — James beleszip-
pantott a levegőbe. — Jesszusom, Cameron! Te ittál ennyit, vagy ez 
az irha?

— Nyugalom! — vigyorgott a gazdája. — Kitaláltam, hogyan győz-
hetném meg anyámat, hogy mondjon le a kiházasítási terveiről. Az 
eddigi kéréseimet meg sem hallotta, úgyhogy most a tettek meze-
jére lépek. Ha sikerül eléggé zavarba hoznom, valószínűleg elfeled-
kezik erről a feleségkeresősdiről. — Letekerte a befőttesüveg tetejét.

— Cameron, várj!
James elkésett a figyelmeztetéssel: a ház ura addigra már ki-

szedett az üvegből egy darabka szőrt. Épp csak rákente a farkas-
bőrre, a szeme máris könnyezni kezdett a vizelet, a pézsma, az 
izzadság és a rohadás bűzétől. Bundás általában nyugodtan visel-
kedett, de most izgatottan ugatott. A hosszú farka úgy csapkodott, 
mintha fegyver lenne, közben a hátsó lábára emelkedett, és neki-
ugrott a gazdája mellkasának. A harminckilós kutya majdnem le-
döntötte a férfit a lábáról.

— Te jó ég, ember! — kiáltotta Cameron, miközben gyorsan 
visszadobta a szőrt az üvegbe, aztán megint rácsavarta a fedelét. 
— Vonz ez mást is, mint a kutyákat és a legyeket?

— Hát persze, a bikákat szarvasbőgés idején. — James elővett 
egy kendőt, és az orra elé nyomta. — Kevésnek is messzire ér a sza-
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ga. Tiszta szerencse, hogy nincs párzási időszak! De azért figyel-
meztetnélek, hogy ne nagyon akarj kimenni!

— Ha ez a szag visszakergeti azokat a törékeny kisasszonyká-
kat Angliába, megtette a dolgát. Anyám ettől majd elég kínosan 
érzi magát ahhoz, hogy felhagyjon ezekkel a nevetséges hirdeté-
sekkel. — Cameron a nyakát nyújtogatta, hogy minél messzebb 
tartsa az orrát a büdös irhától, bár nem sokat ért el vele. — Túl-
esünk rajta?

— Bezárom Bundást az egyik hálószobába. — James a kutya 
nyakörvéért nyúlt. — Túlságosan ingerli a szag ahhoz, hogy csend-
ben üljön egy sarokban.

A fürkész pár perccel később visszatért az eb nélkül. Megállt 
az ajtóban, mintha mondani akarna valamit, de aztán megcsóválta 
a fejét, és elindult lefelé a lépcsőn. Ahogy a hagyomány kívánja, 
most is az ura előtt lépett be a szalonba.

— Hölgyeim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a 
nagyra becsült Cameron Macphersont, a Macpherson klán fejét és 
Ravenswood urát! — James félreállt.

Cameron, a büszke felföldi belépett az ajtón. Az ajkát komoran 
összehúzta, a kezét ökölbe szorította a skót szoknyán, közben a 
szeme könnyezett a szúrós szagtól. Minden fej az ő irányába for-
dult, a tollak és a cicomák úgy bukdácsoltak fel-le, mint az úszó a 
horgászboton. Az egyik hölgy, egy klasszikus szépség halványkék 
ruhában, összeráncolta a homlokát, aztán kivett a vázából egy ró-
zsát, és az orra elé tartotta.

— Te jó ég, Cameron! Mi ez a borzalmas szag? — kérdezte az 
anyja, amikor a férfi belépett a szobába. Mindhárom nő gyorsan 
rebegtetni kezdte a legyezőjét.

James az újonnan érkezettek mellett állt. Bármennyire is tar-
tózkodó volt a sebhelye miatt, a mindent elnyomó bűz most kö-
zelebb kergette az idegen nőkhöz.

A barna hajú, zöld ruhás, gyámoltalan penészvirág arca egé-
szen elszürkült. Ebből is látszik, milyen gyenge jellem. Egy ilyen 
törékeny lány ki sem bírná a skót telet. Cameron sosem értette, 
miért rohantak úgy az ilyen nők Skóciába, hogy válaszoljanak egy 
idegen hirdetésére.
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Az anyja szeméből sütött a vád. Látszott a keményen megfe-
szített állából, hogy tudja, mire megy ki a játék. Nagyon helyes! 
Később, amikor erről a két újabb férjvadászról beszélgetnek, kö-
zölni fogja vele, hogy a farkasirha vissza fog térni, mihelyt megint 
házasság után epedező nők érkeznek Ravenswoodba. Ez biztosan 
véget vet majd ennek a komédiának, ő pedig fontosabb ügyekre 
fordíthatja a figyelmét, például a szeszfőzde jövőjére.

