
A lány rossz helyen volt…
A rendkívül független és kalandvágyó Poppy Bridgerton csak 

annak hajlandó nyújtani a kezét, aki felettébb intelligens,  
és érdeklődési köre legalább oly széles, mint az övé. Sajnálatos 
módon a londoni szezon egyetlen ifja sem felel meg ezeknek 
a követelményeknek. Mialatt Poppy egy dorseti barátnőjénél 
vendégeskedik, a parton sétálva kellemes meglepetésként éri: 

csempésztanyát fedez fel az egyik barlangban. De örömét 
hamarosan riadalom váltja fel, amikor két kalóz elrabolja, egy 

hajó fedélzetére hurcolja, és megkötözve, száját betömve  
a kapitány ágyán hagyják…

A férfi rosszkor talál rá…
Andrew James Rokesby kapitány, a vakmerő kalóz valójában 

létfontosságú cikkeket és dokumentumokat szállít a brit 
kormánynak. Most is vitorlát készül bontani, hogy a dagálykor 
Portugália partjai felé induljon, amikor döbbenten látja, hogy  

a kabinjában egy nő várja. Biztosan csak a képzelete játszik vele! 
De nem, a nő nagyon is valóságos, s mivel a küldetése nem tűr 
halasztást, ez azt jelenti, hogy a nőt is magával kell vinnie…

Kijöhet-e a két rosszból  
valami tökéletesen jó?

Amikor Andrew megtudja, hogy a nő Bridgerton, az is világossá 
válik számára, hogy valószínűleg el kell vennie feleségül,  

hogy elkerüljék a botrányt… bár Poppynak fogalma sincs róla, 
hogy ő grófi sarj, és a lány kenti unokatestvéreinek  

szomszédja. A nyílt tengeren hajózva szócsatáik hamarosan 
részegítő szenvedélynek adják át helyüket. De amikor kiderül 

Andrew titka, elég lesz-e a férfi szerelmi vallomása,  
hogy meghódítsa a lány szívét?
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Elsô fejezet

1786 kora nyara

F iatal nőhöz képest, aki szigeten nőtt fel, Somersetben, 
hogy pontosak legyünk, Poppy Bridgerton meglehetősen 
kevés időt töltött a parton.

A víz nem volt ismeretlen számára. Az otthonuk kö-
zelében volt egy tó, és Poppy szülei ragaszkodtak hozzá, 
hogy valamennyi gyerekük megtanuljon úszni. Vagy talán 
közelebb áll az igazsághoz, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy 
valamennyi fiuk megtanuljon úszni. Poppy, az egyetlen lány 
a csapatban, zokon vette, hogy ő lesz az egyedüli Bridger-
ton, aki egy hajótörésnél vízbe fullad, és pontosan ezekkel 
a  szavakkal közölte is a  szüleivel, mielőtt négy fivérével 
együtt a partra masírozott, és a tóba vetette magát.

Gyorsabban megtanult úszni, mint négy fivére közül 
három (nem lett volna tisztességes őt a legidősebb bátyjával 
összehasonlítani, aki természetesen sokkal gyorsabb volt), 
és Poppy a mai napig úgy vélte, hogy ő a  legjobb úszó 
a családban. Az nem számított, hogy ezt az eredményt leg-
alább annyira dacból érte el, mint természetes adottságának 
köszönhetően. Fontos volt, hogy megtanuljon úszni. Akkor 
is megtette volna, ha a szülei eredetileg nem parancsolnak 
rá, hogy türelmesen várakozzon a füvön.

Valószínűleg.
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8 Julia Quinn

De ma nem lesz úszás. Ez itt az  óceán, de legalább-
is a  csatorna, és  a  hideg tengervíz nem is hasonlított 
az otthoni békés tóra. Poppy talán akaratos teremtés volt,  
de nem ostoba. S mivel egyedül sétált, nem kellett bizo-
nyítania.

Ráadásul nagyon is élvezte a part felfedezését. A homok 
puhán besüppedt a talpa alatt, sós tengeri levegő simogatta 
a bőrét… az egész olyan egzotikusnak tűnt számára, mint-
ha hirtelen a legsötétebb Afrikában találta volna magát.

Nos, annyira talán mégsem, gondolta Poppy, az isme-
rős ízű angol sajtot rágcsálva, amelyet a túrázásra magával 
hozott. De akkor is, új élmény volt, változatosság, és ennek 
jelentenie kellett valamit.

