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Első fejezet

A Jóképű Ostoba Férfi már megint a nyomában van.
Marielle észrevette őt, amikor befordult a háza melletti utcá-

ba. Még jobban a melléhez szorította a nála lévő papírtekercset, és 
közben a járókelőket kerülgette.

Hónapok óta nem látta a férfit. Azt hitte, hogy már a múlt ta-
vaszon felhagyott a követésével, amikor a tudomására hozta, hogy 
tudja, megfigyeli őt.

A nő számára az egész — amíg csak tartott — egy játék volt. 
Élvezte, hogy körbejáratta a férfival London utcáit, miközben élete 
legmindennapibb teendőit végezte. Ha fontosabb dolga akadt, 
mindig sikerült elterelnie magáról a figyelmét.

Lopva hátrapillantott, hogy lássa, a férfi is befordult-e, és mo-
solygott. Lehetetlennek tartotta, hogy ez az ember azt hiheti, el-
kerülheti egy nő figyelmét. Egy ilyen külsejű emberre mindig fel-
figyelnek.

Ha egy ügynök kémeket akar követni, annak jelentéktelen 
külsejűnek kell lennie, nem hívhatja fel magára a figyelmet. A ki-
finomult tevékenység átlagos külsőt követelt meg, nem pedig 
olyat, ami után a nők áhítoznak. Ez az ember igazi férfiszépség 
volt, határozott arcéllel. Az arca a komolysága ellenére — vagy ta-
lán éppen azért — vonzotta a tekinteteket. Azért kapta Marielle-től 
a Jóképű Ostoba Férfi nevet, mert láthatóan nem fogta fel, hogy e 
tulajdonságai miatt alkalmatlan a feladatára.

Mennyire kellemetlen, hogy éppen a mai napot választotta ki, 
hogy ismét zavarja őt! Akikkel találkoznia kell, nem fogják értékel-
ni, ha kísérettel érkezik, ebben biztos volt. Meg kell szabadulnia az 
árnyékától, mielőtt még az úti céljához érne.
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Irányt változtatott, és előbb a következő utcába, utána pedig 
jobbra fordult. Igyekezett egy lomha ló vontatta szekér takarásá-
ban haladni, hogy ne tűnjön ki a tömegből. Amikor a szekér elért 
egy kalapos kirakatához, a nő berontott a boltba. Belülről, a kira-
katba kitett főkötő mögül fürkészte az utcát.

Egyszer csak megjelent a Jóképű Ostoba Férfi, lassan léptette 
a lovát. A paripa megállt az útkereszteződésben. A kirakatban ki-
állított fejfedő mögül Marielle lopva a nyeregben ülő alakra pil-
lantott.

A férfi elgondolkozva, rosszallóan nézett végig az utcán. A nő 
legnagyobb meglepetésére az alak az ujjait sötét, rövidre vágott 
hajába mélyesztette, felemelkedett a nyeregben, és hátrafordult, 
hogy jobban rálásson a helyre. A tekintete ide-oda járt. Még az üz-
let kirakatára is vetett egy pillantást, de a kis, hullámos üvegű 
ablaktáblák valószínűleg elhomályosították a kilátást, és a főkötő 
is eltakarta Marielle fejét. Végül a férfi megfordította a lovát, és el-
indult visszafelé. Úgy lovagolt, mint egy hadseregtábornok.

A nő elfojtott egy kuncogást. Milyen ostoba ez a férfi!
Megvárta, hogy a ló farka eltűnjön a szeme elől, és magában 

számolt, mikor távozhat az üzletből.
Hirtelen valami melegséget érzett a háta mögött. A tulajdo-

nosnő állt mögötte, és épp olyan szigorú pillantást vetett rá, mint 
korábban a Jóképű Ostoba Férfi.

— Fel akarja próbálni a főkötőt? Már nagyon régóta nézegeti — 
mondta. Világoskék szempár bámult gyanakodva rá és hosszú, az 
egész testét beborító vállkendőjére, amely alá több főkötőt is el 
lehetett volna rejteni.

Marielle végignézett magán, és észrevette, hogy a melléhez 
szorított papírtekercsek vége előbukkant a mintás selyemkendő 
alól, mintha valami rejtegetett, lopott holmi lenne.

Megfogta a főkötő szalagját, amely mögött rejtőzködött. Ilyen 
fényűzést nem engedhetett meg magának, még ha lett is volna 
elegendő pénz nála. A főkötőknél sokkal fontosabb dologra gyűj-
tögette a pénzét.

— Úgy gondoltam, ezt megveszem, de most, hogy alaposan 
megnéztem, nem tetszenek bizonyos részletei.
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Az asszony lesütötte a szemét, amikor meghallotta a nő hangját.
— Ó, maga francia! Egyike a mi vendégeinknek. Ez megmagya-

rázza... Nos... — Gyorsan felmérte Marielle öltözékét, megfigyelte a 
nyakkivágás körüli viseltes csipkét, a halvány mintájú velencei 
kendő megfakult dicsőségét és a bő szoknyát, amely világosan 
mutatta, mennyire divatjamúlt az öltözéke. Az asszony tekintete 
végül megállapodott a Marielle kesztyűtlen kezén éktelenkedő 
festékfolton.

Ő válaszként fölényesen nézett a kalaposra.
— Oui, egyike vagyok azoknak, akik az országuk vendégszere-

tetét élvezik. Az öltözékem régi, madame, de a vérem is, és csakis 
az számít, nem igaz? Ami azt illeti, a hazámból nemrég kimenekí-
tett pénzből éppen most szándékozom beszerezni egy új ruhatá-
rat. Úgy emlékszem, a maga üzlete egyike volt azoknak, amelyet 
a barátnőm, Ambury vikomtessze ajánlott, de úgy látom, valamit 
félreérthettem. Az ön áruja, attól tartok, nem olyan minőségű, 
hogy valóban az egyik állandó vevője lehessek.

Merev testtartással kilépett a boltból, és visszament a keresz-
teződéshez. Kidugta a fejét a sarkon, hogy lássa, a Jóképű Ostoba 
Férfi elment-e.

