
s a r a h
m a c l e a nEgy igazi lady nem szivarozik, a lovat nem férfi módra üli meg, 

nem foglalkozik vívással és nem is párbajozik. 
Ezenkívül nem lő pisztollyal és nem kártyázik férfiklubban.

Lady Calpurnia Hartwell mindig betartotta ezeket a szabályokat, 
de végül is mi értelme volt ennek? Még mindig nincs férjnél, 

és enyhén szólva elégedetlen a helyzetével. 
De most megfogadta, hogy végre élvezni fogja az életet!

De ahhoz például, hogy végigtáncoljon egy bált 
vagy szenvedélyesen csókolózzon, kellene egy megfelelő partner is. 

Egy olyan férfi, aki mindent tud a szabályszegésről. 
Például az elbűvölően vonzó Gabriel St. John Ralston márki, 
akinek épp olyan rossz a híre, mint amilyen bűnös a mosolya.

Ha Lady Calpurnia nem vigyáz, akkor éppen 
a legfontosabb szabályt fogja megszegni: akik az élvezeteket keresik, 

azoknak soha nem szabad reménytelen szerelemre lobbanniuk…

Mélyedj el! Kapcsolj ki! Légy jelen! 

Felnőtteknek ajánljuk!

Sarah MacLean
Rhode Islanden nőtt fel.  

Már gyerekként megszállottja volt 
a történelmi szerelmes regényeknek, 
és nagyon fájlalta, hogy nem néhány 

évszázaddal korábban született. 
A fiatal írónő a neves Harvard 
Egyetemen szerzett diplomát, 

mielőtt tollat ragadott, 
és megírta első könyvét.

Sarah jelenleg New Yorkban él 
férjével és kutyájukkal, és elképesztően 

nagy szerelmes regény gyűjteménye van. 
Bevallottan nagy rajongója 

a Twitternek és a Facebooknak. 
Weboldalának címe: 

www.macleanspace.com.   
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Mindenki ismeri a szabályt, 
hogy egy tisztességes fiatal lady 

nem lopózik be egy rossz hírű márki otthonába, 
szenvedélyes csókot követelve tőle.

Ám Lady Calpurnia Hartwell minden szabályt
megszeg, hogy meghódítsa ezt a nőcsábászt…
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Arany pöttyös könyvek 
é l m é ny t  ke re s ő k n e k  –  p n t  n e ke d

Írd meg, ha tetszett! Vagy ha nem.  
– ildi@aranypottyos.hu

Itt barátokra találsz; 
még jobban szeretheted, kitárgyalhatod, 
lájkolhatod az Arany pöttyös könyveket: 

http://www.facebook.com/Aranypottyos
És bele is szólhatsz a sorozatba.

A hoditas

Olvasói vélemények:

„Ez az a könyv, 
amiért hajnali kettőig 
fennmarad az ember.” 

– Marie

„Egy »álmatlan« éjszakát 
köszönhetek a könyvnek, 

ugyanis képtelen voltam letenni. 
Nagy élmény volt, remek szórakozás.”

– Kathleen

„Végre-valahára egy hősnő, 
aki messze nem tökéletes! 

Éppen kezdett elegem lenni 
a makulátlan szupermodellekből, 

akikkel az újságok és könyvek 
manapság tele vannak.” 

– Susanne

„Jól megrajzolt hősök, 
vicces párbeszédek. Sokat nevettem közben, 

de egyes jelenetek meg is hatottak.”
– Maggie

„Utáltam, hogy vége lett, 
annyira tetszett.”

– Denise

„Kiváló választás 
egy esős vasárnap délutánra 

– szórakoztató, vicces, 
érzéki történet a szerelemről. 

Szinte egy szuszra olvastam ki.”
– Lenny

„Hiteles, életszagú, szerethető karakterek. Jó érzés olyan hősnőről olvasni, 
aki épp olyan tökéletlen, mint bármelyikünk.” – Jennifer
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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2014

S a r a h  M a c l e a n

A hódítás
tíz szabálya
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Chiarának, aki főiskolára ment,  
de nem bánta,  

hogy elloptam a könyveit.  
És a macskáját.
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Elôszó

I mmáron tagadhatatlan tény, hogy London fiatal dámái között va-

lóságos járvány terjed – a csapás már-már olyan tragikus mérete-

ket ölt, hogy a legrosszabbal kell számolni.

Mi másról is lenne szó, mint a vénlányságról.

Szép városunk rendkívül gazdag hajadonokban, akik az árnyékos ol-

dalon botorkálva nem részesülhetnek a házastársi boldogság meleg su-

garaiból, így már az is egy bűntény határát súrolja, ha a társadalom eme 

ígéretes bimbóinak nem adunk alkalmat arra, hogy kivirágozhassanak!

És ezért, kedves Hölgyolvasóink, mindannyiunk érdeke, hogy vala-

mennyien kézhez kapjuk ezen jól bevált és sokszor kipróbált praktikák 

listáját, mely megkönnyíthetné a feladatok feladatát: hogyan cserkész-

szünk be egy férjet?

A következőkben nagy szerénységgel bemutatjuk Önöknek a hódí-

tás tíz szabályát.

Gyöngyök és pelerinek

1823. június
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Townsend Park
Dunscroft, Yorkshire

L ady Isabel Townsend az ütött-kopott hallban álldogált, ab-
ban a házban, amit mindig is otthonának nevezett, és meg-

próbált úrrá lenni a fülzúgásán. Bizalmatlanul méregette a szikár, so-
vány férfit, aki most ott állt előtte.

– Szóval önt az apám küldte?
– Pontosan.
– Meg tudná ismételni még egyszer, amit az imént mondott? – 

kérdezte Isabel, abban reménykedve, hogy biztosan csak rosszul hal-
lotta, amit ez a roppant mód hívatlan vendég az előbb kiejtett a szá-
ján.

A férfi olyan visszataszító módon mosolygott, hogy Isabel szinte 
émelyegni kezdett. 

– Nagyon szívesen.
Ezt a kevés szót is olyan élvezettel nyújtotta el, hogy azok már 

szinte minden teret betöltöttek közöttük. 
– Mi vőlegény és menyasszony vagyunk.
– És ön a mi szó alatt vajon kit is ért?
– Önt értem – és magamat. Össze fogunk házasodni.
Isabel megrázta a fejét. 
– Sajnálom, de mi is az ön becses…
A férfinak úgy tűnt, rosszulesik, hogy Isabel a bemutatkozáskor 

nem szentelt neki kellő figyelmet.
– Asperton – mondta pikírten. – Lionel Asperton.
Isabel elhatározta, hogy később, nyugodt körülmények között 

ezt a pompázatos nevet ráérősen ízlelgetni fogja. De most a férfival 
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kellett leszámolnia. Aki egyébként nem is tűnt olyan nagyon ravasz-
nak. Nem is csoda, apja barátai ritkán tűntek ki intelligenciájukkal.

– És ez hogyan alakult így, hogy mi jegyesek vagyunk, Mr. As-
per ton?

– Megnyertem magát.
Isabel becsukta a szemét, és megpróbálta megőrizni a nyugalmát, 

leplezni a benne fellobbanó dühöt és szégyent – melyek őt ilyen-
kor mindig ellepték. Nyugodtan viszonozta a férfi vizenyős pillan- 
tását. 

– Ön megnyert engem?
– Meg bizony. Az apja önt tette fel tétre. 
A férfiban még annyi illendőség sem volt, hogy egy kis zavart 

színleljen.
Isabel fújt egyet, hogy némileg úrrá legyen a haragján. 
– Mennyi volt a tét?
– Száz font.
– Nahát, az is több mint a semmi.
Asperton ezt a különös megjegyzést egy legyintéssel elintézte és 

közelebb lépett. Mosolya jelezte, hogy teljesen biztos a dolgában.
– Nyertem, ön pedig az enyém. Ez így jogszerű – mondta. Kezét 

Isabel felé nyújtotta, és megsimogatta a lány arcát. Ezután suttogóra 
vette. – Jól fogjuk magunkat érezni mind a ketten.

A lány mozdulatlanul állt, próbálta visszafojtani azt az irtózatot, 
ami elfogta. 

– Ebben én nem lennék olyan biztos.
A férfi előrehajolt, Isabel pedig megbabonázva nézte a száját, pi-

ros, viaszosan csillogó ajkát. Akaratlanul is hátrahőkölt, amikor 
Asperton újra megszólalt:

– Akkor másképp kell jobb belátásra bírnom magát.
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Tolakodó közelsége elől addig manőverezett, míg egy régi, el-
nyűtt fotel nem került kettejük közé. Asperton villámló szemmel 
próbálta becserkészni.

Úgy tűnik, hogy szeret vadászni.
Isabel tudta, hogy a jelenetnek ezen a ponton kell véget vetnie.
– Attól tartok, hogy fölöslegesen tett meg egy ilyen hosszú utat, 

Mr. Asperton. Tudja, én már réges-rég nagykorú vagyok és az apám-
nak… – ennél a szónál megtorpant, valahogy kellemetlen utóíze 
volt – tudnia kellett volna, hogy engem nem lehet csak úgy nye-
reményként felkínálni. Ez soha nem működött és ezúttal sem fog.

Asperton szeme tágra nyílt a csodálkozástól.
– Micsoda? Már korábban is csinált ilyet az apja?
Nem is egyszer.
– Jól látom, hogy maga teljesen tisztességesnek tartja, ha valaki a 

lányát teszi tétre, de az már sérti az érzékenységét, hogy ez korábban 
már többször is előfordult?

– De még mennyire! – hápogott Asperton.
Isabel hunyorogva méregette állítólagos jegyesét.
– De miért?
– Mert az apja akkor adós marad! 
Ez az ember minden kétséget kizáróan az apja ismerőse.
– Ha ön szerint a helyzet csupán emiatt tarthatatlan… – Isabel 

sarkon fordult és szélesre tárta az ajtót. – Ahogy az imént mond-
tam, nem ön az első. Pontosabban ön a hetedik, aki azt állítja, hogy 
a menyasszonya vagyok. – Elképedt arckifejezését látva nem tudott 
nem mosolyogni. – Ilyenformán pedig sajnálatos módon ön lesz a 
hetedik, aki feleség nélkül hagyja el Townsend Parkot.