A nehéz bejárati ajtó olyan hanggal csapódott ki, mint a pus-
kalövés. Amikor Cameron a jóleső, friss levegő felé fordult, látta, 
hogy egy csuromvíz fiatal nő áll ott fekete ruhában, a kezében egy 
útitáskával.

— Még egy! — morogta. Azt remélte, hogy elijeszti a nőket, 
nem pedig újabbakat vonz ide! Bár az újonnan érkező szikrázó te-
kintetéből ítélve nem valószínű, hogy ő is házassági szándékkal 
jött. Érdekes.

— Claire! — kiáltott fel a szőke szépség Cameron mögött.
Az idegen nő arca azon nyomban ellágyult és felderült — el-

bűvölő átalakuláson esett át. Sajnos azonban ebben a pillanatban 
úgy döntött, hogy beleszippant a levegőbe. Elkerekedett a szeme. 
Ledobta a táskáját, és eltakarta az orrát.

— Tartsátok vissza a levegőt! — kiáltotta. — Mérgező gázokat 
eregettek szét, hogy elveszítsétek az eszméleteteket!

A Cameron mögül hallatszó puffanás megerősítette a nő sza-
vait. Amikor a férfi hátrapillantott a válla felett, látta, hogy a gyá-
moltalan penészvirág összeesett a szőnyegen. Szent egek, ő csak 
az anyját akarta kellemetlen helyzetbe hozni, esze ágában sem 
volt megölni a hívatlan látogatókat!

James és a szépség azonnal a penészvirág mellett termettek. 
A fekete ruhás újonnan érkezett úgy süvített el a férfi mellett, mint 
valami ragadozó madár, a színesebb öltözetű társai sietve szétreb-
bentek előtte, mielőtt még késő lett volna.

A ház úrnője egyszerűen felvonta a szemöldökét, és a fiára 
nézett.

— És én még attól tartottam, hogy túl unalmas lesz az este.
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4. fejezet

Amikor Claire látta, hogy senki sem rohan az ajtóhoz, és egyáltalán 
nem hallgatnak a szenvedélyes felkiáltására, miszerint menekül-
niük kellene, rájött, hogy talán mégis téves következtetésekkel in-
dult el a skóciai útjára. Rendkívül kellemetlenül érezte magát.

A feltételezett rabok nem bújtak össze kétségbeesetten, in-
kább úgy felcicomázták magukat, mint akik vacsorára érkeztek. 
A sebhelyes férfi pedig nem cipelte el és zárta be sietve Miss 
Townsendet egy titkos szobába, hanem óvatosan felültette egy 
kényelmes székre. Az idősebb nő elővett egy repülősóval teli fio-
lát, amelyet aztán Faith meglengetett a barátnője orra alatt. Végül 
pedig az a megdöbbentően jóképű férfi, aki csakis a földesúr lehe-
tett, egyáltalán nem úgy tűnt, mint aki tartóztatni akarja bármelyi-
küket is. Rá ügyet sem vetett, egyenesen elhaladt mellette, és ki-
lépett az éjszakába, lehetővé téve a vendégei számára, hogy 
kedvük szerint távozzanak vagy maradjanak. Nem úgy viselkedett, 
mint aki nőket óhajt tőrbe csalni gyalázatos céllal.

Ha pedig ez még mindig nem lenne elég, a Faith tekintetéből 
áradó bosszúság végképp megerősítette Claire-t abban, hogy téve-
sen ítélte meg a helyzetet.

— Te meg mit keresel itt? — dühöngött a barátnője. — London-
ban kellene lenned!

— Azt hittem, veszélyben vagytok. — Claire kihúzta a hátát. 
Tiszteletre méltó szándékkal érkezett, még ha a feltételezéseit 
nem is lehetett annak mondani. — Azt hittem, hogy egy leányke-
reskedő tart fogva titeket.

— A földesúr? Leánykereskedő? — A sebhelyes arcú elnevette 
magát. — Sok mindennek nevezték már, de ezt még nem hallottam!

Miss Townsend megmozdult, és kinyitotta a szemét, erre Faith 
és a sebhelyes arcú újra sürgölődni kezdett körülötte. Az idősebb 
nő eddig a körön kívül állt, de most ő is csatlakozott hozzájuk, 
hogy segítsen a vendég hölgynek.

