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Első fejezet

Skót-felföld, Balhaire, 1742

A hintó nyikorgott és himbálózott a szinte járha
tatlan úton, és a benne ülők ideoda csúszkáltak az 
üléseken, olykor pedig a kárpitozott háttámlának csa
pódtak. Az ifjú Lord Chatwick arcszíne egyenesen szür
kévé változott, és igen kedvetlenül gubbasztott a sa
rokban.

— Szegény drágám! — suttogta az édesanyja, Daisy, 
azaz Lady Chatwick, és a haját simogatta.

— Az első perctől kezdve az volt a véleményem, 
hogy egy ilyen megterhelő utazás megbetegíti a gyer
meket! Szívből remélem, hogy gyorsan felépül.

Ezt a derűs megállapítást Belinda Hainsworth kisasz
szony tette, Daisy kuzinja.

— Ha nem mozog a hintó, akkor jól vagyok — nyögte 
Ellis.

— Csak hiszed, drága gyermek! — közölte Belinda 
szomorú mosollyal, mintha az utazás Ellist legalábbis 
gyengeelméjűvé tette volna, aki a saját érzéseivel sincs 
tisztában. Daisyre pillantott. — Túl késő már, hogy visz
szaforduljunk, és valamennyien megmeneküljünk?

Túl késő? Igen! Mintha egy örökkévalóság óta úton 
lettek volna, de csupán néhány kilométerre jártak út
juk céljától.

— Igen, már túl késő — mondta Daisy, és lehunyta a 
szemét.
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Úgy érezte, szétveti a méreg. Milliónyi aprócska düh
morzsa lesz belőle. Csaknem három hete voltak úton; 
Londonból először Liverpoolig mentek, onnan a part 
mentén (és a viharos tengeren) felhajóztak Skóciába, 
ahol elkezdődött a végeérhetetlen zötykölődés a tőzeg
ből és sárból tapasztott kunyhók sora mellett, amelyek
ben furcsa ruhát viselő emberek laktak, akiknek kevés
ke lábasjószáguk volt, és ugatós kutyáik, a táj pedig 
kilométereken át maga volt az egyhangúság. A fia bele
betegedett a hosszú utazásba, a kuzinja rémeket látott, 
és megpihenni sem tudtak máshol, mint olykor a rend
kívül egyszerű fogadókban.

Rémes volt az egész.
— Ingerültnek látszol, Daisy.
Az asszony felpillantott. Belinda félrefordított fejjel 

mustrálgatta.
— Ugyanis az vagyok! Elegem van abból, hogy eb

ben a hintóban zötykölődünk — nyafogta Daisy. — És 
hatalmas megkönnyebbülés lesz, amikor végre kibúj
hatok ebből az átkozott fűzőből. — Mélyet sóhajtva 
megérintette az oldalát, és érezte, hogyan vágnak bele 
a húsába az emlegetett alsónemű merevítő pálcái.

Ebben a pillanatban a hintó nagyot rázkódott, majd 
erősen jobbra dőlt, amitől a fűző csak még jobban be
lemélyedt Daisy oldalába. A fia nagy puffanással neki
zuhant, Belinda pedig hangosan jajongva a hintó falá
nak csapódott.

— Te jó ég! — zihálta kifulladva Daisy.
— Asszonyom! — kiáltotta egy hang odakintről, majd 

hirtelen kinyílt az ajtó. — Nem esett bajuk?
— Nem. Megint egy kerék?
— Pontosan — felelte a kísérője, Sir Nevis, és kiemelte 

a kisfiút a hintóból.
— Mitévők legyünk? — kérdezte Belinda, miközben 
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óvatosan kifarolt a fülkéből. — A javításhoz itt nincse
nek megfelelő szerszámok. Kénytelenek leszünk letá
borozni.

— Azért próbáljuk megjavítani — mondta Sir Nevis, 
miközben kezét nyújtva lesegítette Daisyt.

Az asszony megfontoltan lépett le a talajra, majd 
megkísérelte eligazgatni a fűzőjét — anélkül, hogy a ru
háját levette volna —, és amennyire tudta, elrángatta a 
testétől, majd Sir Nevishez csatlakozva megszemlélte 
a helyzetet. A kerék egyik küllője eltörött, a kerék pe
dig elgörbült. A kocsis és a segítői gyorsan megszabadí
tották a hámjaiktól a lovakat.