Asperton hirtelen egymásutánban kinyitotta, majd becsukta a 
száját. Húsos ajkai pontyra emlékeztették Isabelt.
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Ötig számolt.
A többségük már azelőtt felrobbant, hogy eljutott volna ötig.
– Ezt nem hagyom annyiban! Feleséget ígértek nekem! Egy gróf 

lányát! – Magas orrhangon kezdett beszélni. Ilyen hangon valahogy 
mindig azok a kellemetlen semmirekellők hadováltak, akik az apja 
cimborái voltak.

Már több mint egy fél évtized is eltelt azóta, hogy az apját utoljá-
ra látta.

Karba tette a kezét és próbált nagyon együtt érzően pislogni.
– El tudom képzelni, hogy nem kevés hozományról is szó esett, 

ugye?
A férfi szeme felcsillant, mint aki örül, hogy végre megértették.
– Pontosan.
Majdnem megsajnálta. Majdnem.
– Nos, attól tartok, hogy e tekintetben is ki kell hogy ábrándít-

sam. – A férfi a homlokát ráncolta. – Kér egy teát?
Isabel valósággal látni vélte, hogy a férfi fejében a fogaskerekek 

milyen lassan forognak.
– Nem! Nem kérek teát! Feleségért jöttem és esküszöm, hogy 

csak feleséggel fogok innen elmenni! Méghozzá önnel!
Isabel próbálta megőrizni az önuralmát, sóhajtott, és így szólt:
– Pedig reméltem, hogy eddig a pontig nem jutunk el.
A férfi félreértette a szavait, és kidüllesztette horpadt mellkasát.
– Ezt el tudom képzelni. De addig nem teszem ki innen a lábam, 

míg nem kapom meg a feleséget, akit megígértek nekem! Ön már 
hozzám tartozik! A jog szerint!

Ezzel nekiesett. Mindig ez történt. Kitért, a férfi pedig a nyitott aj-
tón keresztül kirepült a hallba.

Ahol már várta három nő.
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Isabel nézte, ahogy felegyenesedett. A nők ekkor, akár a jól ki-
képzett katonák mintegy sorfalba rendeződtek, védőfalat képez-
tek a férfi és a bejárat között. Efféle nőket még biztosan nem lá-
tott.

Már ha egyáltalán észrevenné, hogy nőkkel van dolga.
Isabelnek mindig is az volt a véleménye, hogy a férfiak hajlamo-

sak csak azt látni, amit látni akarnak.
Nézte, ahogy a férfi pillantása a szakácsról a lovászra, a lovászról 

a komornyikra vándorol.
– Mégis mi ez az egész? – mordult rá Isabelre.
A lovász összetekert lovaglóostorát a bricsesznadrágjához ütötte. 

A tompa puffanástól Asperton összerándult.
– Nagyon nincs ínyünkre ez az emelt hang, ahogy a hölggyel be-

szél, sir.
Isabel nézte, ahogy a férfi keszeg torkában az ádámcsutkája fel-le 

vándorol.
– Ö… én…
– Nos, ahogy a helyiséget elhagyta, teljesen nyilvánvaló, hogy 

nem úriember. – A szakácsnő súlyos sodrófájával a fogadószoba aj-
taja felé mutatott.

A férfi Isabelhez fordult, aki csak vállat vont.
– Bizonyára nem akarta ilyen stílusban rávetni magát Lady Isa-

belre – mondta a komornyik, aki kifogástalan öltözékben a szab-
lyája pengéjét vizsgálta. Isabel direkt nem nézett oda, ahol a régi, 
minden bizonnyal teljesen tompa szablya még az előbb lógott.

Hármójuknak jó érzékük volt a drámai előadásokhoz.
– Én… dehogy!
Az ezt követő csendben Isabel csak arra várt, hogy Mr. Asperton 

homloka gyöngyözni kezdjen az izzadságtól. Nézte, ahogy a mellkasa  
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egyre gyorsabban emelkedett és süllyedt, és csak ekkor döntött úgy, 
hogy beavatkozik.

– Mr. Asperton éppen távozni készült – mondta segítőkészen. – 
Nem igaz, sir?

A férfi idegesen bólintott, továbbra is megbabonázva nézte Kate 
lovaglóostorát, amivel az lassan, fenyegetően köröket írt le.

– De, persze.
– Nem hiszem, hogy bármikor újra megtisztelne bennünket láto-

gatásával, nemdebár, sir?
A férfi egy jó ideig nem válaszolt. Csak amikor Kate a lovaglóostort 

nagy puffanással a földre ejtette, riadt fel a transzból és a fejét rázta.
– Nem, nem hinném.
Isabel csodálkozva nézett és a hangja suttogásba ment át.
– Nem hiszi? Szerintem biztos benne, sir.
Jane a szablyája hegyét a márványpadlóhoz koppantotta, ami a 

nagy, üres helyiségben hangosan visszhangzott.
A férfi a torkát köszörülte.
– Természetesen biztos vagyok benne. Nem. Nem jövök vissza.
Isabel erre mosolygott, szélesen és barátságosan.
– Ez remek. Biztos vagyok benne, hogy egyedül is kitalál. – Az aj-

tóra mutatott, amely mellett a három nő állt sorfalat.
– Ég önnel, Mr. Asperton!
Ezzel visszament a fogadószobába, bezárta maga mögött az ajtót, 

és még éppen időben ért az ablakhoz, hogy lássa, amint a hórihor-
gas férfi lefelé rohan a kúria lépcsőjén, felpattan a lovára és olyan 
fejvesztve lovagol el, mintha a pokol kutyái üldöznék.

Nagyot sóhajtott.
És csak ezután engedett szabad folyást a könnyeinek.
Az apja őt tette fel tétre.
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Megint.
Az első alkalom fájt neki a legjobban. Azt hihetné az ember, hogy 

időközben már hozzászokott, de mégis minden alkalommal fájda-
lom járta át.

Mintha azt hinné, hogy egyszer másképp lesz minden. Hogy a 
Lottólordból végre visszaváltozik igazi apává.

Mintha egyszer szerethetné végre és törődne vele.
Egy pillanatig megengedte magának, hogy az apjára gondoljon. 

A Lottólordra. A férfira, aki képes volt arra, hogy a feleségét és a 
gyerekeit vidéken hagyja, azért, hogy ő Londonban pazarló, kicsa-
pongó életet élhessen. Az a férfi, aki semmivel és senkivel nem tö-
rődött: sem a felesége halálával, sem azzal, hogy az összes cseléd 
lelépett, akik egy nappal sem akartak tovább fizetés nélkül dolgozni. 
Nem beszélve a lánya számolatlanul küldött leveleiről, amelyekben 
könyörgött neki, hogy jöjjön vissza Townsend Parkba, és óvja meg 
a pusztulástól az egykor virágzó birtokot, ha nem is az ő kedvéért, 
de legalább a fia, az örököse miatt.

Egyszer valóban visszajött…
De nem, arra nem is nagyon akar visszagondolni.
Az apja. A férfi, aki az anyját megfosztotta minden életkedvétől, 

aki miatt az öccse azt sem tudja, mi az, hogy apa, hiszen a távozása-
kor alig volt egyéves.

Ha nem hagyta volna cserben a családját, akkor Isabelnek nem 
kellett volna felelősséget vállalnia Townsend Parkért. De ő fel-
nőtt a kihíváshoz és mindent megtett, amire csak képes volt, hogy 
megmaradjon a ház és ennivaló kerüljön az asztalra. A birtok már 
réges-rég nem volt jövedelmező, a lakóit és bérlőit azonban még a 
felszínen tudta tartani, míg az apja a birtokból származó minden 
jövedelmet az utolsó pennyig botrányos tevékenységeire költötte.
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Mindig volt mit enniük, a Lottólord borzasztó híre pedig távol 
tartotta a látogatókat. Az elit kíváncsi tekinteteitől távol Isabel saját 
belátása szerint tudta működtetni és lakókkal benépesíteni a főépü-
letet és a gazdasági épületeket.

Ami viszont nem tartotta őt vissza attól, hogy időnként azt kí-
vánja, bárcsak minden másképp lenne.

Mennyire szeretett volna úgy élni, ahogy egy gróf lányához mél-
tó. Arról álmodozott, hogy bárcsak gondtalanul nőhetett volna fel, 
abban a tudatban, hogy egyszer felragyog az ő csillaga és úgy udva-
rolnak neki, ahogy a nagykönyvben meg van írva: egy olyan férfi, 
aki önmagáért szeretné és nem egy szerencsejátékban nyerné meg 
őt, mint nyereményt.

Azt kívánta, hogy bárcsak ne lenne ilyen borzasztóan egyedül.
Nem mintha a kívánságai bármikor megvalósultak volna.
Amikor hallotta, hogy mögötte valaki halkan kinyitja az ajtót, 

majd becsukja, önironikusan felnevetett és letörölte a könnyeket 
az arcáról. Amikor megfordult, Jane okos tekintetével találkozott a 
pillantása.

– Nem kellett volna megfenyegetned.
– Megérdemelte – mondta a komornája határozottan.
Isabel bólintott. Aspertonnak az apja miatt is meg kellett bűn-

hődnie. Erre megint könnyes lett a szeme, de visszafojtotta a sírását.
– Gyűlölöm – suttogta.
– Tudom – mondta Jane, és nem mozdult az ajtóból.
– Ha most itt lenne, akkor meg tudnám ölni.
Jane bólintott.
– Úgy tűnik, hogy erre már nem lesz szükség. – Egy levelet mu-

tatott. – Isabel, a gróf… a gróf meghalt.
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1. fejezet

K edves Olvasónk, vajon mit érnének ezek a leckék egy olyan po-

tenciális lord nélkül, akit valóban érdemes levadászni? Olyan 

úriember nélkül, akinél bevethetnénk szorgalmasan megszerzett isme-

reteinket? A válasz természetesen az, hogy szinte semmit.

De vajon nem mondhatjuk szerencsésnek magunkat, hogy szép vá-

rosunk oly gazdag a legjobb és legragyogóbb férfiakban, sármőrökben 

és rajongóikban, valamint valóságos kincsesládája a vagyonos és háza-

sulásra vágyó független férfiaknak, akik magányosan róják utcáinkat, 

és már csak egy feleség után áhítoznak?