A férfi sehol sem mutatkozott. Marielle ekkor sietve elindult a 
másik irányba, vissza az előző utcába. Nem egyenesen ugyan, de 
a találkozóhelye felé tartott.

Amikor a kis utcából a forgalmas útra jutott, leintett egy bér-
kocsit, amelyből épp kiszállt az utasa. Mindig pontosan tudta, 
mennyi pénz van a tarsolyában, és ma épp elegendő volt nála. 
Átkozta az időt és a pénzt, amit a Jóképű Ostoba Férfi miatt elvesz-
tegetett, és beugrott a kocsiba.

Hová tűnt az a francia szuka?
Gavin Norwood, Kendale vikomtja végigpillantott a járókelő-

kön, a tekintete aranybarna fürtöket keresett, amelyek egy nő for-
más vállára omlottak.

Minden gond nélkül, több háztömbnyi távolságból is felis-
merte Marielle Lyont. Nem csak a karcsú alakja vagy a haja miatt. 
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Az öltözéke ódivatú volt, és általában egy hatalmas kendőt tekert 
maga köré; noha a ruhája minden részletét ismerte már, mégsem 
erre figyelt fel.

Számára a nő járása volt a megkülönböztető jel. Megmozgatta 
az egész testét. Ahogy ide-oda járt a csípője, azt a benyomást kel-
tette, hogy csak kis lépésekkel mer haladni. Ennek következtében 
elegáns volt a mozgása, elütött az erre járó munkások, kereskedők 
nagy lépteitől, bizonytalan járásától. A nő úgy járt, mint egy király-
nő, és ezzel rácáfolt minden abbéli erőfeszítésére, hogy szegény-
nek tűnjön.

Amikor az előző tavaszon rendszeresen követte a nőt, gyak-
ran azt hitte, túljárt az eszén, és elszökött előle. Hagyta, hadd higy-
gye ezt, de szinte sohasem tévesztette szem elől az asszonyt. 
A mai nap lehet az első kivétel. Az elegáns színfolt eltűnt a szeme 
elől. Ha így áll a helyzet, a mai felderítést el kell halasztania. Ez a 
gondolat nem derítette jókedvre. Még egy hónap állt a rendelkezé-
sére, hogy elrendezze ezt a bosszantó ügyet, mielőtt belefogna a 
következő küldetésébe.

Lassan haladt a lovával, felmérte a távolságot az útkeresztező-
désig. Jobboldalt ellenőrizni fog minden kis sikátort, ha ugyanis 
Marielle menekült, mindig jobbra tartott.

Épp csak hozzálátott a felderítéshez, amikor felfigyelt valami-
re. Egy bérkocsi megfordult, a kocsis az utasához beszélt. Egy kis 
kéz nyúlt ki az ablakon, és pénzt nyomott a kocsis kezébe, aztán 
az meghúzta a gyeplőt.

Marielle-nek sietős dolga lehet, eddig ugyanis még sohasem 
ült bérkocsiba. A férfi biztos volt benne, hogy az ő karját látta. 
A hófehér bőrön látszott a festékfolt, és árulkodóak voltak a finom, 
karcsú ujjak is.

Kellő távolságból követte a kocsit. Lóhátról, a többiek fölé ma-
gasodva belátta az egész utcát. Ennél nagyobb tömegben is képes 
volt négyszáz méterről követni még egy gyalogost is. 

A kocsi több utcán hajtott végig, de a férfi nem tévesztette 
szem elől. Az utolsó forduló után látta, hogy a jármű megáll. A ko-
csis a helyére tette az ostorát, elővett a kabátzsebéből egy almát, 
és beleharapott.
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A vikomt elhaladt a kocsi mellett, de az üres volt. Felállt a ken-
gyelben, végignézett az utcán.

— Hová ment a nő, akit idehozott? — kérdezte a kocsist.
A fickó felmérte a kérdező lovát. Tele szájjal evett tovább, és 

a hüvelykujjával az utca túloldalán lévő sikátorok egyikére muta-
tott, amely egy papírbolt és egy fűszerüzlet közt nyílt.

A férfi leszállt, kikötötte a lovát. Odament a fűszereshez, elsé-
tált előtte, hogy benézhessen a sikátorba.

A kis utcában, az árnyékban három alak mozgott. Szemben 
két férfit látott, a fény azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy 
bármilyen ismertetőjelet ki tudjon venni. Marielle Lyon feléjük 
tartott, karcsú, hosszú kendőbe bugyolált alakja ott haladt a siká-
torban.

A vikomt várt. A nő nem először találkozott férfiakkal kis ut-
cákban, ezt már tudta. Azon töprengett, hogyan akadályozhatná 
meg a találkozót. A nőnél egy irattekercs volt. Azt már akkor ész-
revette a kendője alatt, amikor az asszony kisietett a házából. 
Nem hagyhatja, hogy a tervei szerint átadja a férfiaknak azt a te-
kercset.

A sikátor végében — mint egy alagút végén — fény látszott. 
Kendale kételkedett benne, hogy képes lesz megállítani a férfiakat, 
ha szökni akarnak, de legyen átkozott, ha futni hagyja a nőt. Mi-
előtt véget érne ez az óra, ha rajta múlik, le fogja leplezni Marielle 
Lyont és a titkát.

Marielle a homályt fürkészte. A sikátor először teljesen néptelen-
nek tűnt, és a legkevésbé sem tetszett neki. Nem örült volna, hogy 
amíg ő kocsira költ, Luc és Éduard késik, vagy el sem jön.

Már hónapokkal ezelőtt le kellett volna cserélnie őket. Nem 
volt bölcs dolog hosszú ideig ugyanazokkal az emberekkel dolgoz-
ni. Ilyenkor hamarabb derülnek ki a módszerek. Kételyek ébred-
nek, és ami még rosszabb, idővel felüti a fejét az ellustulás és az 
óvatlanság.