— Fel kell emelnünk a hintót, nehogy eltörjön a ke
rék — magyarázta Sir Nevis. A három férfira nézett, aki
ket a kikötőben béreltek fel, hogy Auchenardba kísér
jék őket. A Gordon klán tagjai, közölte akkor. Erős klán, 
tette hozzá. Daisy nem tudta, mennyire erős a Gordo
nok klánja, de az első perctől kezdve gyanús volt neki 
a három férfi. Véznák voltak, mint a zsineg, nyűtt és 
piszkos ruhát viseltek, és olyan pillantást vetettek rá, 
mint a kisfiúk a kirakatban levő édességre. Szerették a 
whiskyt, de hogy angolul beszélneke, azt Daisy nem 
tudta megállapítani: ritkán szóltak, akkor is olyan ide
gen kiejtéssel, hogy nem értett belőle semmit. Most 
félrehúzódtak, és mély ellenszenvvel szemlélték az el
tört küllőt.

— Ön, asszonyom, őlordságával a fák alá behúzód
hatna — javasolta Sir Nevis, a közelükben levő pontra 
mutatva. — A javítás beletelhet némi időbe.

Beletelhet?, sóhajtott elcsigázottan Daisy. Máskor is 
utazott már hintón, és sejtette, akár egy napig is el
tarthat a javítás. Körülnézett. A nap erősen sütött, a 
levegő kellemetlenül forró volt. Még a hintó tetején 
levő tolldíszek is kornyadoztak. Nem volt hová behú
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zódni: lakatlan hegyek és egymásba érő árvaszúnyog 
rajok mindenütt, ameddig a szem ellátott.

Ellis leguggolt, hogy szemügyre vegyen egy követ. 
Az arcára legalább visszaköltözött némi szín — az édes
anyja ezt örömmel nyugtázta.

— Látod, mama, ez itt pirit — mondta, és felemelte a 
kőzetet.

— Valóban? — kérdezte az asszony a sárgás kő fölé 
hajolva. — Igen, az — helyeselt, jóllehet fogalma sem 
volt a kőzet milyenségéről. A válla felett hátranézett a 
kísérete felé: három szolga és a nevelő, Sir Nevis meg 
az embere, Mr. Bellows, aki a két kocsissal együtt Lon
donban csatlakozott hozzájuk; két társzekér Mr. Green 
felügyelete alatt, tele a holmijukat tartalmazó dobo
zokkal és utazóládákkal, és egy kisebb cséza, amely
ben Mrs. Green és a szobalány utazott.

Mintha egy cigánykaravánt vezetett volna át a Skót 
felföldön.

Daisy mozgást észlelt a tónál, és a parton megpillan
totta a Gordonokat. Hát ússzanak csak, szegény ördö
gök! Talán a víz leoldja róluk a szutyok egy részét, mi
alatt az ő emberei a kerék javításán szorgoskodnak. 
Mennyit is fizettek ennek a három csirkefogónak?

— Nem kényszeríthetnek arra, hogy itt letáboroz
zunk — jelentette ki Belinda, aki vadul legyezte magát. 
— Hiszen itt fedezék sincs! Martalócok és tolvajok ké
nyénekkedvének szolgáltatjuk ki magunkat!

— Az ég szerelmére, Belinda, kérlek, hallgass! — nyög
te a kimerült Daisy. — Épp elég ideje öntöd már rám a 
panaszaidat, hogy azt mondhassam: elég volt! Kínos 
helyzetünkön nem tudunk változtatni. Itt vagyunk. Túl 
fogjuk élni. Nem esik bántódásunk. Nem fognak a tol
vajok ránk támadni!

Jó néhány évvel ezelőtt, amikor Daisy ifjú asszony 
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volt, és az édesanyja már nem élt, ezért nem volt kihez 
tanácsért fordulnia, megfogadta anyai nagynénje halá
los ágyánál, hogy gondját viseli Belindának. Ennél mi 
sem lett volna természetesebb, hiszen szerette a gye
rekkori játszópajtását. Azzal azonban, mennyire lehan
goló is tud a kuzinja lenni, mindaddig nem volt tisztá
ban, amíg egyazon fedél alatt nem éltek.

