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Első fejezet

Lancashire, Kingston Court, 1799

— Richard! Richard!
Lord George Gordon Richard Augustus Audley, Kingston őr-

grófjának harmadik és legméltatlanabb fia felriadt álmából a nyi-
tott hálószobaablakon át érkező, sziszegő hangra. Callie? De hát 
arról volt szó, hogy csak egy hét múlva érkezik haza az iskolából. 
A fiatalember elhúzta a száját; csakis Callie lehet az. Mindössze két 
személy szólította őt Richardnak, és a lány volt az egyetlen, aki 
képes felmászni a kúszónövényen az ablakáig.

Az éjszaka meleg volt, így a fiú csak alsónadrágot viselt. Bár 
Callie-vel kisgyermekkoruk óta a legjobb barátságban voltak, any-
nyira azért nem álltak közel, hogy félmeztelenül mutatkozzanak 
egymás előtt, így aztán Gordon kiperdült az ágyból, felkapta a kön-
tösét, és megkötötte az övét.

Kihajolt az ablakon, és letekintett a susogó levelekre. A teli-
hold fényénél nem lehetett eltéveszteni a szív alakú arcot és a 
csillogó vörös-arany színű hajat. De miért akar bemászni a szobá-
jába az éjszaka közepén a méltóságos Catherine Callista Brooke?

— Callie, elment az eszed! — szólalt meg kedvesen Gordon, mi-
közben kihajolt, és kinyújtotta a kezét, hogy átsegítse a lányt az 
ablakpárkányon. — Ha tudtam volna, hogy már megjöttél az isko-
lából, holnap teljesen civilizált módon meglátogattalak volna.

A lány megragadta a fiú kezét, aki beemelte őt a szobába. Cal-
lie fiúruhát viselt, ami nagyon észszerű döntésnek bizonyult, ha 
valaki egy kúszónövénnyel borított falon óhajt felmászni.

Gordon folytatni akarta a mondanivalóját, de a holdfényben 
meglátta a lány arcán lecsorgó könnyeket. Callie sír? Még sohasem 
látta sírni. Az idegei damaszkuszi acélból voltak.
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— Mi a baj, Callie? — kérdezett rá hirtelen.
— Minden! — felelte rekedt hangon a lány.
Callie reszketett, a fiatalember pedig ösztönösen átkarolta, 

hogy megvigasztalja. Valószínűleg nőtt az elmúlt hónapok alatt az 
iskolában, mert Callie most alacsonyabbnak tűnt, amikor a mell-
kasához bújt.

— Nyugalom, kiscica — mondta csendesen, és megpaskolta a 
lány hátát. — Már olyan sok bajt vészeltünk át együtt, és tudjuk, 
hogyan kell legyűrni a nehézségeket.

— Ilyen problémával még nem volt dolgunk. — Callie mély lé-
legzetet vett, hátralépett, de nem engedte el a fiú karját, mintha 
nem bízott volna az egyensúlyérzékében.

A holdfényben sötét folt látszott a bal arcán. Gordon szitko-
zódva, óvatosan megérintette a horzsolást.

— A pokolba is, az apád ismét megvert?
Callie megvonta a vállát. — Ahhoz már hozzászoktam, hiszen én 

vagyok Angliában a legengedetlenebb, leglázadóbb leány, akit meg-
szállt az ördög,  amint azt apám rendszeresen kifejti. De most... — 
A hangja elakadt, nem tudta folytatni. — Most valami sokkal rosz-
szabbról van szó. Feleségül akar adni egy borzalmas, öreg 
ültetvényeshez, aki az Antillákon él!

— Jóságos ég, hogyan jutottatok ide? — Gordon egy székre ül-
tette a lányt, aztán elővette az eldugott flaskáját a tiltott brandy-
vel. Töltött egy kicsit egy pohárba, ugyanannyi vizet öntött hozzá, 
és odaadta a lánynak. — Hogyan tud egy ilyen ültetvényes egyál-
talán a létezésedről?

— Apámnak valami távoli rokona. Özvegy. — Callie belekortyolt 
a felvizezett brandybe, köhögött, majd ivott még egy keveset. — 
Üzleti ügyben érkezett Rush Hallba, meglátott, és megkért, mert 
olyan gyönyörű vagyok. — Pattogva ejtette ki a szavakat, mintha 
csak köpdösött volna.

— Gyönyörű? — Gordon pislogott a gondolatra. Callie... az Callie. 
Meglehetősen csinosnak tűnt az alkonyi nap színére emlékeztető, 
vörösesszőke hajával, az alakja izmos volt, ugyanakkor kecses. Egy 
öregember talán szépnek tarthatja Callie-t a haja és a sugárzó jó 
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kedélye miatt. — De csak tizenhat éves vagy; ez bizonyára hosszú 
jegyességet jelent.

A lány hevesen megrázta a fejét. — Azonnal nősülni akar, még 
mielőtt visszatér az Antillákra! Most itt szállt meg Rush Hallban. 
Amikor az apám kijelentette, hogy megkaphat, hiszen örül, hogy 
megszabadulhat tőlem, a fickó azonnal Londonba küldött egy kü-
lönleges engedélyért. Ez ma érkezett meg. Az apám az este beje-
lentette, hogy holnapután lesz az esküvőm.