Különösen most, hogy az élete egyéb tekintetben sem-
mit sem változott.

Majdnem július volt, és Poppy második szezonja Lon-
donban arisztokrata nagynénjének, Lady Bridgertonnak 
köszönhetően. A  szezon nemrég véget ért, s Poppy szá-
mára pontosan úgy zárult, ahogy elkezdődött: ott állt férj 
nélkül, szabadon.

S kicsit unatkozva.
Úgy vélte, Londonban maradhatott volna, hogy a tár-

sasági élet utolsó rendezvényein még megmutassa magát, 
remélve, hogy olyasvalakivel találkozik, akit korábban nem 
ismert (valószínűtlen). Elfogadhatta volna a  nagynénje 
meghívását egy kis vidéki kikapcsolódásra Kentbe, annak 
reményében, hogy tényleg megkedveli valamelyik nőtlen 
úriembert, akit történetesen meghívtak vacsorára (még va-
lószínűtlenebb). De ez természetesen azt jelentette volna, 
hogy a fogát csikorgatva kénytelen lett volna tartani a szá-
ját, valahányszor Alexandra néni megtudakolja, mi a baj 
a legújabb ajánlatával (mind közül a legvalószínűtlenebb).
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 A másik Miss Bridgeton 9

Nagynénje választottjai unalmasak, s még annál is unal-
masabbak voltak, de szerencsére kedves, gyerekkori barát-
nője megmentette ettől a sorstól. Elizabeth, aki a barátságos 
és a könyveket kedvelő George Armitage-hez ment felesé-
gül, néhány évvel korábban férjével együtt Charmouthba 
költözött.

George-ot azonban sürgős családi ügyek Northumber-
landbe szólították, amelyek okát Poppy nem igazán értette, 
de így Elizabeth magára maradt a tengerparti házban hat 
és fél hónapos terhesen. Az unatkozó és mozgásában korlá-
tozott Elizabeth meghívta barátnőjét egy hosszabb látoga-
tásra, és Poppy boldogan elfogadta. Újra együtt volt a két 
barátnő, mint a régi szép időkben. Semmi sem változott.

Poppy újabb sajtdarabkát dobott a szájába.
Kivéve persze Elizabeth óriási pocakját. Az  új volt, 

és egyben azt is jelentette, hogy Elizabeth nem tudta elkí-
sérni Poppyt a parton tett napi kirándulásaira, de ez nem 
számított. Poppy tisztában volt azzal, hogy a félénk jelző 
sohasem merült fel vele kapcsolatban, de beszédes termé-
szete ellenére meglehetősen élvezte a magányt is. Ráadásul 
oly sok hónap felületes társasági fecsegés után határozottan 
jólesett kitisztítani a fejét a friss, tengeri levegőn.

Próbált mindennap más-más útvonalat választani, és el 
volt ragadtatva, amikor felfedezte a Charmouth és Lyme 
Regis közt félúton megbúvó kis barlangrendszert, oly közel 
a parthoz, hogy dagálykor legtöbbjüket elöntötte a víz. De 
miután Poppy jobban szemügyre vette a vidéket, úgy vélte, 
néhány közülük biztosan szárazon marad, és elhatározta, 
hogy keres egy ilyet.

Természetesen csakis a  kihívás miatt. Nem mintha 
szüksége volna egy folyton száraz barlangra Charmouth-
ban. A dorseti partoknál. Angliában.
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10 Julia Quinn

Nagy-Britanniában. Európában. A világon.
Az embernek ott kell szembenéznie a kihívással, ahol 

tud, s ő most a dorseti Charmouthban tartózkodik, amely 
Angliában található, és tagadhatatlanul a világ egy apró 
csücske.

Miután az utolsó falat sajtot is bekapta, a sziklák felé 
hunyorított. A nap ugyan a háta mögött volt, de elég fénye-
sen sütött ahhoz, hogy Poppy napernyő, de legalább egy 
árnyékot adó nagy fa után sóvárogjon. Kellemesen meleg 
idő volt, ezért a kabátját a házban hagyta. Még a vállken-
dő is, amelyet azért kötött fel, hogy védje a bőrét a naptól, 
kezdett meleg lenni, s viszketett alatta a bőre.