Ez utóbbit nem engedhette meg senkinek. Lucnek és Édu-
ard-nak nem volt vesztenivalója. Ők csak egy feladatot teljesítet-



12

tek, amiért megfizette őket. Ő volt az, akinek el kell számolnia a 
dolgokkal, és itt nem csak a pénzről volt szó. Ha az angolok kém-
nek tartják, nem sok jó vár rá. Ha az ellenségei összekapcsolják az 
ő nevét ezekkel az iratokkal, akkor meglehet, hogy egyenesen a 
halállal kell farkasszemet néznie.

A sikátor mélyén ekkor mozgolódásra lett figyelmes, az ár-
nyak életre keltek. Egy férfi hívogatóan intett neki, mire Marielle 
megkönnyebbülten elindult felé.

— Miért bujkálnak? — kérdezte, amikor közelebb ért. — Talán 
követték magukat? — Nem bízott abban, hogy a férfiak kezelni tud-
nának egy ilyen helyzetet. Végül is csak küldöncök voltak.

A férfi nem felelt, amit Marielle igencsak furcsállott. Gyors egy-
másutánban egy sor furcsaságra figyelt fel. A férfin háromszögletű 
kalap volt. Luc és Éduard ezt divatjamúltnak tartották. Ahogy a nő 
szeme hozzászokott a sötéthez, jobban kibontakozott előtte a fér-
fi alakja. Túl széles volt, túl alacsony. Egy másik ember is csatlako-
zott hozzá. Az aggodalomtól összeszorult a nő torka. Ez az alak 
sem a várt férfiak egyike volt.

Úrrá lett rajta a veszély érzete. Megállt. A férfiak megszimatol-
hatták a félelmét, mert közelebb léptek.

— Attendez-vous!* — suttogta rekedt hangon a zömök férfi.
Marielle sarkon fordult, és futva indult az imént maga mögött 

hagyott utca felé.
Csizmák dobogtak mögötte. A rémület teljesen elhatalmaso-

dott rajta. Lerúgta a cipőjét, mert azt remélte, hogy akkor gyorsab-
ban tud futni, de elkésett. Egy kéz megragadta a vállát. Érezte, 
hogy a lába elhagyja a talajt, és a háta a sikátor egyik házának a 
falához csapódik. A fájdalomtól elakadt a lélegzete, és rövid időre 
elsötétült előtte a világ.

Igyekezett felegyenesedni, kétségbeesetten nyúlt a pénzes-
zacskója felé. A fogát összeszorítva ellenállt a vágynak, hogy a 
földre rogyjon, és megadja magát. A támadói olyan közel álltak 
hozzá, hogy érezte a sör szagát, amit a zömök férfi fogyaszthatott 
az utolsó étkezésekor.

* Várjon! (francia)



13

— Itt van minden, amim csak van. — Azzal a nő a földre dobta 
az erszényét.

A testes férfi előbb az apró zsákra, majd ismét a nőre pil-
lantott.

— Mi nem ezért vagyunk itt. — Franciául beszélt. Született fran-
cia volt. A hangjára a nő legrosszabb félelmei elevenedtek meg. 
Nem közönséges tolvajokkal került szembe.

Ha nem a pénzért támadtak rá, akkor ő volt a célpont. Össze-
rezzent a gondolatra. Ma itt, ebben a sikátorban fog meghalni.

A két férfi egy darabig a nőre meredt, érzékelhető volt a fe-
szültségük. Az asszony gyomra felfordult. Jól tudta, miért álltak 
meg. Nem könnyű megölni valakit, még a legkeményebb szívű 
embernek is összpontosítania kell, mielőtt megteszi.

Marielle érezte, hogy erősödik bennük az elszántság. Nem a 
zömök volt az első, hanem a másik férfi. Állatias fény villant a sze-
mében.

Amint megmozdult, a nő sem maradt tétlen. Odaugrott hozzá, 
teljes erejéből elrugaszkodott a faltól, mit sem törődve azzal, hogy 
mennyire fáj a felhorzsolt háta. Megfordult, és ide-oda mozgott, 
hogy a férfi ne tudja megragadni. Ha képes lenne áttörni közöttük, 
talán el is futhatna...

A férfi karja előrelendült, mire a nő egy fémes villanást látott. 
Elhajolt, a penge a kendőbe akadt, ám a selyem nem épp megfe-
lelő védőpajzs. Az anyag eltérítette a döfés irányát, de a penge célt 
talált. Marielle erős fájdalmat érzett a csípőjében.

Nem mert leállni, nem akarta megadni magát a sorsának, 
ide-oda dobálta magát, vonaglott, elhajította a papírjait, és meg-
karmolta a férfi arcát. A büntetése egy fejre mért ütés lett, majd 
még egyet kapott a vállára.

Árnyak kavarogtak a szeme előtt. A fekete foltok egyre köze-
lebb jöttek, alig érzékelte a következő ütést, amely ismét a falhoz 
repítette.

Nem tudott harcolni; szédült, a lába nem tartotta meg, csak a 
káoszt érzékelte maga körül. Nem látott vagy hallott semmit, 
amint a sötétség mindinkább bekebelezte.

Elfogadta az elkerülhetetlent. Mindennek vége. Megértette. 
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Veszített. Talán botorság volt valaha is azt feltételeznie, hogy nem 
így lesz. Je suis désolée. Sajnálom, hogy cserben hagytalak.

Kendale az öklét használta, és igyekezett ellépni a felé sújtó tőr elől. 
Amikor leszállt a lováról, magával kellett volna hoznia a pisz tolyát.

Úgy tűnt, a két férfi azt képzelte, győztesen kerül ki az össze-
csapásból. Amikor a penge áthatolt Kendale kabátján, és húst ért, 
ez a gondolat a vikomtban is felmerült.

A sebesülés azonban felébresztette benne a katonát, azt a 
férfit, aki egykor egyedül elbánt öt képzett katonával. Az ősi ösz-
tönök feléledtek, jobban, mint ahogy ez az esemény megkövetel-
te volna.