Claire ostobának, kívülállónak érezte magát. Lassan kihátrált a 
csoportból. Talán túllőtt a célon, bár alapos érvekkel támasztotta 
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alá a feltételezését. Biztosra vette, hogy Faith és Miss Townsend 
vakon belesétált a csapdába. Hiszen a pónifogatot vezető fiú is 
megerősítette a gyanúját, amikor arról beszélt, mennyi nő jön ide!

Az ajtó felé fordult, ahová az imént ledobta a táskáját. Észre-
vennék, ha elmenne? Elég pénzt hozott magával vonatjegyre, hogy 
haza tudjon menni, de hogyan jutna el az állomásra? Talán...

Hátrálás közben valami szilárd dologba ütközött. Talán a falba? 
Csakhogy a falnak nincs két erős keze, márpedig valaki elkapta 
Claire könyökét, és nem engedte tovább.

— Leánykereskedő?
Mély torokhang ütötte meg Claire fülét, amely skót kiejtéssel 

szólt, csiklandó érzést keltve benne, amely egész a csontjáig hatolt. 
Elpirult zavarában, elhúzódott az illetőtől, aztán megfordult. Nem 
kellett volna. Magával a földesúrral állt szemben, akinek a kócos, 
sötétbarna haja egyáltalán nem hasonlított a divatos, jól fésült lon-
doni frizurákra. Őt méregette az okos, fürge pillantásával. Claire 
már eddig is remegett a hangjától, de ez az érzés most a teste 
mélyebb zugaiba is átterjedt. Meg kell hagyni, ritkán látni ilyen jó-
képű ördögöt! A hirdetés e tekintetben nem volt félrevezető.

— Miért? — A férfi szeme vidáman csillogott, nem dühösen. 
Claire feszültsége nagyrészt szertefoszlott, de azért nem teljesen. 
A teste felismerte, hogy egy ingbe meg kiltbe bújtatott fenevaddal 
találta magát szemben, és tagadhatatlan vonzalommal felelt rá. 
Nevetséges, feddte meg magát. A múltbeli tapasztalatai azt bizo-
nyították, hogy az ilyen erőtől duzzadó férfiak, mint aki most előt-
te áll, nem érdeklődnek a magafajta gyakorlatias nők iránt, bár 
fordítva már nem mondhatta volna el ugyanezt.

Ez az ember hozzászokott a kemény, kétkezi munkához, 
amint azt az erős marka és az izmos mellkasa is mutatta. Claire 
tekintete ez utóbbi testrésze felé vándorolt, így észrevette, hogy a 
széles vállról eltűnt a zakó, a mellény és...

— Az irha? — Az a rettenetes bűz, amelyet korábban érzett, 
nagyrészt szertefoszlott. A levegőben már csak halovány pézsma- 
és... fűszerillat keringett. Ezt eddig észre sem vette, de most már 
tisztán érezte.

— Bedobtam a bokorba. Elég bajt okozott má’ ma estére. — 



31

A ház ura felszegte a fejét, amitől a rakoncátlan haja a szemébe 
hullott. — Miből gondolta, hogy leánykereskedő vagyok?

Claire hirtelen légből kapottnak érezte az eddig alaposnak vélt 
indokait. Alig talált szavakat.

— Hirdetéseket adott fel, hogy nőket csábítson Skóciába. Tu-
domásom szerint többször is hirdetett.

A férfi megfordult, pár lépéssel átszelte a termet a fal melletti 
hosszú asztal felé, felkapott egy borostyánsárga itallal teli üveget, 
és töltött belőle egy pohárba. Whisky! Claire felismerte a szagát. 
Hát persze! A fiú azt mondta, hogy ez az ember szeszpárlással fog-
lalkozik, ő a whiskyfőző földesúr. A gondolattól elnehezedtek a 
csontjai, visszatért belé az erő. Kihúzta magát, készen állt a harcra.

— Nem igaz — felelte Macpherson tiszta, magabiztos hangon.
Claire hitetlenkedve tátotta el a száját. Pedig eddig is sejtette, 

hogy aki szeszfőzéssel foglalkozik, az a hazudozásban is tapasztalt. 
Máskülönben hogyan győzhetné meg magát, hogy nem az ördög 
munkáját végzi?

— Láttam a hirdetést — erősködött a nő, aztán a terem másik 
végében szorgoskodó csoportra mutatott Miss Townsend körül. 
— Ők ketten ezért jöttek ide.

A férfi alig észrevehetően összehúzta a szemét.
— Nem aszontam, hogy nem vót hirdetés. Csak aszontam, 

hogy nem én adtam fel.
— Akkor ki...?
A földesúr odavitte a whiskyspoharat az egyedüli férfihoz a 

nők csoportjában.
— Ez majd segít.
— Nekem vagy a lánykának? — kérdezte a sebhelyes komoran. 

