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Második fejezet

Kendra a férfi szemébe nézett, ahol csak kedvességet látott. 
Elfogadta a felé nyújtott kezet, rettentően hálás volt, hogy tá-
maszra talál a rázúduló előítéletek örvényében. Kecskebőr 
kesztyűjén át is érezte a férfi meleg szorítását, és tudatában 
volt annak, hogy az ő keze jéghideg.

Mi is ütött belé, hogy eljött ebbe a bálba? Igazságra vá-
gyott, de azt itt nem találhatta meg. Igyekezett a tánclépé-
sekre figyelni, nehogy azzal is fokozza a megaláztatását, hogy 
rálép a partnere lábára.

– Most jöttem rá, hogy minket már bemutattak egymás-
nak, sok-sok évvel ezelőtt – szólalt meg Foxton. – Lucas Man-
deville volt a nevem, és ha az emlékezetem nem csal, maga 
akkor Kendra Douglas volt.

Az asszony felemelte a tekintetét, és szemügyre vette a 
partnerét. Szőke haj, szabályos, markáns vonások, egy kísér-
tet üldözte szent arckifejezése. Időbe tellett felidéznie, hogy 
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ez a férfi egykor egy vidám tengerészkadét volt, akivel az első 
szezonja alatt kacérkodott.

Olyan embernek látszott, aki sokat utazott, időnként ne-
héz utakat járt be. Vagy inkább viharos tengereken hajózott, 
hiszen a Királyi Haditengerészet tisztje volt.

– Azon az estén táncoltunk utoljára... Másnap Plymouth-
ba indult, hogy csatlakozzon a hajójához.

A férfi bólintott.
– Maga egy nagyon csinos ruhát viselt, amelyen világos-

kék hímzés volt, és ettől a szeme úgy tündökölt, mint a zafír.
Ezt az asszony már elfelejtette. Mr. Mandeville túl fiatal 

és túlságosan izgatott volt a kezdődő pályája miatt, nem volt 
férjnek való, de a nő kedvelte, és minden jót kívánt neki.

– Milyen jó az emlékezőtehetsége! Csinos volt, lenyűgö-
ző, és sajnáltam, amikor kihajózott.

– Jó elképzelni magamat elragadó ifjúként, de azt hi-
szem, leginkább csak fiatal voltam. És mindez olyan régen 
volt – tette hozzá csendesen a férfi.

– Mindkettőnk számára régen... – mondta feszült han-
gon az asszony. – Gondolom, megörökölte nagyapja címét. 
Az a tény, hogy most lord, megóvja a hírnevét? Nem árt ma-
gának, hogy egy olyan botrányos nővel táncol, mint én?

– Én talán még magánál is botrányosabb vagyok. – Lucas 
félrehúzta a száját, és mosolygott. – Talán kölcsönösen ár-
tunk most egymás hírnevének?

Az asszonynak annak idején tetszett a fiatal kadét, és 
most tetszett az üldözött lord is. Csökkent lelkében a feszült-
ség, de mégis megkérdezte:

– Tudja, hogy milyen bűnökkel vádolnak engem?
A férfi megvonta a vállát.
– Amikor belépett a terembe, hallottam néhány elsutto-

gott pletykát, de ez csak híresztelés, nem bizonyosság.
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Az asszony örült, hogy a férfi meg tudta különböztetni a 
kettőt.

– Tudja, milyen érzés ott állni, megvádoltan, amikor az 
ember nem képes megvédeni önmagát?

– Ami azt illeti, tudom – mondta elgondolkozva a lord. 
– Az én helyzetem nem azonos az önével, de vannak a kettő 
között hasonlóságok.

Mi tehette páriává Lucas Mandeville-t? Csalt a kártyán? 
Soha. Gyáva volt a harcban? A nő feltételezte, hogy egy csatá-
ban bárkit elragadhat a rémület, különösen, ha fiatal, de ezt 
nehezen tudta elképzelni erről a férfiról.

Aztán az asszony eszébe jutott, hogy évekkel ezelőtt is 
alig ismerte, most pedig semmit sem tud róla, ezért méltat-
lannak ítélte a találgatást. Jobb, ha elengedi magát, és élvezi 
a táncot egy együttérző idegen karjában.