De nem fog most visszafordulni. Ilyen messze még soha-
sem jutott el, és most is csak azért lehetett itt, mert sikerült 
meggyőznie Elizabeth kövérkés szobalányát, akit kísérőjéül 
választottak, hogy maradjon a városban.

– Fogja fel úgy, hogy plusz kimenő délutánt ka-
pott – győzködte Poppy megnyerő mosollyal.

– Nem is tudom  –  tétovázott Mary kétkedő arc-
cal. – Mrs. Armitage elég világosan beszélt…

– Mrs. Armitage-nek egyetlen világos gondolata sincs, 
mióta gyermeket vár – vágott a szavába Poppy, és gondolat-
ban bocsánatot kért barátnőjétől. – Azt mondják, minden 
nő ilyen – tette hozzá, így próbálva elterelni a szobalány 
figyelmét a témáról, nevezetesen arról, hogy kell-e Poppy 
mellé gardedám, vagy sem.

– Ez bizony igaz – helyeselt Mary kissé oldalra biccentve 
a fejét. – Amikor a bátyám felesége viselős volt a fiukkal, 
egyetlen értelmes szót sem tudtam kihúzni belőle soha.

– Pontosan! – kiáltott fel Poppy. – Elizabeth tudja, hogy 
jól elleszek egymagamban is. Végül is, nem vagyok már 
az a harmatos lányka. Már el is könyvelték, hogy örökre 
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 A másik Miss Bridgeton 11

vénlány maradok – mondta, majd amikor Mary próbálta 
meggyőzni, hogy erről szó sincs, hozzáfűzte: – Csak egy 
könnyű séta a parton. Maga is tudja, hiszen tegnap velem 
tartott.

– Meg tegnapelőtt is – sóhajtott Mary. Láthatóan nem 
lelkesedett egy újabb kimerítő délutáni testmozgásért.

– Mint ahogy előtte is – mutatott rá Poppy. – Meg ho-
gyan is, talán egész héten?

Mary komoran bólintott.
Poppy nem mosolygott. Ahhoz túlságosan jó volt. De 

érezte, hogy csak pár lépés a siker.
Szó szerint.

– Erre – terelgette a lányt egy barátságos teázó felé. – Ül-
jön be ide, és pihenjen egyet. Isten a tudója, hogy rászolgált. 
Ugyancsak kifárasztottam, nem igaz?

– Mindig is kedves volt hozzám, Miss Bridgerton 
– mondta erre gyorsan Mary.

– Kedves és  kimerítő  –  paskolta meg a  lány kezét  
Poppy, és kinyitotta a teázó ajtaját. – Oly keményen dol-
gozik. Megérdemli, hogy néhány percet saját magára ál-
dozzon.

Így aztán, miután kifizetett egy kanna teát és egy tányér 
süteményt, a zsebében két sütivel elmenekült, és most áldá-
sos módon egyedül volt, amit felettébb élvezett.

Bárcsak hölgyeknek is készítenének a sziklákon mász-
kálásra alkalmas cipőt! Magas szárú cipője a  lehető leg-
praktikusabb volt egy nő számára, ám tartósságban meg 
sem közelítette a bátyja szekrényében levő bakancsokat. 
Poppy gondosan odafigyelt minden lépésére, nehogy kifor-
duljon a bokája. A partnak ezen a részén nem sokan jártak, 
szóval, ha megsérül, csak a jó ég tudja, mikor kezdik el  
keresni.
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12 Julia Quinn

Fütyörészve sétált, élvezve, hogy illetlenül viselkedhet 
(az anyja biztosan elszörnyedne a hang hallatán!), aztán 
úgy döntött, megtetézi a bűnét azzal, hogy rázendít egy 
női fülnek nem való nótára.

– Ó, a  csapos lány lement a  tengerre  –  énekelte boldo-
gan –, hogy fogjon magának… Ez meg mi?

Megtorpant, és szemügyre vette a tőle jobbra eső, furcsa 
alakú sziklákat. Barlang. Annak kell lennie. Tökéletes hely 
egy kalóznak, távol minden kitaposott ösvénytől, három 
nagy sziklatömb által elzárt nyílással. Tényleg, kész csoda, 
hogy egyáltalán észrevette.

