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Első fejezet

London
1828. szeptember

Victor Cale végiglépdelt a Manton Nyomozóiroda előcsarnokán. Az 
iroda egy szerény, városi sorházban kapott helyet a Bow Streeten. 
Victor magában azért fohászkodott, hogy régi barátja, Tristan Bon
naud bent legyen aznap. Tristannek meg kellett győznie Dominick 
Mantont, a nyomozóiroda tulajdonosát, hogy adjon egy esélyt Vic
tornak.

Persze megvoltak a maga hasznos képességei: hat nyelven 
beszélt, jól lőtt, és már korábban is végzett nyomozói munkát. Az 
is az előnyére vált, hogy nemrég kiderült róla, Maximilian Calenek, 
Lyons hercegének a kuzinja, aki az egyik legtehetősebb és legbe
folyásosabb embernek számított Angliában.

A legfontosabb azonban az volt, hogy Tristan nézete szerint 
Victor apjának a bűnei a fiát nem szennyezték be. Ez megköny
nyebbüléssel töltötte el a férfit. Néha úgy érezte, hogy az apja tet
tei őt is megbélyegezték, pedig Max sosem célozgatott erre. Való
jában a kuzinja mindent megtett, hogy jól bánjon az újonnan fel
fedezett rokonával.

Épp ez volt a baj. Úgy tűnt, Max a fejébe vette, hogy bevezeti 
őt a társaságba, ahol viszont Victor sosem tudná jól érezni magát. 
Gyerekkorát angol katonai táborokban töltötte, majd három évet 
szolgált a porosz hadseregben: ez pedig nem igazán készítette fel 
a főnemesi életformára. Arról nem is beszélve, hogy rövid, szeren
csétlenül végződő házasságot kötött egy hazug tolvajjal.

Összeráncolta a homlokát.
— Mr. Manton fogadja önt.
Victor megfordult, és Dominick Manton komornyikját, Mr. Skrim
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shawt látta maga előtt élénk lazacszínű mellényben, kék, hosszú 
szárú, buggyos nadrágban és egy olyan túldíszített, aranysujtásos 
kabátban, mintha valamiféle divatháborúban vett volna részt.

— Nem Domhoz jöttem — mutatott rá Victor.
— „Rég vesztegetjük semmiséggel itt a más örömmel biztató 

időt!”*
Ezzel a rövid, de különös mondattal Skrimshaw elindult a lép

csőn, jelezve, hogy Victor kövesse.
A férfinak csak ekkor jutott eszébe, hogy Skrimshaw nemcsak 

hogy alkalmi szerepeket vállalt a színpadon, de előszeretettel idé
zett is az egyes színdarabokból. Magában azt kívánta, bárcsak ez 
az idegesítő alak egyszerűbben beszélt és öltözött volna. A kabát
ja bántotta a szemét. Az is lehet, hogy kosztüm. Skrimshawnál 
sosem lehetett tudni.

Amikor a komornyik bevezette őt az irodába, Victor megköny
nyebbülve látta, hogy Dom és Tristan együtt várnak rá. Akárhány
szor találkozott a két féltestvérrel, mindig megütközött, mennyire 
hasonlítanak egymásra. Mindkét férfinak tintafekete haja volt, ha
bár Tristané hosszabb és rendetlen, göndör, míg Dom haját rövi
debbre nyírták, a kor divatja szerint. Tristan kék szemet örökölt, 
Dom pedig zöldet, de az alakjuk és a méretük megegyezett. És 
mindkét férfi olyan szikár és vonzó volt, hogy a nők elpirultak, da
dogni kezdtek, és a szavuk is elakadt, ha a szobába lépett valame
lyik nyomozó.

Ám a hasonlóság ezzel be is fejeződött. Tristan szerette a tréfát 
meg a jó brandyt, és annyi csinos nőt hódított meg, amennyi csak 
az útjába került — kivéve, ha ez hátráltatta a nyomozói munkáját.

Dom viszont csak a munkájának élt, semmi mást nem szere
tett. Olyan híressé akarta tenni a Manton Nyomozóirodát, hogy 
mindenki tudjon róla. Nem engedhette meg magának, hogy vicce
lődjön, brandyzzen vagy nőzzön — ezek csak elterelték volna a fi
gyelmét.

Így nem csoda, hogy Tristan volt az, aki odalépett, hogy meg
veregesse Victor vállát.

* William Shakespeare: Periklész. (Áprily Lajos fordítása)
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— Hogy vagy, öregem? Jó pár hete nem láttunk!
— Igen, eltelt egy kis idő. — Victor egy pillantást vetett Domra, 

aki ülve maradt. A férfi arckifejezése semmit sem árult el.
Victor magában azt kívánta, bárcsak Dom ne is lenne itt. Le

het, hogy így nagyon kínos lesz a beszélgetés.
— Gyere, ülj le! — invitálta Tristan, miközben a karját összefon

va az asztal szélének támaszkodott. — Mondd el, miért jöttél!
Victor egy kis sóhajjal ereszkedett le a székbe. Ha már itt van, 

üsse kő, tesz egy próbát.
— Igazából elég egyszerű dologról van szó. Azt reméltem, hogy 

tudtok alkalmazni nyomozóként. — Amikor mindkét férfi megle
pettnek tűnt, sietve folytatta: — Nem kérek fizetséget, csak a költ
ségeimet kellene állnotok. Maxtől bőséges járadékot kapok. De 
valamit muszáj csinálnom!

