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Valamennyi ír barátomnak, legyen akár protestáns, akár katolikus. Ta-
lán megtanulnak békében és egymás iránti türelemben élni.
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Visszajön! Édes  Jézusom,  visszajön! Visszatér  Maguire’s  Fordba.  Már 
húsz éve nem látta, de mindent tudott róla, amit csak lehetett, mert a 
cousinja, a pap megmutatta neki a leveleit. Szült egy fattyút a néhai 
Henry Stuart hercegtől. Hogy lehet, hogy egy herceg ne szeresse őt? 
Hogyan lehetséges, hogy létezik a földön egyetlen férfi is, aki nem sze-
reti őt? – gondolt vissza nosztalgikusan. Azután ismét férjhez ment, ez-
úttal  egy skót férfihoz,  akit három fiúgyermekkel  ajándékozott  meg. 
Második férjétől született legidősebb lánya már asszony és két gyer-
mek édesanyja. Az elmúlt húsz esztendőben oly sok mindenben volt ré-
sze, míg neki csak a vele kapcsolatos emlékek maradtak. Nagy kezével 
végigsimította sűrű haját, amely még most is aranyvörös volt, bár már 
nem olyan eleven fényű és sűrű, mint oly sok évvel ezelőtt. A szeme 
olyan kék volt, mint Lough Erne. A tekintete azonban zavaros. Nagyot 
sóhajtott. Miért most? Miért éppen most tér vissza Maguire’s Fordba, 
amikor az utóbbi időben már kezdte érezni a család hiányát? Letette a 
levelet.

– Rory! Rory Maguire! – Cullen Butler atya lépett be a hallba egy 
felnyitott pergamentekerccsel a kezében. – Jasmine visszajön Ulsterbe! 
– mondta izgatottan. – Már nem is reméltem, hogy még valaha látha-
tom őt az életben. Hála Istennek és az ő angyalainak! – Az idő kegyes 
volt Cullen Butlerhez. Bár a haja hófehér volt, az arca fiatal maradt. Kék 
szeme elevenen csillogott.

– Én nem lehetek itt, amikor megérkezik – válaszolta Maguire.
– Itt kell lennie – mondta a pap csendesen, és töltött magának 

egy kiadós adagot a pohárszéken álló tőzegen füstölt whiskyből. – Ön a 
birtok intézője, Rory Maguire. Jasmine oly sok évvel ezelőtt önt bízta 
meg Maguire’s Ford irányításával, és most visszajön. Elvárja, hogy önt 
itt találja a helyén. Jó uram, bármi is legyen a szíve mélyén, el kell rej-
tenie. Tudom, sokkal könnyebb volt a helyzete, amíg ő nem tartózko-
dott itt, és nem látta nap mint nap Jasmine-t, de az úrnő nem marad ~ 7 ~



sokáig. Legfeljebb néhány hónapig. Tudomására hozta önnek, hogy mi-
ért jön? – kérdezte az atya, miközben hörpintett egy kortyot a whisky-
jéből.

Rory megrázta a fejét.
– Nem – válaszolta –, nem említette.
– A fiatalabb lányát, aki itt fogant és itt is született, Lady Fortune 

Lindleyt azért hozza magával, hogy férjhez adja. Úgy tűnik, sem Angliá-
ban, sem pedig Skóciában nem akadt kedvére való vőlegény. Minden 
bizonnyal önfejű, rátarti nőszemély. Ami azt illeti, a lány már túl van az 
első virágzásán, de meglehetősen makacs – jegyezte meg a pap szelíd 
mosoly kíséretében. – Pontosan úgy viselkedik, mint annak idején az 
anyja. Én már csak tudom, mert én voltam a tanítója – a pap elégedet-
ten nevetett, majd újra komolyra fordította a szót. – Jasmine neki akar-
ja adni Maguire’s For-dot hozományul. – A pap odatelepedett a kandal-
ló mellé egy székbe, és maga mellé invitálta Roryt is.

Rory helyet foglalt, kezével idegesen végigsimította sűrű haját.
– Akkor mégiscsak jobb, ha elmegyek – válaszolta elgondolkodva. 

– Az ifjú hölgy majd új intézőt akar kinevezni a birtokára, vagy ha ő 
nem is, a férje biztosan.

– Még  semmi  sincs  eldöntve  –  csitította  társaságát  az  atya.  – 
Egyébként egyáltalán nem valószínű, hogy önt elmozdítják a helyéről 
egy idegen kedvéért. Jasmine nagyon is jól tudja, hogy az ön családjáé 
volt ez a birtok, mielőtt Conor Maguire és az emberei elhagyták ezt a 
vidéket a grófokkal együtt. Mind a mai napig önt tartják Erne Rock vár 
lordjának, Rory.

– Csak azért, mert az angol tulajdonosok jelenleg nem tartózkod-
nak az itteni rezidenciájukban – emlékeztette Maguire a papot.

– Végül is Jasmine mind a mai napig nem távolította el önt a tiszt-
ségéből – válaszolta Butler. – Ismerem a cousinomat, hiszen jócskán ki-
vettem a részemet a neveléséből.

– Csakhogy évek óta nem láttuk őt – hangzott a válasz.  –  Ennek 
az asszonynak a második fia a király unokaöccse. Nem is beszélve a 
skót férjéről. Neki is lesz egypár szava ezzel kapcsolatban.

– James Leslie nagy tisztelettel viseltetik a felesége iránt, és nem 
avatkozik bele az ügyeibe – válaszolta magabiztosan a pap. – Most pe-~ 8 ~



dig, Rory Maguire, hagyjon fel a felesleges aggodalmaskodással. Május 
elején már itt is lesznek.

– Azt mondja,  lesznek? Hányan jönnek? – Rory kihörpintette az 
italt a poharából, és töltött magának egy újabb kiadós mennyiséget.

– Jasmine, a férje és Lady Fortune – válaszolta a pap.
– És a szolgáik is elkísérik őket? – aggodalmaskodott Rory
– Természetesen. Adáli és Rohána. Toramalli férjhez ment, és a 

férjével  együtt  a  fiatal  Lord  Patrick  gondját  viselik,  akit  Glenkirkben 
hagynak a testvéreivel együtt. Ez okos megoldás. A birtok egy napon 
majd az övé lesz, és jó, ha már idejekorán megízleli a felelősséget, mi-
lyen lesz, ha az ő vállán nyugszik majd a birtok irányításának a súlya.

– Erne Rock úgy fogja üdvözölni őket, mint a családom idejében – 
mondta Rory mosolyogva. – Az lesz a legjobb, ha átköltözöm a kapus-
házba.

– Igen – helyeselt a pap. – Az lenne a legjobb. Ha jól emlékszem, 
azt  a házat  Jasmine önnek adta.  Azt  hiszem, a cousinom azt  akarja, 
hogy Fortune Írországban éljen. Kapcsolatban áll Steen tiszteletessel, 
tekintettel a protestáns családokra. Természetesen csak egy akad kö-
zülük, akit ön is és én is illőnek találunk a lányához. A Devers családot 
Lisnaskeából. Sir Shane örököse kiváló fiatalember, és éppen a megfe-
lelő életkorban van.  Huszonhárom  éves,  Lady  Fortune pedig ezen a 
nyáron tölti be a huszadik évét.

– Hogyan állhat ki egy protestáns esküvő mellett, atyám? Az isten 
szerelmére, hiszen ön keresztelte meg azt a lányt!

Cullen Butler megvonta a vállát.
– Róma messze van ide, kedves barátom – jegyezte meg csende-

sen. – Mindketten tisztában vagyunk vele, hogy ha Lady Fortune Lind-
ley kapja örökül Maguire’s Fordot, akkor egy protestánshoz kell nőül 
mennie. Amellett pedig egy skót anglikán mostohaapa nevelte fel, és 
Jasmine számára – csakúgy, mint az én Skye nagynéném esetében, Is-
ten áldja haló porában – a hit nagy jelentőséggel bír. Ha Fortune az 
anyjára ütött, akkor ő egyenlőképpen és türelemmel fogja ezt a kér-
dést kezelni. Húsz évvel ezelőtt ebben a faluban nem voltak protestán-
sok, most pedig itt élnek, és már templomaik is vannak. Nagynéném, 
aki O’Maley volt, és aki szerette kérdezgetni Erzsébet királynőt, gyak-~ 9 ~



ran mondogatta: „Csak egy Istenünk van, és az Jézus Krisztus. A többi 
mind csak hiábavalóság.” Sajnálom ezt mondani önnek, de annak az át-
kozott nőszemélynek igaza volt, még ha Róma ki is közösítene már ak-
kor is, ha csak gondolni merészelnék erre, hadd mondom ki mégis han-
gosan. Szeretem és tisztelem az egyházat,  különben nem szenteltem 
volna neki az életemet, de még az egyház is tévedhet olykor. És nem-
csak a mi egyházunk, de a protestáns egyház is. Hogy hogyan tudnak 
néhányan a bigottságukban ítélkezni és egyben Istenben is hinni, azt 
jómagam nem tudom megérteni. A tetszésemmel és a jóváhagyásom-
mal találkoznék – köztünk legyen mondva –, ha Lady Fortune Lindley és 
Sir Shane Devers fia protestáns házasságot kötne. Nem lenne-e jó do-
log egy fiatal párt látni Erne Rockban, és Istennek tetsző is egyben, ha 
később gyermekeikkel népesítenék be?

– Cullen  Butler,  ahogy  öregszik,  úgy  lesz  egyre  érzelgősebb  – 
mondta  Rory  Maguire,  de  a  hangsúlya  gyengéd,  szeretetteljes  volt, 
nem pedig elítélő.

A pap elégedetten felnevetett.
– Ami azt illeti, jómagam is meglepődve vettem tudomásul, hogy 

betöltöttem a hatvanadik évemet, Rory Maguire, de ön tíz évvel fiata-
labb nálam, már csak a lángvörös hajkoronájából ítélve is. Nos, nincs 
több ellenérvem Maguire’s Ford elhagyását illetően.

– Rendben van, maradok, hacsak nem utasítanak az elhagyására 
– válaszolta az  intéző.  – Egyébként fogalmam sincs, hová a pokolba 
mehetnénk – tette hozzá egy keserű mosoly kíséretében, azután lehig-
gadt, és újra elkomorult az arca. – Mindenesetre nem lesz könnyű szá-
momra, hogy újra találkoznom kell vele.

– Nem, nem is gondoltam, hogy az lesz – adott hangot egyetérté-
sének a pap –, de ön azt fogja tenni, amit kell, ahogy azt oly sok évvel  
ezelőtt is megtette, Rory Maguire, igaz?

Maguire nagyot sóhajtott.
– Ó, igen – válaszolta –, akkoriban mindent megtettem, hogy az 

úrnő kedvében járjak, atyám.
A pap elégedetten bólintott, aztán kihörpintette az italt a poha-

rából, és felállt.
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– Mennem kell. Istentiszteletet kell tartanom. – Letette a kristály-
poharat a tálalóasztalra. – Itt leszek ön mellett, hogy átsegítsem min-
den nehézségen,  Rory Maguire.  Isten áldja!  –  azzal  keresztet  vetett 
vendéglátójára, és elhagyta a hallt.

Rory Maguire mereven bámult  a tűzbe.  Jasmine visszajön Maguire’s 
Fordba. Abban a pillanatban szerelmes lett az asszonyba, amint meg-
pillantotta Dundealban, ahogy kecsesen lefelé lépkedett a Cardiffi Ró-
zsa kikötőhídjáról, a férjébe karolva. Ő volt a leggyönyörűbb nő, akit 
valaha látott életében, azelőtt és azt követően is. Jasmine gyorsan elin-
tézte Eamon Feenyt, az alázatoskodó, kis királyi birtokfelügyelőt. Alig-
hogy Maguire’s Fordba érkeztek ugyanis, néhány nappal később az asz-
szony tudomására jutott, hogy Feeny elűzte a falubelieket, mert katoli-
kusok voltak. Jasmine ott a helyszínen elbocsátotta őt, és a gonosz faty-
tyút visszaküldte Belfastba. Csakhogy Eamon Feeny néhány hónap múl-
va visszatért, gonosz fondorlatokkal a szívében. Az ördög fészkelte be 
magát elvetemült lelkébe. Meg akarta ölni Jasmine-t, de helyette a fér-
jével végzett. Még azon a napon elfogták. Jasmine – kegyetlen és hajt-
hatatlan volt, akár egy kelta harcos – ott helyben felakasztatta. Csak 
amikor az elvetemült fickó kilehelte ördögi lelkét, esett össze Jasmine a 
szörnyű fájdalom súlya alatt. Mindenki azt hitte, hogy meg fog halni, 
mert napokig eszméletlenül feküdt.  Ezután hindu szolgája,  Adáli,  aki 
mindig hófehér turbánt viselt a fején, és a pap, Jasmine cousinja eljöt-
tek Roryhoz. Azt mondták neki, hogy Jasmine szüntelenül a férjét szó-
longatja nagy szívfájdalmában, és már attól tartottak, hogy a sírba zo-
kogja magát gyötrődésében, hacsak nem tudják elhitetni vele, hogy hi-
tes ura, Rowan Lindley fekszik ismét mellette az ágyban.

Rory valósággal sokkot kapott a képtelen és merész kéréstől. Egy 
szolgától is szentségtörésnek számított ezt hallani, de hogy egy pap is 
jóváhagyását adja rá, mi több, erre ösztökélje őt! Csakhogy mindketten 
megesküdtek arra, hogy Jasmine máskülönben meghal, de az is lehet, 
hogy immár visszavonhatatlanul eltávozik az élők sorából. Akkor azon-
ban még megvolt rá a lehetőség, hogy megmentsék az asszonyt. Rory 
komoly lelkiismeret-furdalással küzdött, ugyanakkor nagyon kívánta az 
asszonyt. Ismert olyan embereket és Isten más teremtményeit is, aki-~ 11 ~



ket sírba vitt a bánat. Ezért összeesküvő és bűntársai segítségével be-
osont a várba azon az éjszakán. Szenvedélyesen szeretkezett az eszmé-
letlen asszonnyal. Ezután Jasmine mély és természetes álomba zuhant. 
Ő azonban megsebzett szívvel távozott tőle. Bár Jasmine túlélte a sok-
kos állapotot, mit sem tudott arról, hogy mi történt vele, s hogy kivel  
töltötte azt a zaklatott éjszakát. Semmi esélye sem volt Rorynak arra, 
hogy valaha is újra szeresse az úrnőt, vagy hogy Jasmine tudomására 
hozza, milyen mélyen szereti őt.

Rory  Maguire  súlyos  lelki  terhet  hordozott  magában  az  évek 
hosszú során. Tiszta lelkiismerete szüntelenül háborgott, mivel becsü-
letes ember volt. Bár a pap és Adáli is tudtak a dologról, és osztoztak e 
teherben, ez mit sem segített neki. Az ő szeretetük és tiszteletük más 
volt, mint az övé. Az ő vétke volt a legnagyobb. Szerette volna tudni, 
hogy Jasmine mit mondana, ha valaha is megtudná, hogy ő szeretke-
zett vele azon az egyetlen órán. Valószínűleg megrémülne, sőt kétség-
beesne. Kételkedett abban is, hogy jelenlegi férje tetszésével találkoz-
na a dolog. Jasmine tudatlansága és ártatlansága tette lehetővé számá-
ra, hogy a régi családi otthonban maradjon, és vezesse a volt Maguire-
birtokot a hosszú évek során. Jobb, ha elfelejti a történteket egyszer s 
mindenkorra, és úgy viselkedik, mint ahogyan az egy ötvenes éveit ta-
posó férfihoz illik, és nem úgy, mint egy szerelemittas kamasz. Jasmine 
sosem szeretné őt viszont. Erre sosem gondolt, és már jó ideje el is fo-
gadta ezt. A következő néhány hónap élete legnehezebb korszaka lesz, 
de túl kell tennie magát rajta. Igen, így kell cselekednie – nemcsak saját 
maga miatt, hanem Jasmine érdekében is.
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Első rész

MAGUIRE’S FORD
1630 TAVASZA

„Az írek átka nem az ivás. A vallásuk az. ”
– Kathleen Kennedy, Hartford márkinője
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Első fejezet

Lady Fortune Lindley szorosabban maga köré vonta a puha, gyapjúból 
készült, fekete színű köpenyét, és nézte, ahogy Írország zöldellő domb-
jai lassan feltűnnek előtte. A májusi szél még metsző hideget hozott, és 
a kapucnijának a szőrmedíszítését az arcába fújta. A lány a hajó korlát-
jánál állva figyelte, amint feloszlik a kora reggeli köd, mely olyan volt, 
mint egy ezüstszalag, és mögötte feltünedezett az ég kékje. Azon gon-
dolkodott, vajon milyen lehet Írország, és vajon végre megtalálja-e itt a 
szerelmet. S egyáltalán, nem hiú remény-e az ő számára, hogy rátalál 
valaha is az igaz szerelemre?

Finom  kesztyűbe  bújtatott  kezével  erősen  belekapaszkodott  a 
hajó korlátjába. Merre is kalandoztak el a gondolatai? A szerelemről 
gondolkodott? A szerelmen? Ez a dolog az anyjára és a nővérére, Indiá-
ra volt jellemző. Fortune Mary Lindley gyakorlatias szemléletű jellem 
volt a családban. Édesanyjának a története egyszerre volt csodálatos, 
elbűvölő, magával ragadó és ijesztő, megdöbbentő. Két férjét megöl-
ték, és közülük az egyik éppen az ő édesapja volt. Féltestvére, Charlie a 
király törvénytelen fia volt, mert Jasmine, az édesanyja és a néhai Hen-
ry herceg szeretők voltak, ugyanis a herceg nem vehette feleségül az 
édesanyját, mert a királyi család fattyúnak tartotta. Azonban Indiában 
az édesanyja hercegnő volt a nagyanyja révén, akit elraboltak és egy in-
diai uralkodó háremébe vitték, ahol kihordta és megszülte az uralkodó 
gyermekét, mielőtt a családja kimenekítette és visszahozta a skót férjé-
hez.

A húga pedig megpróbált elszökni a szeretőjével, egy fiatal férfi-
val,  és egy hajón találta magát,  amelyet azonban barbár kalózok tá-
madtak meg, és szintén egy háremben kötött ki. Megmenekült ugyan,  
de a barbár kalózok főnökének a gyermekével volt viselős, amikor visz-
szatért. A mostohaapjuk felbőszült, hatalmas haragra gerjedt, és Indiát 
a  család vadászrezidenciájába küldte  a  hegyek közé,  ahol  megszülte 
gyermekét. Fortune a húga mellett volt ebben az időszakban. Az újszü-
löttet elvették tőle, amikor meglátta a napvilágot, India pedig egy an-
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gol földesúr felesége lett. Szerelem? Isten őrizz tőle! Érthető módon ő 
nem akarta ilyen rémdrámák közepette leélni az életét.