Láthatóan fontolóra vette az első lehetőséget, de aztán Miss Town-
send ajkához emelte az italt.

— Igya meg! — parancsolta a földesúr. — Lassan, csak lassan!
Miss Townsend szeme úgy elkerekedett, mintha félne, de azért 

elvette a poharat. Claire nem vádolta érte. A földesúr hangja olyan 
határozottan csengett, hogy nehéz lett volna nemet mondani rá.

A nő belekortyolt, aztán köhögni kezdett. Az arca kipirosodott, 
miközben levegő után kapott.
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Az uraság bólintott, majd elégedetten elvigyorodott. Aztán 
Claire legnagyobb meglepetésére visszament hozzá. Egyszerre hí-
zelgett neki és bosszantotta őt ez a férfi. Milyen dühítő, hogy ilyen 
vonzalmat érez valaki iránt, akit meg kellene vetnie!

— Gondolom, magának mindenre a whisky a megoldása — gú-
nyolta. Elhatározta, hogy tartani fogja tőle a távolságot.

A férfi szeme lassan végigsiklott rajta, megrendítette az egyéb-
ként is színlelt hősiességét. A férfi ajka sokat sejtető mosolyra hú-
zódott, mintha már átlátott volna Claire-en, és tisztában lenne 
vele, milyen belső harcokat kell megvívnia.

— A whiskyt az idők folyamán hatékonyan használták a gyó-
gyításban. — A földesúr kiválasztott még két poharat a hosszú asz-
talról, aztán mindkettőbe töltött az italból. Miss Townsend felé bic-
centett. — Nézzen csak rá!

Claire-nek nem akaródzott levenni a szemét az ördögről, vo-
nakodva fordult a csoport felé. Miss Townsend arca időközben 
mélyvörösre vált.

— Egyre jobb a színe — jegyezte meg a földesúr. — Az előbb úgy 
festett, mint aki fél lábbal már a sírban van.

Claire elrejtette a döbbenetét: felismerte a saját korábbi sza-
vait a férfi megállapításában.

— Úgy sejtem, Miss Townsendnek jót tenne, ha enne valamit — 
jegyezte meg a ház úrnője. Szúrósan Claire-re pillantott. — Feltéte-
lezhetem, hogy csatlakozik hozzánk, Miss...?

— Starke — felelte Claire, bár az idősebb nő lenéző hangja bele-
mart. Ő mindig hitt benne, hogy a tanult nőknek nincs szükségük 
finom modorra, így nem is foglalkozott az ilyesmivel. Most azon-
ban már bánta. Bár esetlenül meghajolt, nem sikerült enyhítenie 
az asszony zordságán.

A szalonba állatok vicsorgása, sziszegése és fogcsattogtatása 
tört be odakintről.

A sebhelyes a gazdája felé pillantott. — Az irha. Senki sem me-
het ki, amíg azért harcolnak.

— Rendben — sóhajtott az idős hölgy lemondóan. — Felteszünk 
még egy terítéket az asztalra. Még csak most kezdődött a szezon, 
túl korán van ahhoz, hogy holttest heverjen a küszöbön.
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A ház úrnője visszament az asztalhoz. Claire rábámult. Holttest 
a küszöbön? Miféle elmebaj uralkodik itt?

Az idősebb nő biccentett egy inasnak, aztán hátraszólt a válla 
felett:

— Kérem, vegye le a kabátját, Miss Starke, hacsak nem kíván 
olyan gyorsan távozni, ahogy érkezett!

A megjegyzés abszurditását felerősítette a kintről érkező 
csontropogás és vonítás.

— Cameron. — Az asszony a ház urára pillantott. — Bevezetnél 
minket az ebédlőbe?

A férfi átadta az egyik poharat a sebhelyesnek, aztán felaján-
lotta a karját a nőnek.

Claire csak állt ott az egyszerű, kényelmes fekete szoknyájá-
ban és a fehér blúzában, nyilvánvalóan egyáltalán nem illett ebbe 
a színes társaságba. Némán besurrant Faith mögé, aki a sebhelyes-
sel együtt Miss Townsendet támogatta.

Miss Townsend Faith felé fordult. — Az a szag... ez az ember 
egy barbár!

— Az irhából jött, nem a férfiból — morogta Claire a hátuk mö-
gött. — Belőle inkább whisky szaga árad, ami azt hiszem, valamivel 
jobb.