Már épp elég időt töltött azzal, hogy eljátssza a szerepet, ame
lyet elvártak tőle Max elveszettnek hitt unokatestvéreként. Vissza 
akart térni a nyomozás világába, hogy újra az őt hűtlenül elhagyó 
felesége után kutathasson.

Tristan váltott egy pillantást a bátyjával.
— Máris eleged lett a nemesi életből?
— Csak annyit mondhatok, hogy senki sem figyelmeztetett 

arra, mivel is jár. Az elmúlt hónapokban semmi mást nem csinál
tam, csak vacsorákon, estélyeken, bálokon jelentem meg, ahol 
mindenki a külföldi tapasztalataimmal kapcsolatos kérdésekkel 
halmozott el. Én viszont egyetlen kérdésre sem tudok válaszolni 
anélkül, hogy botrányba ne keverném a Lyonsházat. — Victor fész
kelődni kezdett a kis széken. — És amikor épp nem vallatnak, ak
kor a divatról beszélnek, vagy hogy ki jegyzi a legutóbbi fogadást 
a White’s nyilvántartó könyvében. Vagy, ami a legrosszabb, hogy a 
keringő vajon erkölcsileg elítélendőe.

— Miért, neked talán nincs véleményed a keringő morális össze
függéseiről? — vetette közbe viccelődve Tristan. — Megdöbbentő!

— Nem szeretek táncolni — morogta Victor leginkább azért, 
mert nem is tudta, hogyan kell csinálni. Lehet, hogy lassan meg
tanulja ezt is.

— Magam is utálom a táncot — szólalt meg Dom —, de hát ez az 
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elsődleges módja annak, hogy az ember magasabb társadalmi kö
rökben hölgyekkel ismerkedjen.

— De Victor nem akar hölgyekkel ismerkedni — válaszolt neki 
Tristan szárazon. — A nők így is rávetik magukat. Mindig is így volt. 
Őt pedig ez sosem érdekelte. De persze most a herceg apjának 
unokatestvéreként rendkívül jó partinak ígérkezik.

Kivéve azt az apróságot, hogy Victor már nős volt — de ezt 
senki sem tudta róla. Soha senki nem tudhatja meg.

Victor megfeszült, ahogy Isa képe megjelent a lelki szemei előtt: 
fiatal, bájos, és rajong érte. De persze mindez csak színjáték volt.

Az elejétől fogva félrevezette őt, hogy aztán elárulja, a mocs
kos kis családjával karöltve.

Ennyi idő után még mindig visszhangzott benne a vallatóinak 
a hangja az amszterdami börtönben. „Kihasznált téged, te epekedő 
marha! Minek véded?”

Mert tényleg megvédte... először. Néma maradt a megpróbál
tatások során, mert hitte, hogy Isa nem vehetett részt ebben a 
bűntettben. Évekig tartott, mire el tudta ismerni magában, hogy 
nem lehet más az igazság.

Azóta pedig kutatott utána, ahol és amikor csak tudott. Ami
kor Londonba jött, felfüggesztette a keresést, abban a reményben, 
hogy angol családjának a megtalálása talán lehetővé teszi, hogy 
elfelejtse Isát, és új életet kezdjen.

De nem sikerült. Felemésztette a felesége tettének igazságta
lansága. Meg akarta találni. Meg kellett találnia. Magában azzal ér
velt, hogy nem szeretné, ha a feleségével közös múltja váratlanul 
napvilágra kerülve ártana a kuzinjának. Valahol mélyen azonban 
tudta, hogy ez hazugság. Ha meg akarja lelni a lelki békéjét, meg 
kell találnia Isát, nincs más út — a felesége emléke még ennyi év 
után is átszőtte az álmait.

Összeszorította a fogát. Az egész az átkozott herceg és az új 
hercegné hibája, akik egyfolytában csak enyelegtek. Max és Lisette 
annyira szerelmesek voltak egymásba, hogy már biztosan galam
bok turbékoltak a hitvesi ágyuk baldachinján is. Victor igazán örült 
a kuzinja boldogságának, de néha fojtogatta az irigység.

Irigység? Nevetséges. Az egyetlen dolog, amit irigyelt, az volt, 
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hogy az ő életük már elrendeződött, míg az övé még nem. Ha nem 
találja meg Isát, akkor a halála napjáig hozzá lesz láncolva. Valószí
nűleg az lenne a legjobb, ha elválna tőle — a holland törvények 
kicsit lazábbak, mint az angolok —, de nem akarta csak úgy szaba
don engedni az asszonyt, amikor még mindig az ő emlékének a 
fogságában vergődött. Emellett szerette volna visszaszerezni a férj
ként őt megillető jogot, hogy az ellenszegülő feleségével szemben 
felléphessen. Ő maga akarta bíróság elé állítani Isát.

A múlt rosszindulatú hangja újra betört az emlékezetébe: 
„Mondd el az igazat! A feleséged készítette a másolatokat, ő lopta 
el az igazi gyémántokat!”

A vallatóinak valószínűleg igazuk volt, a fenébe is! És Isa ezért 
fizetni fog, még akkor is, ha az egész életét erre kell áldoznia.

— A lényeg az — mondta kurtán —, hogy nincs gyomrom ehhez 
a bálokkal és hasonlókkal teli élethez. Változásra van szükségem.