A szerelem nem ésszerű és célszerű. Amire egy nőnek valójában 
szüksége van, az egy szolid, kedves férfi, akivel békésen leélheti az éle-
tét. Természetesen legyen kellőképpen vonzó,  és ugyanakkor legyen 
gazdag is,  rendelkezzen saját  vagyonnal,  mert ő természetesen nem 
osztja meg a vagyonát a férjével, azt a gyermekei számára tartja fenn. 
Gyermekeik születése között megfelelő idő telik majd el. Mégpedig két 
gyermekük lesz. A fiú örökli majd az apja vagyonát és birtokát, míg a lá-
nya számára tartja fenn Maguire’s Fordot. Ez lenne a legésszerűbb do-
log. Remélte, hogy tetszeni fog neki Írország, de ha nem így lenne, ak-
kor is ott marad. Egy 1200 hektárnál is nagyobb birtok nem lefitymálni  
való nászajándék, és az édesanyjának az ajándéka nemcsak egyszerűen 
gazdaggá  teszi  őt,  hanem  nagyon-nagyon  gazdaggá.  A  gazdagság, 
ahogy azt már megfigyelte, sokkal kívánatosabb, mint a zord, rideg, pő-
re szegénység vagy nyomor.

– William Deversen járnak a gondolataid? – kérdezte a lányát az 
anyja, amint odaállt Fortune mellé. Ő is a közeledő partot kémlelte a 
víz fölött.

– El is feledtem a nevét – nevetett fel Fortune. – A William nem 
olyan név, amely túlságosan ismerősen hangzana nekem, mama.

– De hiszen van egy cousinod, akit Williamnek hívnak – válaszolta 
Jasmine. – Willow nénikém legfiatalabb fia. Ő az a cousinod, aki szent 
törvényeket hozott az anglikán egyházat illetően. Nem hiszem, hogy ta-
lálkoztál vele valaha is, lányom. Figyelemre méltó, kedves fiatalember, 
ha jól emlékszem. Valamivel fiatalabb, mint én – Jasmine aggodalom-
mal tekintett a lányára. Fortune volt lányai közt a titkolózóbb, a zárkó-
zottabb. Sosem tudta biztosan, hogy Fortune mire gondol. – Ha nem 
kedveled ezt a fiatalembert, lányom, nem kell hozzámenned feleségül 
– mondta immár legalább a huszadik alkalommal. Jóságos isten! Sem-
miképpen  nem  akarta,  hogy  Rowan  legkisebb  lánya  boldogtalan  le-
gyen. Éppen elég szomorú, ami Indiával történt.

– Ha  jó  megjelenésű,  mama,  és  kedves,  biztos  vagyok  benne, 
hogy elnyeri a tetszésemet – válaszolta Fortune, miközben biztatóan 
megpaskolta anyja kezét. – Én nem vagyok olyan vakmerő és kalandvá-~ 15 ~



gyó, mint te vagy India, és mint a család többi nőtagja, ami ezt a kér-
dést illeti. Amire én törekszem, az nyugodt és békés családi élet.

Glenkirk hercegnője hangosan felnevetett.
– Nem hiszem, hogy a mi családunkban a nők valaha is tudatosan 

keresték volna a vad kalandokat. Éppen csak úgy tűnt, hogy így van.
– Szerintem  pedig  azért  történt  így,  mert  ti  olyan  impulzívak 

vagytok, a pillanat hatása alatt cselekszetek, és az ösztöneitekre hall-
gattok – válaszolta Fortune rosszallóan.

– Ó! – jegyezte meg az anyja humorosan. – És te nem vagy impul-
zív, kis vadászom? – Számtalanszor láttalak téged, amint átugratsz egy 
kisebb szakadék felett, miközben bennünket kilelt a hideg.

– Ha egy szarvas át tudja ugrani, akkor egy ló is veszi az akadályt 
– válaszolta a lány. – Nem, anya. Te és a többiek kivétel nélkül mind az 
egzotikus klímát és helyeket kerestétek. Te mindig is a hatalommal je-
gyezted el magadat. Engem nem ilyen fából faragtak. Amikor például 
egy alkalommal Franciaországba mentünk a papával és veled, én ott-
hon maradtam a családom körében. Ahogyan papa, én sem szeretem a 
királyi  udvart.  Túlságosan sok ott  a fiatal,  semmirekellő fiatalember, 
akik nem fürödnek rendszeresen; a nyelvük annál hamisabb, és mind-
egyik ki van éhezve a legfrissebb pletykára, és ha történetesen nem ta-
lálnak semmiféle suskust, akkor ők koholnak hamis vádakat és fundál-
nak ki egy kis pletykát, keltenek egy kis zűrzavart. Non, merci.

– Még a legkisebb vidéki porfészekben is akadnak fullánkos nyel-
vű emberek, akik ki vannak éhezve egy kis pletykára. Valószínűleg túl-
ságosan védelmeztünk a családi fészekben, de légy éber és elővigyáza-
tos, lányom. Te mindig csak kövesd az ösztöneidet, amikor a te gyakor-
latias szemléleteddel harcolsz. Az ösztöneid mindig megmutatják ne-
ked a helyes utat – tanácsolta az anyja.

– Te tényleg mindig az ösztöneidet követted, mama? – kérdezte 
Fortune.

– Ó, igen, a legtöbbször így cselekedtem. Amikor letértem erről 
az útról, akkor komoly nehézségeim támadtak – válaszolta Jasmine mo-
solyogva.
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– Például akkor is, amikor Belle Fleurs-be vittél bennünket, miu-
tán az idős Jakab király utasítására papához mentél nőül? – vágott az 
elevenjébe Fortune.

A hercegnő ismét felnevetett.
– Ó, igen! – ismerte el Jasmine –, de Jemmie-nek soha el ne jár-

jon a szád, hogy ezt elmondtam neked, lányom. Ez legyen a mi titkunk. 
Ó, nézd! Elérjük hamarosan a Dundalk-öblöt. Az írek Dundealnek hív-
ják. Nemsokára partot érünk. Kíváncsi vagyok, hogy Rory Maguire ott 
lesz-e, hogy találkozzon velünk, vár-e minket, ahogy akkoriban, oly sok 
évvel ezelőtt tette, amikor édesapád és én először jöttünk Írországba, 
hogy megnézzük a birtokot. Az az elvetemült kis ördögfattya, aki ké-
sőbb meggyilkolta édesapádat, magával hozta, hogy hajtsa a kocsi elé 
fogott  lovakat.  Apád hamar megtudta,  hogy korábban évszázadokon 
keresztül Rory Maguire családjáé volt Erne Rock. Conor Maguire veze-
tésével a földesurak és a grófok mind elhagyták a földjeiket. Rory nem 
ment velük, és nem hagyta gazdátlanul a földeket és az embereket. Mi 
kineveztük őt a birtok intézőjének, és ő azóta hűségesen és igazul szol-
gál engem.

– Rory Maguire marad is az intéző? – kérdezte Fortune.
– Természetesen  –  válaszolta  Jasmine.  –  Figyelj  rám,  Fortune. 

Maguire’s Ford a tiéd lesz az esküvőd napján. A tied, és csakis a tied, 
nem pedig a férjedé. Ezt már többször megbeszéltük, de úgy látszik, 
még mindig nem sikerült megértetnem veled, miért olyan fontos ez. 
Egy nő, akinek nincs saját vagyona, ami felett rendelkezhessék, az szin-
te halálra van ítélve, elveszett pára, szolgaságra ítéltetik egész életére. 
Te egyszerű, tiszta, bonyodalmaktól mentes, nyugodt és kiegyensúlyo-
zott életet akarsz élni, lányom, de ez nem teljesülhet, ha nem vagy a 
magad ura.

– Ulsterben a protestánsok kapcsolata nem igazán súrlódásmen-
tes és felhőtlen a legjobb esetben sem, elég egy kis zendülés, elégedet-
lenség, egy szikra, és abból komoly baj keletkezhet.

– Ez az, amiért mi igyekeztünk elzárni Maguire’s Fordot a környe-
ző birtokoktól. A mi falunkban jelenleg egyaránt élnek protestánsok és 
katolikusok. Mindegyikük a saját templomába járhat imádkozni, és bé-
kében  dolgoznak  egymás  mellett.  Ott  most  úgy  mennek  a  dolgok, ~ 17 ~



ahogy én mindig is akartam, és ahogy te is szeretnéd. Rory Maguire 
húsz év óta erről számol be nekem. Ő jóban van Butler atyával és a mi 
protestáns lelkipásztorunkkal, Steen tiszteletessel. Most majd te leszel 
a felelős azért, hogy a béke továbbra is fennmaradjon. A férjed nem 
szólhat bele Maguire’s Ford ügyeibe, és te nem hagyhatod, hogy ráve-
gyen arra, hogy akaratod ellenére bármit is megváltoztass ebben a te-
kintetben. Maguire’s Fordban az emberek békében és elégedettségben 
élnek együtt. És ennek így is kell maradnia.

A két nő feje felett a szél a hatalmas hajó vitorláit dagasztotta, és 
alig hallható, tompa zúgással morajlott. A sós permet kissé megnedve-
sítette ajkaikat, a levegő nyirkos volt, betöltötte a tengervíz jellegzetes 
szaga, sós párája.

– Miért  harcolnak  egymással  a  katolikusok  és  a  protestánsok, 
mama?  –  kérdezte  anyját  Fortune.  –  Nem  ugyanahhoz  az  Istenhez 
imádkozunk valamennyien?

– Ó, igen, lányom, ez így van, ahogy mondtad – válaszolta Jasmi-
ne –, de az egyház a hatalom szimbólumává vált az emberek szemé-
ben, miként a kormányok és a királyok. Sajnos sosem tudnak betelni a 
hatalommal. Mindig akad, akinek még több kell. A hatalom birtoklásá-
nak pedig a legfontosabb eszköze az, hogy teljes befolyással legyenek 
az emberek szívére és gondolkodására. Így vált az Isten a leghatalma-
sabb fegyverré. És az egyház az emberek megfélemlítésére használja 
ezt a fegyvert. Mindegyik a maga hitét kiáltja ki, tartja a helyes útnak, 
mégpedig az egyedül lehetséges útnak. Ezért harcolnak egymással, ki-
oltják ezrek és ezrek életét, és mindezt Isten nevében teszik, abban a 
meggyőződésben, hogy ők képviselik a jó ügyet.

– Az én apám, a te nagyapád,  a Grande Mughal Akbár, hosszú 
évekkel ezelőtt a világ valamennyi vallásának képviselőjét meghívta az 
udvarába. Éveken át vitatkoztak egymással az Isten természetéről, ar-
ról, hogy tiszteletének mi a helyes módja, és hogy miért helyes valame-
lyikük gondolkodása, és miért nem az a másiké. Apám türelemmel volt 
irántuk, és nagy érdeklődéssel hallgatta vitáikat, végül megalapította a 
saját vallását, de senki nem követte őt. A hit, drágám, egyedül csak Is-
ten és a te ügyed. És ne engedd, hogy ettől eltérítsenek.
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– Szóval az emberek Istent a maguk és mások vesztére használ-
ják, mama – mondta Fortune elgondolkodva. – Úgy gondolom, hogy ez 
nagyon gonosz dolog.

– Igen, így van – hangzott a válasz. – Úgy neveltelek, hogy türe-
lemmel és tisztelettel viseltess minden ember és vallás iránt. Semmi-
képpen se hagyd, hogy erről az útról eltérítsenek – tanácsolta Jasmine 
a lányának.

– Nem fogom hagyni – válaszolta Fortune elszántan.
– Ha szerelmes leszel, nagyon is elképzelhető, hogy a szerelmed 

befolyásolni fog – figyelmeztette az anyja.
– Akkor sosem leszek szerelmes – válaszolta Fortune csendesen. 

– A legtöbb férfi manapság nem olyan – megfigyelésem szerint –, mint 
a mostohaapám. Ő tisztel téged, és hallgat a tanácsaidra. Én is ilyen 
férjet  szeretnék  magam  mellé,  mama.  Remélem,  William  Devers  is 
olyan.

– Apád valóban tisztel engem, mert én megkövetelem a tisztele-
tet tőle. De ami azt illeti, hogy hallgat-e a tanácsaimra, arra azt kell vá-
laszolnom neked, hogy valóban meghallgatja őket, de ritkán cselekszik 
aszerint, ahogy én javaslom. A férfiak már csak ilyen konokok. Meg kell 
tanulnod, hogyan bánj velük, hogy rendben menjenek a dolgok –  ma-
gyarázta mosolyogva Jasmine.

– Láttam, ahogy hízelegsz papának – mondta kacagva Fortune. – 
Amikor India és én kicsik voltunk, fogadtunk egymással abban, mennyi 
időbe telik, amíg rábírod apát arra, hogy azt tegye, amit te akarsz.

– Valóban? – kérdezte Jasmine szárazon. – És melyikőtök nyert?
– Én nyertem – válaszolta Fortune kissé önelégülten. – India min-

dig gyorsan nyerni akart. Én azonban fegyelmezetten kivártam a dol-
gok sorát, ahogy te szoktad, mama. A férfiakkal szemben a türelem az 
igazi fegyver.

Jasmine újra hangosan felnevetett. Kedvesen megcirógatta a lá-
nya arcát.

– Sosem vettem észre,  hogy  ilyen  okos  lányom van  –  mondta 
meglepődve, miközben jóízűen kacagott. – Attól tartok, William Devers 
nem is sejti, hogy milyen talpraesett jövendőbelije lesz.
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– Az  egyedüli  dolog,  amire  William  Devers  ácsingózik,  az  nem 
más, mint az örökségem – válaszolta Fortune élesen. – Alighanem nagy 
meglepetésben lesz része, amikor majd megtudja, hogy a vagyonomat 
fenntartom a magam számára. Valószínűleg nem akar majd egy ilyen 
lányt feleségül venni.

– Akkor az egy bolond – hangzott a válasz.
– Ki  a  bolond? –  kérdezte  James  Leslie,  Glenkirk  grófja,  amint 

csatlakozott a feleségéhez és a mostohalányához a hajó korlátjánál.
– Ó, mi csak a férfiakról csevegtünk – mondta Fortune könnye-

dén és kissé fölényesen.
– Ez nemcsak afféle csevegés, lányom – válaszolta a herceg. – Iz-

gatott vagy, kicsim. Rövid időn belül, legfeljebb néhány nap múltán, ta-
lálkozol azzal a fiatalemberrel, aki valószínűleg a férjed lesz.

– Majd meglátjuk – jegyezte meg Fortune csendesen.
James Leslie nagyot sóhajtott. A mostohalányaira gondolt, azon 

tépelődött, hogyan is áll a helyzet velük kapcsolatosan. Kisgyermekko-
ruk óta a nevelőapjuk, és többnyire engedelmesek voltak, mindaddig, 
amíg eladósorba nem kerültek. Még elevenen élt az emlékezetében In-
diával kapcsolatos kudarca, aki épp csak most épült fel. Akkor megígér-
te Indiának, hogy sosem fogja megkérdőjelezni egyik gyermekének a 
döntését sem. Ez olyan ígéret volt, amelyet be is akart tartani.

– Nos, igen, igazad van, kincsem. Majd meglátjuk. Ha a fiatal fic-
kóról kiderül, hogy egy borzalmas, ostoba fráter, én semmi esetre sem 
adom hozzá a lányomat feleségül egy bolondhoz vagy egy gazember-
hez.

Jasmine Leslie elmosolyodott. A férjére pillantott, és a férje te-
kintete arról tanúskodott, hogy komoly próbatételt jelent számára For-
tune konoksága,  akaratossága,  szeszélyes viselkedése.  Mindazonáltal 
meg kell hagyni, derekasan állta a sarat, és el kell ismernie, hogy kifo-
gástalanul viselkedett. Talán még egy öreg kutyát is sikerül idomítani 
és új trükkökre megtanítani.

– Az lesz a legjobb, ha most visszamegyünk a kabinunkba – java-
solta a hercegnő –, és utánanézünk, minden készen áll-e ahhoz, hogy 
folytathassuk az utazásunkat.

~ 20 ~



– Hadd maradjak itt, mama, szeretnék jobban megismerkedni a 
tájjal – kérlelte Fortune kedvesen az anyját.

– Rendben. Nagyon helyes – válaszolta Jasmine, és belekarolt a 
férjébe. – A lányunk egyedül akar maradni, Jemmie.

A férfi bólintott, és mindketten elhagyták a hajó fedélzetét.
Fortune újra a hajó korlátjára támaszkodott,  és a gondolataiba 

merült. Ez a vidék volt az ő szülőföldje, bár még csak pár hónapos volt,  
amikor elvitték innen. Írország semmit sem jelentett a számára. Mind-
össze egy helységnév volt. Semmi más. Vajon milyen is lehet valójában 
ez a vidék? És milyen Maguire’s Ford? A vár, amely az övé lesz majd, 
nem nagy, mondta az édesanyja. Erne Rocknak hívják, és egy tenger-
öbölre épült. Mama azt mondta, hogy csodálatos hely, mert ő és Ro-
wan  Lindley  nagyon  boldogok  voltak  ott.  Fortune  összeráncolta  a 
szemöldökét. Vajon boldog lehet-e ott, ahol az édesapját olyan brutáli-
san meggyilkolták? Az apját, akit sosem látott, mert nem sokkal azután 
meghalt, hogy ő megfogant.

Egész életében érezte az apja hiányát. Ha csak alkalom adódott 
rá,  amikor  idősebb  fivérének,  Henrynek  a  kastélyában  tartózkodott 
Cadbyben, mindig kikereste Rowan Lindley portréját, amely a családi 
képtárban függött.  Rowan Lindley magas és erős csontú volt, az álla 
szögletes, a közepén erőteljes vonal húzódott. A haja világos, a szeme 
aranybarna. Tartásába némi arrogancia és méltóság vegyült, ami ter-
mészetes volt egy olyan férfi  esetében, akinek a családja már a nor-
mann hódítások előtt is ugyanazt a földet mondhatta magáénak. Henry 
Lindley arcvonásai emlékeztettek az apjára, míg India mindkét szülőjé-
nek a vonásait örökölte, és szeme az apjáé volt. Fortune valósággal bál-
ványozta Rowan Lindley portréját.  Szinte mindig,  amikor csak nézte, 
valósággal magába szívta az apja arcképét, mintha minden egyes alka-
lommal többé, erősebbé lett volna általa.

Ő sem az apjára, sem pedig az anyjára nem hasonlított. A világon 
semmi sem volt a külsejét tekintve, ami rá emlékeztette volna. A sze-
me nagyanyjának, de Mariscónak a kékeszöld színű szempárja volt, míg 
– ahogy mindig is mondták neki – dédanyjának, O’Malleynek a lángvö-
rös haját örökölte. Gordon nagyanyja minden alkalommal megjegyez-
te, hogy Fortune volt a kiskacsa a hattyúfészekben sápadt, hófehér bő-~ 21 ~



rével és vadóc arcocskájával. Fortune mosolygott magában. Azon mor-
fondírozott, vajon milyen lehet William Devers, és ha összeházasodnak, 
vajon milyenek lesznek a gyermekeik.

Szemerkélni kezdett az eső, Fortune még jobban beburkolózott a 
köpenyébe.  Azt  hallotta  Írországról,  hogy  amilyen hirtelen elered az 
eső, olyan gyorsan kisüt a nap a következő pillanatban. Az eget kémlel-
te, ahol gyorsan futó felhőfoszlányokat látott, és itt-ott kék foltok buk-
kantak elő. Aztán kisütött a nap, és a reggelt beragyogták a napsuga-
rak. Kellemesen meleg lett. A hajó most már lassabban haladt, a vitor-
lákat bevonták, ahogy besiklottak a dokkba. A hajó általában az öböl-
ben horgonyzott, de most a dokkba futott be, tekintettel Lady Fortune 
Lindley szokatlanul sok csomagjára.