Rémisztő feladatnak tűnhet, hogy egyedül rábukkanjunk az úriem-

berek eme pompás példányaira, de ne csüggedjen, drága Olvasónk! Mi 

már elvégeztük Ön helyett ezt a munkát és átfésültük a várost olyan 

lordok után kutatva, akik a legérdemesebbek az Ön értékes, szabadon 

szárnyaló figyelmére.

Szenteljük tehát figyelmünket annak a férfiúnak, aki az elejtendő 

férfiak listáján az első helyen szerepel…

Gyöngyök és pelerinek

1823. július
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A z utolsó csepp az volt a pohárban, hogy a szőkeség rákacsin-
tott, miközben az italát töltötte. 

Lord Nicholas St. John halkan szitkozódott és még mélyebbre 
süppedt a foteljában. Ki gondolta volna, hogy London női lakosai 
teljesen megbolondulnak attól, hogy egy ostoba női magazin vala-
kit a legkívánatosabb férfinak minősít?

Eleinte még szórakoztatónak találta. Aztán jöttek az első meghí-
vások. St. Jamesben lévő házában alig ütötte el az óra a kettőt, ami-
kor Lady Ponsonby toppant be váratlanul, állítólag azért, hogy taná-
csot kérjen egy nemrég Dél-Olaszországból hozatott szoborral kap-
csolatban. Egy olyan kellemetlen nőszemély, mint Lady Ponsonby 
csak egy okból jöhetett egy független férfi házába, és Nick biztos 
volt abban, hogy ez az ok Lord Ponsonbynél nem találna megér-
tésre.

Ezért is menekült el otthonról. Először a Királyi Régiségkutató 
Társaság könyvtárában sáncolta el magát, ahol senki nem hallott a 
női magazinokról, az pedig végképp kizárt volt, hogy bárki olvasta 
volna őket. Sajnos a lap firkásza alapos munkát végzett, mert alig 
telt el egy óra és egy inas már közölte vele, hogy négy, különböző 
korú és rangú hölgy szeretné véleményeztetni a márványszobrocs-
káit, és ragaszkodnak ahhoz, hogy Lord Nicholas személyesen fog-
lalkozzon velük.

Nick már a gondolatba is beleborzongott.
Busásan fizetett az inasnak diszkréciójáért, és innen is kereket 

ol dott, ezúttal igen méltatlan módon, az épület hátsó bejáratán ke-
resztül. Egy szutykos mellékutcába jutott, amely aligha javíthatott 
a hangulatán. Mélyen a homlokába húzott kalappal vergődött el 
újabb menedékéhez, a Kutya és galamb fogadóhoz. Már órák óta itt 
bujdokolt egy sötét sarokban.
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Másképpen kifejezve csapdában csücsült.
Ha egy vonzó pincérlány szép szemeket meresztett rá, rendszerint 

örömmel vette szemügyre a bájait. De ez a bizonyos szőkeség ezen a 
napon már nemének tizennegyedik képviselője volt, aki Nick bája-
it vette teljesen leplezetlenül szemügyre, és lassan kezdett elege len-
ni. Mogorván bámult először rá, aztán a sörére és egyre ingerültebb 
és bosszúsabb lett.

– El kell tűnnöm ebből az átkozott városból!
Az asztal másik végén felhangzó mély, dörgő nevetés egy cseppet 

sem vidította fel.
– Egy percig se hidd, hogy ha akarnálak, ne tudnálak visszakül-

deni Törökországba – morogta Nick.
– Ne tedd! Nem szívesen hagynám ki ennek a vígjátéknak az 

utolsó felvonását. – Durukhan, hű barátja és társa, megfordult, sö-
tét szemét a fiatal nőn legeltetve. – De kár, engem egy pillantásra 
sem méltat!

– Okos lány.
– Az a valószínűbb, hogy mindent elhisz, amit a női magazinok-

ban olvas. – Rock – ez volt Durukhan keresztneve – felnevetett, 
amikor Nick csak még jobban elkomorult. – Ne csináld már Nick, 
mi ebben az annyira szörnyű? A londoni nők már rég tisztában van-
nak a te… adottságaiddal.

Nick lelki szemei előtt felrémlettek a nagy halomban álló meg-
hívók, amelyek otthon várták, olyan családoktól, ahol házasulandó 
lány akadt. Nagyot kortyolt az italából, letette az ónkorsót az asztal-
ra, és ezt dünnyögte:

– Hiszen éppen ez a legrosszabb!
– Én a te helyedben kihasználnám a helyzetet. Most minden nőt 

megkaphatsz, akit csak akarsz.
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Nick jéghideg pillantást vetett a barátjára.
– Köszönöm szépen, de ezen a téren az átkozott cikk nélkül sem 

szenvedtem hiányt.
Rock válaszul csak halkan dünnyögött valamit, megfordult és in-

tett a fiatal felszolgálónak, aki úgy pattant oda, mint a kilőtt nyíl. 
Mélyen az asztal fölé hajolt, hogy bemutassa Nicknek kerekded ido-
mait, majd halkan így búgott:

– Óhajt valamit, mylord?
– Így is mondhatjuk – jött Rocktól a válasz.
Az arcátlan hölgyemény leült Nick ölébe és hozzádörgölőzött.
– Mindent meg tudok adni neked, amit csak kívánsz, drágám. 

Bármit, amit csak akarsz.
Nick levette a nő karját a válláról és kihalászott egy ötshillingest 

a zsebéből.
– Csábító ajánlat, az egyszer szent – mondta, a kezébe nyomta az 

érmét és felemelte az öléből. – Sajnos csak még egy sört kérek. Ma 
este máshol keress magadnak társaságot.

A hölgy egy pillanatra láthatóan csalódottnak tűnt, majd a te-
kintete Rockra vándorolt, és elismerő pillantással nyugtázta széles 
mellkasát, barna bőrét, erős karját.

– És te velem tartasz? Vannak olyan lányok, akik nem szeretik 
az ilyen sötét bőrű fickókat, de én azt hiszem, hogy mi ketten jól 
kijönnénk.

Rock nem mozdult, de Nick látta, hogy a tartása megfeszült, 
amikor a nő ilyen nyíltan utalt külső adottságaira.

– Menj innen! – bökte ki és elfordult.
A nő a kettős visszautasítástól sértetten elvonult, Nick remé-

nyei szerint azért, hogy sört hozzon nekik. Ahogy körülnézett, lát-
ta, hogy azonnal újabb nők célkeresztjébe került.
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– Ezek olyanok mind, mint a ragadozó állatok.
– Csak üdvözölni lehet, ha a bulan végre megtudja, hogy milyen 

az, ha őrá vadásznak.
Nick fintorgott a szó hallatán. Ez volt a neve Törökországban, de 

már évek óta nem hívta senki bulannak, azaz vadásznak. Időközben 
a név el is veszítette a jelentését, már csak a múlt emléke volt azok-
ból az évekből, amelyeket Keleten, az Oszmán Birodalom mélyén 
töltött, ahol a valódi nevét nem ismerték, csak a tehetségét használ-
ták, amely végül a végzetévé vált.

A sors iróniája, gondolta, hogy a törökországi időszak akkor ért 
váratlan véget, amikor egy nő kivetette a hálóját a bulanra, ő pedig 
elkövette azt a hibát, hogy engedte, hogy a nő rabul ejtse. A szó szo-
ros értelmében.

Huszonkét napot sínylődött egy török börtönben, akkor szaba-
dította ki Rock és csempészte Görögországba, ahol Nick a bulantól 
örökre búcsút vett.

Többnyire örült annak, hogy békésen éldegél Londonban, és 
csak a birtokával meg a régiségeivel törődik. De időnként már hi-
ányzott neki a régi élete.

Határozottan jobban szeretett vadászni, mint ha rá vadásztak.
– A nők mindig így viselkednek a jelenlétedben – zökkentette 

ki Rock a töprengéséből. – Csak ma érzékenyebb vagy erre. Nem 
mintha érteném, hogy mit esznek egy ilyen rond…

– Kérsz egy verést?
Rock szélesen elvigyorodott.
– Egy kocsmai verekedés aligha számít elfogadható viselkedésnek 

az úriemberek díszpéldányától.
– Megéri a kockázatot, hogy ezt a vigyort lemossam az arcodról.
Rock nevetett.
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– Úgy tűnik, hogy elhomályosítja az agyadat ez a fokozott érdek-
lődés, ha tényleg azt hiszed, hogy engem meg tudsz verni. – Ahogy 
az asztalra támaszkodva előredőlt, még hangsúlyosabbá vált nagy 
termete. – Hová lett a humorod? Pompásan szórakoznál, ha mind-
ez velem történne. Vagy a testvéreddel.

– De velem történik. – Nick körbenézett a helyiségben és felsó-
hajtott, amikor kinyílt az ajtó és látta, hogy egy magas, sötét hajú 
férfi lép be a fogadóba. A vendég megállt az ajtóban, tekintetével ő 
is végigpásztázta a zsúfolt pubot, mielőtt Nicket megpillantotta vol-
na. Felderült az arca, és átfurakodott a tömegen.

– Ne fesd az ördögöt a falra… – szólt Nick, jelentőségteljes pil-
lantást vetve Rockra. – Te tényleg azt akarod, hogy visszaküldjelek 
Törökországba, ugye? Titokban mindenáron ezt akarod elérni.

Rock is futó pillantást vetett a válla felett az érkezőre és vigyorgott.
– Csúnya dolog lett volna a részemről, ha kihagyom ebből a mó-

kából.
– Hogy te milyen figyelmes vagy! – felelte Nick szárazon.
– Micsoda szerencse! Álmodni sem mertem volna, hogy csak a 

közelébe kerülhetek a londoni lordok legpompásabb példányának! 
– szólalt meg egy mély, vidám hang. Nick ikertestvére, Gabriel St. 
John, Ralston márki lépett az asztalukhoz. Rock örömében felug-
rott, hátba veregette Gabrielt és invitálta, hogy foglaljon helyet a 
körükben. Ralston leült, majd így folytatta: – Bár gondolhattam 
volna, hogy itt talállak… – hatásszünetet tartott. – Vagyis hogy itt 
bujkálsz, te gyáva nyúl.