Emellett el akarta sajátítani Dom híres trükkjeit: azt, hogy mi
ként lehet megtalálni valakit. Victor Tristannel együtt belepillant
hatott néhány ügyébe Antwerpenben, de ez nem volt elég. Most, 
hogy az anyagi erőforrásai lehetővé tették, szélesebb körben is 
kutakodhatott. A féltestvérek akár még segíthetnének is neki, ha 
bebizonyítja, hogy a munkája hasznos számukra.

— Épp van is egy ügyünk, amit nem akartál elvállalni — szólt 
oda Tristan Domnak.

— Mi okotok van visszautasítani egy ügyet? — kérdezte Victor.
— Mert furcsa — válaszolta Dom. — Jól fizet, de nem értem az 

egészet. És sok időt vesz igénybe, az utazásról nem is beszélve.
— Victor tökéletes lenne a feladatra — mutatott rá Tristan. — Be

szél hollandul, élt már Belgiumban... és jól meg tudja különböztet
ni az igazságot a hazugságtól.

— Mondd, mit tudsz Edinburghról? — kérdezte Dom.
Victor csak pislogott.
— Skót város, tele átkozottul jó katonákkal és átkozottul jó 

whiskyvel. Miért?
— Mit szólnál, ha magad próbálhatnád ki azt a jófajta whiskyt, 

egyenesen a szeszfőzdéből?
Victor szívverése felgyorsult.
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— Örülnék, feltéve, ha ez azt jelenti, hogy Skóciába küldötök 
egy üggyel kapcsolatban.

— Tisztában van vele a kuzinod, hogy ezt akarod csinálni? — 
kérdezte Dom ellentmondást nem tűrően.

— Számít ez? — kérdezett vissza Victor.
Tristan felnevetett.
— Dom nem igazán szeretné bevonni a herceget a dolgainkba, 

ha nem feltétlenül szükséges. Még ennyi idő után is fáj neki, hogy 
mindenki „A herceg embereinek” hívja az irodánkat.

Max arra kényszerült, hogy a sajtónak egy meglehetősen nya
katekert mesét adjon elő arról, hogyan találtak rá Lisettetel Vic
torra, és eközben az újságírók összemosták Dom irodáját Maxszel. 
Ez rendkívül bosszantotta Domot.

— Miért, te hogy éreznéd magad — csapott le Tristanre —, ha az 
üzletet, amiért olyan sokat dolgoztál, egy hercegnek tulajdoníta
nák, aki semmit sem tett érte?

— Semmit? — vetette ellen Tristan. — Biztosította nekünk a saj
tó jóindulatát, ennek köszönhetjük ezt a sok új ügyfelet. — Hirtelen 
felcsillant a szeme. — Arról nem is szólva, hogy kaptunk tőle egy 
ügyintézőt, aki ingyen dolgozik.

— Csak nehogy Lisette meghallja, hogy ügyintézőnek neve
zed — vágott vissza Dom —, vagy a további nyomozásaidat az isten 
háta mögött végezheted.

Lisette, Max felesége egyben Dom féltestvére és Tristan húga 
is volt. A bohó nőszemély élvezetét lelte abban, hogy az irodájukat 
igazgathatta.

A Manton Nyomozóiroda családi vállalkozás volt a szó minden 
értelmében.

Victor nem vett tudomást a fivérek szokásos szóváltásáról.
— Majd én elintézem Maxet. Biztos vagyok benne, hogy nem 

fog beleszólni a Manton Nyomozóiroda ügyeibe. Neki megvan a 
saját élete, nekem meg az enyém.

Dom szkeptikusan nézett rá.
— Ugyan már, Dom — kezdte azonban Tristan —, mit árthat, ha 

adunk neki egy esélyt? Úgyis visszadobtad volna ezt az ügyet, így 
legalább nem lesz erre szükség. — Amikor Dom enyhülni látszott, 
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a férfi még hozzátette: — Tartozunk Victornak, ugye te is tudod? Ha 
ő és a herceg nem segítenek, még mindig Franciaországban len
nék, és onnan vágynék haza.

Az idősebb fivér nagyot sóhajtott.
— Legyen! De egyelőre csak egy ügyet kapsz. Utána majd 

meglátjuk.
— Köszönöm! — sóhajtott Victor megkönnyebbülten.
— Ha jobban megismered az ügyet, nem fogod megköszön

ni... — Dom átnézett egy nagy halom mappát, majd kihúzott egyet 
a kupacból, és átnyújtotta Victornak. — Az a fajta kellemetlen mun
ka, amit mindig is utáltam: egy férfi jövendőbelijének kell utána
nézni a kotnyeles anyja megbízásából.

Victor az iratok tetejére tűzött levél aláírására nézett.
— Az ügyfél egy báróné?
— Egy özvegy báróné, Lady Lochlaw. Nem örül Rupert fia jelen

legi szerelmének, a holland ajkú, özvegy Sofie Frankénak, aki azt 
állítja, hogy Belgiumból származik.

Franke? Victor anyjának épp ez volt a leánykori neve. Milyen 
különös!

— Úgy tűnik, őladysége szerint az özvegy gyanúsan keveset tud 
Belgiumról — magyarázta Tristan. — Tekintve, hogy te huzamosabb 
időt töltöttél ott, biztosan el tudod majd dönteni, hogy hazudike.