Megvárta, amíg újra lesújt a tőr, és elkapta az azt tartó kart. Erő-
teljesen hátrafeszítette, és megragadta egy másik ponton. Addig 
csavarta, amíg meg nem hallotta, hogy a csont reccsenve eltörik.

Az áldozata felkiáltott és elernyedt. Kendale a másik ember-
hez vágta a testet. A kövér férfi éppen előhúzta a tokjából a kését, 
de a kiáltásra félbehagyta a műveletet.

Kendale ránézett.
— Csak nem most ijed meg? Vagy megretten a test-test elleni 

harctól? Csak egy hitvány alak támad egy nőre, de magának még 
ahhoz is cinkosra van szüksége! — A vére felforrt, és remélte, hogy 
a bolond majd használni fogja a fegyverét.

A kövér férfi hátrált, a kést védekezően tartotta maga előtt. 
A társa utánatántorgott. A távoli fény felé haladtak, majd a kövér 
futásnak eredt.

Kendale ismét rendesen lélegzett. Odament a falhoz, és lepil-
lantott. Marielle Lyon ott ült a földön, ahová a teste a csapások 
közepette lecsúszott. Tönkrement ruhája alól kilátszott meztelen 
lábfeje, a feje pedig előrebukott.

Amikor a nő a földre csúszott, mondott valamit. Kendale nem 
volt biztos benne, hogy jól értette-e a szavait.

Most néma volt, meg sem mozdult. Akár halott is lehetne.
A férfi lehajolt, felhajtotta a kendőt, és a tenyerét a nő bal 

melle alá tette. Érezte, hogy lélegzik, ver a szíve, de a keze nedves 
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lett. Véres. Most még él, de ha a sebe súlyos, lehet, hogy már nem 
sokáig húzza.

Mostanra már égetően fájt a saját sebesülése is. Elszállt a harc 
keltette izgalom, csak fájdalmat és kimerültséget érzett. Meglátta 
és felvette a nő cipőit, majd odament hozzá, és felemelte őt. Örült, 
hogy az ájult asszony nem érez fájdalmat. Felállította, és a falhoz 
támasztotta. Valami a csizmájához gurult. A papírtekercs.

Az egyik karjával megtartotta a nőt, a másikkal felvette a pa-
pírokat. Aztán az élettelen testet a vállára dobta, és kivitte a siká-
torból a bérkocsi felé, amely idehozta.

A kocsis meglepődve pillantott fel, amikor Kendale kinyitotta 
a jármű ajtaját.

— Remélem, nem beteg a nő, nem szeretném, ha telehányná 
a kocsimat.

— Oda viszi a kocsit, ahová mondom, és meg se próbáljon el-
lenszegülni a parancsaimnak!

— Parancsoknak? Átkozott legyek, ha én... Látja, nézzen csak 
ide, maga vérzik! A mellénye csupa vér. A pokolba is, a nő is véres! 
Nem viszem magukat sehová sem...

— Kendale vikomtja vagyok. Ha a nyavalyás kocsija bepiszko-
lódik, vagy véres lesz, veszek magának egy átkozott új kocsit. — Ki-
nyitotta az ajtót, az ülésre tette Marielle-t, a papírtekerccsel és a 
cipőjével együtt. A lovát a kocsi hátsó részéhez kötötte. — Most 
aztán okosan használja a gyeplőket, és vigyen olyan gyorsan a 
Hertford Streetre, amilyen gyorsan csak tud! — mondta, ahogy be-
szállt. — Higgye el, ha ma jó szolgálatot tesz nekem, busásan meg-
fizetem, de ha nem, maga fizet meg érte!

Második fejezet

— Rettenetesen fest — mondta Anderson, amikor belépett Kendale 
városi lakásának a könyvtárába. — Azt látom, hogy verekedett, és 
úgy tűnik, ön húzta a rövidebbet.
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— Eltörtem a fickó karját. Bár megszúrt a késével, de ez lénye-
gében csak egy kis karcolás.

— Megszúrták? Vegye le gyorsan az ingét, lássuk, mi van alat-
ta! Rengeteg a vér, kész csoda, hogy képes talpon maradni.

— Nem mind az én vérem. Ebből jó sok a hölgyé. — Kendale 
úgy vette le az ingét, mintha a mozdulat nem járna fájdalommal, 
de az, ahogy összerándult, arra utalt, hogy mély sebet kaphatott. 
A férfi már tudta, milyen súlyos a sérülése: éppen elég rossz volt 
ahhoz, hogy pokolian fájjon, de annyira nem, hogy térdre kénysze-
rítse. Nem túl könnyű késsel ölni, még szuronnyal vagy karddal is 
csak ritkán végzetes egyetlen döfés.

Anderson ezredorvos volt, de már otthagyta a hadsereget, és 
a londoni előkelő társaság orvosa lett. Az ablakon át beszűrődő 
fényben megvizsgálta a sebet. Edinburghban tanult, és olyan jól is-
merte a mesterségét, ahogyan csak kevés sebész. Ahogy azt egy-
szer kifejtette neki, a skótok ezen a téren mindenkinél jobbak, 
mert ők az orvostudományt az egyetemen tanulják, és nem tesz-
nek különbséget a sebészek meg az orvosok között, mint az ango-
lok. A skót sebészek nem kikupált borbélyok. A hadseregnek sze-
rencséje volt, hogy Anderson náluk tevékenykedett.

— Mély a seb, és szúrásnak mondanám, nem karcolásnak — je-
gyezte meg Anderson, ahogy a sebet nézte és nyomkodta. — Jobb, 
ha ledől arra a díványra, amíg kitisztítom. Itt az inasa? Kérnék tőle 
pár törülközőt.

— Ez alkalommal nem tartott velem. Valahol az öltözőmben 
vannak a törülközők. — Kendale ledőlt a díványra, de ettől úgy saj-
gott a sebe, mintha a kés még benne lett volna. — Ördög és pokol!