— Nem kényszeríthet erővel egy idegenhez! — mondta meg-
döbbenve Gordon. — Te csak mondj mindig nemet! Nem lesz köny-
nyű, de gyakorlott vagy az engedetlenségben.

A lány összerezzent, és megrázta a fejét. — Ha nem fogadok 
szót, attól tartok, valamelyik húgomon áll bosszút.

A pokolba is, ez valószínűleg igaz lehet. A lány húgai sebezhe-
tők, és az apjuk képes lenne gyötörni, sőt bántani is őket, hogy 
kicsikarja Callie együttműködését. Gordon az egyik karjával ismét 
átölelte a lányt, kedves, vigasztaló szavakat mormolt a fülébe, 
amíg Callie el nem húzódott tőle, és csaknem sikerült mosolyt 
erőltetnie az arcára.

— Úgy beszélsz hozzám, ahogy a lovaidhoz szoktál.
— Ez működik a megrettent kancacsikóknál, úgyhogy gondol-

tam, érdemes kipróbálni nálad is. — Gordon elmosolyodott, amikor 
Callie tettetett megvetéssel ingatni kezdte a fejét, de hamarosan 
visszatért a problémához. — Mit akarsz, Callie, mit tegyek?

— Elszököm, pénzre van szükségem — mondta ki a lány őszin-
tén. — Tudsz kölcsönözni valamennyit?

— De hová akarsz menekülni? — kérdezte aggódva Gordon.
— Beatrice nénikémhez. Ő a keresztanyám, és azt mondta, 

bármikor szívesen lát. Nála biztonságban leszek.
— De meddig? Ha az apád odamegy, és elvonszol, hogy férjhez 

adjon, a nénikéd nem tud ellenállni neki.
Callie a szájába harapott. — Akkor megváltoztatom a nevemet, 

és eltűnök Manchesterben vagy Birminghamben. Majdcsak találok 
valamilyen munkát.

— Szövőnő leszel? — kérdezte hitetlenkedve a fiatalember. — Ez 
nem jó terv, Callie!
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— Nem szövőgyárba akarok menni. Jól tudod, milyen jól var-
rok, biztosan találok munkát varrónőként — felelte türelmetlenül a 
lány. — Ha tudnál kölcsönözni húsz vagy harminc fontot, az elég 
lenne, hogy elszökjek, és eltartsam magam, amíg le nem telep-
szem valahol, ahol az apám nem találhat rám.

Most Gordon harapott a szájába, mert eszébe jutott, mennyi 
rettenetes dolog történhet egy csinos, tapasztalatlan lánnyal, még 
ha okos, találékony és bátor is.

Egy gondolat merült fel benne, el is állt tőle a lélegzete. Mégis 
úgy vélte, van értelme.

— Van egy jobb ötletem, Callie. Gyere hozzám feleségül! Két 
nap alatt Skóciába érünk, és már elég idősek vagyunk ahhoz, hogy 
engedély nélkül összeházasodhassunk.

Callie-nek is elakadt a lélegzete, és mogyoróbarna szeme tág-
ra nyílt. — És még te mondod, hogy nekem ment el az eszem? Túl 
fiatalok vagyunk a házassághoz, még ha Skóciában törvényes is 
lenne. A házasság örökre szól. Mindig is szerelemből akartam férj-
hez menni.

— A szüleim úgy tettek, és nem lett valami sikeres a házassá-
guk — vágott vissza Gordon. — Én arra gondoltam, hogy ha egyszer 
megházasodom, ami nem valószínű, akkor egy barátot veszek el, 
és mi a legjobb barátok vagyunk, nem?

Callie elgondolkozott a lánykérésen. — Feltételezem, hogy jobb 
hozzád menni, mint egy kövér, öreg ültetvényeshez, akinek izzad 
a tenyere.

— Milyen hízelgő! — vigyorodott el Gordon.
— Tudod, hogyan értem! Csak a házasság olyan... szélsőséges 

megoldásnak tűnik.
— Az is, de az is az, ha beleerőltetnek egy házasságba valaki-

vel, akit ki nem állhatsz. — Gordon megvonta a vállát. — Ha egy 
napon találkozol valakivel, akihez valóban hozzá akarsz menni, én 
nem fogok az utadba állni. Skóciában könnyebb elválni, mint Ang-
liában. És addig jobb lesz neked velem, mert én nem kényszeríte-
lek majd rá semmire, amit nem akarsz.

— Ebben van valami — ismerte el a lány. — Ha összeházaso-
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dunk, mindketten megszabadulunk az apáinktól, és vigyázhatunk 
egymásra.

— Nagy kaland lenne — jelentette ki Gordon, akinek egyre job-
ban tetszett az ötlet. — Huszonegy évesen megkapom annak a 
pénznek a felét, amelyet a keresztapám hagyott rám. Abból ké-
nyelmesen megélhetünk. És addig megtapasztalhatjuk, hogyan él-
nek az átlagemberek. Találunk munkát valamelyik tisztes vidéki 
úrnál. Te komorna lehetsz az úrnő mellett, én meg foglalkozhat-
nék a lovakkal.

Callie elnevette magát, az arca felderült. — Igazad van, jó kis 
kaland lesz! Sokkal jobb, mint férjhez menni egy rémes idegenhez. 
Majd megoldjuk. Mindig sikerült. A felnőttek többé nem mondhat-
ják nekünk, hogy milyen lázadók vagyunk, és milyen rosszul visel-
kedünk!