Miközben a hajó befarolt a kikötőbe, és a tengerészek kiugrottak 
a dokkba, hogy kikössék a hajót, Fortune egy magas, várakozó férfit pil-
lantott meg a parton. Azon gondolkodott, vajon ki lehet az. Az illető ru-
házata egyszerű volt, sötét színű lovaglónadrágot, őzbőr ujjatlan mel-
lényt viselt szarvasagancs gombokkal, alatta fehér vászoninget hordott, 
és finom bőrcsizma volt a lábán. A férfi hajadonfőtt volt, és Fortune 
megállapította,  hogy a hajszíne majdnem olyan világos, mint az övé. 
Nagyszerű, gondolta Fortune, legalább többé nem különbözöm az em-
berektől annyira, ha ez a férfi a közelemben lesz.

Az úriember egy nagy kocsi mellett állt, amely elé hat pompás 
gesztenyebarna  lovat  fogtak  be.  Fortune  örömmel  állapította  meg, 
hogy a lovak remekül összeillenek és igen nemes fajtájúak. Mivel a ha-
jó, amivel érkeztek, a családja tulajdona volt, és a dokk is az övéké, így 
Fortune biztos lehetett abban, hogy a kocsi is hozzájuk tartozik.

– Ő Rory Maguire! Kijött elénk, hogy üdvözöljön minket. Milyen 
nagyszerű meglepetés! – mondta Jasmine, aki ekkor már ismét a lánya 
mellett állt. Jasmine lelkesen integetett. – Rory! Rory Maguire!

A férfi látta, amint Jasmine odamegy a korlát mellett álló fiatal 
lány mellé. Igen, felette is eljárt valamelyest az idő, de még most is ő 
volt a legszebb nő, akit valaha látott. Ő is visszaintegetett a szép hölgy-
nek.
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A hajó hamarosan kikötött, és leengedték a lejárót. Jasmine lesie-
tett a vitorlásról, nyomában a családtagjaival és a szolgálókkal. Kezét 
üdvözlésképpen az intéző felé nyújtotta.

– Rory Maguire! Milyen kedves magától,  hogy kijött elénk. Fel-
idézi nekem a régi szép időket. Csodálatos visszaemlékeznem a sok-sok 
évvel ezelőttre – mondta Jasmine, miközben rámosolygott a férfira.

Az intéző megfogta az asszony mindkét, finom kesztyűbe bújta-
tott kezét, és megcsókolta.

– Cai mille failte, Lady Jasmine. Isten hozta önt és a családját Íror-
szágban – ezekkel a szavakkal engedte el Jasmine kezét az udvarias kö-
szöntő után.

– Ez a férjem, James Leslie, Glenkirk hercege, Rory – mutatta be 
hitvesét Jasmine, miközben kissé közelebb vonta magához Jemmie-t.

A két férfi kezet rázott, miközben mindketten egymást méreget-
ték. Látható megelégedettséggel és mosolyogva üdvözölték egymást.

– A feleségem csupa jót mondott magáról,  Maguire  –  jegyezte 
meg a herceg. – Már alig várom, hogy megtekinthessem a birtokot.

– Köszönöm, uram! – hangzott  a válasz.  – Remélem, elégedett 
lesz vele, és elnyeri a tetszését. Maguire’s Ford remek hely. – Rory is-
mét odafordult Jasmine-hoz, és azt mondta neki: – Természetesen ki-
hozattam a kikötőbe a kocsit, mylady, és vannak hátaslovak is, ha in-
kább lovagolni akar. Biztos vagyok benne, hogy emlékezni fog Fergus 
Duffyra. Eljött, hogy hajtsa a kocsit. Ha jól emlékszem, a szolgái jobban 
szeretnek azon utazni, mert tartanak az állatoktól.

– Fergus Duffy,  mondja,  hogy van a felesége, Bride asszony? – 
kérdezte Jasmine mosolyogva a kocsist. – A lányom szeretne találkozni 
a keresztanyjával. – A hercegnő maga mellé intette a lányát. – Ő Fortu-
ne, Rory Fergus, ő Lady Fortune.

A kocsis üdvözlésképpen biccentett a fejével.
Rory  megfogta  Fortune  finom,  kesztyűs  kezét,  és  az  ajkához 

emelte, majd megcsókolta. – Isten hozta, mylady, remélem Maguire’s 
Ford elnyeri a tetszését olyannyira, hogy itt is akar maradni.

Fortune egyenest a férfi kék szemébe nézett, amely alaposan vé-
gigmérte őt. Hirtelen különös érzés kerítette hatalmába,  mintha újra 
kisgyermek lenne, mint amikor ez a férfi utoljára látta őt.~ 23 ~



– Köszönöm, sir – válaszolta Fortune kissé zavartan a különös ér-
zés hatása alatt.

– Van egy gyönyörű kis fekete kancám az ön számára, amely va-
lószínűleg a kedvére való lesz – mondta Rory Fortune-nak, miközben 
elengedte a lány kezét.

– Jobban tetszik nekem az a szürke pettyes herélt ló – válaszolta 
Fortune,  miközben a kiszemelt  állatra mutatott,  és már nyoma sem 
volt a korábbi elérzékenyülésének.

– Az bizony egy kissé kiszámíthatatlan – figyelmeztette az intéző.
– Akárcsak én – válaszolta Fortune csintalan mosollyal az arcán.
Rory Maguire szívből felnevetett.
– Úgy véli, hogy meg tudja fegyelmezni, mylady? Nem akarom, 

hogy levesse a hátáról vagy rakoncátlankodjon. Az bizony nem lenne 
valami kellemes hazatérés, legalábbis én úgy gondolom.

– Nincs olyan ló a világon, amelyet én nem tudnék megülni – vá-
gott vissza Fortune büszkén.

Maguire a hercegre és a hercegnőre pillantott, és amikor James 
Leslie beleegyezően bólintott, az ír férfi a következőket mondta:

– A neve Thunder, mylady. Jöjjön, felsegítem a ló hátára.
– Mi lesz a csomagjaimmal? – aggodalmaskodott Fortune.
– Több kocsira is szükségünk lesz a szállításukhoz – válaszolta Jas-

mine.  – Fortune magával  hozta  az  összes holmiját,  mert azt  reméli, 
hogy itt maradhat Írországban.

– Bérelhetünk kocsikat a városban – válaszolta Rory.  – Nem vol-
tam biztos benne, hogy az ifjú hölgy maradni akar-e vagy sem.

– Ezek szerint William Devers egy fabatkát sem ér? – vágta ki For-
tune a kérdést merészen.

Rory ismét elnevette magát.
– Nem, mylady. Őt tartják a környék legjobb partijának. Magas és 

jóképű,  ráadásul  még egy szép birtok várományosa is  Lisnaskeában, 
amely  egy  napon  az  ő  tulajdona  lesz.  Nem  akkora,  mint  Maguire’s 
Ford, de meglehetősen tekintélyes. Úgy gondolom, hogy sok női szívet 
összetör majd, ha egy napon feleséget választ magának és megnősül.

Fortune elcsendesedett. Tehát William Devers nagyon is kapós a 
környék lányainak és asszonyainak körében. Valószínűleg fenn hordja ~ 24 ~



az orrát a nagy birtoka miatt. Átvágott a kikötő túlsó oldalára, ahol a 
szürke ló toporzékolt türelmetlenül. A fiatal lány odalépett hozzá, meg-
ragadta a kantárt, és egyenesen a ló szemébe nézett, a másik kezével 
pedig végigsimította bársonyos fejét.

– Minden rendben, kiskomám, igazán gyönyörű teremtés vagy. 
Tudom, hogy jól ki fogunk jönni egymással. Már alig várod, hogy egy jót 
vágtathass. Biztos vagyok benne. Ebben egészen bizonyos vagyok, de 
amíg ki nem érünk a városból az országútra, bizony jól kell viselned ma-
gadat.  Azután  száguldhatunk,  akár  a  szélvész,  te  és  én.  Mi  ketten 
együtt.

Rory Maguire lenyűgözve figyelte, amint a lány kedvesen beszélt 
a lóhoz. Különös érzés fogta el, amikor először megpillantotta Fortune-
t. Mintha már ismerte volna, pedig ez nem volt lehetséges, mivel nem 
látta születése óta. Ennek ellenére nem tudott teljesen megszabadulni 
ettől az érzéstől. Szótlanul segített a fiatal lánynak nyeregbe szállni. Ke-
zét összekulcsolta, hogy így lendítse Fortune-t nyeregbe.

– Pattanjon fel rá, mylady! – Csak amikor a lányt Thunder hátára 
segítette, vette észre, hogy nincs hölgynyereg a lovon, de Fortune lo-
vagló ülésben ülte meg a lovat, oly könnyedén, hogy nyilvánvaló volt,  
így is kitűnően lovagol. Rory Maguire kikötötte a lovat a helyéről.

Thunder táncolt egy kicsit, amint elfogadta a hátán az új lovast. 
Hátravetette a fejét, de Fortune erősen tartotta a gyeplőt, mégis ke-
csesen tartotta a kantárszárat, a térdét a ló oldalához szorította, így fe-
gyelmezte és irányította a kissé rakoncátlankodó lovat.

– Csak könnyedén – nyugtatgatta a szép állatot, amely a kedves 
szavak hallatán hátracsapta a fülét, figyelte a lágy, simogató hangot, 
amely egy pillanattal ezelőtt még ismeretlenül csengett, de máris hoz-
zászokott,  és úgy hangzott  a számára,  mintha régtől fogva a gazdája 
lenne. Végül pedig egészen megnyugodott.

Rory Maguire mosolyogva és helyeslően bólogatva nézte Fortu-
ne-t, le volt nyűgözve az ügyességétől és a rátermettségétől. Ez a lány 
született lovas. Amint hátrafordult, megpillantotta a csomagokat és az 
útiládákat.

– Mária, Istennek anyja! – jegyezte meg halkan, nagyot sóhajtva. 
– Még soha az életemben nem láttam ennyi csomagot.~ 25 ~



A herceg felnevetett. Ő is csaknem pontosan ezeket a szavakat 
mondta, amikor először megpillantotta Fortune összes csomagját.

– Beküldtem a városba a kapitányt kocsikért, hogy legyen mivel 
elszállítani a lányom holmijait. Nekünk nem kell rájuk várni. Vannak lo-
vai a feleségem és az én számomra?

– Ó, igen. Asszonyomnak a fekete kancát ajánlom. Ez az a kanca, 
amelyen lovagolt,  amikor legutóbb itt  járt – emlékeztette Jasmine-t, 
miközben kedvesen rámosolygott.  Jasmine beleegyezően bólintott.  – 
Az ön számára pedig van egy remek csődöröm, mylord. Éppen mosta-
nában törtük be. Nem volt szívem kiherélni, ezért távol kell tartanom a 
többi tenyészállattól. Valószínűleg el fogjuk adni valakinek, akinek fe-
dező ménre van szüksége. Bizony szép összegért kel majd el, ahogy ed-
dig az összes állatunk. Nightwind és Nightsong leszármazottai rendkívül 
értékes jószágok. Ki fog utazni a kocsiban?

– Adáli és Rohána – válaszolta Jasmin.
– Szóval ők is elkísérték önöket? És mi történt a másik kis hölgy-

gyel, aki szintén a szolgálatukban állt, mylady?
– Toramalli már férjhez ment – válaszolta Jasmine. – Ő és a férje 

Glenkirkben maradtak, skóciai otthonunkban, mert rájuk hagytuk há-
rom fiúgyermekünket. Patrick most tizennégy éves, míg a fiatalabb fi-
vérei  tizenhárom és tízévesek.  Először  azt  gondoltuk,  hogy elhozzuk 
magunkkal Adamot és Duncant, de ők szívesebben töltenék a nyarat 
nélkülünk.

– Ezek szerint hamarosan visszatérnek Skóciába? – kérdezte Ro-
ry.

– ó, igen – felelte Jasmine. – William Deverst mind a pap cousi-
nom, mind pedig Steen tiszteletes úr a figyelmembe ajánlotta. Ha For-
tune és ő elnyerik egymás tetszését, már a nyár végén megtartjuk az 
esküvőt, Rory. Ezután a lányom, aki itt látta meg a napvilágot Magui-
re’s Fordban, Írországot választja otthonának. Remélem, ő lesz Fortune 
jövendőbelije, mert szeretném, ha a lányom boldog és nyugodt életet 
élne.

– Ez minden anya óhaja – helyeselt Rory. Ó, milyen szép is még 
mindig, az eltelt évek ellenére. A férfi csaknem hangosan felsóhajtott. 
Hirtelen magához tért az álmodozásból, feltekintett, és szembe találta ~ 26 ~



magát Jasmine hűséges szolgálójával,  Adálival. A férfi  mit sem válto-
zott, gondolta egy kissé bosszúsan, világosbarna arca még mindig kelle-
mes vonású volt,  a bőre sima, ránctalan.  Tekintete eleven és szúrós 
volt, átható pillantást vetett Maguire-re.

– Nem gondoltam, hogy újra találkozunk, Adáli  – jegyezte meg 
szárazon Rory, mintegy válaszképpen Adáli sokatmondó pillantására.

– Rossz pénz nem vész el – felelte Adáli mosolyogva, közben vala-
mennyi hófehér fogát kivillantotta.  – Minden rendben van a további 
utazásunkhoz?

– Igen.
– Akkor induljunk – mondta Adáli. Odafordult a szolgálólányhoz: 

– Rohána, szállj be a kocsiba. Hamarosan én is csatlakozom hozzád. – 
Visszafordult, majd a herceghez intézte szavait: – A kocsik, amelyek a 
mylady csomagjait szállítják, hamarosan itt lesznek. Rohána mindent 
összepakolt, amire az utazásunkkor szükség lehet, már be is tette őket 
a kocsiba.  A teherszállító  kocsik  Fortune kisasszony holmijaival  jóval 
lassabban haladnak majd, mint mi. Valószínűleg egy nappal a mi érke-
zésünk után érnek Erne Rockba, de a hölgyek minden bizonnyal ki akar-
ják pihenni majd az utazás fáradalmait, mielőtt igénybe akarnák venni 
a társasági élethez a ruháikat.

– Egyetértek – válaszolta a herceg, miközben a fiatal csődör nyer-
gébe pattant.

A napot, amely az imént még fényesen ragyogott, újra szürke fel-
hők takarták el, és az eső szitálni kezdett.

– Esős napunk van, éppen olyan, mint amikor először jöttem Íror-
szágba – mondta Jasmine Rory Maguire-re mosolyogva. – Beszéljen ne-
kem a cousinomról, hogyan megy a sora?

– Jól  van,  és olyan elégedett,  mint egy egér a téli  fészkében – 
hangzott  a  válasz.  –  Cullen  Butler  igazán  jó  ember,  annak  ellenére, 
hogy pap. Nem ítélkező vagy szűklátókörű és kicsinyes, mint a papok 
közül oly sokan. Gyakran hangoztatja, hogy Róma nem fogadná el az ő 
magatartását a legkevésbé sem, de – miként mondani szokta – Róma 
messze van ide. Ő valóságos áldás Maguire’s Fordra.

– És mi a helyzet a protestánsokkal, akiket letelepítettünk a lelké-
szükkel együtt? ~ 27 ~



– Rendes emberek és szorgalmasak – folytatta Maguire. – Samuel 
Steent  hasonló  fából  faragták,  mint  az  ön  cousinját,  mylady.  Okos, 
együtt érző és széles látókörű. Nekünk nincsenek problémáink vagy ne-
hézségeink, mint másoknak.

– Hála istennek, Maguire’s Fordot jó emberek lakják, és sikerült a 
birtokot megőriznünk a béke szigetének – sóhajtott fel Jasmine.

Órákon át lovagoltak, majd megálltak egy fogadónál.
– Ismerős nekem ez a hely – állapította meg Jasmine –, de nem 

emlékszem, hogy a legutóbbi látogatásunk alkalmával itt lett volna. Itt 
egy  farm  állt  korábban.  Egy  szerencsétlen  elhagyott  asszony  lakott 
benne, akinek jó pár apró porontya volt, Rory. Mi történt velük?

A férfi felnevetett.
– Nem tudja, asszonyom? Az ön néhai férje, az angol márki, ide-

küldött engem vagy egy hónappal azután, hogy ön beköltözött Magui-
re’s Fordba. A márki megvásárolta Tully asszonytól a farmépületet, az-
tán bérbe adta neki, hogy egy kocsmát nyisson benne. Azzal a pénzzel, 
amit a márkitól kapott, az asszony megtarthatta és tovább művelhette 
a  földjét  is.  Nézze,  milyen  nevet  adott  a  fogadójának,  asszonyom. 
Arany Oroszlán. Tully asszony szerint az angol férfi leginkább az orosz-
lánra emlékeztette őt. Az övé az egyetlen valamirevaló kocsma ezen a 
környéken, ahol az utazó megpihenhet útban Maguire’s Ford felé. Sok 
angol nemigen kedveli ezt a helyet, de nem tehetnek semmit, mert en-
nek a háznak a tulajdonosa az egyik leghatalmasabb angol úr, West-
leigh márkija és családja.

– A fiam soha nem beszélt nekem erről – jegyezte meg Jasmine.
– Valószínűleg azért, mert ő sem tud róla. A fogadó adminisztrá-

ciója és üzleti ügyei  az én munkám Maguire’s Fordban. A márki  úgy 
gondolta, hogy ez így jobb megoldás, mintha egy a birtokától távol élő 
földesúr felügyelné a szóban forgó üzlet menetét.

– Édes istenem, oly sok év telt el azóta, és én még csak nem is 
tudtam róla! Milyen jószívű ember volt is  Rowan! Emlékszem arra a 
szegény asszonyra, akkor éppen várandós volt, és körülötte is téblábolt 
jó néhány kisgyerek. Emlékszem, hogy milyen szegényes volt ez a hely 
a mocskos padlójával és a két paddal. Emlékszem, ön azt mondta ne-
kem, hogy a férje elhagyta őt, és elment a grófokkal együtt, de ő nem ~ 28 ~



akart megválni ettől a földtől. És most nézze meg, hogy megváltozott 
itt minden – mondta Jasmine, miközben belovagoltak a fogadó udvará-
ra. Jasmine alig ismert rá arra a régi farmépületre, melynek egyik részé-
ben kapott helyet a fogadó.

A falak fehérre voltak meszelve, és mindenütt rend és tisztaság 
fogadta őket, az udvaron rózsák és más virágok nyíltak. Egy nagy istálló 
is volt ott legalább két tucat ló számára.

Az ablakokon üveg, a kéményekből füst szállt fel. A fogadó udva-
rát betöltötte a frissen sült disznó- és baromfihús illata. A söntésből vi-
lágos angol sör illata áradt ki. Fiatalemberek szaladtak eléjük az istálló-
ból, hogy bekössék a lovakat.

– Jöjjön, asszonyom, menjünk be – mondta Rory Maguire, miköz-
ben lesegítette Jasmine-t a kanca nyergéből. – Jöjjön és frissítse fel is-
meretségét Tully asszonnyal. Most már jól beszél angolul. Rájött, hogy 
a túlélés érdekében hamar el kell sajátítania az angol nyelvet.

Glenkirk hercege kissé sértve érezte magát, hogy az ír férfi ilyen 
kötetlenül társalog a feleségével. Aztán azzal vigasztalta magát, hogy 
Adálin és Rohanán kívül csak Maguire-t ismerte Jasmine. Az ír férfinak 
nem  volt  könnyű  a  helyzete.  Nem  volt  szolga,  nemesnek  született. 
Ugyanakkor már nem volt az övé a földbirtok, amelyet egykor a magáé-
nak mondhatott, hanem immár csak az intézője volt az egykori családi 
birtoknak, amely jelenleg egy angol földbirtokos tulajdonában állt, aki 
történetesen Glenkirk hercegnője. Közelebbről meg kell ismernem ezt 
a férfit, gondolta magában James Leslie. Ugyanakkor rendes embernek 
tűnik, és becsülettel viseli gondját a felesége földbirtokának és a cselé-
deknek.