— Miért átkozódik? Amiért arra kértem, hogy feküdjön le, vagy 
mert ki fogom tisztítani a sebet? — szólt ki az öltözőszobából An-
derson. — Ha az utóbbiról van szó, mit számít még egy kis fájda-
lom? Nem természetes, ha nyársra húzzák az emberi testet. Ami 
most következik, már csak egy apró kellemetlenség.

— Azért átkozódom, mert hagytam, hogy az a bolond meg-
szúrjon.

— Talán bolondokat akart mondani, hiszen arra utalt, hogy a fic-
kó nem volt egyedül. Ön pedig, kedves barátom, nem Herkules. — 
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Anderson visszatért egy nagy, összehajtogatott lepedővel és két 
törülközővel. A díványra terítette a lepedőt, rá pedig egy törülkö-
zőt tett. — Most pedig, uram, feküdjön az ép oldalára, és egy-kettő-
re végzek önnel!

Kendale engedelmeskedett. A fogát csikorgatta, amikor An-
derson fölé hajolt a főzetet tartalmazó üveggel. Bármi is volt ben-
ne, úgy égetett, mint a pokol tüze, amikor ráfolyt a sebre, és bele 
is jutott. Sztoikusan tűrte az égő fájdalmat.

— Szerencse, hogy ezt nem kellett alkalmaznia a hölgyön.
Ha Anderson ezt a tüzes vizet a nő sebére teszi, biztosan hal-

lotta volna a sikolyait.
— De használtam, bár az ő sebe eltér az önétől. Olyan, mint egy 

csúnya karcolás. A kés hosszú, de nem mély sebet ejtett az asszony 
csípőjén. Sok vért veszített, de nem kellett összeölteni. — Anderson 
eltette az üvegcsét, és a másik törülközőből kötést csinált.

— Szerencse, hogy még eszméletlen volt, amikor a sebét ke-
zelte.

— Nem volt eszméletlen. Pontosan tisztában volt mindennel. 
Fogadnék, hogy most is minden szót hall.

Tehát a nő sebét is kitisztították, és fel sem kiáltott. Ez a javá-
ra írható. Hát persze, az ember elvárja egy kémtől, hogy bátran 
viselkedjen. Ha erre képtelen, nem sok hasznát veszik.

— Most álljon fel! — rendelkezett Anderson. Amikor Kendale 
engedelmeskedett, hosszú vászoncsíkkal kötötte át a törzsét, és 
rögzítette a kötést. — Hagyok itt abból a fertőtlenítőfolyadékból 
egy fiolával önnek és eggyel a hölgynek. Három napon át naponta 
alkalmaznia kell. Ha bármi jelét látja az elgennyesedésnek, vagy 
rossz szagot észlel, küldessen értem.

— Át fogom adni a hölgynek a fiolát és az utasításokat.
— Ő nem marad itt?
— Ha nincs ez a támadás, sohasem került volna ide.
— Ó! Tehát ő nem az ön... — Anderson kérdőn húzta fel a sze-

möldökét.
Kendale válasz helyett rámeresztette a szemét.
— Kár — mormolta Anderson, miközben kitette a két fiolát az 

asztalra. — Igazán helyes kis teremtés.



18

— Túl csinos és túl francia ahhoz, hogy bízni lehessen benne.
— Ön mégis igyekezett megmenteni az életét. Csak nem fogja 

most kidobni, amint én kiteszem innen a lábam? Legalább két hé-
tig nem járkálhat a városban, és pár napig ágyban kellene marad-
nia, amíg ki nem derül, hogy a kapott ütések nem okoztak-e na-
gyobb kárt a láthatóknál. Ez áll önre is. Maradjon ágyban! Persze 
külön ágyban feküdjenek, ha így állnak a dolgok.

Anderson segített Kendale-nek, hogy felvegyen egy hosszú, 
bő selyemköntöst, aztán ő is felvette a kabátját.

— Mostanság ritkán találkozom késeléses sebekkel. Ma dél-
után rám is tört a nosztalgia. Kérem, ha ismét megvágják vagy 
megszúrják, küldessen csak értem. Ez üdítő két óra volt.

Miután Anderson távozott, Kendale szüntelen arra figyelt, ér-
kezik-e valami hang a hálószobából, de csend honolt a másik he-
lyiségben. Marielle valószínűleg elaludt a megpróbáltatások után.

A vikomt úgy döntött, hagyja pihenni. Felvette a nő papírjait a 
székről, ahová ledobta. A vastag tekercset a könyvtárszoba aszta-
lára tette, kioldotta a szalagot, amely összefogta az iratokat, és 
szétterítette őket.

A hangok elhaltak. Marielle várt. Biztos bejön majd valaki, és útjára 
bocsátja őt. Azok, akik ilyesféle házakban laknak, időnként szíve-
sen segítenek, de nem szeretik, ha a jótékonyságuk tárgya túl so-
káig marad náluk.

Felmérte a szobát. Az ágyban szemmel láthatóan egy férfi 
aludt; a függönyök és a kárpitok jómódról, de nem valami kitűnő 
ízlésről árulkodtak. A színek és a dekoráció egy nemzedékkel ko-
rábban volt divatos Franciaországban, és mostanság már Angliá-
ban sem hódított. Túl sok az aranyozás. Túlságosan arisztokratikus 
minden, és sápatag benyomást kelt. A klasszikus stílus jobb lenne, 
különösen egy férfinak. Egy olyan világban, ahol az égalité* kapja 
a főszerepet, talán biztonságosabb is volna.

Az ágynemű hűvösen ölelte körül a testét. Amikor a felcser 

* egyenlőség (francia)
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levetkőztette őt, jól láthatta a sebeit. Nem volt semmi kellemetlen 
a viselkedésében, noha a férfit nem lehetett öregnek mondani. Ta-
lán a sérülései fogták vissza az orvost. Marielle megnyugtatónak 
érezte a viselkedését meg az arckifejezését, és miközben a sérülé-
seit kezelte, arra gondolt, hogy fog kinézni az orvos, mire eltűnik a 
gyérülő szőkés haja. Ő csak egy páciens volt az orvos szemében, 
semmi más, és minden erejével azon volt, hogy ne okozzon neki 
fájdalmat. Ám amikor a megkéselt testrészre öntötte a folyadék-
ját, úgy tűnt, ebbéli igyekezetében elbukott.