Véget ért a zene, a férfi eltávolodott az asszonytól.
– Nincs már elege ebből a bálból?
Az asszony felsóhajtott. A harag és a kihívás kiégett belő-

le, csak nagy üresség maradt utánuk.
– Elegem van, itt nem szolgáltatnak nekem igazságot.
– Az igazság csaknem megfoghatatlan – mondta szára-

zon a férfi. – Ha készen áll az indulásra, hazakísérem.
A nő összevonta a szemöldökét.
– Szeretné megtudni, mennyire vagyok botrányos?
– Egyáltalán nem. – Elmosolyodott. – Az unokatestvé-

rem szerint menthetetlen kóbor lovag vagyok. Maga most 
valószínűleg túlságosan haragos, nem óhajt egy új barátsá-
got, de úgy látom, hasznát vehetné egy szövetségnek, vagy 
legalábbis egy elfogulatlan hallgatónak.

Az asszony megfontolta a hallottakat. Jól jönne egy szö-
vetséges, bár nem volt biztos benne, hogy ennyire megbíz-
hat-e valakiben. Egy elfogulatlan hallgató jól jönne, mert két-
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ségbeesetten el szerette volna mondani valakinek a történetét, 
aki hisz neki.

– Ebben igaza van. Bár azt még meglátjuk, hogy maga-e 
a megfelelő személy. A közelben lakom, nincs szükségem kí-
séretre, de ha óhajtja, csatlakozhat hozzám.

– Szeretném bebizonyítani, hogy még mindig úriember 
vagyok, tehát óhajtom – magyarázta a férfi. – Éjszaka az ut-
cák veszedelmesek lehetnek magányos hölgyek számára.

A zenekar újabb keringőbe kezdett, a párok elindultak a 
parkett felé, és gyanakvó űrt hagytak Kendra és a partnere 
körül. Foxton karon fogta a nőt, és a terem szélén a háziasz-
szonyhoz vezette, aki más távozó vendégektől búcsúzott.

Kendra láttán Lady Clanton összeszorította a száját.
– Nem is tudtam, Lady Denshire, hogy még szerepel a 

vendéglistámon.
Kendra csodálta is, hogy meghívást kapott.
– Sajnálom, hogy a rossz híremet a báltermébe hoztam, 

Lady Clanton.
A háziasszony arcán a száraz humor mosolya terült szét.
– Bizonyára köszönetet kellene mondanom önnek. A hír-

hedtség emeli egy társasági esemény jelentőségét. – Azzal el-
fordult, hogy egy másik vendéggel elegyedjen beszélgetésbe.

Foxton a ruhatárba kísérte a hölgyet, ahol egy ügyes inas 
előhozta Kendra fekete köpenyét és Foxton kalapját. Az asz-
szony felvette a köpenyt, a kísérőjébe karolt, és lementek a 
lépcsőn az utcára. A férfi megkérdezte:

– Hol is lakik? Azt mondta, itt a közelben.
– A Thorsay-házban. A St. Jamesen túl, innen három sa-

rokra. – Kendrát meglepte, milyen megkönnyebbülés volt a 
férfiba karolni. Ennek az lehetett a oka, hogy már régebbről 
ismerte? Vagy az, hogy a lord nem ítélkezett felette, nem gú-
nyolta és nem vetette meg? Talán mindkettő szerepet játszott.
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Foxton úgy járt, mint egy katonatiszt, hiszen az is volt: 
egyenes tartással, figyelemmel követve a környezetét. Látha-
tóan nem lett volna könnyű áldozata senkinek sem London-
nak ebben a részében. Kendra nem tartott egy rövid éjjeli sé-
tától, de nem volt rossz egy rátermett férfi kísérő.

– Thorsay... – mondta elgondolkozva a férfi. – A  házat 
azokról a skót szigetekről nevezték el, amelyek Orkney és 
Shetland között fekszenek?