– Éppen azt fejtegettem neki, hogy akkor bezzeg pompásan szó-
rakozna az ön kínlódásán, ha önt kiáltották volna ki London leg-
vonzóbb férfijának – mondta Rock nevetve, mire Nick morcosan 
felvonta a szemöldökét.
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Gabriel vigyorogva hátradőlt.
– Az biztos. De most úgy tűnik, hogy nem vagy valami vidám 

hangulatban, drága öcsém. Mi a baj?
– Minden bizonnyal azért jöttél, hogy kárörvendőn vigyorogj a 

helyzetem miatt – morogta Nick. – Nincs jobb dolgod? Miért nem 
maradtál otthon és leled örömödet fiatal arádban?

– Nála nagyobb örömöt semmi nem okoz – felelte Gabriel ellá-
gyulva. – De ma szó szerint kitett otthonról, hogy keresselek meg. 
Csütörtökön nagy vacsorát rendez és rátok is számít. Elviselhetet-
len számára a gondolat, hogy Lord Nicholas magányosan, egyedül 
járja az utcákat és feleség után sóvárog.

Rock vigyorgott.
– Valószínűleg pontosan ezt tenné, ha nem hívnátok meg.
Nick szándékosan nem hallotta meg a megjegyzést.
– Callie ilyen szemetet olvas? – Azt feltételezte, hogy a sógornője 

felette áll az ilyen dolgoknak. Ha ő is olvassa a Gyöngyök és pelerine-
ket, akkor tényleg nincs menekvés.

Gabriel előrehajolt.
– Eláruljak nektek valamit? Az e heti számot mindannyian el-

olvastuk. Nick, gratulálok, hogy valamelyest helyreállítottad a St. 
John név régi fényét.

Éppen ebben a pillanatban jött vissza a pincérlány és tette le a 
frissen töltött korsókat az asztalra. Meglepetés, majd öröm villant 
fel a szemében, amikor pillantása Nickről Gabrielre vándorolt, majd 
vissza. Ritkán látni ikreket, ezért a St. John fivérek mindig maguk-
ra vonták a tekinteteket, ha együtt mutatkoztak. De Nicknek lassan 
kezdett elege lenni a felhajtásból, és elfordult. Gabriel busás borra-
valót adott a lánynak, majd így szólt:
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– Persze meg lehet érteni, hogy azok a nők, akik utánam epeked-
nek, teljesen magukon kívül vannak, ha kapnak egy második esélyt. 
Igaz, hogy te nem vagy márki, de legalább majdnem olyan jóképű 
vagy, mint én.

Nick látható ingerültséggel nézett a testvérére és a barátjára, akik 
felszabadultan nevettek. A kupáját felemelve így szólt:

– Menjetek a pokolba!
A testvére is megemelte a söröskorsóját.
– Szívesen megnéznélek egy ilyen szorult helyzetben. Tudod, 

Nick, nem az a legrosszabb dolog a világon, ha az ember jó parti-
nak számít. Biztosíthatlak arról, hogy a házasság egyáltalán nem 
az a börtön, aminek egykor tartottam. Sőt, nagyon is élvezetes do-
log.

Nick hátradőlt.
– Callie nagyon megszelídített téged, Gabriel. Már nem emlék-

szel, mennyire meggyötörtek a figyelmedre áhítozó, rámenős anyu-
kák és édes leánykáik?

– Alig dereng valami – legyintett mosolyogva a testvére.
– Valószínűleg mert Callie volt az egyetlen, akit nem ijesztettek 

el a kicsapongásaidról és erkölcstelenségedről szóló híresztelések – 
mondta Nick. – Az én jó hírem kevésbé hever romokban, mint a 
tied akkor, ezért sajnos értékesebb fogásnak számítok.

– Én csak annyit akartam mondani, hogy a házasság jót tenne 
neked.

Nick olyan hosszan bámulta szótlanul a sörét, hogy már azt hi-
hették, nem felel, de aztán mégis megszólalt.

– Szerintem mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy a házas-
ság nem nekem való.
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– Csak emlékeztetni szeretnélek arra, hogy korábban ezt rólam is 
el lehetett mondani. Nem minden nő olyan, mint az az alattomos 
bestia, aki miatt majdnem fűbe haraptál Törökországban – düny-
nyögte válaszul Gabriel.

– Nem ő volt az első – emlékeztette Nick a fivérét, és nagyot kor-
tyolt az italából. – Köszönöm, de megtanultam, hogy a nőismerő-
seimmel kialakított kapcsolataim a legszükségesebbre korlátozódja-
nak. Csak röviden és érzelmek nélkül.

– Én a rövidséggel annyira azért nem vágnék fel – évődött Rock 
Gabrielre kacsintva, majd Nick felé fordulva folytatta. – St. John, 
neked nem azokkal a nőkkel van bajod, akik utánad loholnak, ha-
nem azokkal, akik után te loholsz. Ha nem hagynád, hogy az áldo-
zat szerepét játszó nők olyan könnyen elcsábítsanak, akkor biztosan 
több szerencséd lenne a szebbik nemnél.

Rock ezzel semmi újat nem mondott neki. Nick maga is tud-
ta, hogy mindig is vonzódott a bajban lévő nőkhöz. Ők voltak a 
gyengéi, és ez az élete során több bosszúságot, mint örömet okozott 
neki, de mégis képtelen volt ellenállni nekik.

Ezért távolságtartó lett a nőkkel szemben. Világos szabályokat ál-
lított fel: nem tart szeretőket és szó sem lehet rendszeres légyottok-
ról. Feleségről pedig végképp nem.

– Nos, így vagy úgy – Gabriel újra könnyedebb hangot ütött meg 
–, én mindenesetre pompásan fogok szórakozni a téged fényező hí-
rek miatti vesszőfutásodon.

Nick ivott egy korty sört, félretolta a kupát és hátradőlt, kezét az 
asztalon hagyva.

– Sajnos ki kell ábrándítsalak. Nem áll szándékomban semmi-
lyen vesszőfutásban részt venni.
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– Valóban? Akkor hogyan akarod elkerülni a londoni hölgyeket, 
a legkiválóbb férfivadászokat?

– Nem lesz mire vadászniuk, ha a zsákmányuk elhagyja a vadász-
területüket – jelentette ki Nick.

– El akarsz utazni? – Gabriel szemmel láthatóan nem örült. – 
Hová?

Nick vállat vont.
– Már így is túl sok időt töltöttem Londonban. Talán a konti-

nensre. Vagy vissza Keletre. Vagy Amerikába? Rock, már hónapok 
óta égsz a kalandvágytól. Hová szeretnél utazni?

– Keletre nem – felelte Rock határozottan. – Legutóbbi keleti 
utunk élénken él az emlékezetemben, és a megismétlése kevéssé tű-
nik vonzónak a számomra. Azt a vidéket egy időre nagy ívben el-
kerülném.

– Ebben igazad van – felelte Nick. – Akkor irány Amerika!
Gabriel a fejét rázta.
– Akkor legalább egy évig távol lennél. Elfelejtetted, hogy van 

egy húgunk, akit éppen csak bevezettünk a társasági életbe, és ud-
varló kellene neki? Nem válhatsz egyszerűen kámforrá és hagyhatsz 
rám mindent, csak azért, mert félsz egy maroknyi hölgy fokozott ér-
deklődésétől.

– Egy maroknyi!? – tiltakozott Nick. – Rajokban támadnak! – 
Kis szünetet tartott, közben a lehetőségeit mérlegelte. – Mindegy, 
hová megyek, csak ne legyenek ott nők.

– Egyáltalán egy se? – kérdezte Rock aggódva.
Nick az este folyamán most nevette el magát először.
– Természetesen azért ez így túlzás. De túl nagy kívánság, ha 

olyan nőt nem akarok látni, aki olvasta ezt az ostoba magazint?
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– Gyaníthatóan igen – mondta Gabriel jelentőségteljes hanghor-
dozással.

– St. John.
A név hallatára mindhárman megfordultak. A jól megtermett 

Leighton herceg lépett az asztalukhoz. Ha nem angol herceg lett 
volna, akkor akár vikingnek is elment volna: magas, széles vállú, 
szőke hajú férfi volt, kőarcán csak ritkán jelent meg mosoly. Ma a 
szokottnál is érzelemmentesebbnek tűnt.

– Leighton! Foglalj helyet körünkben! – Nick a lábával odahú-
zott egy széket a szomszédos asztaltól. – Ments meg engem ezektől 
a szörnyetegektől!

– Nem maradhatok sokáig – szólalt meg a herceg kissé barátság-
talanul. – Beszélni akarok veled.

– Ma mindenki vele akar beszélni, főként a londoni hölgyek – 
vetette közbe nevetve Gabriel.

A herceg elengedte a füle mellett a megjegyzést, leült a felajánlott 
székre és a kesztyűjét letette a karcolásokkal teli faasztalra. Nick felé 
fordult, szinte kizárva Rockot és Gabrielt a társalgásból.

– Azt hiszem, nem lesz ínyedre, amit kérni akarok tőled.
Barátja gondterhelt arcát látva Nick leintett egy pohár whiskyvel 

arra járó pincérlányt.
– Arról van szó, hogy meg kellene Nicket házasítanunk? – érdek-

lődött Gabriel.
Leighton szemmel láthatóan meghökkent.
– Nem, dehogy.
– Akkor bármit kérhet tőle, örülni fog neki.
A herceg egy korty whiskyvel próbált erőt gyűjteni. Nick tekinte-

tében láthatta az érdeklődést.
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– Ebben én nem lennék annyira biztos. Mert nem Nick, hanem 
a bulan miatt jöttem.

Bejelentését az asztalnál hosszú hallgatás fogadta. Rock és Gabriel 
feszülten és szótlanul figyelte Nicket. Ő előrehajolt, az asztalra tá-
maszkodott, ujjbegyeit egymáshoz érintette. Amikor végre megszó-
lalt, halkan, megfontoltan beszélt, közben nem vette le a pillantá-
sát Leightonról.