Faith felvont szemöldökkel pillantott hátra.
— De attól még barbár — tette hozzá gyorsan Claire, nehogy 

Faith félreértse.
Beözönlöttek a fával burkolt ebédlőbe, a hatalmas tér magas 

falait ízléstelen összeállítás díszítette fejmagasság felett: négy szar-
vasfej, egy zebra, egy kos és egy ijesztő állat trófeája, amely talán 
vaddisznó lehetett. Még magasabban legalább egy tucat szeren-
csétlen vad agancsa lógott. A szoba rusztikus stílusához egyáltalán 
nem illő Anna korabeli asztalt úgy tervezték, hogy húszan is el-
férjenek mellette, de most csak hat személyre terítették meg a 
finom porcelán étkészlettel.

Mivel korábban félbeszakították a bemutatkozást, az idős nő 
— akinek a megjelenését és a viselkedését látva Claire arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy biztosan a ház urának az anyja — az 
ebédlőben minden vendéget bemutatott, miközben mindenkit 
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a saját székéhez irányított. Faith a földesúr jobbján kapott helyet a 
savanyú képű úrnővel szemben, valamint a sebhelyes mellett, akit 
úgy mutattak be, hogy „James, a fürkész”.

Claire-nek eszébe jutott, amit az a gyerek mondott: „Ha fel-
növök, én is fürkész leszek”, és ettől elmosolyodott. Tehát ez az az 
ember, akit annyira csodál az a fiú! James türelmesen várt a szé-
kénél, hogy felajánlhassa neki a segítségét. A kiváló modora egy-
értelműen illett az angol kiejtéséhez. Claire fejében valami motosz-
kálni kezdett, mintha már korábban látta volna a férfit, de nem 
tudott rájönni, hogy hol. Talán egy kocsmában futottak össze? Le-
hetetlen. Most jár először Skóciában. Nem volt még alkalma talál-
kozni vele...

— Miss Starke! — A földesúr hangja feldördült az asztal felett, 
miközben a tálakba húslevest töltöttek. — Nem válaszolt a kérdé-
semre. Tudni szeretném, miért gyanúsította meg az anyámat 
 leánykereskedelemmel?

A szobára csend ereszkedett, csak a leveseskanál hangja törte 
meg, amint nekiütődött a tálnak. A ház úrnőjének a szeme villá-
mokat szórt Claire-re, aztán a fiához fordult.

— Cameron. Nem hiszem, hogy...
— Végtére is ő adta fel a hirdetéseket, amelyek miatt ez a két 

szép hölgy eljött ide, Skóciába — folytatta a férfi, az arcáról sütött 
az ártatlanság. Elég rosszul palástolta, hogy milyen jól szórakozik 
a helyzeten.

— Az anyja adta fel a társkereső hirdetéseket? — fordult Faith a 
házigazda felé. — Nem ön?

A férfi egyenesen Claire szemébe bámult, mintha csak ők ket-
ten lettek volna az asztalnál.

— Anyám úgy véli, hogy képtelen vagyok feleséget találni ma-
gamnak.

— Nem gondolom, hogy képtelen lennél rá — vágott vissza az 
idős hölgy. — Csak épp nem foglalkozol a kérdéssel. — A tekintete 
körbecikázott az asztal fölött, mintha szövetségest keresne. Mivel 
egyet sem talált, felsóhajtott. Egy inas közben mindenkinek bort 
töltött. — Egy földesúrnak szüksége van egy asszonyra, aki megérti, 
miért fontos vendégeket fogadni, és tudja, hogyan kell megszervez-
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ni egy fogadást. Nem vagyok biztos benne, hogy az itteni vidék 
leá nyai a neveltetésük során megkapták a jó háziasszony számára 
elengedhetetlen képzést és tudást. Amikor Cameron az apja nyom-
dokaiba lép a politikai életben, szüksége lesz...

— Ez már lerágott csont, anyám — szakította félbe a férfi. — Már 
így is túl sokat csámcsogtunk rajta. Mindez azonban nem magya-
rázza meg, hogyan került ide Miss Starke. — Elfordult az anyjától, és 
egyenesen Claire-re nézett. — Nem igaz?

A nő gerince bizsergett a provokációtól. Nyilván téves követ-
keztetésekre jutott, ám ezen hibák felsorolása jelenleg végtelenül 
kínos lenne, és nem pusztán az ő számára, de...

— Azt hiszem, Miss Starke értem jött — szólalt meg Faith. — Va-
lószínűleg úgy gondolta, hogy veszélyben vagyok.

— Veszélyben? — A földesúr kurtán, élesen felnevetett. — Miféle 
veszélyre számított Ravenswoodban?