– Igen, a szigetvilág mindhárom szigete inkább norvég, 
mint kelta, bár most Skóciához tartoznak. A  Thorsay-ház a 
szigetek földesuráé, aki megengedi, hogy a thorsaybeliek meg-
szálljanak ott, ha Londonban járnak. Nagyanyám Thorsayből 
származott, a földesúr első unokatestvére volt. Nyarakat töl-
töttem nála, így hát torsaybelinek minősülök. – A Thorsay-ház 
nyugodt, elfogadó hangulata valódi menedék volt az asszony 
életének ebben a pokoli szakaszában. – Amikor új otthonra 
volt szükségem, hálás voltam, hogy befogadtak.

– Arra kényszerült, hogy elhagyja a házastársi fedelet? – 
kérdezte nyugodtan Foxton.

– Igen. – A nő hangja kőkemény volt. Az volt élete leg-
rosszabb napja, pusztító tűzvész, a részletek összemosódtak 
az emlékeiben. Csak a fájdalom és a veszteség maradt meg 
tisztán.

A hátralevő rövid út alatt egyikük sem mondott már sem-
mit. A lépcső aljában a hölgy kikereste a kulcsát a retiküljéből. 
Köszönetet akart mondani Foxtonnak a kíséretért, amikor a 
férfi elkapta a pillantását, és józan hangon megszólalt:

– Kendra Douglas, a maga élete összeomlott. A düh és a 
gyász elkerülhetetlen és szükséges is ilyenkor. De egy bizo-
nyos ponton túl kell tennie magát a haragon, és el kell indul-
nia a jövő felé. Lehetséges ez? Mi most a legfontosabb önnek, 
hogy megtegye az első lépést a tervei megvalósítása felé?
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A férfi szavai magához térítették a nőt révületéből. Nagy 
levegőt vett, mialatt kigondolta a mondanivalóját. Igen, el-
jött az idő, hogy előrelépjen, nem szabad tétlenül emésztenie 
magát.

– Ez a leghasznosabb tanács, amit eddig kaptam. Maga 
utalt arra, hogy a maga élete is összeomlott. Bölcsebb lett at-
tól, hogy jól kezelte a balsorát?

A férfi ajka ironikus mosolyra húzódott.
– Nem. Abból tanultam, amikor rosszul kezeltem a válsá-

got. Hajlandó vagyok elmesélni az egész szerencsétlen törté-
netet, ha érdekli.

Az asszony összehúzott szemöldöke alól méregette a fér-
fit, a sármos vonások mögött az ember lelkét szerette volna 
felfedezni. Jó emberismerőnek tartotta magát, de a közel-
múlt évei megingatták ebben a hitében.

Most arra kényszerítette magát, hogy feladja a védekező 
magatartását, és valóban lásson. Talán tévedett, de úgy érez-
te, hogy Lucas Mandeville olyan ember, akiben megbízhat, 
valamennyire mindenképp.

– Szívesen meghallgatom azt a szerencsétlen történetet, 
leginkább egy pohár brandy mellett. Betér hozzám egy be-
szélgetésre? Kizárólag beszélgetésre...

– Csakis beszélgetésre – ismételte a férfi, akit némileg 
mulattatott az asszony óvatossága.

Kendra kinyitotta a kaput, bement, Foxton követte. 
A  Thorsay-házban háborítatlan csend honolt. E pillanatban 
nem is lakott benne más bérlő, és a gondnok házaspár, Mr. és 
Mrs. Brown már lefeküdt.

A bejáratnál egy keskeny asztalkán gyertya égett. Kendra 
fogta a gyertyatartót, és elindult balra, egy kis nappali szoba 
felé. Mialatt meggyújtotta a szobában a lámpákat, Foxton a 
kandalló elé térdelt, és felszította a parazsat. Skót lévén, nem 
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kérette magát, nem várt arra, hogy más végezze el helyette a 
gyakorlati feladatokat.

Amikor a tűz már vígan lobogott, a férfi felállt, és körül-
nézett a szobában. A falakat skót fegyverek díszítették: a kar-
dokat, csatabárdokat, tőröket, pajzsokat és más halálos fegy-
vereket legyező formába rendezték. Odalépett egy keréknyi 
angol tengerésztiszti rövid kardhoz, végighúzta az ujját az 
egyik, kb. fél méter hosszú fegyveren.