– Tudod, hogy már nem foglalkozom ilyesmivel.
– Tudom. És nem kérnélek meg rá, ha nem lenne szükségem rád.
– Kiről van szó?
– A húgomról. Eltűnt.
Nick hátradőlt.
– Nem kutatok fel olyanokat, akik elszöktek otthonról, Leighton. 

Fordulj a Bow Streethez, a rendőrséghez!
Leighton hűvös arckifejezését mintha elfújták volna.
– Az isten szerelmére, St. John! – fortyant fel. – Gondolkozz már 

egy cseppet! Egy pillanat alatt megjelenne a hír az összes újságban. 
Nekem a bulan kell.

Nick a szó hallatán visszahőkölt. Nem akart többé vadász lenni.
– Nem, már nem foglalkozom ilyesmivel – ismételte meg. – Te 

is tudod.
– Akármennyit kérhetsz, kifizetem.
Erre Ralston hangosan elnevette magát, mire a herceg felmor-

dult.
– Mi ezen az ennyire nevetséges?
– Már önmagában az a gondolat, hogy az öcsém fizetséget fo-

gadna el. Nem hinném, hogy ezzel az ajánlattal kedvet csinált az 
ügyéhez.
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– Ön is tudja, Ralston, hogy az ikrek közül soha nem ön volt az, 
akit kedveltem.

– A legtöbben így vannak velünk – felelte lazán Ralston. – Biz-
tosíthatom arról, hogy ezzel nem okoz nekem álmatlan éjszakákat. 
Sokkal inkább azon csodálkozom, hogy odáig leereszkedik, hogy 
egyáltalán szóba áll az olyanokkal, mint mi.

– Gabriel, most már elég legyen – szakította félbe fivérét Nick, 
még mielőtt az túl mélyre ásott volna a múltjukban.

Leightonban mindenesetre volt annyi jóérzés, hogy elpirult.
A két St. John, bár arisztokrata volt, évekig a fiatal Leighton gú-

nyolódásainak kereszttüzében állt. A Ralston-házat megrázó bot-
rány, hogy az ikrek épp csak betöltötték a tízet, amikor az anyjuk 
elhagyta őket és a férjét, bizonyos körökben még mindig okot adott 
a megvetésükre. Leighton, akivel együtt jártak Etonba, egyetlen al-
kalmat sem mulasztott el, hogy az orruk alá ne dörgölje anyjuk 
gyalázatos viselkedését.

Egészen addig, míg egy napon túl messzire ment, és Nick jól 
helyben nem hagyta.

Etonban egyáltalán nem nézték örömmel, hogy egy márki kiseb-
bik fia elpáholt egy herceget. Nicket minden bizonnyal eltanácsol-
ták volna az iskolából, ha nem lett volna az ikertestvére, aki kiállt 
helyette. A jövendőbeli Ralston márkit az iskolaév vége előtt egy 
megrovással hazaküldték, Leighton és Nick pedig kelletlenül békét 
kötött, és senki sem vett észre semmit.

A békéből valamiféle barátság alakult ki, amely az utolsó etoni 
évek alatt virágzott, majd kissé szünetelt, amikor Nick évekig a kon-
tinensen csavargott. Leighton ekkor már megkapta a hercegi ran-
got, és a vagyona nem kis mértékben járult hozzá Nick és Rock ex-
pedícióihoz a Kelet sötét csücskeibe.
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Leighton nélkül biztosan nem létezett volna bulan sem.
De életének ezt a szakaszát már maga mögött tudta.
– Mit tudsz róla?
– Nick… – szólalt meg Rock, aki eddig csak hallgatott, de Nick 

felemelt kézzel elhallgattatta.
– Csak puszta kíváncsiságból kérdezem.
– Mindössze annyit tudok, hogy nyomtalanul eltűnt. Valamennyi 

pénzt magával vitt és néhány olyan dolgot, ami fontos volt a számára.
– De miért ment el?
Leighton a fejét rázta.
– Nem tudom.
– Mindig van valamilyen ok.
– Lehet, de én nem tudom, hogy mi az.
– És mikor történt?
– Két hete.
– És miért csak most jössz hozzám?
– Bathban akarta meglátogatni az unokanővérét. Csak tíz nappal 

később derült ki, hogy hazudott.
– És a szobalánya?
– Annyit sikerült nagy nehezen kiszednem belőle, hogy Georgiana 

északra ment, de többet nem tud ő se. A húgom nagy körültekin-
téssel minden nyomot megsemmisített.

Nick lazán hátradőlt, de a látszat csalt. Égett a tettvágytól és az 
agya villámgyorsan dolgozott. Biztos, hogy segített valaki a lánynak. 
És valószínűleg még mindig segít, különben rég feladta volna és 
visszatért volna a bátyjához. Több év is eltelt azóta, hogy utoljára 
nyomozott valaki után, és ezalatt már majdnem elfelejtette, hogy 
milyen izgalommal töltötte el minden újabb megbízás.

De ennek már vége.
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Látta Leighton szemében az aggodalmat.
– A húgomról van szó, Nick. Nem kérnélek meg rá, ha látnék 

más lehetőséget.
Szavai mélyen megérintették Nicket. Neki is volt egy húga, aki-

ért bármire képes lett volna.
Az ördögbe!
– Mylord? – szólalt meg egy bátortalan női hang a háta mögül.
Nick megfordult, és két fiatal lányt látott, akik ácsingózva néz-

tek rá.
– Igen? – kérdezte gyanakodva.
– Mi… – kezdte az egyikük, de belevörösödött és elhallgatott.  

A barátnője vihogva bökdöste.
– Igen?
– Mi… rajongók vagyunk.
Nick pislogott.
– Rajongók?
– Igen, a maga rajongói.
– Az enyémek?
– Természetesen! – Most a másik lány lépett előre, sugárzó szem-

mel nézett rá, és valami olyasmit nyújtott felé, ami kísértetiesen ha-
sonlított a…

Nick halkan káromkodott.
– Aláírná a magazinunkat?
Nick tiltakozva emelte fel a kezét.
– Megtenném, kedveseim, de látjátok, mi ikrek vagyunk és nem 

a megfelelő személyt választottátok. – Gabrielre mutatott. – Ő Lord 
Nicholas.

Rock halkan nevetett, amikor a lányok Ralston márkira néztek, aki 
a zsákmányuk tökéletes, ha nem még lélegzetelállítóbb másolata volt.
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Gabriel rögtön feltalálta magát a szerepében, és sugárzó mosoly-
lyal fordult hozzájuk.

– Részemről a megtiszteltetés, ha a szignómmal láthatom el a 
magazinotokat. – Fogta a lapot és a tollat, majd így folytatta: – Be 
kell valljam, hogy ez az első alkalom, hogy a fivérem jelenlétében 
magamra tudom vonni hölgyek figyelmét. Köztudomású ugyanis, 
hogy kettőnk közül Ralston számít a vonzóbbnak.

– Ez egyáltalán nem igaz! – tiltakoztak a lányok.
Nick a szemét forgatta.
– De, de, kérdezzetek csak meg bárkit, akit akartok. A márki a 

férfinem igazán pompás példánya. Biztosan hallottatok már róla. 
– Nyerő mosollyal nézett rájuk. – Na, nyugodtan bevallhatjátok. 
Nem fogok megsértődni. Végül is már hozzá vagyok szokva.

Gabriel felemelte a magazint, hogy mindannyian láthassák a 
címlapot: Exkluzív kiadás! London független lordjai!

– Nem csodálatos? Olyan jó, hogy végre írnak arról, hogy fele-
séget keresek.

A lányok majdnem belehaltak az örömbe.
Nick már kevésbé volt jó hangulatban, amikor Leightonhoz for-

dult.
– Azt mondtad, hogy északra?
– Igen.
– Ez így elég tág fogalom. Hetekig is eltarthat, míg megtaláljuk 

– figyelmeztette barátját Rock.
Nick a lányokat nézte, akik olyannyira izgatottan várták az au-

togramját, aztán az asztaltársasága felé fordulva, mosolyogva így 
szólt.

– Azt hiszem, egy időre boldogan eltűnnék innét.
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2. fejezet

Townsend Park
Dunscroft, Yorkshire

A fiatal lány sápadtan és kimerülten ült az alacsony, keskeny 
ágyon. Annyira fiatalnak tűnt, hogy még első bálozó sem le- 

hetett. Ehhez képest négynapi utat tett meg egyedül postakocsi-
val, hogy az éjszaka kellős közepén idegeneknél keressen mene dé- 
ket.

Amikor Isabel belépett a szobába, a lány szeme tágra nyílt a rette-
géstől, felállt és kis utazótáskáját szorosan magához szorította.

– Ön tehát Georgiana – szólt Isabel mosolyogva.
A lány nem mozdult és az arckifejezése sem változott egy jottá-

nyit sem.
– Engem Isabelnek hívnak.
Erre Georgiana kék szemében a csodálkozás fénye villant fel.
– Lady Isabel?
Isabel közelebb lépett és barátságosan mosolygott.
– Pontosan.
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– De én azt hittem…
– Ne folytassa, hagyja, hadd találgassak! – szakította félbe Isabel 

nevetve. – Azt hitte, hogy idősebb vagyok? Öreg és ráncos?
A lány visszafogottan mosolygott. Jó jel.
– Igen, valami ilyesmi.
– Akkor a meglepődését bóknak tekintem.
A lány letette a táskáját és pukedlizett egyet.
Isabel tiltakozott.
– Kérem, ne tegye, különben szörnyű öregnek fogom érezni ma-

gam! Foglaljon inkább helyet! – Húzott magának egy faszéket, és ő 
is leült. – Itt keveset adunk a formaságokra. Ha pedig adnánk, ak-
kor nekem kellene ön előtt meghajolnom. Végül is én csak egy gróf 
lánya vagyok, míg ön…

Georgiana szomorúan rázta a fejét.
– Már nem.
A lánynak honvágya van.
Amit a Townsend Park birtokra érkezőkről csak ritkán lehetett 

állítani.
– Hogy talált ránk?
– A barátnőm… szóval valaki mesélte, hogy ön befogadja a fia-

tal nőket. Azt mondta, hogy ön tud nekem segíteni. – Isabel báto-
rítóan bólintott. – A fivérem. Nem mondhattam el neki… – Ekkor 
megtört a hangja és egy szót sem tudott kinyögni.