Jasmine alig ismerte meg Tully asszonyt, aki jócskán meghízott, 
és az arca vöröses volt. A fogadósnő melegen üdvözölte a hercegnőt, 
meghajolt előtte, és ismét megköszönte, hogy Rowan Lindley oly ne-
mes lelkű volt hozzá sok évvel ezelőtt.

– Ahogy láthatja, mylady, az ön jószívű férje volt a mi megmen-
tőnk. Nem is merek arra gondolni, mi történt volna velünk, ha nem siet 
a segítségünkre.

Az előkelő vendégek a fogadó egyik különtermében fogyasztot-
ták el ízletes vacsorájukat, amely sült bárányból, hagymából, sárgaré-~ 29 ~



pából és burgonyából állt. Felszolgáltak még zsemlével és almával töl-
tött hízott kacsát, roston sült lazacot kaporral, friss kenyeret, vajat és 
sajtot. Bort és sört egyaránt kínáltak a vendégeknek.

– Sajnálom, hogy nem tudunk itt  maradni  éjszakára  –  jegyezte 
meg elégedetten James Leslie.

– Ha nem indulunk tovább, nem érünk oda Maguire’s Fordba hol-
nap estére, mylord – válaszolta Rory.

– Hol töltjük az éjszakát, Maguire? – kérdezte a herceg.
– Csak egy hely akad útközben, Sir John Appleton birtoka – hang-

zott a válasz.
– Még életben van? – csodálkozott Jasmine. – Úgy emlékszem, ő 

és a férje elviselhetetlenül sznob volt, és ki nem állhatták az íreket.
– Hogyne, még él és virul – mondta Rory sötéten –, és csak hitvá-

nyabb lett az évek során. A felesége meghalt, de a lánya és annak a fér-
je ott élnek vele. Ők sem jobbak egy fikarcnyival sem, mint az öreg.

– Nincs más hely, ahová mehetnénk? – tudakolta James Leslie.
Rory megrázta a fejét, s közben gyászos képet vágott.
Sir John Appleton kövér öregember volt, a lábát köszvény gyötör-

te. A lánya, Sarah és a férje, Richard vékonydongájú és keserű emberek 
voltak. Mindent elkövettek, élénken hízelegtek azért, hogy elszórakoz-
tassák  Glenkirk  hercegét  és  hercegnőjét,  valamint  a  jelentős  hozo-
mánnyal kecsegtető lányukat. Fortune mellé ültették a fiukat, és cso-
dában reménykedtek. Erre azonban hiába vártak, mert a fiuknak, aki 
egyébként egy hangoskodó, erőszakos fiatalember volt, szavát szegte 
Lady  Fortune  szépsége  és  magabiztossága.  Ő nem olyan  hölgy  volt, 
akikkel eddig találkozott, és valósággal megijedt tőle. Fortune azonban 
semmibe se vette. A fiatal John Appletonnak szeplős arca volt és nyir-
kos, izzadt tenyere. Csendes félszegsége és az, hogy képtelen volt az 
érdekes társalgásra, nem tett jó benyomást Fortune-ra. A lány egysze-
rűen butának tartotta.

– Az önök lovainak kitűnő a híre – jegyezte meg az idős Sir John. 
– Meg vagyok ütközve azon,  hogy önök katolikus munkásokat  alkal-
maznak a birtokaikon. Kilopják a szemüket is, semmi kétségem nincs 
felőle.
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– A birtokainkon egyaránt dolgoznak katolikusok és protestánsok 
– válaszolta Jasmine kedvesen. – Mindkét felekezethez tartozó munká-
saink egyformán kitűnő munkát végeznek, és jómagam nem látok köz-
tük semmiféle különbséget, Sir John. Valamennyien rendes emberek.

– Bálványimádó pápisták – jegyezte meg az öreg.
– A katolikusok nem bálványimádók – csattant fel mérgesen For-

tune. – Tisztelik az Istent! Micsoda ostoba fecsegés ez!
– Madame!  Utasítsa  rendre  a  lányát!  Túlságosan  sokat  enged 

meg magának, és helytelenül gondolkodik – hördült fel Sir John.
– Fortune, kérj elnézést Sir Johntól. Nem tehet a tudatlanságáról 

– mondta Glenkirk hercegnője a lányának.
– Igen, mama – jegyezte meg alázatosan Fortune. – Elnézést ké-

rek az ön tudatlanságáért, Sir John Appleton. – Kedvesen rámosolygott 
az öregre. Aztán felállt, és kecsesen meghajolt. – Most pedig szeretnék 
visszavonulni – közölte, és elhagyta a szobát.

Sir John és a családja nem volt egészen biztos abban, hogy Fortu-
ne valóban bocsánatot kért-e, de nem volt bátorságuk tovább vitatkoz-
ni Glenkirk hercegnőjével. A lány semmiképpen sem illik az ő fiukhoz, a 
fiatal Johnhoz, gondolták magukban. Túlságosan csinos és túl merész. 
Kétségkívül nem lesz jó vége az effajta viselkedésnek. Mindezek után 
Appletonék nem túlságosan bánták,  hogy a vendégeik bejelentették, 
szeretnének nyugovóra térni.

Rory Maguire-nek, Adálinak és Rohanának fukar kézzel osztottak 
vacsorát a nagy ház konyhájában. A szolgák gyanakvó pillantása kísérte 
az ír férfit és két idegenes külsejű társát. Miután elköltötték a felkínált 
szerény vacsorát, azt mondták nekik, hogy Rohána aludjon az úrnője 
szobájában, de a két férfinak az istállóban kell töltenie az éjszakát.

– A mi urunk nem enged be a házába ilyen szerzeteket – mondta 
a  szakács  zordan.  –  Még  a  végén  meggyilkolnak  bennünket  a  saját 
ágyunkban!

– Kétlem, hogy bármely férfi is a közelébe menne annak a nőnek 
az ágyához – mondta csípős humorral Adáli, miközben Roryval helyet 
csináltak maguknak az istállóban. Adáli leterítette köpenyét az illatos 
szalmára, és leült. – Aludtam már rosszabb helyen is – mondta.
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– Én is – jegyezte meg helyeslően Rory, miközben ruhástul végig-
feküdt a szalmán. Kinyújtózott, és aztán csak annyit mondott: – Bol-
dognak látszik.

– Igen – válaszolta Adáli.
– Jól van.
– Ön sosem házasodott meg, Maguire úr? – kérdezte Adáli.
– Nem – válaszolta Rory. – Nem volt értelme. Nem volt semmim, 

amit egy nőnek nyújtani tudtam volna. A gyerekek csak nehezítették 
volna az életemet a katolikus hitük és az ír származásuk miatt, és ide-
genek lettek volna a szülőföldjükön mindaddig, amíg angol megszállás 
alatt áll az országunk. Nem lehetek biztos a jövőmet illetően. Ilyen kö-
rülmények közt  nem akartam felvállalni  egy feleség és a  gyermekek 
gondját.

– Sosem érezte hiányát egy nőnek?
– Őutána? – hangzott a válasz.
– De hiszen az huszonegy évvel ezelőtt volt, és mindössze egy éj-

szakán át tartott, Maguire úr. Azt akarja mondani, hogy azóta nem is 
volt más nő az életében?

– De igen. Nagy ritkán, amikor a testi vágy hajtott. Ilyenkor egy 
falusi özvegyhez mentem el. Tudják róla, hogy kedvében jár a férfiak-
nak, de mivel nagyon diszkrét, ezért senki nem tartja rossz nőnek – ma-
gyarázta Rory

– És tud ön olyan diszkrét lenni, mint ez a falusi özvegy, Maguire 
úr? – kérdezte Adáli nagyon komolyan.

– Természetesen! – jelentette ki határozottan Rory.  –  Nem vol-
tam mindig is az? Tudom, hogy még csak nem is sejti, mi történt vele. 
Nem fogok ráijeszteni.

– Jól van. Ő úgy gondol magára, mint a barátjára, Maguire úr – 
folytatta Adáli. – Biztos vagyok benne, hogy nem akarja lerombolni ezt 
a baráti viszonyt. James Leslie-t szereti, és Leslie is szereti őt. Szép éle-
tet alakítottak ki maguknak a gyermekeikkel Skóciában.

– Nem kell félnie, Adáli – mondta Rory Maguire, és a hangjába 
szomorúság vegyült. – Ő sosem fog másként tekinteni rám, mint a ba-
rátjára. Ez a legtöbb, amit remélhetek. Nem akarom elveszíteni a jóin-
dulatát, és a figyelmét sem, amit nekem szentel egy bolond remény és ~ 32 ~



álom miatt, ami sosem fog valóra válni. Nem, soha, Adáli. Az életemet 
adnám Lady Jasmine-ért, de ő soha nem fogja megtudni, hogy én mi-
lyen szerepet játszottam életének a megmentése érdekében oly sok 
évvel ezelőtt. Ez szégyent hozna valamennyiünkre.

– Nem, ez nem volt szégyen, Maguire úr – nyugtatta meg Adáli 
Roryt. – Ön és az atya tud róla, mi történt akkor annak idején. Senki 
más. Nincs ebben semmi szégyellnivaló. Jó éjt! Reggel találkozunk.

– Jó éjszakát,  Adáli! – mondta Rory Maguire csendesen, miköz-
ben az oldalára fordult és magára húzta a köpenyét. Aztán arra gon-
dolt, hogy ez a néhány hónap lesz élete legnehezebb időszaka.
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Második fejezet

Még napfelkelte előtt elhagyták az Appleton-birtokot. Vendéglá-
tóik még ágyban voltak és aludtak, de semmiképpen sem akartak to-
vább maradni, mint amennyire éppen szükséges volt.

– Kérem, mondja meg az uraságnak – utasította Glenkirk hercege 
a komornyikot, aki ugyancsak álomittas pillantásokat vetett rá –, hogy 
köszönjük a vendéglátását, de még hosszú és fárasztó út előtt állunk. 
Mivel el akarjuk érni úti célunkat napnyugtára, hamarabb kell távoz-
nunk, mint gondoltuk. – A komornyik mélyen meghajolt, éppolyan alá-
zatoskodóan, mint az alkalmazója.

– Igenis, mylord. Sir John nagyon fogja sajnálni, hogy nem volt al-
kalma további jó utat kívánni önöknek – válaszolta hízelkedően.

– Megbocsátunk neki – válaszolta James Leslie nagystílűen, mi-
közben kesztyűs kezével búcsút intett. Majd visszafordult, és kivezette 
feleségét és nevelt lányát a fogadóteremből a hideg és ködös reggelbe.

A kocsi Adálival, Rohanával és a kisebb úti csomagjukkal már ko-
rábban elindult. Rory Maguire odakinn várt rájuk a lovakkal együtt, elő-
készítve a hátasokat számukra. Gyorsan nyeregbe szálltak, és könnyű 
vágtában lelovagoltak a kavicsos, fövenyes kocsifelhajtón.

– Szerencsésen megszabadultunk tőlük! – mondta James Leslie.
– Isten legyen velünk, mylord! – válaszolta Maguire.
Lassan kivilágosodott és felszállt a köd, a nap azonban nem sü-

tött ki, sőt újra rákezdett esni az eső. Különös módon a szürkeség csak 
még jobban kiemelte a vidék smaragdzöld színét. A zöld dombok és ki-
sebb hegyek közt vezető út finoman kanyargott. A szép tájat csak itt-
ott,  néha törte meg egy szürke kőtorony többnyire romos látványa, 
esetleg egy kisebb falu a látóhatáron. Jasmine észrevette, hogy keve-
sebb a falu most, mint mikor először jött Írországba. Jó néhányat el-
hagytak a lakói és pusztulásnak indultak, míg más falvak csaknem telje-
sen eltűntek, korábbi létezésüket csupán az összezúzott és ledöntött 
kelta keresztek jelezték, a teret, amelynek közepén álltak valaha, fel-
verte a gyom. Ulster, amely korábban sem volt sűrűn lakott település, 
most még inkább elhagyatottnak tűnt.~ 34 ~



– Mi történt itt? – kérdezte Jasmine Rory Maguire-t.
– Nem minden földesúr olyan, mint ön, mylady – hangzott a vá-

lasz. – Ön tudja, hogy a büntetések azokat sújtják, akik a katolikus hitet  
követik. Sokakat azért üldöztek el a birtokaikról, mert nem voltak haj-
landók áttérni a protestáns hitre. Ilyen egyszerű a magyarázat.

– De ezek a földesurak nem is tartózkodnak Írországban – mond-
ta Jasmine. – Miért tesznek különbséget közöttük, amíg a földet egy-
aránt megfelelően és az ő hasznukra és gyarapodásukra művelik meg?

– Ügynökeik révén intézik az ügyeiket, akik komolyan és szigorú-
an betartatják a törvény betűjét – magyarázta az intéző. – A legtöbbjük 
angol, csakúgy, mint azok, akiket letelepítettek. Vannak ugyan skót föl-
desuraink is, de a skótok többnyire Skóciában maradtak, kivéve azokat, 
akik képesek feladni a törzsi kötelékeiket és saját földre vágynak.

– Mi történik a néppel, az itt lakókkal? – kérdezte Jasmine.
– A rokonaiknál keresnek menedéket Írországnak azon a részén, 

ahol a törvényt nem tartják be olyan szigorúan. Elmenekülnek távoli, 
lakatlanabb vidékekre, ahol azonban életkörülményeik sokkal rosszab-
bak. Sokan közülük meghalnak. Akadnak olyanok is, akik Franciaország-
ba vagy Spanyolországba menekülnek. Egyéb lehetőség sajnos nincs.

– Ilyen a világ – mondta Fortune, nem kis megütközést keltve a 
körülötte  lévőkben.  –  Tanulmányaim  is  ezt  igazolják,  és  a  mama is 
gyakran mondta, hogy ez a világ rendje-sora. Az egyik törzs felülkere-
kedik a másikon, aztán megint másokon és így tovább. Semmi sem ma-
rad örökké ugyanaz. Mindazonáltal ahogy az édesanyám, én sem tar-
tom szükségesnek és helyesnek azt, ami Írországban történik. A bigott-
ság elítélendő és kegyetlen dolog.

– Bizony mindkét oldalon állók közt akad belőlük szép számmal – 
hozta a tudomására Rory a fiatal lánynak. – Maguire’s Fordban mi iga-
zán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy két olyan ember képvi-
seli az egyházat, aki liberális és nyitott gondolkodású, de ez igazán rit-
kaság. Amilyen sok protestáns lelkész hirdeti a gyülekezetében, hogy a 
katolikus hit bűnös, bálványimádó vallás, ugyanannyi katolikus pap kür-
töli nagy hangon, hogy a protestánsok mocskos, erkölcstelen, alávaló 
eretnekek, akiket elevenen el kell égetni, és ha itt a földön el is kerülik 
kárhozatos sorsukat, bizonyosan a pokol tüzén égnek majd el, mert az ~ 35 ~



ördög maga lakozik bennük. Az efféle gondolatok nem vezetnek meg-
értésre vagy toleranciára, vallási türelemre, mylady. Attól tartok, sok-
kal több akad ezen a vidéken a John Appleton-félékből, mint az olya-
nokból, amilyen az ön édesanyja.

– Ön kedveli az édesanyámat, ugye? – tudakolta Fortune, miköz-
ben közelebb ugratta a lovát Magurie-éhez.

A férfi szíve hevesen kezdett verni, de csak egy közönyös mosoly 
suhant át az arcán.

– Ó, igen, mylady, szeretem. Mindig is szerettem. A lelke mélyén 
bizonyára ír, hogy ilyen nagy szíve van Lady Jasmine-nak.

– Anyám azt mondja, hogy ha én Írországban maradok, tartsam 
meg önt a hivatalában, mert önben meg lehet bízni, és az ilyen ember 
manapság ritka, mint a fehér holló – mondta Fortune.

– Lehet, hogy az ön férje más álláspontot képvisel majd ebben a 
tekintetben, mylady – jegyezte meg Rory

Fortune úgy nézett  rá e szavak  hallatán,  mintha Rory Maguire 
nem lenne magánál. A férfi ráismert erre az arcjátékra, mely egészen 
bizonyosan nem az édesanyjáé volt.

– A férjem nem fog beleszólni Maguire’s Ford ügyeinek intézésé-
be – közölte ellentmondást nem tűrő hangon Fortune. – Ha hozzáme-
gyek William Devershez, neki semmi köze nem lesz a birtokomhoz. Ő a 
sajátja fölött rendelkezik. A mi családunkban az asszonyok nem adják 
fel a tulajdonaikat a férjük javára, miután házasságot kötöttek.

A férfi hangosan felnevetett.
– Édesanyja  jó  nevelésben  részesítette  önt,  mylady  Fortune  – 

mondta Rory Maguire, miközben szerfelett jól mulatott, és még inkább 
megkönnyebbült, amikor a fiatal hölgy tovább folytatta.

– Ha hozzámegyek William Devershez, ön továbbra is megtartja a 
hivatalát, Rory Maguire – közölte vele Fortune. – Amellett szükségem 
lesz önre már csak azért is, mert mindent meg akarok tudni a lovakról  
és a lovakkal kapcsolatos üzletről. Keveset tudok a lovakról, bár nagyon 
kedvelem őket és imádok lovagolni.

– Ön tudja, milyen hangot kell megütni a lovakkal – válaszolta Ro-
ry. – Tanúja voltam annak, amint pár kedves szót intézett Thunderhez, 
mielőtt a hátára pattant. Ki tanította meg erre önt, mylady Fortune?~ 36 ~



Fortune néhány pillanatig eltűnődött, majd azt válaszolta:
– Senki, Rory Maguire. Mindig így teszek, mielőtt egy idegen állat 

nyergébe ülnék. Csak úgy tűnik, mintha udvarias lennék vele. A nővé-
rem és a fivéreim sokat mulattak rajtam emiatt, de engem sosem ve-
tett le ló a hátáról, és soha nem voltak nehézségeim velük az első pó-
nim óta – magyarázta lelkesen Fortune az intézőnek.

– Ah, ez arra vall, hogy ír vér folyik az ön ereiben – jegyezte meg 
a férfi mosolyogva.

– Megkedveltem önt, Rory Maguire – felelte neki Fortune.
– Én is kedvelem magát, Lady Fortune Mary Lindley – válaszolta 

Rory.
– Honnan tudja a teljes nevemet? – lepődött meg Fortune.
– Ön nem tudja, hogy én vagyok az ön keresztapja?  –  kérdezte 

Maguire.
– Ön valóban az? Mama! – Fortune az anyját szólította, aki épp 

mögötte lovagolt. – Igaz ez? Rory Maguire valóban a keresztapám?
– Ó, igen – felelte Jasmine. – Ő a keresztapád.
– Akkor – mondta Fortune határozottan – Rory bácsinak fogom 

szólítani, és ön pedig Fortune-nak hív majd engem, amikor egymás közt 
leszünk, en famille.

Odafordította fejét Jasmine felé, elkapta a pillantását, és alig ész-
revehetően, szerényen bólintott.