Belinda nem válaszolt Daisy feddésére. Úgy tűnt, va
lamit nagyon bámul az unokatestvére háta mögött. 
A felingerelt Daisy felhorkant:

— Most meg mi van? Martalócok jöttek? — Megfor
dult, hogy lássa, mi kötötte le annyira Belinda figyel
mét, és a vér kifutott az arcából: öt, felföldi öltözékű 
alak lovagolt feléjük a hegyoldalról.

— Nem martalócok — mondta Belinda remegő han
gon. — Csempészek! Azt hallottam, hogy errefelé rejtőz
nek el.

Ettől a megjegyzéstől Daisy tüdejéből eltűnt a leve
gő utolsó molekulája is.

Hirtelen riadt kiáltozás hallatszott, amint kíséreté
nek tagjai is észrevették a lovasokat. Mintha valaki 
több sorozat lövést eresztett volna meg: az emberek 
futásnak eredtek, megragadták a holmijukat, és a tár
szekerek mögé loholtak fedezékbe.

— Lady Chatwick! — kiáltotta Sir Nevis. — Rejtőzzenek 
el a csézában!

Kirántotta a kardját, és Mr. Bellowsszal együtt szem
től szemben várta a betolakodókat, szétvetett lábbal, 
harcra készen. Belinda nyomban mozgásba lendült, el
kapta Ellis karját, aki épp sorba rendezte az összegyűj
tött kőzeteket, és a cséza felé vonszolta.

Daisy ellenben nem mozdult. A döbbenettől nem 
tudott. Szinte megbénította a félelem és az izgatottság. 
Félelmében sikoltozott volna, vagy hisztérikus nevetés
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ben tört volna ki, annyira képtelennek találta a helyze
tet: hát nem megtámadják őket a felföldi tolvajok? 
Pontosan ezt a szerencsétlenséget jósolta meg Belinda 
már az útjuk legelején.

Mégis, ahogy a szerencsétlenség eszébe jutott, meg
mozdult. Hátraperdült, hogy magához intse a három 
Gordont, de azok már nem voltak a tóparton. Elmene
kültek! El ám! A szíve a torkában dobogott, amint visz
szafordult: mármár azt várta, hogy a Gordonok a lova
sok körében tűnnek fel.

A felföldiek lelassították a hátasaikat: óvatosan kö
zelítettek. Egyikük — aki nőnek látszott — megsarkan
tyúzta poroszka lovát, és a csoport élére állt. Kalandozó 
tolvajbandákat aligha vezet egy nő, nem igaz? Akkor a 
helyzet talán nem is az, aminek látszik.

A fegyverropogástól Daisy annyira megijedt, hogy 
négykézláb rogyott le a talajra, még mielőtt ráébredt 
volna, hogy Mr. Bellows használta az elöltöltős puská
ját. Azonban célt tévesztett, és a lövés letört egy ágat 
a felföldiek csapatától jobbra álló fáról.

Az egyik lovas gyorsan az élre tört, és megragadta a 
poroszka állat nyergét, mielőtt a nő egyenesen a sörét
záporba lovagolt volna, és a kantárt erősen megrántva 
megállásra késztette.

— Az ég szerelmére, tegye le a fegyvert! — ordította 
angolul. — Az ördögbe is, a végén még lepuffant valakit!

Mr. Bellows ráfogta a fegyverét a lovasra.
— Sem az útonállókból, sem a Jakabpártiakból nem 

kérünk, uram! Ha nem folytatja az útját, egyenesen a 
szeme közé célzok!

Daisy magához tért, és nekilódult, azzal a kissé kö
dös elképzeléssel, hogy az oldalára dőlt hintóban keres 
menedéket. Megállt azonban a kocsis ülésénél, és a 
lábtartón átkukucskálva azt látta, hogy egy újabb férfi 
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csatlakozik a csoport elején állóhoz, és skót nyelven 
szól hozzá.