Attól a tüzes érzéstől tért magához. Sohasem örült még így a 
fájdalomnak. Egyelőre nem nyitotta ki a szemét, de annyit tudott, 
hogy a fájdalom azt jelenti, nem halt meg. Milyen megkönnyebbü-
lés volt nézni a felcsert, és érzékelni, hogy nem tortúra okozza a 
fájdalmat, hanem az igyekezet, hogy segítsenek rajta.

Aztán ezt még több sajgás követte: a vállán, a hátán, az arcán. 
Az arca jobb fele lüktetett. Ha letekintett a szeme sarkából, látta a 
duzzanatot. Nem számít, mennyire fájnak a sérülések, és hogy fog 
kinézni. Annak ellenére, hogy rendkívül kényelmesnek találta az 
ágyat, és arra vágyott, hogy legalább egy hétig aludhasson, ideje 
köszönetet mondania a jótevőinek, és távoznia kell. Sok teendője 
volt, megannyi döntést kellett még meghoznia. A mai nap sok 
mindent megváltoztatott.

Bár tudta, hogy a mozdulat nem lesz kellemes, erőlködve 
 felült.

A háta olyan hevesen tiltakozott, hogy alig kapott levegőt. 
Lassabban mozdult, megfordult, és kiült az ágy szélére. Vérrel át-
itatott ruhája és inge az ajtó melletti széken hevert.

Felállt, óvatosan az ajtóhoz lépett, és a fülét rátapasztotta. 
Mintha szitkozódást hallott volna az ajtón át.

Óvatosan kinyitotta, és kikémlelt. A felcser nem volt sehol. 
Csak egy férfi állt neki háttal a könyvtárnak látszó szobában, és 
egy könyvekkel megrakott asztal fölé hajolt. Drága köntöst viselt, 
amely olyan volt, mint egy nagykabát, de nem gyapjúból készült, 
hanem zöld brokátselyemből.

Amikor a férfi felegyenesedett, a nő felismerte. A Jóképű Osto-
ba Férfi volt az.
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Óvatosan becsukta az ajtót, az ép vállával nekitámaszkodott, 
hogy összeszedje magát.

Talán teljesen félreértette mindazt, ami ma történt? Lehet, 
hogy ez a férfi küldte oda azokat az embereket, hogy elrabolják és 
idehozzák őt? De miért? Végignézett meztelen testén, aztán a férfi 
köntösére gondolt. Lady Cassandra azt mondta neki, hogy a férfi 
egy lord, és Kendale vikomtja. Vannak férfiak, akik azt hiszik, min-
dent megkaphatnak, amit csak akarnak, még a nőket is. Különö-
sen rájuk nézve igaz ez.

Ő is egy ilyesféle alak lenne? Ha igen, akkor a tűzzel játszott, 
amikor a bolondját járatta vele.

Kézbe vette a tönkrement ruháját, és igyekezett elfojtani a 
rátörő pánikot. Ha az elrablására küldte azt a két embert, biztosan 
nem azt akarná, hogy egy összevert, sajgó testű teremtést vigye-
nek el neki, aki még az eszméletét is elvesztette. Nem, minden 
bizonnyal az első gondolatai a helyesek. A férfi közbeavatkozott, 
és megmentette őt. Bármi volt is a szándéka, most biztonságban 
van. Hacsak a férfi nem egy szörnyeteg. Ez ellen szólt az, hogy 
Emma és Cassandra férjeinek a barátja volt, de hát ez sem jelent 
semmiféle garanciát.

A ruháival a mosdótálhoz lépett. Volt még némi víz a kancsó-
ban. Beleöntötte a tálba, és igyekezett kidörzsölni a vért a ruhákból. 
Utána egy székre terítette a holmikat, hogy megszáradhassanak.

Visszament az ágyhoz, és levette róla a puha, kék takarót. Ez 
jobban eltakarja, mint a szétszabdalt ruhadarabjai. A sebezhető-
sége egyszerre lesz figyelemfelkeltő és elbátortalanító. Ha szem-
től szemben áll a férfival, ezt igyekszik majd a maga előnyére 
fordítani.

Tudta, már hónapok óta tudta, hogy a Jóképű Ostoba Férfi vá-
gyik rá.

Kendale egy pillantást vetett a papírokra, és a korábban érzett dia-
dal helyébe a zavarodottság, majd a harag költözött. Nem iratok 
voltak, nem is levelek, ahogy elképzelte. Átlapozta a papírokat, de 
egyik sem tartalmazott kémkedésre utaló titkokat. A vaskos papír-
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köteg minden lapja egy nyomat volt, amit ugyanarról a metszetről 
készítettek.

Olyan szatirikus kép volt, amilyet a könyvesboltok és a papír-
üzletek tesznek ki a kirakataikba. Egy gúnyos jelenetet ábrázoló 
metszet, tele eltúlzott arcokkal, gesztusokkal, a párbeszédre a szá-
jakhoz rajzolt felhőcskék tartalma utalt.

A szöveg franciául íródott. Előrehajolt, és úgy tanulmányozta a 
karikatúrákat. Az ilyen nyomatokon mindig könnyen felismerte 
a brit politikusokat, a főrendeket vagy az előkelő társaság tagjait. 
Most azonban senkit sem sikerült azonosítania.

Úgy vélte, a rajz nem a brit politikát akarja propagandacélok-
ból nevetségessé tenni. Leginkább egy francia tisztviselő szatírájá-
nak tűnt. Kendale franciatudása nem volt a legjobb, de ha jól értet-
te, a kép szövege azzal vádolta a hivatalnokot, hogy lopja a 
kormány pénzét. Az alak munkásokból és földművesekből épített 
trónon ül, miközben szűkmarkúan oszt a neki befizetett adókból.