– Remek ötlet, Fortune – egyezett bele, és a szívét melegség járta 
át a lány nagylelkűsége és kedvessége miatt. Fortune nem büszke, rá-
tarti lady. Minden tartózkodás nélkül el fogja fogadni őt Maguire’s Ford 
népe, és továbbra is békében élhetnek majd, feltéve ha William Devers 
nem avatkozik bele a menyasszonyára tartozó ügyekbe, és nem akadá-
lyozza az ifjú feleség akaratát. Rory azon gondolkodott, hogy a fiatal-
ember hogyan fogja fogadni azt az álláspontot, hogy Fortune egyedül 
akarja irányítani a birtokát és felügyelni a gazdaságát. Ahogy Jasmine-t 
ismerte, a vőlegénnyel egy hivatalos dokumentumot íratnak alá,  mi-
előtt a lángvörös hajú szépséges menyasszonyt az oltár elé vezethetné.

Az eső lassan elállt, mire megálltak, hogy a lovak pihenhessenek 
egy kicsit. Mialatt ők kenyérrel és sajttal csillapították éhségüket, a nap 
újra kisütött. Az égre tekintve reménykedhetnek abban, hogy a délután ~ 37 ~



további részében napsütésben lesz részük, gondolta Rory. Amint körül-
tekintett, számos ismerős tájékot fedezett fel, és úgy gondolta, hogy a 
korai  indulásnak  köszönhetően  hamarosan  elérik  Maguire’s  Fordot, 
mégpedig kora délután. Közben a Jasmine és James Leslie közötti be-
szélgetést figyelte. Ők pedig oly nyíltan és őszintén fejezték ki egymás 
iránti szerelmüket, hogy Rory valóságos fizikai fájdalmat érzett a szívé-
ben. Bármit is mondott Adálinak előző nap este, és akármit is állított 
Cullen Butler atyának, még mindig ott volt a szívében egy titkos kis zug,  
amely azt remélte, hogy Jasmine szerelemmel fogja szeretni őt. Most 
azonban egyértelműen szembesülnie kellett azzal, hogy erre semmi ki-
látása nincs.  Ahogy ráébredt erre, úgy érezte, mintha ugyanabban a 
pillanatban meghalt volna benne valami. Hangos és mélyről jövő sóhaj 
hagyta el az ajkát.

Fortune  meghallotta  a  férfisóhajt,  mivel  éppen  Rory  Maguire 
mellett ült a fűben, és odafordult hozzá.

– Mi baj van, Rory bácsi? – kérdezte. – Ez volt a legszomorúbb só-
haj, amit életemben hallottam. – Fortune Maguire vállára tette a kezét, 
és megfogta a férfi kezét. – Ne legyen szomorú.

Együttérzése, szánalmas részvéte meglepetéssel töltötte el Roryt. 
A szeme megtelt könnyel, amelyet azonban gyorsan elfojtott.

– Ó, gyermekem, minket, íreket gyakran fog el váratlanul, nagy 
hirtelen a rossz hangulat. – Kissé megszorította a lány kezét, és annyit 
mondott: – Most már minden rendben van, és ha készen állunk, akkor 
folytathatjuk az utunkat. – Felállt, és Fortune-t is felsegítette. – Oly ki-
csiny gyermekként hagyta el ezt a vidéket, Fortune Mary Lindley, és 
micsoda gyönyörű hölgyként tért vissza ide.

– Kíváncsi  lennék, hogy honnan ez a fekete humor, Rory bácsi. 
Nekem is van hozzá érzékem. Ez szintén ír vonás bennem – jegyezte 
meg Fortune. – Egy lányról, akinek az édesapja angol volt, az édesanyja 
pedig anyai ágon angol és hindu keverék, kiderül, hogy leginkább az ír  
dédanyjára ütött – mondta nevetve a lány.

Ezután már sokkal nyugodtabb tempóban haladtak, a kocsi mö-
göttük baktatott. Délutánra kivilágosodott, a napsugarak melegen ciró-
gatták a hátukat. Végül felértek egy hegy tetejére. Alattuk a völgyben 
egy nagy kiterjedésű, kék színű vízfelületet láttak, amelyről Rory azt ál-~ 38 ~



lította, hogy az Lough Erne, Jasmine közben ugyancsak elmagyarázta 
férjének, hogy mi látható alattuk. A felső és az alsó tengeröböl két rész-
re osztotta a vidéket, amelyet Fermanaghnak hívtak, majd kiszélese-
dett, mielőtt belefolyt volna az Erne folyóba, amely végül Ballyshan-
nonnál beleömlött a Donegali-öbölbe.

Rory tovább magyarázott, miközben meg is mutatta útitársainak, 
mit is látnak.

– Az ott Maguire’s Ford, és ott a keskeny tengeröböl felett Erne 
Rock vára látható, ahol remélem, otthonra lelnek.

– Nézd  a  legelőt  alattunk,  lányom  –  mondta  Jasmine  Fortu-
ne-nak. – Nézd a lovainkat, és nézd, ott kicsit arrébb. Juhok. Látom a 
tenyészállatot, amelyet Glenkirkből küldtünk, Rory.

– Ó, igen, mylady, így van – válaszolta Maguire.
Lelovagoltak a hegyről a faluba. Előttük egy csapat fiúcska ver-

senyt futott velük, miközben hangos kiáltozásukkal összecsődítették az 
ír és az angol falubelieket.

– Jönnek! Jönnek! – Az emberek pedig előjöttek a tanyáikból, és 
a  mezőkről  is  a  faluba tartottak,  majd sorfalat  álltak  az  út  mentén, 
hogy lássák a birtokától húsz esztendeig távol élő földesúr hazatérését 
Maguire’s Fordba.

Jasmine ismerős arcot pillantott meg a tömegben, és megállította 
a lovát.

– Bride  Duffy!  –  Leugrott  a  hátaslova  nyergéből,  és  megölelte 
öreg barátnéját.

– Cai mille failte! Legyen ezerszeresen is üdvözölve! – válaszolta 
Bride Duffy, akinek becsületes arca széles mosolyra húzódott. – Isten 
hozta végre újra itthon, Maguire’s Fordban, mylady Jasmine!

A két  asszony  megint  megölelte  egymást,  majd Jasmine maga 
mellé kapta a lányát, Fortune-t.

– Itt a keresztanyád, Bride Duffy! Üdvözöld őt illendőképpen, és 
hajolj meg előtte.

Fortune pukedlizott a kivörösödött arcú vidéki asszonyság előtt.
– Fogadja tiszteletteljes üdvözletemet, Duffy asszony!  –  mondta 

Fortune, miközben az asszony szemébe nézett. – Örülök, hogy oly sok 
esztendő múltán találkozhatom önnel.~ 39 ~



– Isten áldja, mylady! – üdvözölte Bride a fiatal lányt.  –  Örülök, 
hogy felújíthatom az ismeretségemet önnel, hiszen még csak kis, pó-
lyás csöppség volt, amikor utoljára láttam. – Az asszonyság pár pillana-
tig tétovázott, majd megölelte a fiatal lányt. – És most, íme, visszajött  
oda, ahol először látta meg ezt a kemény és kegyetlen világot, s ha jól  
tudom, itt is fog házasságot kötni.

– Csak ha tetszik nekem – vágta rá gyorsan Fortune.
Bride Duffy hangosan felnevetett.
– Éppolyan, mint az édesanyja.
– Mindkét lányom önállóan gondolkodik, s a saját belátása sze-

rint dönt – válaszolta rá Jasmine. – És most jöjjön, Bride, és ismerje 
meg a férjemet, James Leslie-t. – Jasmine oda kísérte kedves régi ba-
rátnőjét, ahol a férje állt, és bemutatta őket egymásnak.

Végül  Rorynak sikerült  félrevonnia Fortune-t  és a  Leslie  házas-
párt,  és megnézhették együtt  a várat.  A kocsi  Adálival  és Rohanával 
már beállt a vár udvarára. Erne Rock várát egy kisebb kiemelkedésre 
építették, amelyet három oldalról víz vett körül. Csaknem háromszáz 
éves volt már. A főbejárathoz csapóhíd vezetett, alatta egy várárok hú-
zódott, amely tulajdonképpen a tengeröböl része volt. Ezt a sáncárkot 
a vár szárazföld felőli oldalán ásták, és hatalmas kövekkel támasztották 
meg a falait, nehogy beomoljék. Ilyenformán a csapóhíddal együtt Erne 
Rock valósággal bevehetetlen erődítmény volt, még akkor is, ha mére-
tét tekintve nem tartozott a hatalmas várak közé.

Átvezették lovaikat a csapóhídon, és beléptek a várudvarra, ahol 
istállófiúk szaladtak eléjük, üdvözölték őket, és átvették tőlük a lovai-
kat. Fortune körülnézett, hogy felmérje leendő otthonát. Számos istál-
ló volt az udvaron és egy őrház. Az udvar – mely nem volt túlságosan 
nagy – jókora lapos kövekkel volt kirakva. Fortune követte anyját egy 
keskeny lépcsősoron felfelé. A lépcső alján egy piros virágú rózsabokor 
nőtt egy virágágyásban. Fortune a tenyerébe kapott egy virágot, és él-
vezettel szippantotta be az illatát. Azután Jasmine után sietett.

Erne Rock vár belül barátságos és kellemes hely volt. Az alsó, fo-
gadószint padlóját kövekkel rakták ki, míg a felső szint padlózata gyö-
nyörűen fényesített fából készült. A nagyterem két kandallójában vidá-
man lobogott a tűz ezen a májusi délutánon. Fortune rögtön megállapí-~ 40 ~



totta, hogy ez a terem nem nagyobb, mint Glenkirkben a család nappali 
magánrezidenciája. A falon faliszőnyeg volt, amely Szent Patrikot ábrá-
zolta, amint kivezeti a kígyókat Írországból. A bútorokat ragyogó arany-
szín tölgyfából készítették. Az alsó szinten kapott helyet a faburkolatú, 
tekintélyes  gyűjteménnyel  bíró  könyvtár,  csakúgy,  mint  az  a  szoba, 
ahol Rory intézte a birtok üzleti ügyeit. A konyhák a nagyterem mögött 
és alatt húzódtak. A második szinten számos hálószobát rendeztek be, 
mindegyiknek saját kandallója volt.

Jasmine kinyitotta  az  egyik  nagy  hálószoba ajtaját,  aztán  kissé 
visszalépett, hogy a lánya beláthasson a szobába és körülnézhessen.

– Ez az a szoba, ahol megszülettél – mondta az édesanyja kedve-
sen. – Madame Skye nővére, az orvos apáca Eibhlin segített a világra. A 
te világrajöttöd volt valamennyi szülésem közül a legnehezebb, és kis 
híja volt, hogy nem fordultak rosszra a dolgok. Fogadtam a Madame-
mal egy aranyban, hogy fiút szülök.

– Csalódott voltál? – kérdezte Fortune, aki  még sosem hallotta 
ezt a történetet.

– Nem – válaszolta Jasmine. – Hogyan lehettem volna? Gyönyörű 
kislány voltál, nagyapádtól örökölt anyajeggyel a bal orrlyukad alatt, ki-
csivel az ajkad fölött. De ami még fontosabb, te voltál apád utolsó aján-
déka számomra, márpedig nagyon szerettem őt. Te, India és Henry vol-
tatok, ami apátok, Rowan Lindley után rám maradt, meg néhány szép 
emlék. Ez volt az én legcsodálatosabb örökségem, amit valaha kaptam.

– Mi történt Eibhlin nagynénéddel? – kérdezte Fortune.  –  Élet-
ben van még? Meglátogathatnánk őt?

Jasmine elmosolyodott.
– Nem, kicsim. Eibhlin O’Malley, isten áldja haló porában, szüle-

tésed után két évvel meghalt. – Letörölte a szeméből kicsorduló köny-
nyet, mert Eibhlin eszébe juttatta a nagyanyját. Írország, gondolta Jas-
mine, elszomorítja őt. Aztán összeszedte magát, és azt mondta a lányá-
nak: – Ez lesz mostantól a te szobád, kicsim, mert ez a ház egyik leg-
jobb szobája.

– Mama, én nem vagyok még Erne Rock vár úrnője  –  válaszolta 
Fortune. – Te és papa lakjátok ezt a szobát. Én egy olyan szobát szeret-
nék, amely a tengeröbölre néz. Ha William Deverst választom férjemül, ~ 41 ~



az  esküvő  után  beköltözöm  ebbe  a  szobába,  de  semmiképpen sem 
most, mama.

– Biztos vagy benne?
– Ó, igen – válaszolta Fortune, de aztán egyre fokozódó aggoda-

lom tükröződött a szemében. – Felkavarna az a tudat,  hogy papával 
oszd meg ezt a szobát, amely valaha apám és a te hálószobád volt? Szí-
vesebben választanál egy másikat?

– Nem, kicsim – válaszolta Jasmine a lányának. – Apáddal kapcso-
latosan egyaránt vannak boldog és szomorú emlékeim, amelyek ehhez 
a helyhez kötődnek. Talán az én Jemmie-m segít elfelejteni a rossz em-
lékeket, és Erne Rock azután már csak úgy él majd az emlékezetemben, 
mint egy boldogsággal teli hely, mert te itt születtél, itt is mész férjhez, 
és mert itt jönnek a világra az unokáim.

– Talán – mondta Fortune.
Jasmine megragadta lánya kezét, és mindketten leültek a háló-

szoba hatalmas ágyának a szélére.
– Kicsim, az első pillanattól kezdve, ahogy szóba került ez a há-

zasság, bizonyos vonakodást, sőt ellenérzést érzek a részedről iránta. 
Az természetes dolog, ha egy fiatal lány vonakodik a házasság előtt, de 
én úgy érzem, hogy nálad ennél többről van szó. Mi az, ami zavar té-
ged, lányom?

– Te és a papa azt állítjátok, hogy nem kell hozzámennem ehhez 
a  William  Devershez,  ha  nem  kedvelem  őt.  Ugyanakkor  pedig  azt 
mondjátok, csak idő kérdése, hogy találkozzunk egymással és összehá-
zasodjunk. Mama, én nem vagyok olyan, mint te. Nem akarom, hogy 
nekem válasszanak férjet. Én magam akarom kiválasztani a férjemet. Ti 
idehoztatok engem egy számomra idegen helyre, és elvárjátok tőlem, 
hogy összeházasodjam egy idegennel. Mi történik, ha tényleg nem aka-
rok hozzámenni William Devershez? Mi fog történni akkor? – Fortune 
gondterhelten tekintett kékeszöld szemével az anyjára.

– Ha valóban nem szereted ezt a fiatalembert – válaszolta Jasmi-
ne a lányának –, akkor azzal egyszer s mindenkorra vége is a történet-
nek. De mi az, ami miatt arra gondolsz, hogy nem fog neked tetszeni ez 
a fiatal férfi? Csak azért, mert nem ismered őt? Fortune, neked abban 
igazad van, hogy apám, a nagymogul választotta az első férjemet. Még ~ 42 ~



csak nem is láttam Dzsamal kán herceget a házasságunk órájáig. A szü-
leim mindazonáltal okosan választottak, és én boldog voltam vele. A te 
édesapádat a nagyanyám választotta ki számomra, bár őt már koráb-
ban is ismertem; és azután az idős James király választotta ki nekem 
mostohaapádat  férjemül,  akit  szintén  ismertem.  Néha  az  idősebbek 
bölcsebbek, Fortune, de ha te kifejezetten ellenszenvesnek találod ezt 
a  fiatalembert,  nem kell  hozzámenned.  Sem Jemmie,  sem pedig én 
nem akarjuk, hogy boldogtalan legyél.

– Egyikünk sem ismeri ezt a William Deverst – mondta Fortune 
keserűen.

– A cousinom, Cullen Butler atya ismeri őt. Steen tiszteletes úr is 
ismeri. Ők mindketten úgy tartják, hogy ő a leginkább hozzád illő és a 
leginkább  alkalmas  személy,  aki  a  kezedre  pályázhat,  kicsim.  Lehet, 
hogy így van, lehet, hogy nem. Csak az idő hozhatja meg rá a választ. 
Majd meglátjuk, mi lesz – mondta Jasmine a lányának. – Mivel azonban 
a családja már érintett a dologban, úgy illik, hogy megelőlegezzük en-
nek a fiatalembernek a bizalmat.

– Igen – egyezett bele Fortune, bár nem túl lelkesen.
Jasmine felállt.
– Gyere, csatlakozzunk a hallban a férfiakhoz. Azt hiszem, a cou-

sinom már meg is érkezett.
Anya és leánya kart karba öltve mentek le a hallba. Rory Maguire 

és James Leslie éppen egy fehér hajú pappal beszélgettek, aki fekete 
ruhát viselt. Jasmine otthagyta a lányát, és odasietett hozzá.

– Cullen Butler! Nagyon örülök, hogy újra láthatom önt. Boldog 
vagyok, hogy ilyen jó színben van. Köszönöm, hogy segített fenntartani 
a békét Maguire’s Fordban. – Jasmine a cousinja vállára tette a kezét, 
és a férfi mindkét arcát megcsókolta.

– Nézzenek oda! Jaszaman Kama Begum! – mondta az ősz hajú 
férfi. – Most is szép, mint mindig. És immár vagy egy fél tucat gyermek 
édesanyja – mondta az asszonynak, és ő is megölelte Jasmint, miköz-
ben kék szeme örömtől csillogott.

– És már nagymama is, Cullen. A fiúunokámat Rowan után nevez-
tük el, és egy kislány unokám is van, akit Adriannának hívnak – dicseke-
dett Jasmine mosolyogva. ~ 43 ~



A pap Fortune-ra pillantott,  és a szíve hevesen kezdett verni  a 
mellkasában,  amikor megpillantotta a leány lángvörös haját.  Az arca 
azonban nyugodt és szívélyes maradt.

– És ennek a leányzónak Lady Fortune Marynek kell lennie, akit 
én magam kereszteltem meg oly sok évvel ezelőtt. Isten hozott ismét 
Írországban, gyermekem!

Fortune udvariasan meghajolt, rámosolygott Cullen Butlerre. Az 
atyában, úgy érezte, barátra és szövetségesre lelt.

– Köszönöm, atyám!
A pap felsegítette a lányt, és mindkét arcát megcsókolta.
– Cullen nagybácsinak szólíts, ha en famille vagyunk, gyermekem. 

Bizony,  mióta nem láttalak,  szépen felcseperedtél.  És a hajad olyan, 
akár szépanyádé, O’Malleyé, aki skót születésű volt és Skye szigetéről 
származott. Én nem ismertem őt, mert meghalt, mielőtt én megszület-
tem, de azt mondják, olyan volt a haja színe, akár az eleven tűz.

Még mindig gyors észjárású, és vág az esze, akár a borotva,  gon-
dolta Adáli, a hall egyik szegletében ácsorogva. Madame Skye el lenne 
ragadtatva, de akkoriban ő maga választotta ki őt oly sok évvel ezelőtt, 
és küldte ki Indiába, hogy óvja az asszonyomat. Még arra is van gondja 
az atyának, hogy elültesse a fejekbe, hogy Lady Fortune hajszíne csalá-
di eredetű, annak ellenére, hogy egyetlen testvérének vagy cousinjá-
nak sincs ilyen rendkívüli színű haja. Adáli elégedetten mosolygott ma-
gában.

– Szeretnék találkozni Steen tiszteletes úrral is – mondta Jasmi-
ne.

– Hívtam, hogy jöjjön velem és üdvözölje önt – válaszolta a pap –, 
de ő úgy gondolta, hogy hagyja a családtagokat, örvendezzenek egy-
másnak a hosszú távollét után. Holnap azonban eljön.