Poppy a sziklatömbök közé furakodott. Futólag meg-
jegyezte, hogy egyikük nem is olyan nagy, mint eredetileg 
hitte, majd a sziklák közt átjutva folytatta az útját a barlang 
szája felé. Hoznia kellett volna magával lámpást, gondolta, 
miközben várta, hogy a szeme alkalmazkodjék a sötéthez, 
bár Elizabeth kétségtelenül tudni akarta volna, mi szüksége 
van lámpásra. Nehéz lett volna megmagyarázni neki, mire 
is kell a világítóeszköz, miközben fényes nappal a parton 
sétál.

Poppy néhány lépést előrearaszolt, óvatosan kitapogatva 
maga előtt a talajt, olyan egyenetlenségeket keresve, ame-
lyeket szabad szemmel nem venne észre. Bár nem tudhatta 
biztosan, úgy érezte, hogy a barlang a mély, és jóval a nyílá-
son át beszűrődő fényen túl nyújtózik. Tovább haladt előre, 
felbátorodva a felfedezés örömétől, lassan, nagyon lassan 
tapogatózott a  barlang túlsó vége felé… egészen addig,  
míg…

– Ó! – kiáltott fel összerezzenve, amikor a keze valami 
kemény és fából való tárgynak ütközött. – Ó! – ismételte, 
miközben a másik kezével a fájó pontot dörzsölgette. – Ó, 
ó, ó. Ez…
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 A másik Miss Bridgeton 13

Elakadt a szava. Bármi volt is az, amibe a kezét beleütöt-
te, nem lehetett a barlang természetes része. Sokkal inkább 
egy faláda érdes sarkának tűnt.

Óvatosan előrenyújtotta a kezét, és az ujjai – ezúttal 
sokkal gyengédebben – egy lapos falapnak ütköztek. Igen, 
ez kétségtelenül egy láda.

Poppy örömmel felkuncogott. Mit talált? Kalózprédát? 
Csempészárut? A barlang levegője dohos volt, és úgy tűnt, 
nem használják, szóval bármi is ez, réges-régóta itt lehet.

– Kincsre fel! – Nevetve szalutált magának. Egy gyors 
vizsgálattal meggyőződött róla, hogy a láda túl nehéz ah-
hoz, hogy felemelje, ezért végigfuttatta az ujjait az élén, így 
próbálva kitalálni, hogyan nyithatja fel. A francba! Le van 
szögelve. Vissza kell jönnie, noha egyelőre elképzelése sem 
volt, mivel fogja magyarázni, hogy lámpára és feszítővasra 
van szüksége.

Bár…
Oldalra biccentette a fejét. Ha itt van egy láda… sőt 

kettő, az egyik a másik tetején… ki tudja, mi lehet még 
beljebb a barlangban.

A karját maga elé nyújtva, óvatosan beljebb merészke-
dett a sötétben. Eddig semmi. Semmi… semmi…

– Vigyázz, te!
Poppy megdermedt.
– A kapitány kinyír, ha elejted.
Poppy lélegzete elakadt, ugyanakkor megkönnyebbülve 

ismerte fel, hogy a durva férfihang nem hozzá szólt.
A megkönnyebbülést szinte nyomban rémület váltotta 

fel. Vigyázva visszahúzta és maga köré fonta a karját.
Nincs egyedül.
Végtelenül óvatos mozdulatokkal behúzódott a ládák 

mögé, olyan messze, amilyen messze csak tudott. Sötét van,  

001_392_JQ_a masik miss bridgerton.indd   13 2019. 06. 25.   15:28



14 Julia Quinn

és ha csendben marad, bárki van is itt, nem láthatja meg, 
hacsak…

– Meggyújtanád azt az átkozott lámpást?
Hacsak nincs lámpájuk.
A láng életre kelt, megvilágítva a barlang hátsó traktu-

sát. Poppy homloka ráncba szaladt. A férfiak a háta mögül 
jönnek? És ha így van, hogy jutottak be? Hol a barlang 
kijárata?

– Nincs sok időnk – mondta az egyik férfi. – Rajta, se-
gíts megkeresni, ami kell nekünk!

– És mi legyen a többivel?
– Biztonságban lesz itt addig, amíg visszajövünk érte. 