– Az egy felföldi tőr – mondta a nő –, nagyon jó a közel-
harcban.

A férfi elmosolyodott, az asszony felé fordult.
– A  Thorsay-ház talán attól tart, hogy megostromolják 

az angolok?
– Ha jönnek, mi felkészültünk. – Az italos szekrény be 

volt zárva, de Kendra fizetett, hogy jól feltöltsék, és ezért 
kulcsa volt hozzá. Finom francia brandyt öntött két pohárba.

Átadta a férfinak a poharát, és helyet foglalt a kandalló-
tól balra álló füles karosszékben.

– Nagyon érdekel, milyen hibákat követett el, miután da-
rabokra hullott az élete. Az első találkozásunkkor fiatal ten-
gerészkadét volt, aki alig várta, hogy összecsaphasson a fran-
ciákkal, és talán tengernagy is legyen belőle. Hogyan történt, 
hogy ez a terv nem valósult meg?

A férfi a másik székben foglalt helyet, magas, szikár alak-
jának körvonalai elmosódtak a pislákoló fényekben. Jól sza-
bott ruhája alatt talán egy kicsit sovány volt, de erős, mint a 
korbács kötele.

– Abban az időben olyan voltam, mint egy lelkes kölyök-
kutya. Miután felfedeztem a Királyi Haditengerészet valódi 
arcát, már nem vágytam arra, hogy tengernagy legyek. De ál-
talában kedveltem azt az életet, és kötelességem volt harcolni 
a franciák ellen, így hát ott maradtam. Aztán a hajóm elsüly-



17

lyedt, és egy maroknyi túlélővel együtt fogságba estem. És ez 
vezetett a becsületem elvesztéséhez.

– Gyávának mutatkozott a harcban? – kérdezte a nő. 
– Megértem, hogy bárkit legyűrhet a rettegés, ha halálos ve-
szély fenyegeti.

A férfi megvonta a vállát.
– Én akkor már a tengeri csaták és sebesülések harc-

edzett veteránja voltam, és fatalista. Az én megbocsáthatat-
lan bűnöm valami más volt. Tisztában van azzal, hogy bán-
nak a hadifoglyokkal, és hogy mit jelent a becsületszó?

Kendra elgondolkodott.
– Ha egy hadifogoly a tiszti és úri becsületszavát adja, 

hogy nem szökik meg, akkor szabadon mozoghat a városban, 
ahol fogva tartják. Az erődön kívül kényelmesebb körülmé-
nyek között lakhat, és ki is cserélhetik egy azonos rangú el-
lenséges fogollyal. Hadnagyot hadnagyért, századost száza-
dosért. – Az asszony az ajkába harapott, mint aki előre tudja, 
mit fog hallani.

– Pontosan. Az az ember, aki megszegi az adott szavát, 
és megszökik, elveszíti a becsületét. A hírneve menthetetle-
nül besározódik. A tisztességes emberek keresztülnéznek raj-
ta. Arcul köphetik. Kitiltják a klubokból, és semmiképpen 
sem ülnek le vele kártyázni. Én megszöktem, megszegtem a 
szavamat, és ezért elveszítettem a becsületemet. – Foxton a 
kezében forgatta a brandyspoharát. – Még szerencse, hogy 
nem szeretek kártyázni.

Az asszony szerette volna jobban megérteni a férfi dön-
tését.

– Jobban vágyott a szabadságra, mint a becsülete meg-
őrzésére? Vagy a helyzet ennél azért bonyolultabb volt?

Kendra addig észre sem vette, milyen feszült a férfi, amíg 
nem látta, hogy Foxton arca megenyhül.
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– Valóban bonyolult volt az ügy. – Ivott egy korty bran-
dyt. – A  legtöbb fogságba esett tiszthez hasonlóan először 
Verdunba küldtek, a foglyok gyűjtőtáborába. Nem volt kü-
lönösebben kellemes, de el lehetett viselni. Aztán átvittek 
Bitche-be, egy kisebb táborba, amelyről az a hír járta, hogy a 
legpokolibb a francia katonai börtönök között. Ott pedig bal-
szerencsémre felkeltettem Roux ezredes, a kegyetlenségéről 
ismert parancsnok figyelmét.