– És Deversék? Velük mikor találkozunk? – kérdezte Jasmine.
– A jövő héten. Megkapták a meghívást, és három napig marad-

nak, hogy a fiatalok meggyőződhessenek róla, kedvelik-e egymást vagy 
sem – válaszolta Cullen Butler. Aztán Fortune-hoz fordult.

– Izgulsz, gyermekem, hogy hamarosan találkozni fogsz a jöven-
dőbeliddel? Jóképű fickó, bátran állíthatom – nevetett az atya.
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– Ő nem a jövendőbelim mindaddig, amíg én úgy nem döntök, és 
csak akkor lesz az, ha megkedveljük egymást és illünk is egymáshoz – 
válaszolta  Fortune.  – Nem akarok feleségül  menni  egy férfihoz,  akit 
nem szeretek.

– Nem is kell, lányom – helyeselt a pap. – A házasság csodálatos 
szentség, amellyel szemben tisztelettel kell viseltetnünk, Fortune Mary. 
Amit eddig hallottam a fiatal Devers úrfiról, megnyerte a tetszésemet, 
és azt hiszem, a tiédet is elnyeri.

– Kicsim, menj Adálival. Majd ő megmutatja neked a vár többi ré-
szét – mondta Jasmine. – Ha a tied lesz, mindent tudnod kell róla, amit 
csak lehet. – Jasmine jobbnak látta, ha egy kis időre elküldi a lányát hű-
séges szolgálója kíséretében.

– Vonakodik a kicsi, de ez természetes – mondta a pap.  –  Hány 
éves is most?

– Húsz lesz a nyáron – válaszolta Jasmine.
– Egy  kissé  már  idős  ahhoz,  hogy  játssza  a  vonakodó szüzet  – 

mondta halkan Glenkirk hercege. – Már jó néhány éve férjhez kellett 
volna mennie, és nem kellene olyan makacsul  viselkednie, mint idő-
sebb nővérének.

– Nos, Jemmie, megígérted, hogy nem fogod Fortune-t siettetni 
vagy befolyásolni. Ha így tennél, csak még dacosabb lenne. Ha ő és Wil-
liam Devers nem illenek egymáshoz, az még nem jelent szerencsétlen-
séget, és legkevésbé sem jelenti a világ végét, drágám – nevetett Jas-
mine. – Akad a földkerekségen még férfi, aki méltó Fortune kezére, és 
biztos lehetsz benne, hogy meg is találja a párját idejében. Efelől nin-
csenek kétségeim.

– Napról  napra mindinkább úgy vélekedsz, mint a nagyanyád – 
zsörtölődött James Leslie. – Ilyen idős korban egy lánynak már a férje 
mellett a helye. Találtunk egy igen tiszteletreméltó fiatalembert a szá-
mára, aki jó családból való, és ahogy hallom, jóvágású is és jól nevelt, s 
egy  napon  szép  örökséghez  jut.  Fortune  szerencsésnek  mondható, 
hogy a fiú érdeklődik iránta, a kora ellenére. Húszesztendősen már túl 
koros a házassághoz.
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– A menyasszony ideges – csillapította Cullen Butler a herceget. – 
Ha egyszer találkozik a fiatal Williammel, majd felbátorodik, mylord. Er-
ről biztosíthatom.

– Rory? – James Leslie ezúttal az intézőre pillantott némi meg-
erősítésért és bátorításért.

– Nem hallottam róla semmi rosszat,  mylord. Az édesanyja irá-
nyítja a dolgok menetét Lisnaskeában. Nekem azt mondták, hogy a fia-
tal pár itt fog lakni Erne Rockban. Remek fiú, mondják róla, bár ami azt 
illeti, én jobban kedvelem az idősebb fivérét – válaszolta Rory Maguire 
a hercegnek.

– A bátyját? Azt hallottam, hogy William Devers az apja örököse. 
Ha van egy idősebb fivére, hogyan lehetséges ez?

– Az idősebb fivért kitagadták, mylord – válaszolta Rory.
– Miért?
– Ő katolikus, mylord – hangzott a válasz.
– Ez borzalmas és szégyenteljes – tiltakozott Jasmine.
– Ilyen világban élünk – mondta a herceg gondterhelten.
– Hogy  ilyen  dolgok  még  megtörténhetnek  a  mi  időnkben,  és 

mind a mai napig így áll a helyzet!
– Különösen itt Írországban és kivált Ulsterben – jegyezte meg a 

pap csendesen. – Megkülönböztetnek bennünket, és üldöznek minket. 
A büntetés ugyanaz itt is, mint Angliában. Katolikusok nem tölthetnek 
be hivatalos állást, eltekintve a Lordok Házától.

– Ez azért van, mert nem képesek jó lelkiismerettel felesküdni a 
király teljhatalmára, mivel nem ismerik el az egyház fejének a királyt 
Angliában – vetette közbe Jasmine.

– Misét nem tarthatunk nyilvánosan, nem rejtegethet senki sem 
papot – sorolta gyorsan Cullen Butler. – Nem fizetik meg az emberek a 
bírságot, a pénzbüntetést a koronának itt Maguire’s Fordban? Akkor 
elűznek bennünket innen. Rávettem a híveimet, hogy egy hónapban 
többször is látogassák Steen tiszteletes istentiszteletét, hogy elcsende-
sítsem a gyanakvókat, mivel árulók csapdájában vagyunk itt. Ha valaki 
nem  vesz  részt  a  közös  istentiszteleteken  a  fontos  ünnepnapokon, 
azért húsz font büntetés jár. Három ilyen vétek felségárulásnak számít.
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– Ön tudja, mi ennek az oka – vette át a szót Jasmine.  –  Nagy-
anyám ott volt Párizsban Adam nagyapámmal, amikor a Szent Berta-
lan-éjszakai mészárlás történt 1572-ben. XIII. Gergely pápa nyíltan kife-
jezte örömét, amikor tudomást szerzett róla, és nyilvános körmenetet 
tartott a papokkal és a kardinálisokkal, hogy megünnepeljék a szeren-
csétlen protestánsok halálát. Miáltal ő nyilvánosan buzdított a jó Erzsé-
bet királynő meggyilkolására. Mindazoknak pedig előre bűnbocsánatot 
ígért, akik orvul meggyilkolják őt. Aztán 1605-ben néhány ostoba angol 
katolikus összeesküvést  szőtt,  hogy a levegőbe röpítsék a parlament 
épületét, mialatt az idős James király beszédet tart. Mindennek ellené-
re nem hiszem, hogy a katolikusokat ilyen szigorúan kellene büntetni 
és üldözni néhány fanatikus bűnéért – fejezte be mondandóját Jasmi-
ne.

– Ebben, cousin – nevetett a pap –, egyetértek, és tudom, hogy 
az egész nyájam nevében szólok, amikor azt mondom, hogy köszönöm.

A következő néhány nap csendesen telt. Jasmine, James és Fortune a 
skóciai  utazás  fáradalmait  pihenték  ki.  Fortune  felfedezőútra  indult 
egyedül és Rory Maguire-rel.  Fortune gyorsan eldöntötte,  hogy nem 
tervez változtatásokat Maguire’s Fordban, mert igen megkedvelte az ír 
férfit és azt, ahogyan a birtokot vezette. Úgy tűnt számára, hogy sok 
közös vonásuk van, különös tekintettel a lovak iránti szeretetre. Fortu-
ne úgy érezte, mintha az idők kezdete óta ismerték volna egymást.

Hétfő reggel Steen tiszteletes megérkezett Erne Rockba, hogy üd-
vözölje úrnőjét és a leendő menyasszonyt. Magas férfi volt, szép, szür-
ke  szemekkel.  Sötétbarna hajába már néhány ősz  hajszál  is  vegyült, 
csakúgy, mint kicsiny kecskeszakállába, mely az állát keretezte. Hangja 
mély volt és erőteljes.

– Jó napot, mylady – mondta, miközben meghajolt Jasmine előtt.
– Örülök, hogy végre találkozhatom önnel, Steen tiszteletes úr – 

mondta Jasmine. – Steen. Milyen különös ez a név, sir, bár távol álljon 
tőlem, hogy megbántsam ezzel. Kérem, üljön ide mellém a tűzhöz ezen 
az esős napon.

Samuel Steen elfogadta a kedves invitálást.
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– A Steen név Hainaultból származik, mylady. A családom, mely-
nek tagjai szakmájukat tekintve szövőmesterek voltak, háromszáz évvel 
ezelőtt  érkeztek  ide  Philippa királynő  hozományának  részeként.  Sok 
szövőcsalád érkezett Angliába. A feladatunk az volt, hogy Anglia számá-
ra szövőipart  teremtsünk, hogy ne kelljen az itteni  gyapjút  külföldre 
vinni, hogy belőle ott készítsenek anyagot és ruhát. Néhány évvel ez-
előtt elhagytuk Angliát, és Hollandiába mentünk, mert üldöztek minket 
a vallásunk miatt. Tíz évvel ezelőtt felajánlották nekünk a lehetőséget, 
hogy az Újvilágba mehessünk az angol gyarmatokra,  de sajnos a ha-
jónk, a  Speedwell léket kapott. Egy angol kikötőbe kellett befutnunk. 
Ott azt  ajánlották, hogy jöjjünk Írországba,  vagy pedig térjünk vissza 
Hollandiába. Mi Írországot választottuk. Isteni szerencse, hogy a kikö-
tésünk napján Rory Maguire a kikötőben volt! Ő menedéket kínált ne-
künk itt Maguire’s Fordban, ha megfelel nekünk, és ha békében élünk a 
szomszédainkkal. Hogyan is utasíthattuk volna vissza? Túlságosan is jól 
ismertük az üldözöttek sorsát. Mindazonáltal közülünk néhányan nem 
tudták levetkőzni  az előítéleteiket,  őket magunk mögött hagytuk. Mi 
sosem felejtjük el azt a napot, amikor ideérkeztünk, mylady.

– Én sem. A cousinom, Cullen Butler megírta nekem, hogy ön be-
indított itt a faluban egy kisebb szövőüzemet és -ipart, valamint arról is 
beszámolt, hogy ön megtanította katolikus szomszédait is erre a mes-
terségre. Nagyon a kedvemre való az ön kezdeményezése, Steen tiszte-
letes, és holnap meglátjuk, hogy a vőlegénnyel kapcsolatos megítélése 
helyénvaló volt-e – tette hozzá végül mosolyogva Jasmine.

– Láttam a fiatal ladyt Maguire gazdával lovagolni. Rendkívül csi-
nos gyermek. A fiatal William kitűnően illik majd férjként hozzá – vála-
szolta a pap, viszonozva a mosolyt.

– Ha illenek egymáshoz – felelte erre Jasmine. – Modern szülő 
vagyok, és mint ilyen nem fogom a lányomat egy boldogtalan házas-
ságba kényszeríteni, Samuel Steen.

Egy kissé zavartnak tűnt a férfi ábrázata, de a protestáns lelkész 
egy szót sem szólt. Biztos volt benne a maga részéről, hogy a két fiatal 
meg fogja kedvelni egymást. Végül minden szülő a maga útját járja, és 
az esküvőt meg lehet tartani.

– Az ön lánya protestáns? – kérdezte a lelkész.~ 48 ~



– Itt  született  Maguire’s  Fordban,  második  férjem  posztumusz 
gyermekeként, és a cousinom keresztelte meg. Mindazonáltal anglikán 
nevelésben volt része – magyarázta Jasmine.

– Akkor talán meg kellene keresztelnem protestánssá – állt elő a 
javaslattal Steen tiszteletes. – Sir Shane és a felesége hithű protestán-
sok, és valószínűleg fel lesznek háborodva, ha a tudomásukra jut a do-
log, mylady. Nem támadásra gondolok, feltételezem, megért engem.

– Egy keresztény ember számára egy keresztelő éppen elegendő, 
Samuel Steen – hangzott Jasmine válasza. – Ha az a tény, hogy a lá-
nyom katolikus módon lett megkeresztelve, zavarja őket, akkor talán 
az ő fiuk nem is való Lady Fortune-hoz. A lányom szép hozomány váro-
mányosa. Válogathat a férjnek valók között. Nem feltétlenül kell, hogy 
William Devers legyen a férje. Csak jelen pillanatban tartja Fortune an-
nak – mondta Jasmine, miközben szívélyesen a lelkészre mosolygott.

Erős akaratú asszony,  gondolta a lelkész,  de nem volt abban a 
helyzetben,  hogy  szóvá  tegye  a  dolgot.  Csak  abban  reménykedett, 
hogy a lányát is éppolyan fából faragták, mert Fortune Lindley jövendő-
beli anyósa, Lady Jane Anne Devers legalább olyan makacs volt, mint 
Glenkirk hercegnője. Megegyezésre képtelen protestáns, aki már meg-
mondta neki, hogy elűzi a katolikusokat Maguire’s Ford-ból, amikor a 
fia lesz annak a tulajdonosa. A fiatal William persze sokkal rugalmasabb 
volt. És hogyha a fiatal pár állandó lakhelyéül Erne Rockot választja, ak-
kor a férfi sokkal inkább a felesége befolyása alá kerül, mint az anyja  
irányítása alá, amiről pedig Samuel Steen úgy vélekedett, hogy az előb-
bi kedvezőbb helyzet lesz.

* * *

Annak a napnak a reggelén, amikor Deverséket várták, Fortune fürdőt 
vett új szobalánya, Rois segítségével, aki Bride Duffy legfiatalabb uno-
kája volt. Karcsú, tizennyolc éves lány, sötétbarna hajfonattal, nagy kék 
szemekkel és porcelánfinomságú bőrrel, amelyet az orra körül szeplők 
borítottak. Rois halk szavú és visszahúzódó volt a kisasszonnyal szem-
ben. A nagyanyja hónapokig okította erre az olyannyira vágyott állásra, 
amit Lady Fortune kiszolgálása jelentett.~ 49 ~



– Volt már neked udvarlód, kérőd, Rois? – kérdezte Fortune, mi-
közben kilépett a kádból és a szobalány finom, puha törülközőt terített 
rá.

Rois csinosan elpirult.
– Kevin  Hennessy és  én szeretnénk elmenni  innen,  de a nagy-

anyám azt mondja, hogy elsősorban a pozíciónkkal törődjünk. Egy vagy 
két éven belül talán beengednek az udvarba.

– Mivel  foglalkozik  Kevin?  –  kíváncsiskodott  Fortune.  Úgy  tűnt 
számára, hogy a szobalányának sincs nagyobb szabadsága, mint neki.

– Kevin a lovaknál segít Maguire gazdának – válaszolta Rois.
– Szereti, amit csinál? Jól érti a szakmáját? – próbálkozott tovább 

Fortune. Jóságos isten! Minden szót harapófogóval kellett kihúzni Rois-
ból.

– Ó, igen. Szereti az állatokat – mondta Rois, miközben úrnőjét 
melegítette fel a törülközővel. – És bizony érti a szakmáját. Azt mond-
ják, hogy egy napon átveszi Maguire gazda helyét, de ez természetesen 
még nagyon messze van, mylady.

– Megcsókoltad már?
Rois újra elpirult, ezúttal jobban, mint az előbb.
– Ó, mylady – szabadkozott a fiatal lány – Nem lenne szabad ilye-

neket kérdeznie tőlem.
– Akkor ez azt jelenti, hogy igen – csapott le a védtelen leányzóra 

Fortune.  –  Rendben!  Helyben  vagyunk!  Milyen  az,  ha  valaki 
megcsókol? Én még soha nem csókolóztam, kivéve a rokonaimmal. De 
ugye egy udvarlóval egészen más csókolózni, gondolom, így van.

Rois helyeslően biccentett a fejével, miközben még serényebben 
szárítgatta úrnője testét a törülközővel. Nem volt biztos abban, mit is 
kellene válaszolnia.

– Amikor  Kevin  megcsókol  engem,  a  szívem  hevesebben  kezd 
verni, akár a dob, és egész valóm megtelik fénnyel. Nehéz leírni, hogy 
milyen érzés is az, de egy biztos: csodálatos. Feltéve, természetesen, 
ha megtörténik.

Fortune pajkosan felnevetett.
– Ez nem sokat mond nekem – vágta rá keresetlen őszinteséggel 

Fortune. – Feltételezem rólad, hogy nemcsak beszélni tudsz a csókról ~ 50 ~



úgy általában, de istenigazában ki is próbáltad. Kíváncsi vagyok, meny-
nyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy William Devers megpróbáljon meg-
csókolni engem. És arra is kíváncsi vagyok, hogy kedvemre való lesz-e 
csókja!

– A  nők  általában  szeretik,  ha  megcsókolják  őket  –  válaszolta 
Rois. Majd tiszta inget bujtatott át az úrnője fején.

– Az anyám egészen biztosan szereti – jegyezte meg Fortune, mi-
közben kiegyenesítette a csipkét, amely ingének mély kivágását és a 
buggyos ingujjat díszítette.

Rois egy pár krémszínű selyemharisnyát húzott fel Fortune karcsú 
lábára, amelyet aranyrozettás harisnyakötő díszített. Ezután következ-
tek a selyem alsószoknyák, amelyeket nagy buzgalommal segített fel 
Rois a kisasszonyra. Majd tetejükbe húzta a sötétzöld színű, nehéz se-
lyemből készült szoknyát, amely igazi műremek volt. Oldalt és hátul sú-
lyos ráncokban hullt alá, középen pedig nyitott volt, hogy kivillanhas-
son alóla a pazar krém- és aranyszín brokát alsószoknya.

– Üljön le, mylady, hadd fésüljem meg a haját – mondta Rois. Az-
tán kiszedte a csatokat a tűzvörös hajkoronából, amelyet fürdés köz-
ben  Fortune  feltűzött,  alaposan  kifésülte  a  gyönyörű  hosszú  hajat, 
majd középen kettéválasztotta, és ügyesen összefogva és felcsavarva 
úrnője nyakszirtje fölött egyszerű kontyba tűzte. Fortune bal füle mel-
lett szabadon hagyott egy tincset, amelyet igazgyönggyel díszített, sza-
lag alakú aranycsattal rögzített. Hátralépett, hogy megszemlélje mun-
kája eredményét, aztán elmosolyodott.

– Jöjjön, mylady, feladom önnek a ruhaderekat – mondta. Ezután 
felsegített  a  kisasszonyra  egy  négyszögletes  nyakú,  zöld  színű  felső-
részt, és jól lehúzta, megigazgatta, hogy az alatta levő hófehér ing pa-
zar csipkéje kilátsszon és szépen ráfeküdjön a nyakkivágásra, rögzítette 
a buggyos ingujjat is, amely könyékig ért, éppen addig, ameddig az al-
sóing, amelynek finom csipkéje itt is kilátszott. Egyszerű női ruha volt, 
de láthatóan rendkívül drága kelmékből készült.  – Nagyon csinos – is-
merte el Rois. – Hozzam az ékszeres ládikáját, mylady?

– Ó, igen – válaszolta Fortune.
Amikor a szolgálólány kinyitotta a dobozt,  Fortune egy hosszú, 

egysoros, krémszínű igazgyöngysort választott, és a nyakába akasztot-~ 51 ~



ta. Csodálatosan mutatott a ruháján a csillogó gyöngysor. Bal csuklójá-
ra kétsoros gyöngy karperecét választott,  míg a másik csuklójára egy 
smaragdokkal kirakott arany karkötőt csatolt fel. A gyűrűk kiválasztását 
illetően némi  töprengés  után  döntött,  végül  egy  nagy,  barokk  igaz-
gyönggyel díszített gyűrűt,  egy kerek smaragddal  ékesített  gyűrűt és 
végül egy egyszerű aranygyűrűt választott, amelybe a Lindley család cí-
merét  vésték:  két  hattyút,  amelyek  egymással  szembefordultak  és 
hosszú nyakukkal tökéletes szívformát adtak ki.