Ez az ember kineveti! Claire-nek minden idegszála megfeszült. 
A múltban előfordult már, hogy szánalmat éreztek iránta, sőt go-
rombák is voltak vele, de még soha senki nem nevette ki őt vagy 
a barátnőit! Rezzenéstelenül állta a férfi tekintetét, készen állt rá, 
hogy megvédje magát.

— A társadalmi állásából kifolyólag bizonyára hallott már Stead 
nyomozásáról, amelyet a leánykereskedelemről folytatott. A sajtó 
mindent megírt, amit az ügyről tudni lehet. Fiatal nőket csaltak el 
a vidékről jól fizető állás ígéretével, hogy idegenekkel találkozza-
nak. Munka helyett azonban bordélyházakba adták el őket, vagy 
még rosszabb sors várt rájuk.

— Tehát úgy gondolta, hogy anyám bordélyházakba kívánta el-
adni a barátnőit? — A férfi szemében megcsillant a gyertyák fénye. 
A hangjából kiérződött, hogy remekül szórakozik, mintha tudná, mi-
lyen bosszantó Claire számára, hogy fel kell idéznie a tévedését.

— Nem tudtam, hogy az édesanyja adta fel azokat a hirdetése-
ket. — Claire arca izzott dühében. — Arról tájékoztattak, hogy egy 
sebhelyes arcú férfi, akit rossz hírű nők társaságában láttak... — Hir-
telen megértette, kire vonatkozott a leírás. Megfordult a székében, 
és a mellette ülő fürkészre pillantott. — Maga volt! Maga az a férfi, 
aki feladta a hirdetéseket a Mayfairi Hírmondóban!
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— A hirdetés Lady Macpherson utasítására került az újságba — 
magyarázta James. — A Mayfairi Hírmondó arról híres, hogy bősé-
ges helyet kínál a társkereső hirdetések számára.

Az idős hölgy érdeklődve vonta fel a szemöldökét.
— James? Kinek a társaságában látták? — Úgy látszik, a ház úr-

nőjének a figyelmét nem terelte el erről a megjegyzésről a tény, 
hogy Claire felismerte a fürkészt.

— Elnézését kérem, Lady Macpherson! — A férfi a tányérját bá-
multa. Mellette Claire látta, hogy pír futja el az orcáját. — Amíg az 
ön kérésére Londonban tartózkodtam, gondoltam, felkeresem egy 
régi barátomat. Róla mindenki tudja, hogy gyakran megfordul 
ilyen helyeken, de sajnos a legutóbbi látogatásom alatt nem talál-
tam rá. Fogalmam sem volt róla, hogy ilyen figyelmesen követik 
minden tettemet. — Mogorva pillantást vetett Claire-re. — Ön köve-
tett engem?

— Nem. — A nő szerette volna elrejteni az arcát kínjában. Egyál-
talán nem állt szándékában kellemetlen helyzetbe hozni senkit. 
— Én csak... Vagyis mi... — Előrehajolt, és Faithre pillantott. — Van egy 
barátnőnk, aki az újságnál dolgozik. Tényeket gyűjtött egy cikké-
hez, és épp a Flower Street felé vitte az útja, amikor meglátta... — 
Megérintette a fürkész ingujját. — Nagyon sajnálom, hogy félrema-
gyaráztuk a helyzetet, de bizonyára megérti az aggodalmunkat.

— Tehát a fürkészem férfias vágyait látva azt hitte, hogy a 
Macpherson klán olyan elítélendő és törvénytelen tevékenységre 
adta a fejét, mint a leánykereskedelem? — kérdezte a ház ura.

Ez az ember folyamatosan piszkálta Claire-t, mint a túl szoros 
fűző halcsont merevítője. A szurkálódásától feltámadt benne a 
dac, a vizslató pillantásától pedig elállt a lélegzete. Ami pedig még 
meghökkentőbb: a férfi mintha élvezte volna az ő feszélyezett-
ségét.

— Ott van még Stead cikke is — felelte Claire lassan, határo-
zottan.

Az idős hölgy, aki eddig némán követte a társalgást, most köz-
beszólt:

— Még ha igaz lenne is a nevetséges feltételezése — elhallga-
tott, amíg elvitték a levesestányérokat —, akkor is utalnom kellett 
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a házasság lehetőségére, különben ki hagyná ott London izgalmait 
egy isten háta mögötti vidékért?

A földesúr összehúzott szemmel nézett az anyjára.
— Maga biztos nem tenné. — Claire érezte, hogy hirtelen szik-

rázni kezd a feszültség a levegőben. Eddig még nem vette észre 
ezt az ellentétet anya és fia között.

— Olyasvalaki, aki bezárva érzi magát a városban? — vetette fel 
szerényen Miss Townsend.