Amikor a férfi elhallgatott, Kendra megkérdezte:
– Mivel vonta magára a figyelmét? Tiszteletlen volt? En-

gedetlen?
– Nem jobban, mint a többi fiatal fogoly. De velem foglal-

kozott minden lehetséges módon. – Foxton folyamatosan for-
gatta a kezében a brandyspoharát. – Azt szerette volna, ha 
meghunyászkodom előtte, de erre nem vagyok alkalmas. Talán 
jobb sorsom lett volna, ha megtanulom, hogyan csináljam.

– Én sem vagyok valami jó a meghunyászkodásban, ta-
núsíthatom, hogy nehéz az embernek megváltoztatnia a ter-
mészetét – mondta a nő. – Hajlamos vagyok felforgatni dol-
gokat, ahelyett hogy meghunyászkodnék.

– Ez nem lep meg – felelte kis mosollyal a férfi. Utána a 
hangja elkomorult. – Roux először engedte, hogy becsület-
szóra távozzam, majd visszavonta az engedélyt, és Bitche leg-
szörnyűbb várbörtönébe vetett. Ahogy teltek a hónapok, ezt 
újra és újra megtette. Macska-egér játék volt ez, de a macská-
nál volt minden hatalom.

Kendra felszisszent, mert érzékelte, hogy a férfi tapasz-
talatai sokkal fájdalmasabbak, mint azt szűkszavú kijelenté-
sei sejtetik.

– Más rabokkal is így bánt?
Foxton egyszerre felhajtotta a brandyjét, és fel-alá járkált 

a szobában, a tekintete átsiklott a kiállított fegyvereken.
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– Különféle módon gyötörte a többi foglyot is, de engem 
különösen gyűlölt.

– Tudja, hogy miért?
Foxton megállt egy kör alakban elrendezett bárdkollek-

ció előtt, a bárdok nyele befelé volt fordítva, olyanok voltak, 
mint egy kerék küllői.

– Roux munkásszármazék volt, és a hadseregben emel-
kedett az ezredesi rangig. Ez önmagában csodálatra méltó 
lett volna, de haragos ember volt, aki megvetette azokat, akik 
gazdagnak és kiváltságosnak születtek. Megvetette a brite-
ket, és különösen az erkölcstelen brit arisztokratákat. Ala-
csony volt, sötét bőrű, és nem kedvelték. Én megtestesítet-
tem mindazt, amit gyűlölt: magas voltam, szőke, és egy grófi 
cím várományosa. Meg akart törni. Nagyon kreatív volt a 
próbálkozásaival.

Kendra eddig nem így gondolt a férfira, de Foxton való-
ban a szőke csinos angol lord eszményképe volt, amilyet a va-
lódi életben csak ritkán találni. Nem lehetett csodálni, ha egy 
szegénysorban született alacsony, barna férfi egy ilyen fogoly 
látványát is gyűlölte.

– Nekem is vannak tapasztalataim arról, milyen egy nagy 
hatalmú férfi áldozatának lenni – mondta nyugodtan az asz-
szony. – Roux meg is kínozta magát?

– Előfordult, de a lelki hadviselés volt a specialitása. Az 
egyik kedvenc trükkje az volt, hogy behívott egyszerre több 
rabot, és bejelentette, hogy hamarosan kicserélik őket. Min-
denkire sor került, kivéve engem. Amikor végre megkérdez-
tem, hogy mikor cserélnek ki engem, azt felelte: soha, hama-
rabb lát engem holtan, mintsem ez megtörténne.

Foxton érzelemmentes hangjára Kendra megborzongott.
– Az adott becsületszó kapcsolódik ahhoz lehetőséghez, 

hogy kicserélik a foglyot, nem igaz? Érvényes a becsület-
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szó,  amikor a fogvatartó nem tartja be a maga szerepét az 
alkuban?