Victor átfutotta a levelet, és a szíve hevesen dobogni kezdett.
— És ez a Mrs. Franke abból él, hogy gyémánt ékszerekről ké

szít másolatokat? — Ez lehetetlen! Vagy mégsem?
— Így van — felelte Dom. — Később végigolvashatod az egész 

aktát, de a lényeg az, hogy a vámhivatal iratai szerint a hölgy Fran
ciaországból érkezett Skóciába az üzlettársával, egy másik éksze
résszel, majdnem tíz évvel ezelőtt. És amikor Eugène Vidocqot rá
állítottuk az ügyre Franciaországban, felfedezte, hogy a párizsi cím, 
amelyet a vámhivatal bejegyzett, egy használaton kívüli épület. És 
valóban, nem találtuk nyomát semmiféle Párizsban élő Sofie Fran
kénak, mielőtt ez a nő felszállt volna egy hajóra Calaisban, hogy 
Edinburghba utazzon. Úgyhogy érted a problémát.

Persze hogy értette. Victor izgatottan lapozta át a papírokat.
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— Tudunk valamit arról, mennyi idős ez a nő, vagy hogy ho
gyan néz ki?

— Miért? — kérdezte Tristan felvont szemöldökkel. — Fontos, 
hogy hogyan néz ki?

— Lehet — válaszolta Victor. Bár nem azért, amire te gondolsz, 
te ravasz kópé.

— A báróné úgy írta le a nőt, hogy „egy körmönfont szirén, aki 
a fiamba mélyesztette a karmait” — felelte Dom szárazon —, úgy
hogy, gondolom, elég csinos lehet. Ami a korát illeti, a báróné erről 
nem tett említést, talán mert nem is tudja, de tekintve, hogy a 
báró csupán huszonkettő, a hölgy sem lehet túl öreg.

— Igen, de ez a nő egy katona özvegye — mutatott rá Tristan. 
— A belgák Boney* óta nem harcoltak háborúban, és annak már 
tizenhárom éve. Attól függően, hogy mikor halt meg a férje, köny
nyen lehet, hogy már elmúlt harminc.

Egy katona özvegye. Victor ettől még inkább izgalomba jött. 
Érthető volt a mese, ha Isa olyan közel akart maradni az igazság
hoz, amennyire csak lehetséges.

— Lehet, hogy fiatalon házasodtak össze. — És lehet, hogy tud
ja, hogy a katona férj a vérére szomjazik.

Mekkora az esélye, hogy két hollandul beszélő ékszerésznő 
létezik, akik előszeretettel készítenek ékszermásolatokat, és kato
na a férjük? Az időpontok egyeztek és Isának minden lehetősége 
megvolt arra, hogy Párizsba szökjön, miután elhagyta őt. Nyilván
való volt az a tény is, hogy Mrs. Franke legalább a valódi nevét és 
a származási országát igyekezett titokban tartani. És Victor anyjá
nak a leánykori nevét viselte.

De akkor sem volt értelme az egésznek. Az az Isa, akiről azt 
gondolta, hogy ismeri, visszahúzódó, bizonytalan lány volt, és min
denben a családja meg az ő támogatására szorult. Sosem lett vol
na elég erős ahhoz, hogy átkeljen a tengeren, és üzlettárs legyen 
egy ékszerboltban.

És az az Isa, akit gyanúsított — a cselszövő tolvaj, akit csak a 
pénz érdekelt —, nem telepedett volna le egy Edinburghhoz hason

* Napóleon angol gúnyneve. — A szerk.
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ló helyen tíz évre. Az európai kontinensen maradt volna, hogy a 
felső tízezer életét élje kitalált név alatt rejtőzve. Az ő tehetségével 
talán lophatott volna ennél többet is, bár ebben az esetben to
vább kellett volna költöznie.

De akkor hogy lehetne Mrs. Franke maga Isa?
— Akár katonaözvegy, akár nem — folytatta Dom —, elég fiatal

nak kell lennie ahhoz, hogy utódot szüljön Lochlawnak.
Victor megdermedt.
— Akkor a báróné tényleg azt hiszi, hogy a fia és ez a nő össze 

akarnak házasodni?
A helyzet iróniája elképesztő volt.
— A báróné nagyon is biztos ebben — felelte Dom. — A fia ren

geteg pénzt fog örökölni, és emellett nemesi címe is van.
Victor ereiben megfagyott a vér. Hát, ez aztán kétségkívül 

vonzana egy cselszövő tolvajt. De mindent összevetve, tíz év túl 
hosszú idő ahhoz, hogy az asszony végig egy báró elcsábítását ter
vezgesse, főleg, mivel akkor kellett volna elkezdenie, amikor a fér
fi csupán tizenkét éves volt. És tényleg olyan bolond lenne, hogy 
bigámiát kövessen el?

Bár lehet, hogy azt feltételezte, Victor börtönbe került a lopás 
miatt. Talán biztosra vette, hogy az álnevének köszönhetően senki 
sem fogja felfedezni a múltját.

— Nem ismerhetjük meg a valós helyzetet — folytatta Dom —, 
amíg oda nem mész, hogy felmérd a terepet. Ismered ezeket a 
bárónékat: mindig azt hiszik, hogy érdemtelen nők próbálják be
hálózni a partiképes fiaikat.

— Igazából nem ismerem ezeket a bárónékat — mondta Victor. 
— Öt hónap a londoni társaságban még nem jelenti azt, hogy a 
szakértője lennék a témának. Úgyhogy inkább ne hangsúlyozzuk, 
hogy a herceg kuzinja vagyok, mert akkor talán csalódik bennem 
az ügyfél.