Miss Townsend! Claire el is felejtette, hogy ő is az asztalnál ül.
— Én válaszoltam a hirdetésre. Miss Huddleston pedig elkísért 

ide, mivel nem kívántam ilyen nagy utat egyedül megtenni. — 
A penészvirág elhallgatott egy pillanatra, és közben Claire-re né-
zett. — Miss Starke azt tanácsolta, hogy ne jöjjek el. Így hát csak-
ugyan meglep, hogy itt látom.

A földesúr pillantása oda-vissza cikázott Claire és Faith között.
— Önök tehát nem házasság reményében érkeztek?
— Ha így lenne — morrant fel Claire —, biztosan nem olyan férfit 

választottam volna, aki az ördög bűzös munkáját végzi.
— Az ördög bűzös munkáját? — Macpherson zavart képpel dőlt 

hátra a székben. — Hiszen már tisztáztuk a leánykereskedelem 
dolgát!

— Nem arról beszélek! — felelte Claire idegesen. — Hanem a 
másikról. A szeszfőzdéről.

A férfi felvonta a szemöldökét, az ajkán mosoly bujkált.
— Az ördög bűzös munkájának tekinti a lepárlást?
— Igen — vágta rá a nő határozottan; máris elfeledkezett az 

előbbi feszélyezettségéről. Ezt a témát jól ismerte, és nem lehetett 
megingatni a meggyőződésében. — A szeszes ital gyártásának 
egyetlen célja, hogy megfossza a nőket és a gyerekeket a rendes 
élettől, mivel a férfiak elisszák a félretett pénzüket. — Összehúzta a 
szemét. — Az ördög itala a szegénység kapuja.

Ó! Ez jól hangzik! Észben kell tartania, hogy később felírhassa 
a naplójába.

A földesúr némi habozás után előrehajolt, úgy beszélt Claire- 
hez, mintha egy gyereket oktatna ki.

— Talán Londonban így van, de a whiskygyártás itt művé-
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szet. — Felemelt egy poharat, amely valószínűleg a vita tárgyát ké-
pező folyadékot tartalmazta. — Mi itt uisge beathának nevezzük, az 
élet vizének.

— Mi pedig irtózatnak! — vágott vissza Claire, és a kezét ökölbe 
szorította az ölében.

Macpherson belekortyolt a poharába, egy pillanatig a nőt fi-
gyelte. Halványan elmosolyodott.

— Maga biztosan az antialkoholizmus fanatikus és arrogáns hí-
vei közé tartozik.

Claire felemelte a fejét.
— A Szolid Hölgyek Társaságának büszke tagja vagyok.
Macpherson motyogott valamit az orra alatt, amit nem lehe-

tett érteni, Faith szeme azonban elkerekedett, és a kezét a szája 
elé kapta. Claire kihúzta magát, felkészült rá, hogy harcba szálljon 
a meggyőződéséért.

— Ebből elég! — jegyezte meg Faith. — Most, hogy már tudjuk, 
ki miért van itt, talán félretehetnénk a véleménykülönbségeinket, 
és élvezhetnénk ezt a finom vacsorát.

— Kiváló javaslat! — Az idős hölgy Faithre mosolygott. — Meg-
kértem Cailleachet, hogy ma estére hagyományos skót étkeket 
készítsen nekünk. Egyezzünk meg abban, hogy lezárjuk ezt a bor-
délyokról, félreértésekről és irtózatokról szóló beszélgetést, és él-
vezzük ezt a... — A ráncos öregasszonyra pillantott, aki épp sűrű, 
barna húskészítményt tett a tányérjára. — Cailleach, pontosan mi is 
ez? — kérdezte gyanakodva.

— Hagyományos étel, ahogy kérte, milady — felelte a szakács-
nő csillogó szemmel. — Birka mája, szíve és nyelve felkockázva, 
fűszerezve, bendőben kifőzve. A neve...

— Haggis — vágott közbe Macpherson.
— Whiskymártásban — fejezte be az öregasszony. A gazdájára 

mosolygott, az pedig vissza rá. Erős összetartozás érződött köztük, 
amelybe a ház úrnője láthatóan nem tartozott bele.

Lady Macpherson szárazon Jamesre mosolygott.
— Nem volt hagyományos lazac, amelyet kifoghatott volna? — 

Ő és Miss Townsend is letette a villáját. — Cameron — folytatta —, 
azt hiszem, szükségem lesz egy kis italra, ha megtennéd.
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A férfi öntelt mosolyt villantott Claire-re.
— Örömmel.