– És itt lépnek be az erkölcsi bonyodalmak. Én ekkor el-
érkeztem a tűrőképességem határára. – Végigment a szobán, 
megállt a kiállított klémorok, a kétélű skót kardok előtt, ame-
lyek olyan súlyosak, hogy egy ökör fejét is képesek széthasí-
tani. – Akkor már nem voltam valami jó formában. Úgy dön-
töttem, pokolra a becsülettel. Menekülés közben meg is 
halhatok.

– De nem halt meg.
– Nagyon közel jártam hozzá. Az elfogásomra utánam 

küldött őrök megsebesítettek. Továbbvonszoltam magam, 
amíg egy falusi templom közelébe nem értem. Egy idős feren-
ces szerzetes, Emmanuel atya mentette meg az életemet. 
Csontkovács volt, és az általam ismert emberek között ő volt 
a legszentebb.

Kendra meglepetten kérdezte.
– Senki sem akart visszavinni egy szökött angol rabot? 

Bizonyára jutalmat ígértek magáért...
– Éppen úgy beszélek franciául, mint angolul, senki sem 

jött rá, ki is vagyok. – Foxton harsányan felnevetett. – Életben 
maradtam, de végső soron Roux ezredes győzött. Amikor fel-
gyógyultam, megéreztem a becsületszó megszegésének követ-
kezményeit. Gyűlöltem magam, nem akartam visszatérni 
Angliába, így aztán évekig Emmanuel atyával a ferencesek 
vándorló életét éltem, így próbáltam jóvátenni a bűneimet.

– Fereces barát lett magából? – kérdezte meghökkenve 
Kendra.

– Sohasem tettem fogadalmat. – Lucasnak megrándult a 
szája. – Én nem vagyok szentnek való. Azt hitettem el az em-
berekkel, hogy novícius vagyok, aki egy idősebb barát mellett 
szolgál.
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Kendra töltött magának még egy kis brandyt, és arra 
gondolt, hogy a férfi története egyre érdekesebbé válik.

– Milyen formában vezekelt a bűneiért?
– Emmanuel atya segítője lettem, vele együtt ápoltam a 

betegeket, és eltanultam a mesterségét. Jártuk a vidéket, és 
a csont- és ízületi gondokkal jelentkezőket gyógyítottuk. Kis 
falusi templomokban vagy vallási közösségeknél laktunk, 
néha tanyákon vagy egyenesen csűrökben. – Foxton nagyot 
nyelt. – Az atya öreg volt, és törékeny, megtisztelő volt őt 
szolgálni. A halála után folytattam a munkáját.

– És mi vette rá arra, hogy visszatérjen Angliába?
– Simon unokatestvérem. Ő olyan, mintha valójában a 

testvérem volna. Együtt nevelkedtünk, és ő nem tudott meg-
békélni a halálhíremmel. Nagyon kitartó fickó, és íme, itt 
 vagyok.

Mielőtt Kendra újabb kérdéseket tehetett volna fel, Fox-
ton megfordult, és töltött magának még brandyt, majd leült 
a karosszékébe.

– Én már eleget meséltem, most magán a sor.
– Nagyra értékelem, hogy hajlandó volt megosztani ve-

lem nehéz múltjának egy részét. De miért tett így, amikor én 
csaknem idegen vagyok?

A férfi arcán elgyötört mosoly jelent meg.
– Néha könnyebb egy idegennek elmondani dolgokat, 

mint egy barátnak. És különben is hasonló helyzetben va-
gyunk, érzek közöttünk némi rokonságot. Remélem, ez az 
alapja egy barátságnak. Maga is így érez?

Az asszonyt hirtelen olyan szenvedély árasztotta el, ami 
meg is rendítette.

– Van néhány barátom, akik nem hagytak teljesen ma-
gamra, de nincs senkim, aki átérezné, mit jelent, ha megfoszt-
ják az embert a becsületétől. Igen, rokon lelkek vagyunk. – 
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Kendra úgy érezte, neki is becsületesen vallania kell, bármi-
lyen fájdalmas is lesz. – A szavai visszhangra találtak bennem: 
túl kell lépnünk a fájdalmakon. El kell döntenem, mi az, ami-
re vágyom, és dolgoznom kell érte.

– És mi lenne az?
– A fiam. – Lehunyta a szemét, hogy visszatartsa a köny-

nyeit. – A fiamat akarom!