– Ez az – mondta Fortune nevetve. – Ez elég hatásos lesz az első 
találkozás alkalmára.

– Olyan pajkos és merész ma, mylady – kacagott Rois, aztán visz-
szatette az ékszeres ládikát a helyére. Valaki halkan megkopogtatta az 
ajtót, de mire Rois válaszolhatott volna, az ajtó kinyílt, és Glenkirk her-
cegnője lépett be a szobába. Burgundi vörös selyemruhát viselt, nyakát 
galambtojás nagyságú rubin ékesítette, illő fülbevalót hordott hozzá, 
csuklóját számos értékes karperec díszítette, és az ujjain nehéz, ele-
gáns gyűrűk pompáztak. A haját úgy hordta, ahogy a lánya, csak ő nem 
hagyott szabadon hajtincset.

– Milyen elbűvölően szép vagy – dicsérte meg a lánya szépségét, 
egyszersmind a szobalány munkáját. – A zöld kitűnően illik a hajadhoz, 
a szemedhez és a bőrödhöz. Ír bőröd van, pont olyan, mint az O’Malle-
yeké. Gyönyörű!

– Merci, mama – válaszolta Fortune. – Te viszont, úgy látom, csa-
tához öltöztél – állapította meg nevetve. – Helyes, ha rögtön az első al -
kalommal így megfélemlíted szegény Lady Jane-t? Glenkirk hercegnője 
valóban nagy úr.

– Az a hír járja róla, hogy rendkívül támadó személyiséggel ren-
delkezik, Fortune. Ezért szeretném a tudomására hozni, amilyen egyér-
telműen csak lehetséges, hogy én még nála is megsemmisítőbb erővel 
rendelkezem, következésképpen te sem engeded majd, hogy terrori-
záljon téged. Rendkívül fontos, lányom, hogy az első találkozásunk al-
kalmával  világossá tegyük az erőviszonyokat,  különben nagyon meg-
szenvedhetnénk a későbbiek során a velük való kapcsolatot. És később 
már nagyon nehéz lenne a visszájára fordítani a dolgokat. Jól vésd az 
eszedbe, hogy a fiatal William úrfival szándékozol házasságot kötni, és ~ 52 ~



nem a basáskodó, úrhatnám, zsarnokoskodó anyjával. A fia – legalább-
is engem úgy tájékoztattak – igazán kellemes személyiség, ahogyan az 
apja is az. A jövendőbeli anyósodról van szó, akinek ma kell megszab-
nunk a helyét köztünk, hogy a későbbiek során ne legyenek nehézsége-
id – okította Jasmine a lányát.

– Hallgasson Őméltóságára, mylady – vágott közbe Rois szokatlan 
őszinteséggel. – Még itt Maguire’s Fordban is híre van Lady Jane De-
versnek, bár a nagyanyám biztosan megnyúzna, ha árulkodnék.

– Mit beszélnek róla? – érdeklődött Fortune.
– Azt mondják, hogy gyűlöli a katolikusokat, ki nem állhatja őket, 

és egyet sem tűr meg a közelében közülük. Ezért aztán a szerencsétle-
neknek odaát Lisnaskeában titokban kell tartaniuk a hitüket, vagy pe-
dig azt kockáztatják, hogy mindent elveszítenek – az otthonukat, a po-
zíciójukat és mindent, amijük csak van. Kizárólag a mostohafia, Kieran 
maradhatott a kastélyban, mert a mostohaanyja nem meri őt elűzni. 
Nyilvánvalóan fél a botránytól. Sir Shane kitagadta őt, amikor betöltöt-
te a huszonegyedik életévét, mert nem volt hajlandó áttérni a protes-
táns hitre – mondta Rois. – A legtöbben úgy gondolják, hogy a mosto-
haanyja a felelős a történtekért.

– Hogy lehet az, hogy Sir Shane legidősebbik fia katolikus? – kér-
dezte Jasmine a szolgálólányt.

– Sir Shane maga is katolikus volt – válaszolt Rois teljes őszinte-
séggel. – Az első felesége, Isten áldja haló porában, Lady Mary Maguire 
volt, Rory Maguire rokona. Három gyermeket hagyott maga után, ami-
kor meghalt. A legidősebb Moire volt, aztán következett Kieran, és vé-
gül Colleen látta meg a napvilágot. Az ő szülésekor távozott az úrnő az 
élők sorából. A két nagyobb gyermek hat- és négyéves volt, amikor az 
édesanyjuk  meghalt.  Sir  Shane  két  évvel  később  udvarolni  kezdett, 
majd pedig elnyerte a kezét Jane Anne Elliot úrnőnek, egy londoni ke-
reskedő egyetlen lányának, aki Derryben telepedett le, ahogy az ango-
lok azt a helyet hívják.

A kereskedő lányára örökség várt, és Sir Shane-t mind a vagyon, 
mind pedig a lány vonzotta.  A házasság egyetlen feltételéül  szabták, 
hogy térjen át a protestáns hitre, és a gyermekeit is ebben a hitben ne-
velje fel. A szerencsétlen férfi megingatható volt a hitében. Ráadásul ~ 53 ~



volt három anyátlan árvája. Vagyonát tulajdonképpen a földje és az ál-
latai, főként a marhái képezték, viszont nem volt pénze. Leendő apósa 
állta a rossz állapotban levő háza helyreállítását, és Sir Shane még több 
marhát vásárolhatott a tőle kapott pénzen. Sir Shane alávetette magát 
a feltételeiknek, újra megkeresztelkedett, ezúttal protestáns lelkész ál-
tal, és gyorsan megházasodott.

Sir  Shane  két  lánya  könnyen  apja  nyomdokaiba  lépett.  Moire 
nyolcéves volt és az édesapja kedvence. Apja kedvében akart járni, és 
semmiképpen sem akarta elveszíteni a szeretetét a mostohaanyja mi-
att, bár meg kell hagyni, hogy Lady Jane Devers jól bánt az elődje gyer-
mekeivel.  A kis  Colleen mindössze  kétéves volt,  amikor  az  édesapja 
megházasodott, és nem ismert más, jobb anyát. Lady Jane volt az egye-
düli anya, akit anyjának nevezett. De Kieran hatéves volt, és olyan ma-
kacs, konok és önfejű, mint az apja díjnyertes bikája. Ő nagyon tisztelte 
az anyját. Akkor már csak két dolog emlékeztette őt az édesanyjára. 
Egy kicsiny miniatúra, amelyet mindig magánál hordott, és a hite. Az 
édesapja és a mostohaanyja rákényszerítették, hogy minden vasárnap 
velük menjen a templomba, ő azonban utána minden egyes alkalom-
mal elszökött, hogy valahol Lisnaskeában részt vegyen a titokban meg-
tartott katolikus misén. Édesapja és Lady Jane csak évekkel később jöt-
tek rá erre. Kieran akkor már fiatalember volt, és amikor felelősségre 
vonták, akkor sem tagadta meg a hitét. Attól kezdve nem ment velük a 
protestáns templomba istentiszteletre.

Lady Jane két gyermeket szült Sir Shane-nek. Előbb egy lánnyal 
ajándékozta meg a férjét, ekkor Kieran hétéves volt. A lányt Elisabeth-
nek  hívják.  Aztán  a  következő  évben  született  William.  Azután  már 
nem született több gyermekük. Az a pletyka járja, hogy Sir Shane-nek 
szeretője van Lisnaskeában, bizonyos Molly Fitzgerald, akinek két gyer-
meke született az úrtól, mégpedig két lánya, de nemigen beszélnek ró-
la az emberek, mert az asszony katolikus. Végül, amikor Kieran huszon-
egy éves lett, az apja ultimátumot adott neki. Adja fel a katolikus hitét,  
vagy az elsőszülöttet megillető jogokat átruházza az öccsére, William-
re.  Azt  beszélik,  hogy  olyan  perpatvar  kerekedett  apa és fia között,  
hogy egész Ballyshannon zengett belé. Kieran azonban megtagadta hi-
tének feladását egy darab földért. Így aztán az apja úgy is tett, ahogy ~ 54 ~



mondta, kitagadta az örökségéből Kierant, és öccsét, Williamet nevezte 
meg örökösének, és rá hagyta a birtokot.

– Ennek ellenére Kieran Devers még mindig az apja házában él? – 
kérdezte felcsigázott kíváncsisággal Jasmine.

– A fiú mostohaanyja nem engedi, hogy az apja elűzze őt a ház-
tól, mert fél az emberek szájától. Azt a látszatot akarja kelteni, hogy az 
egész ügy a mostohafia hibája. Nemes lelkű és jószívű lady benyomását 
akarja kelteni. Így Kieran a ház egy elkülönített szárnyában él a saját 
szobáiban. Míg sokan vannak, akik szomorúan vették tudomásul, hogy 
Kieran elveszítette az örökségét, senki nem mondhatja teljes bizonyos-
sággal,  hogy ezért Lady Jane lenne a felelős. A lady számára nagyon 
fontos, hogy milyen színben tűnik fel az emberek előtt – magyarázta 
Rois.

Szegény Kierannak nincs hová mennie. Az anyja családja elhagyta 
ezt a vidéket, az apja rokonai pedig Donegálon túl élnek. Ők viszont alig 
ismerik Kierant, ha ismerik egyáltalán. Ha Kieran büszke is, de nem bo-
lond. A nagyanyám azt mondja, hogy úgy gondolja, Kieran élvezi, hogy 
jelenléte zavarja Lady Jane-t, aki úgy akarja feltüntetni magát, mintha 
jó szívvel lenne iránta, holott ebből egy szó sem igaz. Azt beszélik, meg-
próbálta megakadályozni, hogy Kieran édesapja egy bizonyos összeget 
adományozzon  neki,  hogy  megnyugtassa  a  lelkiismeretét.  Sir  Shane 
nem hallgatott rá, mert az ő számára éppen olyan fontos, hogy az em-
berek hogyan vélekednek róla. Az idősebb fiú szerepel a végrendeleté-
ben, és évjáradékot is kap. Azt mondják, hogy ez a szép összeg abból az 
örökségből származik, amelyet a lady édesapja hagyott a lányára. Azt 
hallottam, hogy Kieran kifejezetten élvezi, hogy ebből a járadékból egy 
tekintélyes summát adományoz a katolikus egyháznak, amivel külön is 
borsot tör a mostohaanyja orra alá. Jómagam nem láttam őt személye-
sen, de azt beszélik, olyan jóképű, hogy az már bűn, és olyan komisz, 
akár az ördög. Ráadásul kedves is, és mindenkin segít, aki rászorul. Kü-
lönösképpen a magamfajtáknak segít, akiket elűztek a földjükről a hi-
tük miatt – mondta Rois.

– Még soha nem hallottalak ilyen ékesszólóan beszélni – ugratta 
Fortune a szobalányát.
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– Nem volt mit mondanom addig, amíg az édesanyja nem kérde-
zett – válaszolta Rois.

Jasmine elmosolyodott.
– Pont olyan pajkos vagy,  mint a lányom, Rois.  Bride jól  tette, 

hogy téged választott Fortune mellé.
A szoba ajtaja újra kinyílt, és a herceg feje bukkant elő az ajtónyí-

lásban.
– Deversék kocsija éppen most hajt át a falun – mondta a felesé-

gének. – Gyertek, mert különben elkésünk, és ez durva sértésnek tűn-
het. Pedig jó benyomást szeretnénk kelteni a legelső alkalommal, igaz?

– Valóban fontos ez a számunkra? – kérdezte Fortune kétkedően.
– Alighanem bánhatom már, hogy kislány korodban nem vertelek 

meg eléggé – válaszolta James Leslie.
– Egyáltalán nem vertél meg, papa – mondta Fortune, és beleka-

rolt a mostohaapjába, majd rámosolygott szigorú ábrázatára.
– Nos, talán mégis jobb lett volna, ha kapsz néhány atyai nyakle-

vest – kötekedett a lányával a herceg. Aztán odafordult a feleségéhez. 
– Hol fogjuk fogadni őket, madame?

– A hallban – válaszolta Jasmine. – Adáli fogja elénk kísérni őket. 
Illő fogadtatásban lesz részük, mert a mi rangunk magasabb, mint az 
övék. Olyanképpen fogjuk megtisztelni őket, mintha lányunk lehetsé-
ges jövendőbelijének tartanánk a fiukat. Bár meg kell mondanom ne-
ked, minél többet tudok meg a lisnaskeai Deversekről, annál kevésbé 
vagyok biztos abban, hogy az ő családjuk a megfelelő arra, hogy szoro-
sabb köteléket alakítsunk ki velük. Valószínűleg nem néztünk szét elég 
alaposan otthon.

Bár  James Leslie-t  meglepték felesége szavai,  ennek nem adta 
semmi jelét. A herceg tudta, hogy Jasmine megteszi, ami tőle telik, és a 
legtöbb alkalommal kifogástalanul járt el.

– Még semmit nem írtunk alá, és semmiben sem egyeztünk meg 
– mondta a herceg válaszképpen. – Még megváltoztathatjuk az elhatá-
rozásunkat, ha Fortune-nak nem tetszik a fiatalúr, vagy esetleg mi gon-
doljuk úgy, hogy nem megfelelő férj a számára, kedves Jasmine-om.

– Örülök, hogy itt látlak magam mellett, Jemmie – hangzott a vá-
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Lesiettek a nagyterembe, mivel már hallották, amint a kocsi be-
gördül a nyitott főkapun át. Adáli várt a látogatókra, szokásos öltözeté-
ben: fehér nadrágban,  tunikában és turbánban.  Kilépett  az  oszlopok 
szegélyezte nyitott folyosóra, megvárta, amíg Deversék kiléptek a ko-
csiból, és amikor már a lépcsősoron félúton voltak a háztól, csak akkor 
hajolt meg előttük.

– Sir Shane, Lady Jane, William úrfi. Adáli vagyok, a hercegnő fő-
komornyikja.  Isten hozta  önöket  az  Erne Rock várban!  – Azután  azt 
mondta, miközben bevezette őket a hallba: – Szíveskedjenek követni 
engem, a herceg és a hercegné elé vezetem önöket, akik már várják 
önöket a nagyteremben Lady Fortune-nal.
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Harmadik fejezet

Lady Jane Devers oldalvást felpillantott a férjére, és halk hangon azt 
suttogta:

– Barna  bőrű  idegent  alkalmaznak  szolgálóként,  Shane?  Senki 
sem tájékoztatott bennünket arról, hogy ilyen emberekkel érintkeznek.

– Ha ez a férfi olyan fontos szerepet tölt be a hercegnő háztartá-
sában, Jane, akkor ennek az embernek méltónak kell lennie az ő és a 
herceg bizalmára – válaszolta szintén suttogva Shane Devers. – Most 
pedig legyél szíves és fogd be a szád, mert különben eljátszod William 
házassági esélyeit. A lány pedig igencsak szép örökség elé néz.

– Én is örökösnő voltam – hangzott a jeges válasz.
– De korántsem olyan gazdag, mint ez a kis hölgy – vágott vissza 

a férje, amint beléptek a fogadóterembe. A férfi magas volt, acélszürke 
hajú és kék szemű. Az arca markáns és vörös, mint aki sok időt tölt a 
szabadban, nagy keze pedig arról árulkodott, hogy kitűnő lovas.

A felesége alacsony termetű, fakószőke hajú és kék szemű asz-
szony volt. Az arcszíne kellemes volt ugyan még, de a rózsás orcákat a 
pirosítónak köszönhette, amitől ő úgy gondolta, fiatalabbnak látszik. A 
ruházata ódivatú volt. A színe sötétkék, és bár kitűnő anyagból készült, 
Lady  Jane  amint  megpillantotta  a  hercegnő  viseletét,  azonnal  látta, 
hogy hátrányba került vele szemben. Majdnem sírógörcsöt kapott fel-
indulásában,  hogy  háttérbe  szorult  a  vendéglátója  mellett.  Miért  is 
nem találta ki, hogy milyen ruhát fog viselni Lady Leslie? De azután az-
zal nyugtatta magát, hogy a hercegnő Skóciából jött, és ennek követ-
keztében nem járhat nagyon előtte a divatot illetően.

Jasmine az asszony döbbent tekintetét győzelemittasan nyugtáz-
ta. Lady Jane felett kétségkívül megsemmisítő győzelmet aratott. Kitű-
nő! Nyájas mosoly tűnt fel az arcán.

– Isten hozta Erne Rockban, Sir Shane, Lady Jane és ifjú William! 
Szeretném bemutatni önöknek a férjemet, James Leslie-t, Glenkirk her-
cegét és a lányomat, Lady Fortune Mary Lindleyt.
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Sir Shane meghajolt a házigazda és a felesége előtt, a fia szintén, 
míg a felesége pukedlit csinált. Üdvözlésüket egy meghajlással és két 
pukedlivel viszonozták. Azután Sir Shane azt mondta:

– Köszönöm, hogy fogadott minket, méltóságod. Mindig is szeret-
tem volna belülről megnézni az Erne Rock várat.

– De hiszen, ha jól tudom, az ön néhai felesége Erne Rock korábbi 
uraival, a Maguire lordokkal állt rokonságban – jegyezte meg Jasmine 
kedvesen.

– Ő Conor Maguire-rel és az ő családjával állt közelebbi rokonság-
ban, de a Maguire lordokkal közös dédapjuk volt.

– Ah – válaszolta Jasmine. – Majd rámosolygott az apja mellett 
álló fiatalemberre.

– Ő a fiam és az örökösöm, William – mondta Sir Shane. A felesé-
ge megbökte hegyes ujjával. – És a feleségem, Lady Jane – kapott ész-
be gyorsan a férfi.

– Tiszteletteljes  üdvözletem  főméltóságodnak!  –  mondta  Jane 
Devers. Majd figyelme Fortune felé fordult. A lányt túlságosan csinos-
nak ítélte, nem is beszélve a rendkívül feltűnő és merész színű, lángvö-
rös hajáról. Ettől csaknem írnek látszott. – Örülök a találkozásnak, ked-
vesem – mondta dallamos hangon és édeskés, hízelkedő hanglejtéssel. 
– Az én mostohalányomat is Marynek hívják.

– Engem nem Marynek hívnak – válaszolta Fortune.  –  A nevem 
Fortune, madame, mert édesanyám nagy szerencsének tartotta, hogy 
az előtt az éjszaka előtt fogantam, miután apámat meggyilkolták.

Jane Anne Devers hangosan felhorkant. Micsoda égbekiáltó ne-
veletlenség,  hogy  egy  lány  ilyen  szót  használjon,  megfogant! Aztán 
gyorsan összeszedte magát, és azt mondta:

– Fortune. A Fortune rendkívül különleges név, kedvesem, de ha 
ezt a nevet használja, akkor így fogjuk szólítani.