Az első férfi mély és halk hangon felelt. Erre a két 
másik lovas felnevetett. Ő azonban megőrizte a ko
molyságát. Magas férfi volt, aki higgadtan, büszke te
kintettel ült a nyeregben, és metsző pillantását egye
nesen Sir Nevisre és Mr. Bellowsra függesztette. Jó fejjel 
látszott magasabbnak a többieknél. Széles vállú volt, 
előreugró állú, sűrű gesztenyeszín haját a tarkóján fog
ta össze. A megjelenése olyan erőtől duzzadó volt, 
olyan lehengerlően férfias, hogy Daisy maga sem tudta, 
a páni félelemtől vagy a teljes elragadtatottságtól gyor
sulte fel a vérkeringése az ereiben. Ez a fickó erősebb
nek látszott bárki férfiembernél, akivel életében valaha 
találkozott, mintha kizárólag neki volna köszönhető, 
hogy a gránitból ezeket a hegyeket kifaragták.

Daisy testén végighullámzott valami heves és forró, 
amitől a lélegzete is csaknem elakadt, mozdulni meg 
végképp nem bírt.

A férfi most a lóháton ülő nőhöz beszélt, aki látha
tóan nem is figyelt rá, már abból ítélve, ahogy a pillan
tását elkapta róla, és dühösen felelt neki.

— Márpedig azt teszed, leány, amit mondok! — kö
zölte a férfi félelmetesen nyugodt hangon. — Csak gyá
va férfiak lődöznek előzetes figyelmeztetés nélkül és 
vaktában.

A nő valamit mormogott, de megfordította a lovát, 
és besorolt a férfiak mögé.

A magas férfi a csizmájával oldalba bökte a lovát, de 
a pillantását le nem vette volna Mr. Bellowsról és a 
fegyveréről.

— Ne merjen közelíteni! — figyelmeztette Mr. Bel
lows, majd körbepillantott. — Hol vagytok, Gordonok? 
Miért nem tesztek semmit sem? — kiáltotta.
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A férfi felnevetett.
— A Gordonok ugyan nem fognak segíteni! — Az egyik 

lovas mondott valamit, mire a többiek is kacagtak. 
Cseppet sem riadtak meg Mr. Bellows fegyverétől vagy 
attól, hogy létszámban alulmaradtak, döbbent rá Daisy, 
akinek a szíve zakatolt a bordái mögött. Inkább vicces
nek találták.

Egyszer csak a magas férfi balra fordította a fejét. 
Pillantását követve Daisy látta, hogy a kocsisok az 
egyik társzekér mögé kúsztak, kezükben muskétával. 
A skót hangosan felsóhajtott, amikor a kocsisok egye
nesen rá céloztak.

— Nem vagyunk útonállók! — közölte nyersen. — Te
gyék le a fegyvereket, világos? Nem akarom megölni 
magukat ezen a szépnek induló délutánon. — Lecsusz
szant a lováról. Daisy kíséretének mindegyik tagja egy 
lépést hátrált.

Leszámítva őt magát; ő ugyanis valamiképp elve
szíthette a józan eszét. Kínosan tudatában volt annak, 
hogy fedezéket kellene keresnie, el kellene Ellist búj
tatnia, eszközt keresni, amivel magamagát megvédheti 
— csakhogy képtelen volt levenni a szemét a fizikailag 
tökéletes férfi eme példányáról. Nyers vágyakozás fu
tott végig a testén, amihez foghatót még soha nem ér
zett, miközben alaposan szemügyre vette az előtte álló 
jelenséget, aki a kesztyűjét húzta le éppen, miközben 
testsúlyát az egyik lábáról a másikra helyezte át. Nem 
volt hagyományos értelemben jóképű. Tulajdonkép
pen jó külsejű, vélte Daisy, de a megjelenése, a tartása 
és a belőle sugárzó magabiztosság elbűvölte.

Testét tartán gyapjúszövet borította, két formás és 
izmos lábszárán pedig pirosfehér kockás szövetből 
készült térdzoknit viselt, amelyet térd alatt harisnya
tartóval rögzített. Valóban magas volt, de nem feltű
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nően, és inas, de keménykötésű is. Az arca borotvált, 
a haja azonban rendetlennek tűnt, bár a tarkóján ösz
szekötve viselte. Rendkívül higgadt viselkedése ellené
re érzékelhető erőt sugárzott.