— A báróné nem A herceg emberei elnevezés miatt hallott ró
lunk — vetette közbe Tristan. — Edinburghból irányította hozzánk 
valaki, akinek az ügyével Dom foglalkozott pár hónapja. Lehet, 
hogy a nevedet sem ismeri fel. — Szórakozottan tekintett Victorra. 
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— Úgyhogy lehetsz olyan faragatlan, amennyire csak jólesik, öre
gem. Nem fog többet tudni, mint hogy az egyik nyomozónk vagy.

Victor felsóhajtott.
— Akkor jó. — Mert ha Mrs. Frankéról kiderülne, hogy tényleg 

az ő eltűnt felesége, akkor jobb lenne, ha Isa nem szerezne tudo
mást a nemesi kapcsolatairól — legalábbis az elején. Még csak az 
kellene, hogy a kis tolvaj és a családja — ha még mindig együtt 
vannak — megpróbáljon befurakodni Max életébe a kettejük há
zasságát kihasználva.

Mert a házasságnak Victor egyszer s mindenkorra véget akart 
vetni... feltéve, hogy a kérdéses nő tényleg Isa. Ha be tudja bizonyí
tani, hogy az asszony valóban részt vett a királyi ékszerek elrablá
sában, akkor egyetlen európai bíróság sem kérdőjelezné meg a 
válási kérvényét.

És az is halálosan biztos, hogy el tudná intézni: Isát és a csa
ládját elítélje a bíróság.

Hirtelen eszébe jutott a lány utolsó, kemény hangú üzenete:

Kedves Victor!

Hiba volt összeházasodnunk. Többet akarok, mint amit te 
nyújthatsz nekem, ezért elfogadtam egy ékszerkészítői állást 
máshol. Egy nap majd megköszönöd nekem.

Isa

Megköszöni neki?! Már akkor is tudta, hogy ez sosem fog 
megtörténni, bár akkor még nem akarta elhinni, ami az üzenetben 
állt. Biztosra vette, hogy a fiatal felesége csak megijedt egy kicsit a 
házasságtól, amikor nem jött haza, és a családja is eltűnt, arra hi
vatkozva, hogy majd ők megkeresik a lányt. Még akkor is úgy gon
dolta, hogy Isa hamarosan visszatér hozzá.

Ám egy hét múlva minden megváltozott. A palotában felfe
dezték, hogy az egyik királyi ékszer csupán másolat. Amikor a ha
tóságok kopogtattak Victor ajtaján, ráébredt, hogy Isa tényleg el
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hagyta. Hogy szándékosan intézte úgy, hogy Victor élete maga 
legyen a földi pokol.

Csak ekkor emlékezett vissza azokra az apró jelekre, amelyeket 
először észre sem vett. A nászéjszakájukon ártatlan volt még, de ez 
volt az egyetlen igaz dolog, amit tudott róla. És lehet, hogy még erről 
is hazudott, és disznóvért locsolt a lepedőre. Olyan bolondul szerel
mes volt Isába, hogy bármit elhitt volna, amit mond neki.

De mindez már a múlté. Azok után, hogy a lány elhagyta, 
majd többheti vallatást kellett elviselnie, a szíve olyan kemény 
lett, mint a kő. Megtanulta, hogy hideg és alapos legyen; már nem 
bűvölték el a női praktikák. Úgyhogy ezúttal fel volt készülve. Most 
majd fordul a kocka.

És egyszer s mindenkorra száműzi az asszonyt a fejéből.

Néhány nappal később Victor Edinburghba érkezett. Nem lepődött 
meg, amikor kiderült, hogy Maxnek ott is van háza, de attól egé
szen meghatódott, hogy a kuzinja felajánlotta: szálljon meg ott, 
amíg szükségesnek tartja.

Majdnem visszautasította az ajánlatot, attól tartva, hogy az ül
dözöttje számára így hamar nyilvánvalóvá válhat, milyen kapcsola
tokkal rendelkezik, ám nehéz volt nemet mondani egy olyan ku
zinnak, akit csak nemrég ismert meg, és még nehezebb volt ne
met mondani a férfi minden lében kanál feleségének.

Szerencsére a ház nem egy hatalmas, impozáns palota volt a 
város közepén. Inkább egy szerényebb kis villának lehetett nevez
ni, amely Edinburgh külterületén állt. Itt megszállhatott úgy, hogy 
közben viszonylag névtelen maradjon, főleg, miután tisztázta a 
személyzettel, hogy az otttartózkodását kezeljék diszkréten.

Amint berendezkedett a házban, elindult a Charlotte Square 
re, hogy találkozzon az új ügyfelével. Egy homokfutót hajtott az 
unokatestvére istállójából. Mint utóbb kiderült, Lady Lochlaw egy
általán nem olyan volt, mint amire Victor számított. Egyrészt 
 viszonylag fiatal volt. Az özvegy báróné kifejezés bizonyára félre
vezetett volna néhányakat, akik egy reszketeg, öreg hölgyet kép
zeltek volna el, de Victor ennél már tapasztaltabb volt. A hölgy 
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nemrég özvegyült meg, alig vetette le a gyászt, és a fia még csak 
huszonkét éves múlt; mindebből arra lehetett következtetni, hogy 
az asszony a negyvenes éveiben járhat.

Victor arra is számított, hogy a nő nagyon is tudatában lesz a 
saját rangjának és vagyonának. Hiszen ezért bízta meg őt, hogy 
nyomozzon a fia „barátnője” után. „Szirénként” írt le egy másik nőt: 
ez arról árulkodott, hogy titokban féltékeny. Victor magában azt 
feltételezte, hogy a hölgy nem lesz valami csinos.