Különben is, ez az utolsó alkalom.
– Mondja a kapitány – nevetett a másik.
– Ezúttal komolyan is gondolja.
– Sohasem fogja feladni.
– No, ha ő nem, akkor majd én. – Poppy erőlködő nyö-

gést hallott, majd nyomban utána: – Kezdek már túl öreg 
lenni ehhez.

– Visszatoltad a bejárat előtti sziklatömböt? – kérdezte 
az első férfi, és nagyot fújt, ahogy lerakott a földre valamit.

Szóval ezért kellett átnyomakodnia köztük, jött rá Pop-
py. Korábban is eszébe juthatott volna, hogyan fért be ek-
kora láda olyan kis helyen.

– Tegnap – jött a válasz. – Billyvel.
– Azzal a vézna kölyökkel?
– Ühüm. Tizenhárom lehet most, ha minden igaz.
– Ne mondd!
Jóságos isten, gondolta Poppy, csapdába esett egy bar-

langban két csempésszel, sőt talán két kalózzal, erre azok 
úgy fecsegnek, mint két vénasszony.

– Mi kell még? – kérdezte a mélyebb hangú.
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 A másik Miss Bridgeton 15

– A kapitány azt mondta, nem hajózik a konyakosláda 
nélkül.

Poppyban meghűlt a vér. A láda?
A másik férfi nevetett.
– El akarja adni vagy megissza?
– Szerintem mindkettő.
Újabb kuncogás.
– Akkor jobb, ha nekünk is ad belőle.
Poppy rémülten nézett körül. A lámpás fénye adott any-

nyi világosságot, hogy lássa a közvetlen környezetét. Hová 
a pokolba bújjon? Volt a falban egy kicsi bemélyedés, ahová 
bepréselheti magát, de a férfiaknak vaknak kell lenniük, 
hogy ne fedezzék fel.

Mindegy, akkor is jobb, mint ahol jelenleg van. Poppy 
hátrahúzódott, és olyan kicsire húzta össze magát, amilyen 
kicsire csak tudta, közben hálát adott a teremtőjének, hogy 
nem az élénksárga ruháját vette fel aznap reggel, ugyan-
akkor buzgó fohászt küldött az ég felé, hónapok óta most 
először tiszta szívből.

Kérlek, kérlek, kérlek!
Jobb ember leszek.
Szót fogadok az anyámnak.
Még a templomban is figyelni fogok.
Kérlek, kérlek…

– Jézus, Mária és Szent József!
Poppy lassan felnézett a fölé tornyosuló férfira.

– Végem – motyogta.
– Kicsoda maga? –  akarta tudni a  férfi, és  a  lámpást 

az arcába tolta.
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16 Julia Quinn

– Maga kicsoda? – vágott vissza Poppy, mielőtt tuda-
tosulhatott volna benne, hogy mennyire nem bölcsen cse-
lekszik.

– Green! – üvöltötte a férfi.
Poppy meglepetten pislogott.
– Mi van?  –  morogta a  másik… nyilván őt hívták  

Greennek.
– Itt egy lány!
– Hogy mi?
– Itt. Egy lány.
Green rohanva érkezett.
– Ki az ördög az? – kérdezte követelőzőn.
– Fogalmam sincs  –  felelte a  másik türelmetle-

nül. – Nem árulta el.
Green lehajolt, cserzett arca szinte összeért Poppyéval.
– Ki maga?
Poppy nem válaszolt. Általában ritkán tartotta a száját, 

de most nagyon alkalmasnak tűnt az idő, hogy elkezdje.
– Ki maga? –  ismételte a  férfi, ezúttal fogcsikorgatva.
– Senki  –  felelte Poppy, némi bátorságot merítve ab-

ból, hogy a  férfi inkább tűnt fáradtnak, mint haragos-
nak.  – Csak sétálni indultam. Nem fogok alkalmatlan-
kodni. Már megyek is. Senki sem fogja megtudni…

– Én tudom – vágott a szavába Green.
– És én is, ha már itt tartunk – mondta a másik férfi 

a fejét vakargatva.
– Nem mondom el senkinek – ígérte Poppy. – Hiszen 

azt sem tudom, mit…
– A fenébe! – szitkozódott Green. – Ó, hogy a fészkes 

fene vigye el!
Poppy kétségbeesve nézett egyikről a  másikra, azon 

töprengve, mondjon-e még valamit. Nehéz volt eldönteni,  
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hány évesek lehetnek. Mindkét férfi cserzett bőrű volt, 
mint akik túl sok időt töltenek a szabadban, napnak és szél-
nek kitéve. Egyszerű ruhát viseltek, durva inget és nadrágot, 
ez utóbbit betűrve a magas szárú csizmába, amilyet azok 
hordtak, akik tudták, hogy könnyen vizes lehet a lábuk.