Az ördög vigye az anyját ezzel a nevetséges mániájával együtt, 
hogy idegeneket hív meg a házba házasságszerzés céljával! Az ör-
dög vigye azt a társkereső hirdetést, amely idecsábította azt a gyá-
moltalan penészvirágot a társával a küszöbére! És ezer ördög vigye 
azt a félreértést, amely az asztalához ültette azt a tüzes vízivót! 
Más sem hiányzott neki, mint hogy egy ilyen bajkeverő fellázítsa a 
beckmore-iakat az antialkoholista marhaságaival, még ha ez a baj-
keverő ilyen csinos csomagolásban érkezett is. Cameron észrevet-
te, hogy a nő megremegett, amikor belesúgott a fülébe. Vajon arra 
hogyan reagálna, ha finoman végighúzná az ujját azon a dacos or-
rán? Vagy kilopná a szavakat abból a jelmondatokat kántáló szájá-
ból? Ez a nő aztán igazi kihívás! Ő pedig mindig is értékelte a jó ki-
hívásokat.

A vacsora hátralévő részében a nők érdektelen témákról fe-
csegtek. Cameron ügyet sem vetett az incselkedésükre, ő csak a 
tüzes Miss Starke-ot figyelte, aki egyébként szintén kivonta magát 
a társalgásból. Úgy tűnik, hogy a divat, az ételek és a haszontalan 
semmiségek kérdésében nem alakított ki határozott véleményt. 
Az óriási különbségeik ellenére ebben az egyben hasonlítottak. 
A férfi végignézett az asztalon, és látta, hogy miután a vízivó gon-
dosan letisztogatta a haggisről a whiskymártást, jóízűen eltüntette 
a húst. A többi hölgyből teljesen hiányzott ez az egészséges ét-
vágy. Ők csak tologatták az ételt a tányéron. Kényes városiak, nem 
illenek ide, a Felföldre. Miss Starke azonban... ő más.

Cameron tisztelte őt a határozott véleményéért, még ha szö-
ges ellentétben állt is a sajátjával. A legtöbb nő, aki az anyja hirde-
tésére válaszolt, csak arról fejtette ki a véleményét, hogy mire sze-
retné elkölteni az ő pénzét. Miss Starke-nak ezenkívül az 
elszántságát is csodálta, bár a logikája megkérdőjelezhető volt. 
Mert hát hogyan is képzelte, hogy egyedül, gardedám nélkül el-
utazik Skóciába, és kiszabadítja a csinos barátnőjét? A határozott 
meggyőződéseivel és a gyakorlatias megjelenésével jóval fölötte 
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állt azoknak az erőtlen, bizonytalan fiatal hölgyeknek, akiket az 
anyja általában idehívott Londonból. Még a barátnőjéből, a tollakat 
és csipkét viselő szépségből is hiányzott az a vonzerő, amely csak 
úgy áradt ebből a csuromvizes idegenből, aki hívatlanul tört be 
a házába.

Persze ettől még egyáltalán nincs szüksége egy átkozott, har-
cos, angol vízivóra Skóciának ezen a részén. Belekortyolt a whisky-
jébe, és közben elkapta a nő mogorva tekintetét.

Szóval, Miss Starke szerint ő valami aljas, ledér úrfi, aki csak 
arra vágyik, hogy ártatlan fruskákat becstelenítsen meg? De ha va-
lóban olyan ocsmány alak lenne, akkor mégis hogyan gondolta ez 
a nő, hogy bármit is elér a puszta jelenlétével? Szerencséje van, 
hogy ebben a házban senki sem fenyegeti! Ha legközelebb elro-
han megmenteni a barátnőit, nem biztos, hogy ilyen könnyen 
megússza.

Meg kellene leckéztetni. Valakinek meg kellene mutatnia 
neki, milyen veszélyeknek teszi ki magát. Cameron elmosolyodott. 
Ha jól időzíti a támadását, Miss Starke futva menekül a vasútállo-
másra, és magával ráncigálja a barátnőit is. Na és ha mégsem? Nos, 
annak a lehetőségnek is megvan a maga előnye.

— Van egy hotel Pitlochry végében — hallotta az anyja hangját. 
— Talán látta is a vonatból, amikor megérkezett. Biztosra veszem, 
hogy a fiam elviteti oda.

Miss Starke arcából kifutott a vér, a mélykék szemébe pedig 
kétségbeesés költözött.

— Nem! — vágott közbe Cameron, mielőtt az anyja folytathatta 
volna. — Az ott... — A whiskyspoharával Miss Starke felé bökött, az-
tán lassú, sokat sejtető, egyenesen aljas mosolyt vetett rá. — Itt 
marad.