— És hogy olyan vadak vagyunk, hogy biztosan rossz véget 
érünk! — Gordon fellelkesülve átölelte Callie-t, és megcsókolta. Ba-
ráti csóknak indult, de... valahogy más véget ért. A lány olyan édes, 
meleg és feszes volt a karjaiban, és Gordon most először gondolt 
rá lányként. Nem, nem lány, hanem egy házasságra érett, fiatal nő.

Callie viszonozta a csókot, hozzábújt, és kinyitotta a száját. 
A fiatalembert forróság árasztotta el. Eddig is megcsodálta a csinos 
lányokat, lopott is tőlük néhány csókot, de ez most más volt. Több. 
Ez a lány lesz a felesége, és olyan testi-lelki közelségbe fognak ke-
rülni, amely felülmúlja minden elképzelését. A távlat megijesztet-
te, de egyben lelkesítette is.

Callie hátralépett, a szeme ragyogott. — Ez egy életre szóló ka-
land — suttogta. — Richard, minél hamarabb vágunk bele, annál jobb!

Negyedórán belül úton voltak. Gordon mindig sokat takarékosko-
dott, és rendelkezett egy kis vagyonnal, amely csaknem száz font-
ra rúgott.

A pénzt bedugta az övébe, a derekára csatolta, és felöltözött 
az utazáshoz. Callie-nek adott egy kalapot, hogy rejtse alá a haját, 
és egy kinőtt, formátlan köpenyt. Tetszett neki az eredmény.

— Ha senki sem néz meg közelről, azt hihetik, az öcsém vagy.
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— Akkor nehezebb lesz a nyomunkra bukkanni. — A lány egy 
könnyű takarót hajtogatott össze egy vászonzsákba, amely a nye-
regtáskába került. — Merre indulunk?

— Innen Skócia felé csak egyetlen rendes út vezet, de ha el-
hagyjuk Lancastert, kelet felé átvághatunk, csendesebb utakon 
folytathatjuk az utazást. Így lassabb lesz ugyan, de arrafelé nem 
fognak felismerni bennünket.

— Gondolod, hogy a nyomunkba erednek? — A lány a vállára 
dobta a vászonzsákot. — Még ha rá is jönnek, hogy együtt szök-
tünk meg, talán arra gondolnak majd, hogy végre megszabadultak 
tőlünk.

Gordon megrázta a fejét. — Az apámnak nem fogok hiányozni. 
A harmadik fia vagyok, és nem is szeret. A te apád azonban, mivel 
előnyös házasságot tervelt ki számodra, nem fogja egy vállrándí-
tással elintézni, hogy eltűntél. De időbe telik, mire rájönnek, hogy 
együtt szöktünk meg. Ha gyorsan haladunk, eljutunk Skóciába, 
mielőtt elkapnának bennünket.

A konyhán át hagyták el a házat, egy kis kenyeret és sajtot 
pakoltak a táskájukba. A szél nyugatról fújt, nem túl messziről a 
parázsló szén kénes szagát hozta magával. Gordon úgy érezte, ezt 
a szagot nem fogja hiányolni.

Az istállóban felnyergelt két lovat, amelyekről tudta, hogy kel-
lően erősek, és elindultak. Órákon át gyors tempóban haladtak a 
holdfényes úton, de hajnalban az Ír-tenger felől megérkezett az eső.

Callie majd összeesett a fáradtságtól, bár a világért sem vallot-
ta volna be, ezért Gordon a következő javaslattal állt elő:

— Álljunk meg pár órára abban a csűrben! A lovaknak pihen-
niük kell, és az esőben alig látni az utat.

Callie szó nélkül az ösvényre tért, amely az alacsony csűrhöz 
vezetett. Tanya nem látszott a közelben, így reménykedhettek né-
hány nyugodt órában. Bent ellátták a lovakat, aztán együtt bele-
bújtak egy szénahalomba, mert hűvös volt az éjszaka. Callie be-
csavarta magát a takarójába, és azt mormolta:

— Köszönöm, Richard, hogy megmentettél. Jól megleszünk 
együtt.
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A fiú csókot nyomott a lány feje búbjára. Olyan gyengédség éb-
redt benne, amely újdonságnak számított: meg akarta védeni a lányt.

— Igen, jól. Szép álmokat, kiscica!
Tudta, hogy az előkelő társaság botrányosnak fogja ítélni a 

szökésüket, de mind a ketten hozzászoktak már, hogy megbotrán-
koztassák az embereket. Sok minden közös volt bennük. Moso-
lyogva aludt el.

— Itt vannak bent! — bődült el valaki mély hangon, és feltépte a 
csűr ajtaját.

A napfény beáradt a csűrbe, miközben Gordon igyekezett le-
rúgni magáról a pokrócot és a szénát. Még mielőtt megpillantotta 
volna Lord Stanfieldet, Callie apját, már tudta, hogy megtörtént a 
baj. Mellette — jóságos ég! — ott magasodott az ő apja, Lord Kings-
ton. Mögöttük pedig Stanfield két lovásza állt.

— Lord George Audley, maga mocskos fattyú, tönkretette a lá-
nyomat! — Stanfield jobbjában egy lovaglóostort tartott, amellyel 
cudarul lecsapott Gordonra.