Isabel előrehajolt és megfogta hideg, reszkető kezét.
– Ne beszéljen róla, ha még nem képes rá.
Tudom, hogy néha jobban esik hallgatni.
Georgiana nagy, könnyes szemmel nézett rá.
– A barátnőm… azt mondta, hogy ön gondoskodik rólunk.
Isabel bólintott.
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– Igen, így van. – Úgy tűnt, hogy nagy kő esett le a lány szívé-
ről. – Hosszú utat tett meg. Próbáljon meg egy kicsit aludni. Hol-
nap, reggeli után majd elmesélheti, ami a szívét nyomja.

Néhány perc múlva Georgiana már a frissen keményített paplan 
alá bújt. Ágya minden bizonnyal sokkal egyszerűbb lehetett, mint 
amihez Leighton herceg testvéreként hozzászokhatott. Isabel meg-
várta, míg elaludt, majd hangtalanul kisurrant.

A folyosón már feszült kíváncsisággal vártak rá.
– Elaludt? – érdeklődött fojtott hangon Lara, Isabel unokahúga, 

egyben legjobb barátnője.
Isabel bólintott, halkan behúzta maga után az ajtót, és csak azu-

tán fordult a köréje gyűlt kíváncsiskodókhoz.
– Miért van itt sötét?
– Mert nincs pénzünk gyertyára.
Jaj, persze.
– Ő tényleg egy herceg húga? – tette fel Jane suttogva a költői 

kérdést.
– Egyáltalán nem szabadna, hogy számítson, hogy ki ő – vetette 

ellen Gwen, a szakácsnő. – Szüksége van ránk. Minden lányt befo-
gadunk, akinek szüksége van ránk.

– Nem maradhat itt – jelentette ki Kate kerek perec és egyetér-
tést várva körülnézett.

– Talán ezt máshol is megbeszélhetnénk – vetette fel Isabel egy 
pillantást vetve az alvó Georgiana szobájára, majd előreindult a fo-
lyosón.

– Nem maradhat itt! – suttogta Kate nyomatékosan.
– Ezt már mondtad – felelte Isabel szárazon.
– Valóban hatalmas kockázattal jár – vélekedett Jane is, amikor 

felértek a lépcsőn, de csak azt mondta ki hangosan, amivel Isabel 
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maga is tökéletesen tisztában volt. Már magára a gondolatra heves 
szívdobogást kapott az idegességtől.

Természetesen nagy kockázattal járna. Leighton herceg Anglia 
egyik legbefolyásosabb embere volt, és a húgának nem lehet csak 
úgy, a herceg tudomása nélkül menedéket nyújtani.

Ez romba döntheti James jövőjét.
A fivére volt most a gróf. Még épphogy betöltötte a tízet, de az 

apja rossz híre miatt már épp elég teher nehezedik a vállára. Ha 
Leighton herceg megtalálja a húgát Townsend Parkban, és ezen felül 
még felfedezi azokat a nőket is, akik Reddich gróf védelme alatt ta-
láltak menedékre, abból akkora botrány kerekedne, amit James már 
nem úszhatna meg ép bőrrel.

Igazuk van a többieknek. Nem tarthatja itt a lányt.
Felelőtlenség lenne. Mindenkit veszélybe sodorna vele.
Isabel sorban végignézett a többieken. Mindegyikük hasonló kö-

rülmények között került Townsend Parkba, mint Georgiana. Tulaj-
donképpen egyiküket sem lett volna szabad befogadnia. De mégis 
megtette. Végül a tekintete az unokahúgán állapodott meg.

– Lara, neked mi a véleményed?
Lara kissé tétovázott, és alaposan megfontolta a szavait.
– Ismerem a szabályokat, Isabel. Ismerem a mottónkat. De egy 

herceg… Szükségtelenül keltenénk gyanút. Mi van, ha már keresik 
a lányt? És mi lesz, ha itt megtalálják?

Isabel visszanézett a szoba felé, ahol az alvó lányt hagyta.
– Inkább az a kérdés, hogy mikor kezdik el itt keresni. Hercegek 

húgai rendszerint nem tűnnek el nyomtalanul. – Szünetet tartott, 
de aztán folytatta: – Kisbabát vár.

Jane halkan füttyentett.
– Elmondta? – kíváncsiskodott Gwen.
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– Nem volt rá szükség.
– Nos – szólalt meg Lara –, akkor természetesen nem utasíthat-

juk el.
Kate nem értett egyet vele.
– Az ördögbe, ő nem egy egyszerű kereskedőlány vagy kocsmá-

rosné, még csak nem is egy kis vidéki nemes lánya. Ő valódi arisz-
tokrata! Nemes a köbön! Oda kellene visszaküldenünk, ahonnan 
jött: a méltóságos kis családjához.

– Kate, egy arisztokrata család nem mindig egyenlő a mennyor-
szággal. Tudom, hogy miről beszélek. – Isabel a lány szeme körü-
li sötét karikákra gondolt, beesett arcára, amely minden szónál éke-
sebben beszélt arról, hogy mekkora bajban van ez a titokzatos fia-
tal nő.

Ez a lány kétségbe volt esve, és egy szál magában volt a világon.
Ennyi ok elég volt Isabelnek.
– Még egy lányt sem utasítottam el és biztos, hogy nem most fo-

gom ezt elkezdeni. Addig marad, ameddig szeretne. Dolgozni fog. 
Jamesnek új nevelőnőre van szüksége és biztos vagyok benne, hogy 
erre a feladatra alkalmas lesz.

– Jól megnézted magadnak ezt a nőt? Ez még életében nem dol-
gozott egy napot se! – morgolódott Kate.

Isabel mosolygott.
– Éppúgy, ahogy te sem, amikor idejöttél. Ma pedig már minden 

londoni lovászfiút lepipálnál.
Kate végigsimított bricsesznadrágján és elkapta a tekintetét.
– Egy herceg húga, fúj – dünnyögte.
Isabel végignézett a köréje gyűlt nőkön: Jane, a komornája, olyan 

játszi könnyedséggel vezette a ház ügyeit, mint egy férfi, akit évekig 
képeztek erre, Gwen, a szakácsnője, fel tudta volna venni a versenyt 
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London legjobb szakácsaival, amire nagyon büszke is volt, Kate, az 
istállómestere pedig úgy bánt a lovakkal, hogy az ascoti zsokék is 
belesárgultak volna az irigységbe. Mindnyájan teljesen hasonló kö-
rülmények között jöttek Townsend Parkba, mint Lady Georgiana, 
és kaptak szállást, ellátást, valamint új esélyt a jövőre.

És hittek Isabelben, hogy minden kihívásnak meg fog tudni fe-
lelni.

Ha tudnák…
Ő is éppen annyira félt és volt tele kétségekkel, mint ők.
Mély levegőt vett, és próbált úgy beszélni, hogy minél magabiz-

tosabbnak tűnjön. Lelke mélyén azért fohászkodott, hogy higgye-
nek neki.

– Szüksége van a Minerva-házra. És a Minerva-ház fel fog nőni 
ehhez a kihíváshoz.

Reményem szerint.

Isabel kinyitotta a szemét, és felegyenesedett a székben.
Lara unokahúga állt a gróf íróasztala előtt.
– Jó reggelt!
Isabel futó pillantást vetett az ablak felé; kint a sugárzóan kék ég 

hirdette, hogy már régen nappal van.
– Elaludtam – mondta unokahúgára nézve.
– Azt látom. Az ágyadban nem lett volna kényelmesebb?
Isabel hátrahajtotta a fejét. A tarkója és a válla annyira elgémbe-

redett, hogy fájt.
– Túl sok dolgom van. – Leszedett egy papírfecnit az arcáról, ami 

az éjszaka rátapadhatott.
Lara egy teáscsészét tett az íróasztalra, majd leült vele szem-

ben. 
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– Mi lehet annyira fontos, hogy emiatt feláldozod az éjszakai pi-
henést? – Egy pillanatra elhallgatott, mert valami magára vonta a fi-
gyelmét. – Tintás az arcod.

Isabel megtörölte az arcát és egy pillantást vetett a papírra, ame-
lyet az imént szedett le magáról. Az éjszaka írt lista állt rajta.

Hirtelen összerándult a gyomra.
Elsimított egy gesztenyevörös tincset a homlokából és visszadug-

ta a helyére, egy feszes, praktikus kontyba. Bűntudata támadt, ami-
kor arra gondolt, mennyi mindent akart múlt éjjel, egy rövid szun-
dikálás után elintézni.

Tervet kellett volna készítenie arról, miként garantálhatná a lá-
nyok biztonságát a jövőben. Levelet kellett volna írnia az apja ügy-
védjének, hogy meggyőződjön arról, hogy valóban nincs félretett 
pénz James taníttatására. Írnia kellett volna a dunscrofti ingatlan-
irodába is, hogy kezdjenek keresni egy új házat. És nem utolsósor-
ban bele kellett volna kezdenie a tetőfedésről szóló könyvébe, ami-
re hamarosan égető szüksége lehet.

Ezek közül semmit nem intézett el. Helyette aludt.
– Ki kellene pihenned magad.
– Elég volt már a pihenésből. – Isabel nekilátott az íróasztalán 

lévő iratok szortírozásának. Közben észrevett egy borítékkupacot, 
amely előző este még nem volt ott. Felemelte a leveleket és futó pil-
lantást vetett az alattuk megbúvó női magazinra, amely a lányok-
nak érkezett. – Exkluzív kiadás! London független lordjai! – hirdet-
te a feltűnő címlap. Isabel ingerülten felnézett, és a leveleket átrak-
ta egy másik halomba.

– Ma jöttek a reggeli postával. Mielőtt kinyitod őket…
Isabelnek már a kezében volt a papírvágó kés és kérdőn nézett 

unokatestvérére.
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– Igen?
– Beszélnünk kellene Jamesről.
– Mit csinált már megint?
– Lóg az óráiról.
– Nem vagyok meglepve. Beszélni fogok vele. Látta már az új ne-

velőnőjét?
– Bizonyos értelemben igen.
– Hogy érted ezt, Lara? – hördült fel idegesen Isabel.
– Kate rajtakapta, hogy fürdés közben leskelődik.
Isabel előredőlt.
– Feltételezem, hogy nem Kate-et leste meg fürdés közben.
Lara nevetett.
– Képzeld csak el, mi lett volna a vége! Kate élve nyúzta volna 

meg!
– Nos, lehet, hogy én fogom megnyúzni. Te jó ég, valójában már 

ő a gróf! De akkor legalább úgy is kellene viselkednie! Fürdő lányok 
után leskelődni… Hogy mi üthetett belé…?