Ha valahol másutt vannak, az asszony bizonyára a 
legyezője mögé bújik. Csakhogy most az ájulás kerül
gette. Megdöbbent, milyen heves fizikai reakciót vál
tott ki belőle ez a férfi, aki — tudomása szerint — gyil
kos, csempész vagy tolvaj is lehet, erre ő meg, buta 
tyúk, a félelem és a vágy őrületében arra gondol, hogy 
még soha nem bűvölte el ennyire férfiember.

A skót közben levette a kesztyűjét, és belerejtette a 
kockás tartánszövet egyik hajtásába. Könnyedén lép
kedett Mr. Bellows felé, mialatt Sir Nevis egyre csak ke
ringett körbe, kivont karddal, támadásra készen.

— Mi Diah, istenemre, nem ártana, ha körülnézné
nek! — mondta a skót. — Láttak már bőrcsizmás hölgyet 
és urakat, akik hintókat rabolnak ki? Ráadásul itt? Ahol 
teremtett lélek sem lakik? — Az izmos karjával az érin
tetlen táj felé mutatott. — Se jakobiták, se útonállók 
nem vagyunk. De ha azok volnánk, az Invernessbe ve
zető út mentén lenne a helyünk, nem pedig itt, ahol 
kevesen járnak.

Daisy számára ez teljesen észszerű magyarázatnak 
tűnt. Hinni akart ennek a férfinak, de gyakorlatias lelke 
arra figyelmeztette: előre eltervezett helyzettel állhat 
szemben. Talán épp a Gordonok vezették erre ezeket a 
lovasokat, hogy kirabolhassák a társaságot. Szíve a ve
szély valószínűségétől egyre szaporábban vert, a léleg
zete akadozott. De még mindig nem rejtőzött el: óvato
san a cséza mögé került, miközben Mr. Bellows 
idegesen a férfira irányította a fegyverét.

— Azzal bíztak meg minket, uram, hogy védjük meg 
Lady Chatwicket és a fiát, és nem habozunk értük az éle
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tünket is feláldozni, ha szükséges. Ne közelítsen! — Mr. 
Bellows keze remegett.

Ha ezek a skótok egy gyékényen árulnak azokkal az 
alávaló Gordonokkal, máris létszámfölénybe kerülnek. 
Megdermesztette a gondolat, hogy akár tucatszám is 
lejöhetnek a hegyről, hogy kifosszák őket, miként azt 
Belinda előre megjósolta.

— Csak segíteni akarunk, világos? — kérdezte a ma
gas férfi. Az ő kiejtése nem volt annyira idegen, mint a 
Gordonoké. Inkább úgy hangzott, mintha volna a be
szédében egy angolos árnyalat.

Vállig felemelte a karját, bizonyítandó, hogy nincs 
nála fegyver.

— Nem áll szándékunkban bántani önöket. Erre a 
szavamat adom mint a Skótfelföld szülötte és mint 
úriember. — Nem remegett a hangja, és látszólag nem 
dúlta fel a helyzet. Inkább türelmetlennek tűnt, mint 
aki már várja e találkozás végét.

— És azt várja, hogy ezt el is higgyük? — vágott vissza 
Mr. Bellows.

— Nincs közöttünk senki, aki ennyi dobozt és utazó
ládát magával akarna cipelni ezen az úton.

A férfi mögötti egyik lovas skót gael nyelven mon
dott valamit, és akkor Mr. Bellows elkövette azt a hibát, 
hogy rápillantott. A magas skót erre szemvillanás alatt 
előrelendült, és olyan gyorsan nyúlt a puskacső felé, 
hogy félelmében Daisy felnyüszített. Kirántotta a fegy
vert Mr. Bellows kezéből, és egyetlen mozdulattal meg
pörgetve egyenesen Mr. Bellowsra fogta.

— Ugye most már szól a társainak, hogy tegyék le a 
fegyvert? — kérdezte halálosan nyugodt hangon.

Daisy úgy érezte, bármelyik pillanatban a fia bizton
ságáért kell majd alkudoznia, és kétségbeesetten pró
bált rájönni, mitévő legyen. Keresse meg, és ketten sza
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ladjanak el a tóhoz? A cséza felé pillantott, amelyben 
ott lapult Ellis, és látta, hogy Mr. Green tétován feleme
li a puskáját, hogy célozzon vele. Épp ő, az uradalmi 
főkertész, aki valószínűleg soha nem célzott még egy 
embertársára sem!