Miért találkozik Marielle Lyon valakivel egy sikátorban, hogy 
ezt átadja neki? Talán felfedezte, hogy ki állítja elő ezeket, és bizo-
nyítékként Franciaországba akarja küldeni? Ebben az esetben, ha 
kitudódik a művész neve, és a franciák tudomására jut, a metsze-
tek készítője veszélybe kerül.

— Akkor hát ön az! Köszönetet akartam mondani a jótét lélek-
nek, aki rám talált, de ha ez az ön háza, akkor a dolog bonyolul-
tabb, mint gondoltam volna.

A dallamos hangra a férfi megrezzent. Ellenállt a késztetésnek, 
hogy azon nyomban megforduljon, és előbb inkább több fóliánssal 
eltakarta az asztalán heverő papírokat.

Nem csak a nyomatok feküdtek ott — azok voltak a legkevés-
bé fontosak. Igazán szerencsétlen dolog lenne, ha beengedne a 
lakásába egy francia kémet, és szerteszét hagyná a francia partvi-
déket ábrázoló térképeit.

Amikor végzett, megfordult. Marielle Lyon a hálószobája ajta-
jában állt. Aranybarna haja rendezetlen felhőként omlott a vállára. 
Kilátszott piszkos, meztelen lábfeje. E két pont között úgy tekerte 
maga köré a takarót, ahogy rendes körülmények között a vállken-
dőjét szokta.
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A puha gyapjútakaró alatt láthatóan meztelen volt. Szorosan 
összefogta a leplet a melle felett, de a nyaka és a felsőteste jó da-
rabon kilátszott. Az egyik hófehér vállat elcsúfította egy horzsolás, 
és a különben tökéletes arc egyik oldalán is egy karcolás éktelen-
kedett. Ezek is elég fájdalmat okozhattak neki, és ott volt még a 
szúrt seb is. A nő azonban fájdalomnak a jelét sem adta.

Hűvös tekintete végigsiklott a férfin, emlékeztetve őt arra, 
hogy ő sincs sokkal jobban öltözve nála. Kendale ellenállt a gondo-
latnak, hogy a köntöst begombolva elrejtse meztelen felsőtestét. 
Képtelen lesz kezelni Marielle Lyont, ha a nő merészebbnek és 
nagyvilágibbnak képzeli magát nála.

— Nincs szó bonyodalomról — szólalt meg a férfi. — Az egész 
nagyon egyszerű. Elkergettem a fickókat, magát meg idehoztam, 
hogy orvosi kezelést kapjon.

— Bizonyára nem véletlenül talált rám.
— Akárhogyan is, de megtörtént, és ennek hála, maga most 

életben van. A szövetségesei azon voltak, hogy megöljék. Köszö-
netet mondhat nekem.

— Azok az emberek nem a szövetségeseim. Közönséges tolva-
jok voltak, akik egy nőre támadtak.

— A tolvajok erszényeket, cipőket, talán még ruhákat is elra-
bolnak, aztán elmenekülnek. Idejük sem marad arra, hogy meg-
verjék vagy megsebesítsék az áldozatukat.

A nő megvonta a vállát, ékesszólóan kifejezve ezzel, hogy a 
dolog hidegen hagyja. Ha maga ezt akarja hinni, nekem mindegy. 
A férfi ebből arra következtetett, hogy köszönetre is hiába vár tőle. 
Hálátlan szuka!

A nő figyelmét lekötötte a szoba, a polcokon sorakozó köny-
vek, a függönyök anyaga. A tekintete megállapodott a kandallón 
és a fölé felfüggesztett muskétán meg karabélyon. Az ujjaival ér-
deklődve tapogatta meg az egyik szék háttámláját.

— Maga gazdag ember — mondta a nő. — Nekem azt mondták, 
hogy ön vikomt, de azok sem mindig gazdagok.

— Mindezt inkább annak köszönhetem, aki előttem olyan jól 
vezette a birtokot.

— Milyen szerény! Vagy ez csak azt tanúsítja, hogy más dolgok 
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iránt érdeklődik. — A tekintetük találkozott. A nő egészen közel lé-
pett a férfihoz. A szeme jókedvet sugárzott, és kihívón megvillant. 
— Nincs felöltözve. Ez még akkor is merész, ha abban reménykedik, 
hogy hálából a kegyeimben részesítem.

E pillanatban az élvezet volt az utolsó dolog, amire a férfi 
 gondolt. Eddig a percig. A nő kacéran viselkedett, a szavai provoká-
lólag hatottak. A testét is hirtelen melegség járta át, és meg is fe-
szült. A nő ezt azonnal észrevette. Diadalmasan, kedvesen moso-
lyogva még közelebb lépett hozzá. A szeme kihívón csillogott.

Már nézett így rá egyszer ez a nő, de akkor távolból. Váratla-
nul összetalálkoztak, amikor egy kertben ült Emma Fairbourne-nel 
és Lady Cassandrával. A férfit megdöbbentette, hogy a kémje 
ezekkel a hölgyekkel cseveg. Mialatt azon gondolkodott, hogy mi-
tévő legyen, a nő észrevette őt, és merészen, elégedetten, önbiza-
lommal telve bámult rá.

Aztán elmosolyodott, éppúgy, mint most. Mint egy kislány. 
Egy ártatlan gyermek. Mintha visszautaztak volna az időben, és azt 
a Marielle Lyont látta volna, aki évekkel azelőtt lehetett, mielőtt 
Angliába jött.

Akkor — és most is — egyszerre érzett vágyat és zavarodottsá-
got. Nem tudta, mitévő legyen. Az sem segített, hogy jól tudta, a 
francia nők nagyon ügyesek a kacérkodásban, sem pedig az, hogy 
az asszony a látható sérülésein túl is sebzettnek tűnt. Már épp a 
csábításon kezdett gondolkozni, és ez a gondolat csak nehezen, 
lassan tűnt tova.

A nő a kezét a köntös nyílásához nyomta, a selyem alá. A fér-
fi bőrét és mellkasát forróság árasztotta el. A vágy egyre erősödött 
benne. A pokolba is a csábító szerepével! Nem tehette meg, hogy 
lerántja róla a takarót. Minden erejét megfeszítve igyekezett egye-
nesen állni, és megőrizni a tekintete tisztaságát.