A fiatalember megtántorodott az ütéstől, és mielőtt vissza-
nyerte volna az egyensúlyát, a két lovász a karjánál fogva megra-
gadta. Stanfield közelebb lépett, és a hatalmas öklével verni kezd-
te Gordont: az arcát ütötte, meg a hasát. Gordon a Westerfield 
Akadémián szert tett némi harci ügyességre, de nem tudta lerázni 
a lovászokat.

Callie felsikított, és megpróbálta elrángatni az apját a fiatal-
ember mellől.

— Hagyja abba! Hagyja abba! A végén még megöli!
— Remek — mondta Callie apja, és beletérdelt Gordon ágyékába.
A fiatalember előtt elsötétült a világ, és összeroskadt a kínzó 

fájdalomtól. Callie térdre rogyott, hogy a testével védje Gordont.
— Nem tett tönkre! Csak segített, hogy elmenekülhessek az 

elől a visszataszító házasság elől, amelybe maga akar belekény-
szeríteni!

Lord Stanfield megragadta engedetlen lánya karját, és talpra 
rángatta.
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— Még szűz vagy?
— Ha figyelembe veszi, hogy mekkora utat tettek meg az éjjel, 

nem maradhatott idejük másra — mondta vontatottan Gordon 
apja. — Nem is vagyok biztos benne, hogy a fiú képes lenne rá. Úgy 
látom, csak amolyan anyámasszony katonája. Az biztos, hogy nem 
úgy fest, mintha az én fiam lenne. Túlságosan csinos. Az anyja volt 
életem legnagyobb tévedése.

A sértéstől Gordon hirtelen visszanyerte az eszméletét, és 
megpróbált talpra állni.

— Fogja be a mocskos száját!
Lord Stanfield visszalökte a szénahalomra, és újból meg is 

ütötte. — Nem bánja, Kingston, ha agyonverem?
— Ölje csak meg nyugodtan! — felelte Gordon apja, maró rossz-

indulattal. — Vannak nála különb fiaim is. — Azzal megfordult, és 
kiment a csűrből.

Lord Stanfield már egy újabb ütésre emelte az öklét, amikor 
Callie teljes erejével nekitámadt.

— Fejezze be! Akkor mindkettőnkkel végeznie kell, mert én 
sohasem fogom hagyni, hogy megölje őt!

Látva az apja habozását, Callie kétségbeesetten felkiáltott:
— Ha abbahagyja, megfogadom, hogy férjhez megyek a bor-

zalmas barátjához, és jó, engedelmes felesége leszek! Szűz va-
gyok, és neki nem is kell tudomást szereznie erről az estéről. De 
most meg kell ígérnie, hogy nem ütlegeli tovább Richardot!

Az apja elgondolkozva megállt. — Akármilyen vadóc is voltál 
mindig, de sohasem hazudtál. — Összeszorította a szemét. — Meg-
esküszöl, hogy jó és engedelmes leány leszel, és beleegyezel a 
házasságba?

— Szavamat adom — mondta keserűen a lány. — Csak azt 
mondja meg, hogyan talált ránk olyan gyorsan a szökésünk után!

— Az egyik húgodban több a kötelességérzet, mint benned va-
laha is volt — felelte az apja. — Meglátta, hogy kilopakodsz a házból, 
és megsejtette, hová tartasz. Aztán felébresztett, én meg áthajtot-
tam Kingston Courtba. Amikor Lord Kingston észrevette, hogy mind 
a ketten elmentetek, utánatok indultunk. Megfelel a válasz?
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Callie összeszorította a száját. — Kitalálom, melyik húgom volt. 
Hogy pusztulna el a pokolban!

Az apja megrázta a lányt. — Ne feledd az ígéretedet! Ha jól vi-
selkedsz, egy ujjal sem nyúlok többé a hitvány szeretődhöz.

A lány kibújt az apja szorításából. — A szolgáinak is parancsolja 
meg, hogy ne bántsák!

A férfi összeráncolta a homlokát, majd bólintott. — De átkozot-
tul engedelmes menyasszony legyél ám! — Odaintette az egyik 
lovászát: — Vidd ki a csűrből!

Miközben a lovász durván kivezette Callie-t, Lord Stanfield csí-
pőre tett kézzel Gordon véres teste fölé hajolt.

— Lord George, sajnálom, hogy nem tudom befejezni a mun-
kát, de Callie kiházasítása jó pénzt hoz a házhoz. — Az ajka gonosz 
mosolyra húzódott. — Most nem ölöm meg. De esküszöm, lesz idő, 
amikor azt fogja kívánni, bárcsak megtettem volna!

Második fejezet

London, 1814. nyár

Gordon unatkozott: már hónapok óta senki sem tört az életére. 
Szerencsére ez az unalmas biztonság hamar véget ér. Lord Kirkland 
magához hívatta, ő pedig kitűnő feladatokkal szokta megbízni, 
amelyekhez szükség volt Gordon sokféle alávaló képességére.

Gordont mulattatta, hogy egyfajta barátságba keveredett Kirk-
landdel. Együtt jártak a Westerfield Akadémiára, az előkelő szárma-
zású, ám rossz magaviseletű fiúk számára létesített elit iskolába.