– Lehet, hogy gróf, Isabel, de már nem annyira kisfiú. Nem gon-
dolod, hogy bizonyos mértékű kíváncsiság teljesen természetes?

– Olyan házban nőtt fel, ahol csak nők vették körül. Azt hittem, 
teljesen közömbös irántuk.

– Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem. Szüksége lenne valakire, aki-
vel beszélgetni tudna az ilyen dolgokról.

– Velem beszélhet.
Lara hitetlenkedve nézett Isabelre.
– Isabel…
– Pedig tényleg beszélhet!
– Biztos, hogy csodás nővére vagy. De az ilyen dolgokat nem tud-

ja veled megbeszélni.
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Isabel hallgatott és az unokahúga szavain töprengett. Természete-
sen igaza volt. James tízéves, és senkivel sem tud olyan dolgokról be-
szélni, ami a fiúkat foglalkoztatja. Egy férfira lenne szüksége, akivel 
ilyen… férfidolgokat meg tudna beszélni. Még egy ok, hogy miért 
kell végre iskolába mennie.

Sóhajtott.
– Ki kell találnom valamit, hogy James iskolába járhasson. Azon-

nal írok apám ügyvédjének. Nem mintha lenne pénzünk az iskoláz-
tatására… – Eszébe jutott valami. – Talán nemsokára eljön a gyám-
ja, akit apám nevezett ki, és talán ő majd beszél vele, mint férfi a 
férfival.

A gróf elhunytáról szóló hír óta egyfolytában arra vártak, hogy 
Lord Oliver Densmore bejelenti látogatását. De már egy hét is eltelt 
és még mindig nem hallottak semmit a titokzatos Densmore-ról, 
akit az apja a végrendeletében jelölt ki. Isabel titokban minden nap 
végén megkönnyebbülten sóhajtott fel, hogy a gyámról ma sem ér-
kezett semmi hír.

De apja rendelkezése mégis Damoklész kardjaként lebegett felet-
tük, mert feltételezhető volt, hogy ha a Lottólord Lord Densmore-t 
jelölte ki, akkor ő biztos olyan gyám lehet, akit jobb nagy ívben el-
kerülni.

– Lenne még valami.
Hát persze. Mindig volt még valami.
Isabel összerezzent.
– Szintén Jamesszel kapcsolatban?
– Nem, ezúttal rólad van szó. – Lara előrehajolt a székében. – Tu-

dom, hogy miért aludtál el tegnap itt az íróasztalnál, ahelyett hogy 
aludni mentél volna. Azért, mert aggódsz a jövőnk miatt, a pénz-
ügyeink, James, a Minerva-ház miatt.
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Isabel hiába rázta a fejét, Lara gyorsan folytatta:
– Kérlek, ne sérts meg azzal, hogy úgy teszel, mintha nem tud-

nád, miről beszélek! Egész életedben ismertelek, hat éve egy fedél 
alatt élek veled. Tudom, hogy mikor aggódsz.

Isabel mondani akart valamit, de inkább hagyta. Larának termé-
szetesen igaza volt. Aggódott. Aggódott azért, hogy a birtok borzal-
mas anyagi helyzete miatt nem tudja bentlakásos iskolába küldeni 
Jamest. Így az öccse nem tanulhatja meg mindazt, amit el kellene 
sajátítania ahhoz, hogy valamelyest helyre tudja állítani grófságuk 
megtépázott jó hírét. Aggódott amiatt, hogy James új gyámja soha 
nem fog előkerülni, így az anyagi segítség is elmarad. De legalább 
ennyire félt attól is, hogy Densmore egy nap felbukkan és bezárja a 
Minerva-házat, és a nők, akikért olyan sok mindent tett, egyszerű-
en az utcára kerülnek.

A lányoknak szükségük van rá.
Ezenkívül a tető beázott, a birtok nyugati határánál lévő keríté-

sen át csak ezen a héten hét bárány szökött ki, és Isabelnek egy fillé-
re sem volt, hogy ezeket a dolgokat rendbe hozza. Ha nem talál mi-
előbb megoldást, akkor el kell küldenie néhány lányt.

– Felteszem, hogy a gróf egy pennyt sem hagyott rád, ugye? – 
kérdezte Lara nyugodtan. Ő volt most az első, aki egyáltalán szóba 
hozta nagyon is kényes helyzetüket a birtokon.

Isabel a fejét rázta. A kérdés hatására csak nőtt benne a tehetet-
lenség.

– Minden elúszott.
Minden, ami nem a jövőbeli Reddich grófi címmel járt együtt. 
Az apjuk sehogy nem gondoskodott a jövőjükről, az örökösei-

ről. Az ügyvédet, aki Townsend Parkban az apjuk halála utáni na-
pon jelent meg, Isabel fél óra alatt meggyőzte arról, hogy tisztában 
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van a birtok gazdasági helyzetével, és ezért nincs szüksége a felvilá-
gosítására.

Nem olyan nehéz felfogni, hogy nincs pénzük és elszegényedtek.
A Lottólord mindent eljátszott: a londoni házukat, a hintókat, a 

bútorokat, a lovaikat… és a lányát is. Semmi sem maradt, csak ami 
Jamest a jog szerint megillette.

És amit Isabel kénytelen most pénzzé tenni.
Mély szomorúság fogta el.
A sors az öccsét sem olyan szülőkkel, sem olyan neveléssel nem 

áldotta meg, ami a rangja szerint megillette volna. De legalább gróf. 
És Isabel mindent meg fog tenni, amire csak képes, hogy a gróf-

ságot valahogy a felszínen tartsa.
Egy halott gróf.
Egy tízéves örökös.
Egy omladozó birtok.
Két tucat száj, amit etetni kell, és amiről senkinek sem szabad 

tudnia.
Még soha életében nem érzett ilyen pánikot.
Ha nem aludta volna át a fél éjszakát, akkor talán már készen len-

ne a terv, amivel mindannyiukat megmentheti.
Csak időre lenne szüksége.
Behunyta a szemét és mély levegőt vett.
– Ez nem a te gondod, Lara – mondta határozottan. Nem akarta, 

hogy lássák rajta a kétségbeesést. – Mindent meg fogok tenni, hogy 
senki ne szenvedjen hiányt semmiben.

Lara pillantása megenyhült.
– Tudom. Ebben egyikünk sem kételkedne egy pillanatig se.
Persze hogy nem. Soha senki nem kételkedett abban, hogy ő mi-

lyen erős. Még akkor se, ha minden egy hajszálon függött.
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Felállt és az ablakhoz lépett. Kinézett az egykor csodásan zöldel-
lő, termékeny birtokra. A szántóföldek parlagon hevertek, és a va-
dul burjánzó legelőkön az állatállomány is úgy megcsappant, hogy 
alig volt szóra érdemes.

– A lányok is aggódnak?
– Nem. Azt hiszem, hogy fel sem merült bennük, hogy akár 

mindannyian az utcára kerülhetnek.
Isabel szíve hevesen vert, amikor kimondva hallotta saját félel-

meit.
– Nem kerülnek az utcára. Soha többet ne mondj ilyeneket!
Lara odalépett hozzá.
– Persze hogy nem, tisztában vagyok vele.
Pedig előfordulhat. A szavak kimondatlanul ott lógtak a levegő-

ben.
Isabel olyan hirtelen fordult meg, hogy a szoknyája is megpör-

dült.
– Majd kigondolok valamit – bizonygatta Larának. – Kerítünk 

majd valahonnan pénzt. Egy másik házba költözünk. Ez után egy 
csepp könnyet sem érdemes ejteni.

– Az lesz a második Minerva-ház – szólt Lara.
– Pontosan.
– Ez óriási!
– Ne érts csak azért egyet velem, hogy megnyugtass! – morgoló-

dott Isabel unokahúga kedveskedő hanghordozása miatt.
– Igazad van – vélte Lara. – Egyébként van valami dugipénzed? 

Ha nem tévedek, akkor nincsenek ingyen az olyan házak, ahol két 
tucat nő is eléldegélhet.

– Nahát, mit nem mondasz! A tervnek ezt a részét még nem dol-
goztam ki teljesen. – Isabel keresztülment a szobán, de az ajtónál 
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megállt és visszament az íróasztalhoz, amelynél a Reddich grófok 
már három emberöltő óta üldögéltek. Egy ideig szótlanul nézte a 
hatalmas asztallapon heverő papírokat. – Csak egyféleképpen tu-
dunk pénzhez jutni – szólalt meg végül.

– Mégpedig?
Isabel nagy levegőt vett.
– Eladom a szobrokat. – A vér olyan hangosan áramlott a fülé-

ben, hogy alig hallotta a saját szavait, és mivel nem hallotta őket, 
olyan volt, mintha nem is mondta volna ki azokat.

– Isabel! – Lara a fejét rázta.
Kérlek, ne ellenkezz most velem, Lara! Nincs erőm vitatkozni.
– Butaság lenne őket megtartani. Senkinek sem okoznak örö-

möt.
– Te szereted őket.
– Ez olyan luxus, amit már nem engedhetek meg magamnak.
– Nem. Azok a szobrok jelentik az egyedüli luxust, amiben vala-

ha is részed volt.
Mintha ezt ő maga nem tudná nagyon is jól.
– Tudsz jobb megoldást?
– Talán… – Lara habozott. – Esetleg fontolóra vehetnéd, hogy… 

talán férjhez kellene menned.
– Most ezzel arra célzol, hogy hozzá kellett volna mennem vala-

melyik címeres ökörhöz, aki az évek során felbukkant itt, azt állítva, 
hogy szerencsejátékban nyert és én vagyok a nyereménye?

Lara szemei nagyra nyíltak a felháborodástól.
– Dehogy! Nem hozzájuk. Senkihez, akit az apád ismert. Vala-

mi egészen másra gondoltam. Egy olyan férfira, aki… aki tényleg jó 
lenne. És ha még tehetős is lenne, annál jobb.