Semmi sem állhatott távolabb az igazságtól. Victor teljesen 
megdöbbent, amikor bevezették a divatos városi ház szalonjába. 
Az aranybarna hajú, égszínkék szemű Lady Lochlaw magas volt, és 
szép; a mosolya kétségkívül a legtöbb férfit elvarázsolta. Akik vi
szont nem kívántak közelebbi ismeretséget kötni vele, azok igen
csak kényelmetlenül érezhették magukat a társaságában.

Miközben bejelentették az érkezését, a hölgy a legnagyobb 
természetességgel tetőtől talpig végigmérte Victort. A férfi össze
szorította a fogát.

— Hölgyem! — hajolt meg bemutatkozásképpen.
— Kérem, Mr. Cale, közöttünk nincs szükség formaságokra — 

dorombolta a nő, miközben odasétált hozzá, és a karjánál fogva 
egy díványhoz vezette. — Ez nem a begyepesedett, vén London, 
ugyebár.

A báróné leült, és megpaskolta maga mellett a bútordarabot. 
Victor a dívány túlsó végében foglalt helyet.

— Igaz, viszont ön akkor is a munkaadóm, asszonyom — vála
szolta határozottan. — Sosem venném a bátorságot.

Ezt a kifejezést a londoni fogadások alkalmával tanulta el, de 
eddig még sosem kellett használnia.

— Milyen rendes öntől! — A nő csábos mosolyt villantott Vic
torra. — Mégis, ha tudtam volna, hogy Mr. Manton egy ilyen jóvágá
sú férfit küld, ragaszkodtam volna hozzá, hogy itt lakjon, a házam
ban. — Szempilláját rebegtetve előrehajolt, és megsimította a férfi 
karját. — A bemutatkozó levélben azt írták, hogy Waterloonál har
colt. Biztosan elképesztően festett a harctéren.

Victor nyájas mosolyt erőltetett magára, és megpróbált fesz
telen maradni.
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— Mivel még csak egy tizenhét éves zöldfülű voltam, gondolom, 
tényleg elképesztően festhettem. — Majd határozott, professzionális 
hangra váltott. — Most pedig talán beszéljünk a fia ügyéről!

A nő rámeredt, majd visszacsúszott a helyére, egy eltúlzott 
sóhaj kíséretében.

— Csupán azért említettem a háborút, mert a férjemmel jár
tunk Waterlooban a csata után. Mivel körbeutaztuk egész Belgiu
mot, ezért nagyon gyanúsnak találtam Mrs. Franke azon állítását, 
hogy Brüsszelből származik, miközben úgy tűnt, nem tud valami 
sokat a városról.

Ez helyénvalónak látszott. Isa sosem járt Belgiumban. Mármint 
feltéve, hogy Mrs. Franke tényleg Isa.

— Értem. — Victor jegyzettömböt és ceruzát vett elő. — Mikor 
kötött ismeretséget a fia és Mrs. Franke?

— Ismeretséget? Attól tartok, ennél többről van szó. Mivel ez a 
nő annyival idősebb Rupertnél...

— Mennyivel idősebb? Meg tudja mondani?
— Legalább harmincnak néz ki.
Isa most huszonnyolc.
— És mióta ismerik egymást?
— Csak egy éve. Akkor találkoztak, amikor a fiam elvitte tisztít

tatni az ékszereimet a boltjába.
— De ez a nő már tíz éve itt él. Biztos benne, hogy nem ismer

ték egymást korábbról?
— A fiam iskolába járt. Csak azután jött haza, hogy nagykorú lett.
— Ó, természetesen! — Victor buzgón jegyzetelt. — Tud nekem 

mondani bármi mást Mrs. Frankéról, ami nincs benne a Manton 
Nyomozóirodának küldött iratokban? Gondolom, mivel szirénnek 
nevezi, biztosan vonzó nő lehet.

Őladysége a körmeit nézegette.
— Elég csinos, de a szó közönséges értelmében. Gondolom, 

tudja, mire célzok.
— Nem igazán. — Victor kezdte ellenszenvesnek találni ezt a 

bárónét. És sajnálta a fiát. — Tapasztalataim szerint egy nő vagy 
csinos, vagy egyszerű, és úgy találom, hogy mindkét fajta ugyan
olyan arányban fordul elő a társadalom minden rétegében.



38

A hölgy most szúrósan nézett Victorra.
— Valóban? Az én sokkal szélesebb körű tapasztalataim sze

rint a közönséges nők nem rendelkeznek azokkal a finom voná
sokkal és kecses mozdulatokkal, mint egy nemesi családból szár
mazó úrihölgy. — Megint közelebb hajolt, mintha valamiféle titkot 
osztana meg. — Mrs. Franke úgy sétál, mint egy férfi, mintha mindig 
sietne valahová. — A hangja most cinikussá vált. — És mindketten 
tudjuk, hogy hová siet annyira: a fiam öröksége kell neki.

Victor elővette az aktát, amelyet magával hozott, és látványo
san átlapozta.

— Ha jól értem, a hölgy résztulajdonos egy ékszerboltban, ami 
elég szép forgalmat bonyolít.

— Pontosan! — vágta rá a báróné. — Egy nő, aki dolgozik? Már a 
gondolat is felháborító!

— Úgy értem, asszonyom, hogy Mrs. Frankénak nincs szüksége 
a fia vagyonára.