Gordon minden iskolát utált, ahová az apja beíratta, és a Wes-
terfield Akadémia volt a sorban az utolsó. Alapvetően szeretett 
tanulni, de gyorsan elsajátította az új anyagot, és egyszerűen kép-
telen volt nyugodtan ülni a helyén. Kisfiú korában otthon, Kingston 
Courtban a fivéreivel együtt házitanító foglalkozott vele, egy fiatal 
segédlelkész, aki megengedte, hogy a legizgágább tanítványa sza-
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badon tekeregjen, miközben a fivérei küszködtek a latinnal, a ma-
tematikával vagy a földrajzzal.

Ezt az őrgróf sohasem értette meg, és amikor Gordon olyan 
idős lett, hogy iskolába lehetett küldeni, beíratták Nagy-Britannia 
legszigorúbb oktatási intézményébe, ahol a tanárok arra kénysze-
rítették, hogy csendben üljön, és illedelmesen viselkedjen. Mindent 
megtettek, hogy megfékezzék, de ő egyre kezelhetetlenebb lett. 
Ugyanez történt a következő tanintézményben is. És a következő-
ben is. Gordon erre meglehetősen büszke volt.

Mire a Westerfield Akadémiára került, már olyan dühös és lá-
zadó természetű lett, hogy még a nyugodt, kedves Lady Anne 
Westerfieldnek, az iskola alapítójának és igazgatónőjének sem si-
került közel férkőznie hozzá. Gordon gyűlölte az iskolát, utálta az 
osztálytársait, és minden baráti közeledést elutasított. Ahányszor 
csak lehetett, lógott az órákról, ha meg jelen volt, látványosan 
unatkozott, és semmilyen érdeklődést nem mutatott a tantárgyak 
iránt. Hogy szórakoztassa magát, remekül szerepelt viszont a vizs-
gákon, amivel megőrjítette a tanárait.

Gordon különösképpen utálta Kirklandet. Kirkland a fiatal kora 
ellenére hűvös, kegyetlenül intelligens személy volt, és ez pokoli-
an idegesítette őt. Úgy érezte, ha a fiú ránéz, mindig helytelenítés 
bujkál a tekintetében.

A gyűlölete csak megerősödött az iskola egyik kalarippayattu-
óráján. Ezt az ősi harci technikát a félig indiai származású ifjú Ash-
ton herceg vezette be az iskolában, és ezek az órák nemsokára 
bekerültek a tantervbe. Gordon szerette ezt a fajta harcművésze-
tet, segített neki, hogy leküzdje a nyugtalanságát.

Bár általában forrt benne a harag, mert úgy érezte, fogva tart-
ják az iskolában, csak ritkán veszítette el az önuralmát. Egy nap 
azonban a harcművészeti órán, amikor egy éles nyelvű osztály-
társával került szembe, szabadjára engedte a dühét. Felindulásá-
ban meg is ölhette volna a fiút, ha Kirkland közbe nem lép. Egy 
mozdulattal elrántotta Gordont, meglökte, és lenyomta a földre.

— Uralkodj magadon! — parancsolt rá fenyegető, pengeéles 
hangon.

Később Gordon hálás volt, hogy nem ölte meg az őt provokáló 
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kis fattyút. A nyilvános megaláztatás miatt azonban még jobban 
meggyűlölte Kirklandet.

Most mégis elment hozzá. Fütyörészve lépkedett felfelé a 
Berke ley Square-en álló csinos ház lépcsőjén. Mielőtt bekopogott 
volna, abbahagyta a fütyülést. Nem tenne jót a hírnevének, ha túl 
vidámnak tűnne.

Soames, a komornyik beengedte. — Kapitány, őlordsága várja 
önt. Kérte, hogy azonnal bocsássam be hozzá. A zeneteremben 
tartózkodik — mutatott a lépcső felé.

— Nem szükséges felkísérnie — adta oda neki Gordon a kalap-
ját. Felfelé haladva zongora hangja ütötte meg a fülét. Lady Kirk-
land játszik, gondolta. Azt beszélték, nagyszerűen zongorázik.

A zeneterem ajtaja csukva volt. Amint Gordon óvatosan kinyi-
totta, lenyűgözte az előadás ereje. Gordon nem értett különöseb-
ben a zenéhez, de a tehetséget felismerte. Megállt, fürdött a vissz-
hangzó harmóniákban. Nem véletlen, hogy az ifjú hölgyeket 
zenélni tanítják, bár csak kevesen játszhatnak ilyen jól.

Belépett a szobába, és látta, hogy Kirkland meg a felesége 
egymás mellett ülnek a padon a zongoránál, és együtt játszanak. 
Repülő ujjaik tökéletes összhangban mozogtak, és az akkordok 
erőteljes, lenyűgöző áradatát szólaltatták meg.

Gordonnak elakadt a lélegzete a döbbenettől. Kirkland meg-
lepődve kapta fel a fejét.

— Bocsánat, megfeledkeztem az időről. — Felállt, hogy kezet 
fogjon Gordonnal. — Örülök, hogy ilyen hamar eljöttél a hívásomra.

— Szívesen tettem, Kirkland — felelte Gordon. — Sosem tudha-
tom, milyen érdekes küldetést tartogatsz számomra.