Bársonyos finomságú simogatást érzett. Valószínűleg jobban 
reagált erre, mint hitte, mert a nő ismét mosolygott. Aztán az asz-
szony ujjai a kötéshez értek. Felmérte annak a nagyságát és a he-
lyét. A keze mozdulata már nem volt többé kihívó, a vikomtnak 
mégis össze kellett szorítania a fogát.



24

— Úgy látom, ön sem úszta meg a késelést. Nem kergette el 
őket, hanem megküzdött velük — mondta a nő.

— Semmi súlyos, nem rosszabb az ön sebénél.
A nő eltávolodott.
— Ez csak tovább bonyolítja a mai napot.
— Ha ezzel arra utal, hogy egyikünk sem alkalmas arra, hogy 

befejezzük a játékot, amibe belekezdett, akkor lebecsül engem.
A nő tekintetén látszott, hogy nemcsak a játék tényét konsta-

tálta, hanem azt is, hogy elszámította magát.
— Arra gondoltam, hogy talán ön küldte oda azokat az embe-

reket. De most látom, hogy megsebesült...
— Miért küldtem volna én őket?
— Talán azért, hogy elraboljanak.
— Nem kell elrabolnom önt ahhoz, hogy tudjam, mit csinál. 

Ami azt illeti, jobb is, ha hagyom, hogy folytassa, amit elkezdett. És 
ha mégis embereket küldtem volna, hogy raboljanak el nekem 
egy nőt, előtte nem veretném össze.

A nő hátrahajtott fejjel nézegette a polcokon a könyvek gerin-
cét.

— Ön nem csak azért követ engem, hogy kiderítse, igazak-e a 
rólam szóló híresztelések.

A takaró egy kissé lecsúszott a nő egyik válláról, így több látszott 
a testéből, és most valóban szinte meztelennek tűnt. Karcsú volt, ta-
lán túl karcsú, de kellőképp puhának is tetszett. A teste illett az arcá-
hoz, a finom és ruganyos járásához. Valószínűleg úgy használta a 
nőiességét, mint az agyát: veszedelmes és nagyvilági ravaszsággal.

De elszámította magát. Ő nem élvezetre várva, nem csábító 
szándékkal követte őt. Még ha a nő valóban az is volna, akinek állít-
ja magát, és nem az a csaló, akinek ő tartja, akkor sem követne egy 
francia nőt a kegyeiért. Még a legjobbakban sem bízott volna meg.

A nő fürkészőn végignézett a szobán, mint aki keres valamit.
— Volt velem néhány papír. Nem találta meg?
— Nem. Fontosak voltak?
— Nem nagyon. — Marielle összefogta a takaróját, és újra fel-

húzta a vállára. — Haza kell mennem.
Még nem.
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— Először elküldök valakit a ruháiért, így nem indulhat el.
— Felveszem azt, amim van. Nem várhatok.
— A holmija csupa vér.
— A javát már kimostam. A vállkendőm elrejti majd a többit. — 

Azzal a nő elindult a hálószoba felé.
— A kendője is elszakadt.
— Akkor hát olyan szegénynek fogok látszani, mint amilyen 

vagyok. Az embereket nem fogja érdekelni.
Ugyan nagyobb fájdalommal járt, mint szerette volna, de az 

ajtó előtt utolérte a nőt. A karjával az ajtónak támaszkodott, és 
elállta az útját.

— Nem engedhetem el, amíg nem kerítek sort arra a beszélge-
tésre, amit ma szerettem volna lefolytatni önnel.

A nő megfordult, az ajtónak támaszkodott.
— Mi mondanivalónk lenne egymásnak?
— Tudom, miért ment abba a sikátorba. Tudok az iratokról, 

amelyek eljutnak a tengerpartra.
— Ön nem tud semmit. A kormányából a legjobbak már elbe-

szélgettek velem, és beismerték, hogy ők sem tudnak semmit.
Valóban nem tudtak semmi bizonyosat, de a nővel szemben 

mind a kormánykörökben, mind a francia emigránsok között nőtt 
a gyanakvás. Ezt a nőnek tudnia kell. Csak színleli a közönyt és a 
türelmetlenséget.

— Tudom, mert már két alkalommal követték a papírokat, at-
tól a perctől kezdve, hogy ön elhozta azokat a házából, egészen 
addig, amíg a tengerparton át nem adták a csempészeknek.

— Ön hazudik. Ha az elmúlt hónapokban követett volna, arról 
tudnék.

— Nem, ha én nem akarom.
A nő harciasan kihúzta magát, az arca közelebb került a fér-

fiéhoz.
— Egy lobogó zászló kevésbé lenne feltűnő önnél. Mindig tu-

dom, merre jár. Addig hagyom, hogy kövessen, amíg ez mulattat, 
és ha terhessé válik, véget vetek a dolognak.

— Úgy, mint ma?
— Igen.
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— Mégis meglepte magát, hogy beavatkoztam a sikátorban. 
Ha mindig tudja, mikor követem, arra azért számíthatott volna, 
hogy a tanúja leszek annak a támadásnak.

A nő átgondolta a hallottakat, aztán végignézett önmagán.
— Mielőtt beszélgetnénk, felöltözhetek? Vagy jobban szeretné, 

ha meztelen lennék, egyben sebezhetőbb is?
— Sokkal jobban szeretném, ha meztelen és sebezhető volna. 

Mindazonáltal... — Levette a kezét az ajtóról.
A nő belökte azt, és bevonult.
— Gyors leszek, szóval elmondhatja, amit muszáj elmondania. 

Nekem hamarosan otthon kell lennem, arra kérem, igyekezzen.
A férfi tudta, hogy gyors lesz. Az is lehet, hogy a nőt haza is 

engedi. Ez a különösen éles eszű, csinos francia asszony nemsoká-
ra mégis börtönbe jut. És ez volt a legjobb, amire számíthatott.