— Ó, kérem, megvan a magamhoz való eszem! — Elegánsan 
felvonta a szemöldökét, majd a karját a dívány háttámlájára tette. 
— Bármelyik nő ugrana, ha elcsíphetne egy fiatal, gazdag bárót, 
mint amilyen Rupert is. Főleg egy olyasfajta nő, aki elég mohó ah
hoz, hogy még akár dolgozzon is.

Ez a megjegyzés megmagyarázhatatlan okból csak még job
ban feldühítette Victort.

— Miért, ön szerint mit kellene tennie egy özvegynek, ha egy
szer nincs férje, aki gondoskodna róla? Talán haljon éhen?

Amint kimondta a szavakat, már meg is bánta. A lady szeme 
összeszűkült. Miért védi még mindig a feleségét, aki elhagyta, és 
csapdába csalta, hogy helyette ő fizessen meg az elkövetett bűnei
kért? Mrs. Franke talán nem is a felesége. Ezt szem előtt kell tarta
nia, és nem szabad szembehelyezkednie a nővel, aki fizet a Man
ton Nyomozóirodának.

— Elnézését kérem — mondta gyorsan. — Sajnos sokszor nyer
sen fejezem ki magam. Az a sok év a katonaságnál alkalmatlanná 
tett arra, hogy olyan jó családból származó hölgyek társaságában 
időzzek, mint ön.

A lady megenyhült.
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— Azt azért nem mondanám, hogy alkalmatlan. — Végigjártatta 
rajta a tekintetét. — Még a jó családból származó nők is élvezetü
ket lelik néha egy kis vadságban, ha érti, mire gondolok.

Victor nem mondta ki, ami az eszébe jutott.
— Ha nem probléma, hölgyem, lenne még néhány kérdésem 

az üggyel kapcsolatban.
A báróné szeme egy pillanatra megvillant. De aztán újra el

mosolyodott.
— Ön mindig a lényegre tér, nem igaz, Mr. Cale?
— Ebben vagyok a legjobb.
— Nos hát, akkor az igazság utáni kutatás közben, remélem, 

megtesz nekem egy aprócska szívességet. — Victor megállta, hogy 
ne hördüljön fel. A lady közelebb hajolt. — Titokban kell tartania az 
edinburghi tartózkodása valódi célját.

Ja, hogy ilyesfajta szívességről van szó. Hála az égnek!
— Biztosíthatom, hogy minden esetben diszkréten járok el.
— Természetesen — szabadkozott a báróné. — Nézze, nem aka

rom, hogy a fiam rájöjjön, miért hívtam önt ide. Igazából ő kezeli a 
pénzügyeket, de kérdezés nélkül biztosítja számomra azt az össze
get, amire szükségem van. Nem akarok okot adni rá, hogy ez meg
változzon.

— Értem. — Érdekes kép kezdett kialakulni erről a báróról: fia
tal, befolyásolható, és teljesen az anyja hatása alatt áll.

Kivéve, hogy érdeklődik Mrs. Franke iránt.
Lady Lochlaw félelmetes mosolyt villantott rá.
— Arra viszont mindenképp szükség lesz, hogy számos társa

sági eseményen csatlakozzon hozzánk. Így alkalma adódik megfi
gyelni a fiamat Mrs. Franke társaságában. Ma este hármasban szín
házba megyünk, és szeretném, ha velünk tartana. Azt reméltem, 
hogy úgy tehetne, mintha valaki más lenne... valaki odaillőbb.

— Mint például? — kérdezte Victor hűvösen.
— Mondjuk, egy távoli kuzin, aki Londonból érkezett, hogy 

meglátogasson.
— Nem gondolja, hogy a fia tudni fogja, hogy nem vagyok a 

kuzinja?
A lady leintette.
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— Őt nem érdekli az ilyesmi. Van vagy száz kuzinom. — Csel
szövő mosoly futott át az arcán. — És ha ezt eljátssza, akkor az 
aggódó férfi rokon szerepében olyan kérdéseket tehet fel neki, 
mint senki más. — A szeme felragyogott. — Kivéve, mondjuk, egy 
udvarlót. Úgy tehetne, mintha...

— Nem, asszonyom — vágott közbe Victor. — Sosem venném a 
bátorságot. — Úgy látszik, ennek az ügyfélnek a társaságában sokat 
fogja használni ezt az új kifejezést. — És ha egy ismeretlen hirtelen 
felbukkan az életében, és udvarolni kezd önnek, a fia nemcsak 
hogy gyanakvóvá válik, de talán utána akar majd nézni, hogy va
jon én megfelelő vagyoke az ön számára.

A hölgy elkedvetlenedett.
— Erre nem gondoltam. — Színpadiasan felsóhajtott. — Jó, akkor 

legyen kuzin! Nem kell nevet változtatnia, biztos van egy Cale va
lahol a családomban. — Victorra pillantott. — Nem zavarja, ugye? Az 
az ismerős, aki Mr. Manton szolgálatait ajánlotta nekem, azt mesél
te, hogy a munkaadója is színészkedett egy kicsit, hogy megtudjon 
bizonyos dolgokat.

— Ehhez hozzá vagyok szokva — mondta Victor őszintén. — Ré
gebben egy nyomozó ügynöke voltam a kontinensen. — Elég rövid 
ideig, viszont ezt a bárónénak nem kellett tudnia. — De az ön tör
ténete nem állja sokáig a sarat, ha a fia kérdezősködni kezd.