— Remélem, hogy nem lesz halálos a feladat, amelyet magá-
nak szán — állt fel Lady Kirkland, hogy üdvözölje a vendéget. Nem 
volt klasszikus szépség, de meleg szívélyessége tökéletesen kiegé-
szítette a férje hideg, tartózkodó viselkedését. — Örülök, hogy talál-
kozhatom önnel, Audley kapitány!

— Rendkívül élveztem a zongorajátékát — mondta őszintén 
Gordon. — Már hallottam a tehetségéről, de így is meglepődtem, és 
nagyon tetszett. Ami téged illet, Kirkland, rád ez még jobban érvé-
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nyes. A szép asszonyokról feltételezzük, hogy jól zenélnek, de egy 
kémfőnöktől nem várná el az ember.

A házaspár felnevetett. — Eljönne valamelyik baráti zenés es-
télyünkre? — kérdezte Lady Kirkland. — Általában havonta meghív-
juk néhány barátunkat, és muzsikálunk.

— Na meg beszélgetünk. És eszünk — mondta Kirkland. — Ezek 
az élet nagy élvezetei közé tartoznak. — A feleségére vetett szere-
tő pillantásából könnyen rá lehetett jönni, hogy mit tart a legna-
gyobb élvezetnek.

— Nagyon kellemesnek hangzik, de belém nem szorult sem-
miféle zenei tehetség — felelte Gordon. — Egyetlen hangszeren sem 
játszom, és rémisztő az énekhangom.

Lady Kirkland elmosolyodott. — Nem szükséges fellépnie. Elég, 
ha csak élvezi az estét. Nekünk, előadóknak végül is közönségre 
van szükségünk. A következő összejövetelre küldök majd önnek 
meghívót.

Gordon meghajtotta a fejét. — Boldogan eljövök, ha lesz rá mó-
dom, Lady Kirkland.

— Hívjon csak Laurelnek, túl sokat köszönhetek önnek ahhoz, 
hogy ragaszkodjunk a formalitásokhoz. — Azzal csókot lehelt Gor-
don arcára, és kisuhant a szobából.

Gordon utánapillantott, és megérintette az arcát. — Szerencsés 
férfi vagy, Kirkland.

— És tudatában is vagyok ennek. — Lord Kirkland az utcára 
néző ablakok előtt álló székek felé intett. — Itt is beszélgethetünk, 
hozatok be kávét.

Miután így tett, letelepedtek, és Kirkland megszólalt: — Jól em-
lékszem, hogy éltél egy ideig az Egyesült Államokban az unoka-
testvéreidnél?

Gordon összeráncolta a homlokát. — Tudod, hogy így van. Már 
most kijelentem, hogy nem fogok kémkedni az amerikaiak ellen, 
még ha az országaink háborúban is állnak. Én kedvelem őket.

— Nem kérlek arra, hogy kémkedj ellenük. Ez a háború átko-
zott vér- és pénzveszteség, sohasem lett volna szabad, hogy sor 
kerüljön rá — jelentette ki hevesen Lord Kirkland. — Számos oka 
van annak, hogy miért csaptak össze az országaink, de Nagy-Bri-
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tanniának továbbra is Franciaországra kellett volna összpontosíta-
nia. Most, hogy Napóleon lemondott, Wellington hadserege felsza-
badult az Ibériai-félszigeten, és másfelé fordul. Ez azt jelenti, hogy 
az egykori gyarmatunkon még hevesebb lesz a háború.

— Ez sajnos igaz — helyeselt Gordon. — De mi köze van minden-
nek hozzám?

— Rá akarlak beszélni, hogy vegyél részt egy mentőakcióban — 
felelte Lord Kirkland. — Nem politikai természetű az ügy. Az ameri-
kai fővárosban, Washingtonban él egy angol származású özvegy. 
Az egész terület háborús övezet lett, a királyi tengerészet ott 
grasszál fel-alá a Chesapeake-öbölben, farmokat, városokat éget 
fel, és bombázza az amerikai erődöket. Ott bármi megtörténhet. 
Az asszony családja aggódik a veszély miatt, és azt szeretné, ha 
visszahoznánk a nőt a biztonságos Angliába.

— Egy mentőakció megszervezése az Atlanti-óceán túlpartján 
időbe és pénzbe kerül — húzta el a száját Gordon. — Bármi meg-
történhet, amíg elérem Amerikát. Nincs a nőben annyi józan ész, 
hogy elkerülje a megszálló hadsereget?

— A család elhidegült tőle, és nem is tudják, milyen anyagi 
helyzetben van az asszony, de feltételezik, hogy nagyon szerény 
körülmények között él.

— A szegénység mindig csak bonyolítja az életet — helyeselt 
Gordon. — De mi lesz, ha nem akar visszatérni Angliába?

— Gyakorold a meggyőző erődet! — vágta rá szárazon Lord 
Kirkland.

— Már sok felróható dolgot tettem életemben — felelte ugyan-
olyan kimért hangon Gordon —, de nem foglalkozom vonakodó 
asszonyok elrablásával.