— Ne! — kiáltotta önkéntelenül, és meglepődött, 
mennyire kétségbeesett a hangja. — Figyeljenek rám! 
Kérem, tegyék azt, amit ez a férfi mond!

A magas skót le sem vette a szemét Sir Nevisről.
— Hallgasson az úrnőjére!
— Kérem, asszonyom, haladéktalanul üljön be a hin

tóba! — kiáltotta Sir Nevis.
— Ha ezek az emberek ki akartak volna rabolni ben

nünket, nem tették volna már meg? — tette fel a kér
dést Daisy, aki megbotlott a cséza vájta keréknyomok
ban, miközben óvatosan a hintó felé lépdelt, és bármit 
megtett volna, hogy a konfliktust elkerülje. — Vajon fel
bérelt embereink nem avatkoztak volna közbe? Szerin
tem igazat beszél.

— Íme, az észszerűség hangja — mondta vontatottan 
a skót.

Daisy viselkedésében észszerűségről szó sem lehe
tett, sejtelme sem volt ugyanis a férfiak szándékairól, 
és csak azért szólalt meg egyáltalán, mert mindenáron 
el akarta kerülni a vérontást. — Kérem, Sir Nevis, paran
csoljon rá az embereire, hogy változtassanak az irány
zékon! — esdekelt. — Nem akarunk semmi kellemet
lenséget.

Sir Nevis arca megnyúlt ugyan, de kissé elfordította 
a fejét, és odabiccentett a férfiaknak, akik lassan és 
gyanakodva leeresztették a fegyverüket.

A magas skót vigyorgott, aztán fél kézzel megfor
gatta a muskétát, hogy a puskatus kifelé forduljon, 
majd visszaadta Mr. Bellowsnak.
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— Akkor most segíthetünk megjavítani a kereket? — 
kérdezte, mintha legalábbis nem sistergett volna fe
nyegető feszültség a két csoport között. Mintha alig 
néhány perccel korábban nem féltette volna valameny
nyiük az életét.

— Szükségtelen! — válaszolta fahangon Sir Nevis.
A magas skót közönyösen vállat vont.
— Na, jó. Amúgy sincs kedvünk a meleg nyári nap

sütésben bajlódni. — Megfordult, mint aki indulni ké
szül, de meglátta Daisyt, és elbizonytalanodott. Kette
jük pillantása összefonódott.

Daisy légzése felgyorsult. Elsőre azt súgták neki az 
ösztönei, hogy hátráljon, vagy szaladjon el. Másodszor
ra azután minden megváltozott: a férfinak ugyanis fel
tűnően kék szeme volt. Égszínkék! Az asszony nyom
ban ellépett a hintótól, két, izzadó tenyerét pedig a 
ruhája elejére szorította.

A férfi tüzes pillantása lassan végigfutott a testén, 
a tekintete fáklyaként perzselte a bőrét, mialatt a ru
hája minden részletét szemügyre vette, sőt még az 
alóla kikandikáló cipője orrát is. Azután a pillantása el
indult visszafelé, megállt a kebleknél, ahol szégyente
lenül elidőzött, végül az arcánál kötött ki.

Daisy zavarában a kézfejével megtörölte a homlo
kát, miközben azon morfondírozott, vajon piszkosnak 
és elgyötörtnek látszike.

A férfi olyan arcátlanul és könyörtelenül bámulta, 
hogy az asszony zavarában elmosolyodott.

— Köszönjük az ajá...ajánlatát — dadogta. Ugyan mit 
lehet ilyen helyzetben mondani?

A férfi tovább bámulta.
— Kérem, asszonyom, szíveskedjék a kísérőjével a 

hintóban elhelyezkedni — esedezett Sir Nevis.
— Rendben van — nyugtatta meg Daisy, de nem moz
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dult, még akkor sem, amikor Belinda a nevét kiáltotta. 
Képtelen volt a szemét levenni a skót fickóról.