– A fenébe! – vakkantotta Green újra. – Már csak ez 
hiányzott mára.

– Mit csináljunk vele? – kérdezte a másik férfi.
– Nem tudom. Itt nem hagyhatjuk.
A két férfi némaságba burkolózott, és úgy bámultak 

Poppyra, mint a  világ legnagyobb terhére, amelyet épp 
most készülnek a vállukra rakni.

– A kapitány ki fog nyírni minket –  sóhajtotta végül 
Green.

– Nem a mi hibánk.
– Azt hiszem, meg kellene kérdeznünk tőle, mit csinál-

junk a lánnyal – vélte Green.
– Fogalmam sincs, merre járhat – felelte a másik. – Te 

tudod?
Green a fejét rázta.
– Nincs a hajón?
– Nincs. Azt mondta, a fedélzeten találkozunk egy órá-

val az indulás előtt. Még el kellett intéznie valamit.
– A fenébe!
Poppy még sohasem hallott ennyi fenét egyszerre, de 

úgy vélte, nem sok hasznát látná, ha ezt meg is említené 
a férfinak.

Green ismét felsóhajtott, és  olyan arccal hunyta be 
a szemét, amelyet csakis gyászos nyomorúságként lehetett 
jellemezni.

– Nincs más választásunk – mondta. – Magunkkal kell 
vinnünk.
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18 Julia Quinn

– Micsoda? – kérdezte a férfi.
– Micsoda? – visította Poppy.
– Jóságos isten  –  morogta Green megdörzsölve a  fü-

lét. – Ez az üvöltés a maga szájából jött? – Hatalmasat só-
hajtott. – Túl öreg vagyok már ehhez.

– Nem vihetjük magunkkal! – tiltakozott a másik férfi.
– Hallgasson rá!  –  könyörgött Poppy.  –  Nyilvánvaló, 

hogy nagyon okos.
Green barátja erre kicsit kihúzta magát, az arca ragyo-

gott.
– Brown a nevem – biccentett a lánynak barátságosan.
– Öö, örülök, hogy megismerhetem – mondta Poppy, 

azon tűnődve, hogy nem kellene-e kezet nyújtania.
– Azt hiszed, én magammal akarom vinni? –  sziszeg-

te Green. – Asszony a fedélzeten szerencsétlenséget jelent, 
különösen ez itt.

Poppy ajka szóra nyílt a sértés hallatán.
– Nos – kezdte, de Brown kérdése beléfojtotta a  szót.
– Mi a baj vele? Azt mondta, okos vagyok.
– Ami csak azt bizonyítja, hogy egyáltalán nem az. Mel-

lesleg pedig, beszél.
– Ahogy maga is – vágott vissza Poppy.
– Látod? – kérdezte Green.
– Nem olyan vészes – vélte Brown.
– Az előbb még azt mondtad, hogy nem akarod a  fe-

délzeten látni!
– Háát, nem is akarom, de…
– Nincs borzasztóbb egy fecsegő fehérnépnél – morogta 

Green.
– Rengeteg rosszabb dolog akad – közölte vele Poppy –,  

és tartsa magát szerencsésnek, hogy sohasem kellett azokat 
megtapasztalnia.
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Green egy hosszú percig csak nézte. Nem tett mást, csak 
nézte. Aztán felnyögött.

– A kapitány ki fog nyírni minket.
– Nem, hogyha nem visznek magukkal – szólt Poppy 

sietve. – Meg sem fogja tudni.
– Dehogynem – mondta Green baljóslatúan. – Mindig 

megtudja.
Poppy az alsó ajkát harapdálva mérlegelte a lehetősége-

it. Nem hitte, hogy elfuthatna előlük, különben is, Green 
elállta a bejárat felé vezető utat. Talán könnyekkel kellene 
próbálkozni, remélve, hogy sírással hathat a gyengédebb 
énjükre, de ez feltételezi, hogy van gyengédebb énjük.