— Én sem. Azt mondtam a kormánytisztviselőnek, aki arra 
kért, hogy szervezzem meg ezt, hogy nem fogom az akarata elle-
nére kényszeríteni a nőt. — Lord Kirkland arcán kis mosoly jelent 
meg. — Hiszen az nemcsak hiba volna, de nehéz is, mert a nők 
mindig ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Ha az asszony nem 
óhajt visszatérni az elhidegült családja kebelébe, akkor te elkísé-
red őt egy biztos helyre, hogy legalább a harcok végéig maradjon 
ott. Ha elszegényedett, lásd el mindazzal, amire szüksége van! Für-
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készd ki, milyen helyzetben él, hogy a családja tudhassa, hogyan 
boldogul!

A családi ügyek pokoliak tudnak lenni. — És miért hidegültek el 
egymástól? — kérdezte Gordon gyanakodva.

— Azt nem tudom. A tisztviselő, Sir Andrew Harding, aki hoz-
zám fordult, erről nem tájékoztatott, de úgy vettem ki, a nő Har-
ding feleségének a rokona.

Gordon hallott már Hardingról. Rendkívül gazdag embernek 
számított, és jelentős politikai befolyással bírt. Olyan ember volt, 
aki ha megbízást adott, eredményt várt el.

Gordon megrázta a fejét. — Nem hiszem, hogy el tudom vállal-
ni ezt a feladatot. Ha az özvegy nem áll kapcsolatban a családjával, 
akkor a megadott cím rossz is lehet. Még ha sikerülne is gyorsan 
rátalálnom, éppen a kihűlt kapcsolatok miatt feltehetőleg nem 
akar majd Angliába utazni. Sir Andrew megtakaríthatja a pénzét. 
A feleségével valószínűleg nem fogják elérni, amit szeretnének.

— Valószínűleg nem — mondta csendesen Lord Kirkland. — Néha 
azonban az embernek muszáj tennie valamit, mert nem tudja el-
viselni a tehetetlenséget.

Gordon ezt meg tudta érteni. Összeráncolt homlokkal töpren-
gett. Bár vágyott az izgalomra, abba, hogy fejest ugorjon egy hábo-
rú kellős közepébe, és egy olyan feladatra vállalkozzon, amely 
gyaníthatóan semmi eredménnyel nem kecsegtet, nem szívesen 
vágott volna bele. Ugyanakkor űzte a nyughatatlanság, és végül is 
volt rá némi esély, hogy megszabadít egy bajba került szépséget. 
Feltéve, ha az özvegy szépségnek mondható, és szeretné, hogy 
megszabadítsák.

— El kell döntenem, hogy angol legyek-e, vagy amerikai — gon-
dolkodott hangosan Gordon. — Ha a királyi tengerészettel vagy a 
brit hadsereggel lesz dolgom, segítene, ha kaphatnék egy ajánló-
levelet magas kormánykörökből. Tudod, ilyesmit: Jelen levél fel
mutatója Lord George Audley. Adjanak meg neki bármilyen segít
séget, amit csak kér!

Lord Kirkland kajánul felnevetett. — Nem adhatok ilyen általá-
nos érvényű levelet, de kaphatsz néhány olyat, amelyek növelik a 
tekintélyedet. Mivel utazol?
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— Ha elvállalom, olyan vitorlást kell bérelnem, amely hajlandó 
behajózni a csatatérre, és ez sokba fog kerülni. Lehetőleg olyan 
hajóra lesz szükségem, amely már járt a Chesapeake-öbölben.

— Megértettem. Megkapsz minden pénzt, amire szükséged 
lesz. Én is szerezhetek hajót, de nem vagyok biztos benne, hogy a 
tengerészek ismerik azokat a vizeket.

— Úgy látom, igencsak borsos ára lesz ennek a felesleges ak-
ciónak — mondta szárazon Gordon. — A hajónak jellegtelennek kell 
lennie, de gyorsnak, jól felfegyverzettnek, és szükség esetén több-
féle zászló alatt is tudnia kell hajózni. Ismerek egy megfelelőt, hát-
ha a kapitány szabad, és rááll. Ha nem, akkor rajtad a sor.

— Akkor hát elfogadod a megbízást? — kérdezte Lord Kirkland, 
és a szeme vidáman csillogott.

— Igen — felelte Gordon. — Hogy hívják az asszonyt, és mi a 
címe?

Lord Kirkland átadott neki egy papírt, amelyen ott állt a név és 
a cím.

— Érdekes, az asszony férjezett neve Audley, mint a te vezeték-
neved. Élt valaha egy Matthias Audley nevű rokonod Amerikában?

Gordon megvonta a vállát. — Lehet, hogy távoli rokon, de az 
Audley nem ritka név. Kétlem, hogy a közös vezetéknév számít, ha 
rá kell vennem a hazatérésre a vonakodó özvegyet. — Azzal felállt. 
— Megyek, megnézem, Londonban van-e az a hajó és az a kapi-
tány, akire gondolok, és elvállalja-e a munkát.

— Tedd azt, amit a legjobbnak látsz, Gordon! — emelkedett fel 
a székről Kirkland is, és egy összehajtogatott papírt vett elő a belső 
zsebéből. — Ez egy váltó a költségekre. Összeszedem az ajánlóleve-
leket, és elküldöm a házadba. Ha bármi másra lenne szükséged, 
csak szólj!

Gordon füttyentett, amikor meglátta a váltót. — Úgy látom, va-
lóban szeretnék, ha a nő biztonságban hazatérne!

— Igen, és ha nem akar, a család azt kívánja, hogy meglegyen 
mindene, és kényelemben éljen.