Isabel az előbb a keze ügyébe kerülő magazin után nyúlt.
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– Most ezzel azt pedzegeted, drága Larám, hogy én is vadásszak 
le egy remek lordot?

Lara elpirult.
– Ne próbáld tagadni, hogy bármi kifogásod lenne egy jó parti-

val szemben!
Isabel a fejét rázta. A házasság nem megoldás. Minden további 

nélkül készen állt arra, hogy áldozatot hozzon a házért és a lakói-
ért, de saját magát, a szabadságát vagy az ép elméjét nem fogja fel-
áldozni.

Önző.
A szó beleégett, úgy visszhangzott a fejében, mintha nem évek-

kel, hanem másodpercekkel ezelőtt mondták volna ki. Tudta, ha 
most becsukná a szemét, újra látná az anyját maga előtt, a szenve-
dés től eltorzult arcát, ahogy úgy veti oda neki ezeket a szavakat, 
akár egy tőrt.

Hagynod kellett volna, hogy feleségül vegyen, te önző bestia! Akkor 
elkerültél volna ebből a házból. Az apád pedig itt maradt volna velem.

A fejét rázta, hogy megszabaduljon az emléktől és a torkát köszö-
rülte, másképp a fájdalomtól nem tudott volna megszólalni.

– A házasság nem megoldás. Tényleg azt hiszed, hogy egy olyan 
valakiben, aki tudna segíteni nekünk, álmában is felmerülne, hogy 
a Lottólord huszonnégy éves lányát feleségül vegye? Aki minden-
nek a tetejébe még egyetlen londoni báltermet sem látott belülről 
az életében?

– De miért nem?
– Butaság! Nincs megfelelő neveltetésem, tehetségem, hozomá-

nyom. Ellenben van egy házam, tele olyan nőkkel, akiknek a több-
sége a törvényt megszegve bujkál itt. Vajon ezt, kérlek, hogyan ma-
gyarázzam el egy jövendőbeli udvarlónak? – Lara tiltakozni akart, 
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de Isabel megelőzte. – Hallgass végig! Ez teljesen kizárt. Nincs olyan 
épeszű férfi, aki elvenne engem és magára vállalná a problémáimat. 
Őszintén szólva, még hálás is vagyok a sorsnak ezért. Valami mást 
kell kiötölnünk.

– Ha elmondod neki az igazságot és mindent megmagyarázol, 
akkor biztosan el fog venni, Isabel.

Hallgatás telepedett közéjük és Isabel megengedte magának, 
hogy ha csak néhány pillanat erejéig is, de arról álmodozzon, mi-
lyen lenne, ha lenne valakije, akivel meg tudná osztani minden tit-
kát, aki segítene neki megvédeni a lányokat… és felnevelni Jamest. 
Aki levenné a nehéz terheket a válláról.

Hiábavaló gondolatok, melyeket gyorsan el is hessegetett. Ha 
megosztja valakivel a Minerva-házzal kapcsolatos gondjait, az egy-
ben azt is jelentené, hogy megosztja a titkait. Azaz meg kellene bíz-
nia valakiben.

– Már elfelejtetted, milyen szörnyű alakokat láttunk itt a Miner-
va-házban? Férjeket, akiknek el szokott járni a keze? Aljas fivéreket 
és nagybácsikat? Iszákos férfiakat, akik éhezni hagyják a saját gyere-
keiket? Élükön az apámmal, aki képes volt arra, hogy eladja a gye-
rekeit annyi pénzért, hogy még egy estét végigszórakozhasson a vá-
rosban, aki eltékozolta a vagyonát, a birtokát hagyta lerobbanni, az 
örököse jó hírét alaposan megtépázva? – Határozottan a fejét ráz-
ta. – Lara, ha egy dolgot megtanultam, akkor az az, hogy a legtöbb 
férfi teljesen használhatatlan. A kevés kivétel pedig aligha fog vén-
lánynézőbe Yorkshire-be vetődni.

– Nem mind olyan rossz… – utasította helyre gyengéden Lara. – 
Azok a lányok, akik a Minerva-házba jönnek, egyszerűen a legrosz-
szabbakat fogták ki. De talán azok a férfiak, akik itt szerepelnek – a 
magazinra mutatott –, talán mások, jobbak.
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– Ebben azért kételkedem. Legyünk végre őszinték: nem feltét-
lenül az a nőtípus vagyok, aki egy lordnál labdába rúghat, főként 
nem egy olyannál, akinek a különleges kvalitásait ez a magazin any-
nyira magasztalja.

– Á, ez butaság! Csinos vagy, intelligens és hihetetlenül talpra-
esett. Egy gróf nővére, akinek szerencsére még nem volt alkalma 
arra, hogy tönkretegye a jó hírét – sorolta Lara lelkesen. – El tud-
nám képzelni, hogy London legnagyszerűbb lordjai vetélkednének 
érted.

– Akkor még nagyobb pech, hogy itt veszteglek Yorkshire-ben, 
Londontól kétszáz mérföldre. Valószínűleg már régen elkelt az ösz-
szes mesés lord – olyan szerencsés fiatal hölgyek ejtették el őket, 
akiknek nem kellett két hetet várniuk a postakocsira, hogy az aszta-
lukon heverjen a magazin.

Ezúttal Lara sóhajtott egy nagyot.
– Jól van, lehet, hogy ezek a lordok már elkeltek, de talán a ma-

gazin csak egy jel.
– Egy jel?
Lara buzgón bólogatott.
– Arra gondolsz, hogy… – Isabel a nyakát nyújtogatta, hogy el 

tudja olvasni a lap címét. – Arra gondolsz, hogy a Gyöngyök és pele-
rinek egy jel? Egyáltalán miért fizettünk elő erre a kacatra?

Lara legyintett.
– A lányok szeretik. És igen, azt hiszem, hogy ez egy jel, hogy 

fontolóra kellene venned a házasságot. Természetesen csak egy jó-
szívű férfival. Aki mellesleg vagyonos.

Isabel igyekezett megértést tanúsítani.
– Lara, tudom, hogy jót akarsz, de ha férjhez mennék, csak 

újabb problémákkal kerülnénk szembe. De tegyük fel, ha nem így  
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lenne, akkor is mit gondolsz, hány jószívű, vagyonos férfi áll lesben 
Dunscroftban azért, hogy véletlenül az utamba akadjon?

Kinyitotta a magazint, és átfutotta a Nicholas St. Johnról, a listán 
szereplő első lordról szóló cikket. 

– Tessék, hallgasd csak ezt: Anglia egyik leggazdagabb főnemesének 
ikertestvére, maga is jelentős vagyonnal rendelkezik, kiváló lovas, ver-
hetetlenül bánik a párbajtőrrel, és úgy tűnik, elég jóképű ahhoz, hogy 
a felső tízezerbe tartozó hölgyek a közelében repülősóért kiáltsanak. – 
Hatásszünetet tartott, és jelentőségteljes pillantást vetett Larára. –  
A csodával határos, hogy a londoni hölgyek nem ájulnak el tömegesen, 
ha ő és a bátyja együtt mutatkozik a nyilvánosság előtt.

Lara vihogott.
– A fivérek remélhetőleg a társadalom jó erkölcsére való tekintet-

tel nagy távolságot tartanak egymástól.
– Nos, a férfinem eme remek példányaitól valóban ez lenne a he-

lyes hozzáállás. Várj csak, van itt még jobb is! – Isabel hangosan ol-
vasta. – Lord Nicholas a férfinem valóban pompás példánya, sármos 
és vonzó, olyan titokzatos aura veszi körül, amely tisztelőit teljesen el-
bűvöli, és csak a szempillájukat képesek rebegtetni előtte. És a szeme, 
kedves Olvasó, a szeme! Olyan hihetetlenül kék! – Isabel felsóhajtott. 
– Nem értem. Elárulnád nekem, kérlek, hogy a lányok mitől érzik 
úgy, hogy tanulnak valamit ebből a szennylapból?

– Jó, lehet, hogy ez a cikk egy kicsit cikornyásan van megfogal-
mazva. Mit írnak még? – Lara a nyakát nyújtogatta, hogy ő is elol-
vashassa.

De ez messze nem minden, kedves Olvasó, mert Lord Nicholas egy 
egészen különleges fogás. Legendás utazásai során, melyek őt az európai 
kontinensen keresztül a Kelet távoli pontjaira vezették, nemcsak a bőre 
lett bronzbarna, de a látóköre is kiszélesedett. A butuskán mosolygó  
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kisasszonyok nem elégítik ki Lord Nicholast, ő egy olyan társra vágyik, 
akivel beszélgetni is tud. Ta-ta-ta-taa!

– Az biztos nincs benne, hogy ta-ta-ta-taa! – Lara hitetlenkedve 
nyúlt a lapért.

– De, itt van! – kiáltott fel Isabel, és elhúzta előle az újságot. – 
Ta-ta-ta-taa! Vajon túl nagy ígéretet tettünk, kedves Olvasónk, amikor 
bejelentettük, hogy London legjobb lordjait fogjuk önöknek bemutatni?

– Ha valóban ilyen pompás példány, akkor egy kis harsonaszót 
igazán megérdemel.

– Mm – hümmögött Isabel és magában olvasott tovább.
– Isabel? – Laura előrehajolt, hogy lássa, mi keltette fel unokanő-

vére érdeklődését. – Mit olvasol?
A kérdésre Isabel hirtelen felkapta a fejét.
– Lara, igazad volt.
– Igen?
– Ez a buta magazin tényleg egy jel.
– Igen? – Úgy tűnt, hogy Lara teljesen összezavarodott.
– Tényleg! – Isabel félretolta a magazint, elővett egy levélpapírt 

és tollért nyúlt.
– De én azt hittem…
– Én is. De mégis így van.
– De… – Lara láthatóan tanácstalanul elnémult, és egyből ki-

mondta, ami az eszébe jutott. – De nem most mondtad éppen, 
hogy London egy kissé messze van?

Isabel is hallgatott egy ideig, majd némi töprengés után így szólt:
– Akkor éppenséggel annál meggyőzőbbnek kell lennünk, hogy 

megérje neki a hosszú út.