Greenre nézett, és tétován, puhatolózva elmosolyodott.
Green tudomást sem vett róla. A barátjához fordult.
– Hánykor… – kezdte, de nyomban elhallgatott, mert 

Brown nem volt sehol. – Brown! – üvöltötte. – Hová a po-
kolba tűntél?

– Csak kötelet keresek – bukkant elő Brown feje az egyik 
ládahalom mögül.

Kötelet? Poppy torka elszorult.
– Jó – morogta Green.
– Nem akar megkötözni, ugye? – nyögte, nehezen pré-

selve ki a szót az elszorult torkán.
– Nem – mondta a férfi –, mégis meg kell tennem, szó-

val ne nehezítse meg egyikünk dolgát sem, rendben?
– Nem gondolhatja komolyan, hogy küzdelem nélkül 

hagyom magam megkötözni!
– Pedig reménykedtem.
– Nos, reménykedhet, ha akar, uram, de én…
– Brown!  –  üvöltötte Green, de olyan erővel, hogy  

Poppy jobbnak látta befogni a száját.
– Megvan a kötél – jött a válasz.
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20 Julia Quinn

– Remek. Hozd a másik cuccot is!
– Milyen másik cuccot? – kérdezte Brown.
– Igen, milyen másik cuccot?  –  tudakolta Poppy ide-

gesen.
– A másik cuccot – türelmetlenkedett Green. – Tudod, 

mire gondolok. És a rongyot.
– Ja, azt? – értette meg Brown. – Máris.
– Mi az a másik cucc? – faggatta Poppy.
– Higgye el, nem akarja azt tudni.
– Biztosíthatom, hogy téved. Igenis tudni aka-

rom – mondta Poppy, de akkor az eszébe ötlött, hogy talán 
mégsem.

– Azt mondta, küzdeni fog – emlékeztette a férfi.
– Igen, de mi köze annak…
– Emlékszik, hogy arra panaszkodtam, túl öreg vagyok 

én már ehhez?
Poppy bólintott.
– Nos, az „ehhez” magában foglalja a küzdelmet is – ma-

gyarázta.
Brown közben előkerült. A kezében zöld üveget tartott, 

amely halványan orvosságos üvegre emlékeztetett.
– Itt van, ni – nyújtotta Green felé.
– Nem mintha nem bírnék el magával – mondta Green, 

felpattintva az üveg kupakját. – De miért vesződjek? Miért 
tegyem nehezebbé a szükségesnél?

Poppy erre nem tudott válaszolni. Az üvegre meredt.
– Rá akar kényszeríteni, hogy azt megigyam? – kérdezte 

suttogva. Bármi volt is az üvegben, borzasztó szaga volt.
Green a fejét rázta.
– Van nálad rongy? – kérdezte Brownt.
– Nincs, ne haragudj.
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Green újabb fáradt sóhajt hallatott, és Poppy ruhájának 
ingvállába tűrt kendőre nézett.

– Használnunk kell a  keszkenőjét  –  mondta a  lány-
nak. – Ne mozduljon!

– Mit művel? – sikoltotta Poppy, és hátrahőkölt, amikor 
a férfi kirántotta a kendőt az ingvállból.

– Bocsásson meg – mondta a férfi, és furcsa módon úgy 
tűnt, komolyan is gondolja.

– Ne tegye, kérem – esdekelt Poppy, és igyekezett olyan 
messzire húzódni, amennyire csak tudott.

De az nem volt messze, tekintve, hogy a háta mögött 
ott magasodott a barlang fala. Elborzadva figyelte, ahogy 
a férfi jókora adagot locsol a veszedelmesnek tűnő folyadék-
ból a finom vászonkendőre. A leheletvékony anyag gyorsan 
átázott, és néhány csepp a földre hullt, hogy ott nyomban 
felszívódjon a nedves talajban.

– Neked kell lefognod – nézett Green Brownra.
– Ne! – tiltakozott Poppy, ahogy a férfi karja köré fo-

nódott. – Ne!
– Bocsásson meg – motyogta Brown, és úgy tűnt, ő is 

komolyan gondolja.
Green gombóccá gyűrte a zsebkendőt, és Poppy szájára 

szorította. A lány öklendezett, és levegő után kapkodott, 
ahogy a bűzös gőz az orrába hatolt.

Aztán a világ megszűnt létezni körülötte.
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