— Nem kell sokáig kitartania a történetnek, mert ön gyorsan 
elrendezi a dolgokat. Jövő héten tartjuk az éves házi ünnepségün
ket a Kinlawkastélyban, és akkorra minden terhelő dolgot meg 
akarok tudni Mrs. Frankéról. — A hangja élessé vált. — Arra az eset
re, ha az ostoba fiam akkorra tervezné, hogy bejelenti az eljegy
zését.

— Értem — mondta Victor. — Ez nem sok idő, főleg, ha társadal
mi eseményeken fogom tölteni a napjaim és az éjszakáim nagy 
részét, ahogy kívánta.

Aztán belehasított a felismerés. Ha az özvegy és Isa tényleg 
ugyanaz a személy, Isa rögtön tudni fogja, hogy hazudik a kilétéről.

Igen. Tudni fogja.
Elmosolyodott. A nő kíváncsi lesz majd, miben mesterkedik a 

férje, de semmit sem fog tudni mondani. Ez tetszett Victornak. 
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Hadd rettegjen csak egy darabig! Akkor talán gyorsabban le tudja 
leplezni a felesége igazi szándékait.

— Biztosan meg tudja oldani, Mr. Cale. — A báróné csábos mo
solyt villantott felé. — Hiszen ezért fizetek, hát nem?

A komornyik jelent meg az ajtóban.
— Mrs. Franke van itt, asszonyom.
Victor megdermedt. Hogy a fenébe?
— Azonnal küldje fel, legyen szíves! — Lady Lochlaw szélesen 

mosolygott. — Amikor megkaptam az üzenetét, hogy ma érkezik, 
meghívtam Mrs. Frankét teára. Gondoltam, akár azonnal bele is 
vághat, és kialakíthatja az első benyomását úgy, hogy a fiam nincs 
a közelben, és nem kell ürügyeket kitalálnia. Jó ötlet volt, ugye?

— Nagyon jó — nyögte ki Victor.
A szíve hevesen kalapált, az ereiben lüktetett a vér. Azt hitte, 

több ideje lesz, mielőtt szemtől szemben találkozik vele. Feltéte
lezte, hogy úgy láthatja meg Isát először, hogy ő maga rejtve ma
rad, és meggyőződhet róla, hogy tényleg ő az. Akkor lett volna 
ideje kitalálni, miben mesterkedik, mielőtt felfedné a kilétét.

A fenébe is! Ha Mrs. Franke tényleg Isa, még nem találkozhat 
vele nyilvánosan. Még mindig nem volt bizonyítéka, hogy a nő va
laha is ellopott volna bármit, így nem zárathatta börtönbe. És ha 
bejelenti, hogy a felesége, ugyan ki állíthatja meg Isát, hogy fel
pattanjon a következő hajóra, és Amerikába, Kanadába vagy Itá
liába utazzon?

Emellett még nem állt készen arra, hogy feltárja a saját múltját 
a nyilvánosság előtt — lehet, hogy ezzel romba döntené Max életét, 
aki olyan sok mindent tett érte; vagy foltot ejthet a Manton Nyomo
zóiroda hírnevén. Nagyon óvatosan kell hát eljárnia.

A zsebébe csúsztatta a jegyzettömbjét, majd felállt, és az ab
lakhoz lépett. Úgy helyezkedett el, hogy megnézhesse magának a 
nőt, mielőtt az észrevenné őt, mivel vélhetően rögtön a vendéglá
tójához lép majd.

Mintha üvegfalon keresztül hallotta volna, hogy a komornyik 
bejelenti Mrs. Frankét. Victor megfordult, hogy szemügyre vegye a 
belépő nőt. Egyetlen pillanatra szinte megállt a szíve: azt hitte, 
nem Isa az. Bár a haja ugyanolyan színű volt, de ez a nő túl divato
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san öltözködött. A feleségének sosem lett volna bátorsága, hogy 
ilyen élénkpirosat vegyen fel. Ennek a nőnek nagyobb volt a keble, 
és magasabb is volt, mint ahogy ő Isára emlékezett.

Ekkor a hölgy lehajolt, hogy megszorítsa a báróné kezét, aki 
nem méltatta arra, hogy felálljon, és Victor meglátta a csizmája 
magas sarkát. Hát ezért magasabb.

De a vékony, csinos boka az övé volt — bárhol megismerte vol
na. Így amikor meghallotta a hangját, az enyhe akcentusával, már 
nem lepődött meg, hogy Isa hangját hallja — bár sokkal magabiz
tosabbnak hangzott, mint régen.

— Jó napot, asszonyom, remélem, jól van!
— Kedves Mrs. Franke — kezdte Lady Lochlaw —, még egy ven

dég csatlakozik hozzánk a mai teánál. Azt gondoltam, talán szíve
sen megismerné. Bemutatom a kuzinomat, Mr. Victor Calet!

Isa háttal állt neki, de így is látta, ahogy megmerevedik.
Helyes. Remélte, hogy a nő pánikba esik majd. Előre várta, 

ahogy kétségbeesik, amikor ennyi év után elkapják. Vagy ami még 
jobb, aggódik, hogy a férje, akit becsapott, hogyan akar majd bosz
szút állni rajta.

Isa egy csiga lassúságával fordult felé. Victornak volt egy pilla
natnyi ideje végigpásztázni a nő porcelánfehér bőrét, telt ajkát és 
az édes arcvonásait, amelyeket tíz évvel korábban olyan vonzónak 
tartott. Végül találkozott a tekintetük.

Legnagyobb megdöbbenésére Isa szeme izzott a haragtól.