— Kicsoda ön? — kérdezte a férfi hirtelen.
— Hogy én? — kérdezett vissza elég bután az asz

szony, de aztán összeszedte magát, előrelépett, a ke
zét is előrenyújtotta, és pukedlizett, ama homályos fel
tevés alapján, hogy ha minden más csődöt mond, talán 
az udvariasság segít. — Elnézését kérem! Lady Chatwick 
vagyok. — Felpillantott, a kezét még mindig előrenyúj
totta. A skót morcosan nézett rá. Láthatóan nem állt 
szándékában a neki nyújtott kezet elfogadni.

Daisy kényszeredetten kiegyenesedett. Most már 
egészen biztos volt abban, hogy soha életében nem 
látott ennyire kék szempárt, amely a kora tavasz egyik 
napját idézte.

— Hálásan köszönöm, hogy segítséget ajánl. Nagy 
távolságot tettünk már meg, de ezekhez foghatóan 
rossz utakon még nem jártunk.

A férfi szeme fenyegetően összeszűkült, és egy lé
pést tett az asszony felé. Majd még egyet. Félrefordítot
ta a fejét, úgy tanulmányozta, mintha hozzá fogható 
teremtmény még soha nem került volna a szeme elé.

— Mit keres egy angol nemesasszony e hegyek kö
zött? — kérdezte gyanakvással a hangjában.

— Auchenardba tartunk — felelte Daisy. — Ott van egy 
vadászház...

— Tudom, hogy mi van ott — vágott közbe a férfi. 
— Csak az üzekedő szarvasbikák járnak Auchenardba. 
Ugyan mi keresnivalója lehet ott önnek?

Daisy meghökkent az otromba megjegyzés hallatán.
— Nos, hát Auchenard már a fiam tulajdona, ezért 

gondoltam azt, hogy látnia kell.
A férfi összeráncolta a szemöldökét, mint aki nem hisz 

neki. A pillantása Daisy szájára tévedt, és ott el is időzött.
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Az asszony vére forrt, és rózsásra festette az arcát. 
Idegesen egy hajfürtjét babrálta a tarkóján.

— Volna szíves elárulni a nevét, kérem?
A férfi lassan felemelte a fejét.
— Arrandale — mondta.
— Arrandale — ismételte utána az asszony.
A férfi ekkor hirtelen ismét előrelépett, és olyan kö

zel került hozzá, hogy Daisynek hátra kellett vetnie a 
fejét, ha fel akart rá nézni.

— Lépjen hátra! — ordította Sir Nevis, de a skót ügyet 
sem vetett rá.

Daisy szíve hevesen dobogott a mellkasában. Tisz
tán látta maga előtt a sötét szakáll árnyékát, és a férfi 
szemét övező sötét pillákat. Az orra tövében a heg vo
nalát, a másikat pedig az állán. A száját is megnézte, a 
duzzadt ajkait.

— Nem kellett volna idejönnie — mondta halkan. — Ez 
az ország nem biztonságos a sassenach* asszonyok és 
gyerekek számára. Javítsák meg a kereket, forduljanak 
meg, és induljanak vissza, a tenger felé.

— Már megbocsásson, de... — pislogott Daisy.
A férfi hirtelen sarkon fordult, odament a lovához, 

és felült rá. Valamit mondott a többieknek, és aztán 
ellovagoltak abba az irányba, ahonnan Daisy és a kísé
rete álló nap kínlódva haladt előre.

Percekbe telt, mire az asszony ismét levegőhöz ju
tott. Döbbenten meredtek egymásra Sir Nevisszel, aki 
nagy sokára kiadta az utasítást:

— Lássatok hozzá a kerék javításához! Mégpedig ha
ladéktalanul.

— Mi történt? — kiáltotta Belinda Daisy háta mögül. 
— Hová tűntek?

* angol (skót gael)
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— Örüljön, asszonyom, hogy eltávoztak, és nem tet
tek kárt sem a pénztárcájában, sem az erényében — 
mondta haragos arccal Sir Nevis, majd megperdült, és 
elindult, hogy segédkezzen a kerék megjavításában.

Belinda a kuzinja hátára tette a kezét.
— De hiszen te reszketsz! — állapította meg. — Nyu

godj meg, Daisy! Elmentek, és nem vagy veszélyben... 
legalábbis egyelőre.

Csakhogy Daisy nem félelmében reszketett, hanem 
azért, mert még soha nem babonázta meg ennyire 
egy férfi.