— Ha elszegényedett, talán szívesebben tart majd velem. Re-
méljük, hogy haza akar térni, és minden simán megy majd.
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— Ilyen feladatra ritkán kerül sor — mormolta Lord Kirkland —, 
és én éppen ezért gondoltam rád.

— Ezt úgy veszem, hogy bizalmat szavaztál a ravaszságom-
nak — vigyorgott Gordon.

— Pontosan — nyújtotta a kezét Kirkland. — Tudasd, ha szüksé-
ged van valamire! Jó szerencsét és szerencsés utat!

Amikor Gordon kezet rázott a férfival, bizsergést érzett a tar-
kójában. Meg volt győződve róla, hogy minden létező szerencsére 
szüksége lesz.

A vízparti vendéglőt hajófelszerelést áruló helyi kereskedők és ten-
gerészek látogatták. Gordon végigtekintett a termen, és azon töp-
rengett, hogy fel fogja-e ismerni a férfit, akivel találkoznia kell.

Portugáliában ismerkedett meg Hawkinsszal egy pincében, 
ahol rajtuk kívül még három embert tartottak fogva, hogy másnap 
reggel mind az ötüket kivégezzék. Egész éjjel küszködtek, hogy ki-
szabaduljanak, és megegyeztek, hogy kapcsolatban maradnak 
egymással a londoni Hatchard’s könyvesbolton keresztül, ahová a 
Jó útra tértek jeligével küldik el a leveleiket.

A könyvesboltba befutó alkalmi üzenetek alapján Gordonnak 
volt valami halvány fogalma arról, hogy Hawkins mit is csinált a 
múltban, de személyesen nem találkoztak az óta a portói éjszaka 
óta. Ó, igen, balra, a fal melletti bokszban. Az ott ülő férfi üdvözlés-
ként a magasba emelte a söröskorsóját, így aztán Gordon elindult 
felé a termen keresztül.

Amikor az asztalhoz ért, Hawkins felállt, és kezet nyújtott neki. 
Barna hajú volt, erős testfelépítésű. Olyan ember benyomását kel-
tette, aki sok időt tölt a szabadban.

— Gordon — szólalt meg mély hangon —, örülök, hogy ennyi év 
után újra látlak.

Kezet ráztak.
— Úgy hiszem, mindkettőnk számára eseménydús évek voltak 

ezek — szólalt meg Gordon, majd leült a férfival szembeni padra. 
— A hangod nem olyan, mint amilyenre emlékeztem.

Hawkins felnevetett. — Azon az éjszakán, amikor találkoztunk, 
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nem éreztem jól magam, úgy tűnt, felakasztanak. Időbe tellett, 
amíg visszanyertem a hangomat. — Intett a pultoslánynak, hogy 
hozzon egy italt Gordonnak.

— Igencsak eleven vagy akasztott emberhez képest. Bizonyára 
jó oka van — mondta Gordon.

— Azt majd máskor mesélem el — szólalt meg Hawkins, és há-
rítva legyintett. — Vannak híreid a jó útra tértek testvériségének a 
többi tagjáról?

— Will Masterson Toulouse-ban volt a hadsereggel, amikor Na-
póleon lemondott. Úgy hallottam, visszavonult, és hazaindult az 
Ibériai-félszigeten át. — Gordon elvigyorodott. — Nem tudom, elláto-
gatott-e abba a pincébe, ahol azt a borzalmas brandyt ittuk, és 
arról beszélgettünk, mit tennénk abban a kevéssé valószínű eset-
ben, ha életben maradnánk. Masterson elhatározta, hogy komoly 
és unalmas életet fog élni.

— Lehet, hogy megkomolyodott, de kétlem, hogy unatkozna — 
mondta Hawkins, és elgondolkodva ivott egy kortyot. — Szeretném 
tudni, hogy még mind az öten élünk-e a testvériségből. Veszedel-
mes időket élünk.

— Te mindnyájunknál is veszedelmesebbet, ha jól értelmezem 
a ritka leveleidet. Azzal foglalkozol, hogy blokádtörő vagy?

— Igen, de ha eljön a béke, és nem kell annyi tengeri blokádot 
áttörni, lehet, hogy én is tiszteletre méltó életet fogok élni — felel-
te száraz humorral Hawkins.

— Törtél már át tengeri blokádot az Egyesült Államok kikötői-
ben? Főleg a Chesapeake-öbölben? Ha igen, volna számodra egy 
munkám.

Hawkins összevonta a szemöldökét. — Egészen Baltimore-ig 
eljutottam az öbölben. Az egyik emberem onnan származik, és 
mindenkinél jobban ismeri az ottani vizeket. Miféle munkáról vol-
na szó? Most, hogy a királyi tengerészet cirkál a Chesapeake-öböl-
ben, veszélyesebb lehet arrafelé hajózni, mint áttörni egy egysze-
rű blokádot.

— Mentőakcióról volna szó, és a lehető leghamarabb kellene 
sort keríteni rá. — Gordon röviden előadta a teendőket.

Hawkins elgondolkodott. — Ez egyszerűbbnek látszik a blokád-
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törésnél. Az én Zefírem túltesz a királyi tengerészet bármely hajó-
ján. Ha jól megfizetik, meg tudom csinálni.

Gordon elmosolyodott. — Akkor beszéljük meg!