– Ami engem illet, nekem nagyon tetszik ez a név, igazán csodála-
tosnak tartom – mondta William Devers, és aztán gyengéden megfogta 
Fortune kezét és megcsókolta. – Szolgálatára, Lady Fortune – felpillan-
tott rá, és kék szemével nyíltan végigmérte a lányt, majd győzelemittas 
mosoly tűnt fel az arcán, kivillantva hófehér fogsorát.
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– Sir – válaszolta a lány, és ugyanolyan nyíltan tetőtől talpig vé-
gignézte a fiút. Kék szem, gesztenyebarna haj, néhány tincse aranyos 
ragyogású.  Magasabb  volt,  mint  ő,  ami  igencsak  kedvére  való  volt, 
mert ő is a magasabb lányok közé tartozott. Az arca és a keze napbar-
nított volt, ami arról tanúskodott, hogy sok időt töltött a szabad leve-
gőn. Jóvágású és kitűnő felépítésű fiatal férfi volt.

– Remélem,  elnyertem  a  tetszését,  mylady  –  suttogta  halkan, 
hogy csak Fortune hallhatta, amit mondott.

– Kitűnő benyomást tett rám az első találkozásunk alkalmával, sir 
– hangzott a válasz.

William Devers felnevetett. Nem kedvelte a szemérmes, finom-
kodó lányokat, és pontosan egy ilyen tűzrőlpattant teremtésre számí-
tott. Ez a vadóc Fortune azonban korántsem tetszett neki. De kétségkí-
vül sokkal nagyobb szórakozás volt megszelídíteni egy ilyen vadmacs-
kát, mint egy ártalmatlan, szelíd macskakölyökkel foglalatoskodni, aki 
épp csak egy az udvartartás háziállatai közül, és az édesapja is mindig 
azt mondta neki, hogy a feleséget dédelgetni, nevelni, védelmezni és 
oktatni, formálni kell a férje kedve szerint. Ez a trenírozás mindazonál-
tal sokkal élvezetesebbnek ígérkezik, ha a szóban forgó hölgy egy talp-
raesett, okos és sziporkázóan szellemes leányzó, vélekedett Shane De-
vers. Márpedig Fortune Lindley kétségkívül igen szenvedélyes fiatal nő 
benyomását keltette.

– Igyunk a találkozásunk örömére – javasolta Jasmine.  –  Adáli, 
verj csapra egy hordó archambault-i vörösbort! Jó néhány éve érik már 
a pincénkben, úgyhogy mostanra pompás lehet. És hozz nekünk édes 
süteményt is.

Adáli bólintott.
– Igenis, hercegnő, azonnal hozom. – Ezzel kisietett.
– Az ön komornyikja külföldi? – kérdezte Jane Devers, aki képte-

len volt a kíváncsiságát elfojtani.
– Adáli születésem pillanata óta velem van. Félig hindu, félig fran-

cia, madame. India a szülőföldem. Ha ön Adálit idegennek tartja, akkor 
minden bizonnyal engem is annak tart, mivel az apám India uralkodója, 
Akbár nagymogul, anyám pedig angol nemesasszony volt ír gyökerek-
kel. Tizenhat éves koromban, özvegyként jöttem Angliába. A második ~ 60 ~



férjem volt Fortune apja, Westleigh márkija, és a harmadik férjem a 
herceg. Házasságunkat maga Jakab király intézte és a drága Anna ki-
rálynőnk, mindketten meghaltak már, Isten áldja őket haló porukban – 
fejezte be Jasmine.  Tessék! Most aztán lesz min rágódnia Lady Jane-
nek!

Jane Deverst azonban nem volt könnyű megfélemlíteni.
– Három férj, te jó isten! Jómagam mindig azt  tartottam, hogy 

egy is több mint elég, madame. Hány gyermeke van még a drága kis 
Fortune mellett? – kérdezte, miközben ismét a fiatal  lányra mosoly-
gott.

– Nos – Jasmine eltűnődött a válaszon, James Leslie pedig vissza-
fojtott lélegzettel figyelte a felesége éles tekintetét. – Három Lindley-
től, két lány és egy fiú; Jemmie-től három fiú és egy kislány, aki sajnos 
meghalt – Jasmine gyöngéd pillantást vetett a férjére. – És, természe-
tesen, egy fiú Henry hercegtől. A szeretőm volt a második és a harma-
dik  házasságom  között.  Egy  csodálatos  fiatalember,  Charlie  Stuart, 
Lundy hercege.

– Fattyút hozott a világra? – kérdezte Jane Devers holtsápadtan a 
sokktól.

– Madame! – mondta mennydörögve a férje, vérig sértve az asz-
szony szavaitól.

– A Stuart uralkodók mindig nagylelkűek voltak a híveikkel szem-
ben, igaz, Jemmie? – válaszolta bátran és magyarázta élénken Jasmine. 
– Amellett a Stuart uralkodóház egyetlen sarja sem számított szégyen-
teljes szerzetnek. A király tiszteli az unokaöccsét, Lady Jane. Charlie-t a 
születése óta mindig szívesen látták az udvarnál, és úgy bántak vele, 
mint bármelyik Stuart-rokonnal a királyi famíliából. A nagyapja olyany-
nyira örvendett a születésének – ő volt ugyanis az öreg király első uno-
kája –, hogy azt mondta, a nagyapám, de Marisco grófságát hercegség-
gé emeli azon a napon, amikor Charlie megörökli azt, és így is történt. 
Ó, Adáli! Jöjjön, Lady Jane, Sir Shane! Megérkezett a bor, amely a nagy-
apám, de Marisco családjának a franciaországi birtokáról származik.

William Devers valósággal vitustáncot járt képzeletben. Tekintete 
elárulta, hogy rendkívüli módon élvezi a kialakult helyzetet. Az iménti 
jelenetek  alapján  bátran  remélhette,  hogy  leendő  hitvese  legalább ~ 61 ~



olyan szórakoztató teremtmény lesz az oldalán, akár az anyja. Csaknem 
hangos nevetésben tört ki, amikor anyja – megfeledkezvén az illem-
szabályokról – megragadta a felajánlott ezüstserleget, és jókorát kor-
tyolt belőle, mielőtt a tószt elhangzott volna. Egész eddigi élete folya-
mán azzal próbálkozott, hogyan tudná kihozni az édesanyját a sodrából 
és megtörni az oly nagyra magasztalt rendíthetetlen önuralmát, de saj-
nálatos módon mind ez idáig nem járt sikerrel. Még idősebb fivére, Ki-
eran sem tudta megzavarni mostohaanyja nyugalmát, vagy őt dühkitö-
résre késztetni. Milyen csodálatosan izgalmas jövő ígérkezik, ha a leen-
dő anyósának már most sikerült úgy felizgatnia, hogy teljesen megfe-
ledkezett magáról.

– A gyerekeinkre! – mondta Jasmine, és felemelte a serlegét. – 
Reménykedjünk abban, hogy ez a házasság valóban az égben köttetett.

– A gyermekeinkre! – ismételte Sir Shane és Glenkirk hercege.
Jane Devers erőtlenül emelte meg a serlegét. Hirtelen teljesen el-

bizonytalanodott, hogy vajon Lady Fortune Lindley-e fia áhított jöven-
dőbelije és egyben az ő leendő menye. A bátyjának a csinos és bájos le-
ánya jutott hirtelen az eszébe, Emily Anne Elliot, aki kitűnő oldalbordá-
ja lehetne az ő fiának. Szerencsére még semmit nem foglaltak írásba. 
Elegendő idő áll  még rendelkezésre, így megelőzheti,  hogy drága fia 
belebonyolódjon egy ilyen szégyenteljes és rangon aluli házasságba. A 
világon nincs annyi pénz, hogy elfogadjon menyének egy ilyen lányt, 
akinek az anyja gyalázatos módon fattyút hozott a világra. Azután hir-
telen levegő után kapkodott és a szívéhez kapta a kezét, amint egy pap 
lépett be a hallba Samuel Steen tiszteletes úr társaságában.

– Cousin! – üdvözölte Jasmine. – Jöjjön és igyon velünk egy kupa 
bort! És ön is, Samuel Steen! Adáli, még két serleget!

– Cousin? Egy katolikus papot a cousinjának szólít!  –  tombolt a 
férjének Lady  Jane,  bár  a  hangját  nem emelte  fel.  –  Ha protestáns, 
hogy lehet katolikus pap a cousinja?

– Jómagam is katolikus voltam, mielőtt elvettelek feleségül, drá-
gám – emlékeztette a férje. – Sok angol-ír családban vannak katoliku-
sok is és protestánsok is. Ne zaklasd fel magad, Jane. Minden, aminek 
szem- és fültanúja voltam ez idáig, azt mondatja velem, hogy ez a meg-
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felelő házasság a mi Williamünk számára. Nézd, máris milyen jól kijön-
nek egymással. William rövid időn belül el fogja nyerni a tetszését.

– Ami engem illet, én nem vagyok efelől a lány felől olyan bizo-
nyos.  Az  anyja  immorális  viselkedése gondolkodóba ejt.  Talán Emily 
Anne jobb felesége lenne Williamnek. Mi lesz, ha a lány az anyjára üt 
ebben a dologban? Beleborzongok a gondolatba, hogy mennyi szívfáj-
dalmat okozhat a fiunknak.

– A lány kétségkívül tele van életkedvvel, ebben igazat adok ne-
ked, de nem találok abban semmi kivetnivalót, ha két fiatalt erős érzel-
mi kötelék és szenvedély fűz össze.

– Miért nem talált ez a lány férjet magának Angliában vagy Skóci-
ában, Shane? Erre válaszolj nekem! Lehet, hogy máris rossz a híre, csak 
mi itt az isten háta mögött nem tudunk még róla, és majd csak akkor 
jut a tudomásunkra, amikor már késő lesz – az asszony idegesen hör-
pintette ki a serlegéből a bort.

– Adáli, még több bort Lady Jane-nek – csicseregte emelt hangon 
Jasmine.

– Mutass kicsivel több vendégszeretetet – suttogta James Leslie 
kedvesen a feleségének. – Az a szerencsétlen asszony itt fog összerogy-
ni előtted. Már így is porig aláztad.

– Hiba volt – válaszolta Jasmine. – Nem akarom, hogy a lányomat 
ennek az asszonynak a fia vegye el feleségül. Neked fogalmad sincs ró-
la, hogy miket tudtam meg róla ma reggel.

– Abban viszont egészen bizonyos vagyok, hogy sietsz közölni ve-
lem, és az első adandó alkalommal a tudomásomra hozod – mondta 
nevetve a herceg. – Feledkezz meg ezúttal Lady Jane-ről, kedves Jasmi-
ne-om, és a lányod érdekeit tartsd szem előtt. Minden jel szerint ő és a 
fiatal William jól kijönnek egymással. Ebben a kérdésben nem nekünk 
kell  döntenünk, hanem Fortune-nak. A lányunk néhány hónap múlva 
húszéves lesz, és eddig már legalább vagy fél tucat kifogástalan és tisz-
teletre méltó fiatalembert utasított vissza Angliában és Skóciában. Va-
lamennyiüknek nemesi rangja volt! Ha ez a fiatal férfi illik hozzá, akkor 
legyen ő Fortune férje.

– Majd meglátjuk, mi lesz a legjobb – válaszolta Jasmine, miköz-
ben Williamet és a lányát figyelte. William nem örökölt mást az anyja ~ 63 ~



külsejéből, csupán a világoskék szemét. Ez már önmagában jót ígért,  
döntötte el Jasmine. Vonzó férfi, ez nyilvánvaló volt, de Fortune-t nem 
vette le a lábáról a legvonzóbb férfi sem. A fiú viszont nagyon is érdek-
lődött Jasmine lánya iránt, és Jemmie-nek igazat kellett adnia. Fortune-
nak nem kellene ilyen akadékoskodónak lennie a férjválasztást illetően. 
Vásárolok neki egy házat Angliában, döntötte el Jasmine. Semmi nem 
szól amellett, hogy Erne Rockban kellene élniük. Biztos vagyok benne, 
hogy a fiatal William Deversnek öröme telne az angliai tartózkodásban. 
Talán valahol  Queen’s Malvern közelében,  vagy  Cadby mellett,  ahol 
Henry rendezkedett be. Így biztos lehetek abban, hogy minden évben 
láthatom Fortune-ékat, mint ahogyan Indiát is meg szoktam látogatni. 
Igen! Veszek nekik egy gyönyörű házat Angliában, nászajándékba Ma-
guire’s Ford mellé.

– Olyan különös a tekinteted – mondta a férje, miközben a fele-
ségét figyelte. – Min gondolkodsz?

– Semmin – válaszolta halkan Jasmine. – Úgy döntöttem, talán 
kerítek magamnak egy tortát, és meg is eszem, Jemmie.

– Isten segítsen meg minket! – válaszolta a férje.
Jasmine újra a kifogástalan háziasszony szerepében mutatkozott.
– Kedves Lady Jane – fordult oda vendégéhez –, bizonyára ismeri 

a mi jó Samuel Steenünket. És most hadd mutassam be önnek a cousi-
nomat, Cullen Butlert.

– Mylady! – a pap udvariasan meghajolt.
Az asszony üdvözlésképpen kimérten bólintott felé, majd elfordí-

totta a fejét.
– Örülök, hogy önt is itt láthatom, Shane Devers – mondta Cullen 

Butler, miközben semmibe vette az asszony nyíltan elutasító magatar-
tását. Ismerte a gondolkodásmódját, és nem érezte magát sértve. Va-
lósággal  fizikai  fájdalmat okozott  neki,  hogy csendben el  kell  tűrnie, 
amint egy szobában ül vele, gondolta némi elégtételt érezve. Peniten-
ciát kell tartania majd amiatt, amiért most némi elégtételt érez, gon-
dolta. Három üdvözlégy talán elég lesz.

– Atyám! – Sir Shane sietett a pap üdvözlésére. – Gondolom, ön 
gyakran látja Kierant – hangjába némi keserűség vegyült.
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– Igen, így van – hangzott a válasz. Ne dörzsöljünk sót a nyílt seb-
be! Ő végül is nem volt felelős azért, hogy Kieran így döntött, sem pe-
dig az egyház nem okolható érte.

– A fiatalok jól kijönnek egymással – jegyezte meg Steen tisztele-
tes vidáman.

– Ó, igen – hangzott a válasz.
– Szép pár lesznek, igaz? – jegyezte meg Steen tiszteletes.
Többen egyetértően helyeseltek.
– Egy jó házassághoz több kell, mint két csinos arc – vágott közbe 

Jane Devers élesen.
– Ebben egyetértünk – helyeselt Jasmine.
– Talán – mondta Cullen Butler – Lady Fortune szívesen kilovagol-

na William úrfival, hogy megtekintsék a birtokot.
– Milyen remek ötlet! – örvendezett Fortune. Sir Shane-t kelle-

mes társaságnak találta, de egyáltalán nem volt kedvére való, ahogyan 
Lady Jane viselkedett, az édeskés megjegyzései ellenére sem. Különben 
pedig úgy gondolta,  hogy így kitűnő alkalom kínálkozna ahhoz,  hogy 
egy kevés  időt  a  jóképű William Deversszel  töltsön és  megállapítsa, 
hogy tetszik-e neki. Ha van köztük egy kis szerelmi szikra, az ezúttal bi-
zonyosan lángra gyúlhat.

– Van kedve lovagolni? – kérdezte a fiút.
– Nincs lovam – felelte William. – Kocsival jöttünk – tette hozzá 

csalódottan.
– Nekünk rengeteg lovunk van – mondta Fortune nevetve. – Adá-

li, menj és mondd meg az istállófiúknak, hogy készítsenek elő két lovat 
a számunkra. Most pedig megyek és átöltözöm a lovagláshoz. Rendben 
van, mama?

– Természetesen – helyeselt Jasmine. Pontosan megértette, hogy 
Fortune mit akar, és egyetértett vele.

Fortune kisietett a hallból, és néhány perc múlva tért vissza, ma-
gával híva Williamet:

– Gyere, William! – majd újra elviharzott.
A  fiú  nevetve  követte.  Különösen  jól  mulatott,  mivel  hallotta, 

hogy anyja mennyire megütközött Fortune öltözékén.
– A lánya lovagló ülésben üli meg a lovat? Bricsesznadrágban?~ 65 ~



Sajnos nem hallotta a hercegnő válaszát, de gyanította, hogy bi-
zony kár  volt.  Ami  azt  illeti,  neki  nagyon tetszett  Fortune bricsesze. 
Nem egy elhasznált, bő, lompos darab volt, hanem pompásan állt a lá-
nyon, látni engedte formás lábát és csípőjét. Fortune a nadrághoz uj-
jatlan,  mélykék  mellényt  viselt  ezüstgombokkal  és  alatta  hófehér, 
buggyos ujjú inget. Az összeállítás kitűnően kiemelte a fiatal lány szép-
ségét és remek alakját.

Az istállófiú két lovat hozott elébük. Fortune rögtön az almásde-
res ló nyergébe pattant. A másik magas, erős csontú, fényes szőrű, fe-
kete ló volt. William átvette a fiútól a ló kantárszárát,  és felugrott a 
nyeregbe.

– A neve Oberon – mondta Fortune Williamnek. – Rajta! Kövess 
engem!

William Fortune nyomába eredt; előbb a vár udvarából lovagol-
tak ki, majd átmentek a csapóhídon és aztán végig a falun, míg végül 
egymás mellett haladtak.

– Nem kancán lovagolsz inkább?
– Nem, Rory Maguire, a birtok intézője szerint Thunder és én jól 

illünk egymáshoz. Szeretem, ha egy lónak lelke van és bátor, márpedig 
Thunder ilyen. Szeretsz lovagolni?

– Igen. A számlákkal való foglalatoskodás, amit apám előszeretet-
tel űz, nem nekem való időtöltés.

– Ezért tartunk mi intézőt – válaszolta Fortune.
– Még sosem gondoltatok arra, hogy meglop benneteket? Végül 

is ír – vetette oda foghegyről William.
– Ahogyan te is – válaszolta a lány. – Legalábbis apai ágon.
– Ami  engem illet,  én úgy  gondolok  magamra,  mint  angolra  – 

hangzott a válasz.
– Írországban születtél. Írországban élsz. Az apád ír. Te is ír vagy!  

– vágott vissza Fortune megtámadhatatlan logikával. – Ami engem illet, 
az én származásom egy kissé komplikált. Az apám angol. A nevelőapám 
skót. Az édesanyám apai ágon hindu, míg anyai származását illetően ír, 
angol és francia. A jelenlegi nagymogul unokahúga vagyok, és a Leslie-k 
féltestvérei az ottomán török szultánnal állnak rokoni kapcsolatban. A 
családfánk igen kiterjedt és bonyolult, olyan, akár egy labirintus.~ 66 ~



– Nagyon szórakoztató a társaságod – válaszolta William. – Még 
sosem találkoztam hozzád hasonló lánnyal. Miért akarsz hozzám jönni?

– Nem  vagyok  biztos  benne,  hogy  akarok-e  –  felelte  Fortune 
őszintén. – Meg kell találnom azt az embert, akit szeretek, és aki vi-
szontszeret.  Gondolom,  hogy  ez  nagyon  romantikusan  és  ostobán 
hangzik, de én így érzek, William Devers.

– A barátaim csak Willnek szólítanak – válaszolta William.  –  Re-
mélem, hogy megszeretsz engem, Fortune, mert én már úgy érzem, 
beléd szerettem. Bámulatosan eleven és elbűvölő vagy!

– Jólesik úgy szólítani, Will – mosolygott rá Fortune a fiúra, aztán 
hirtelen azt  mondta: – Nézd, ott azt  a fát! Erre a fára akasztatta fel 
anyám az apám gyilkosát. Arra a vastag ágra, ott fenn – mutatott felfe-
lé egy közeli fára Fortune. – Azt mondják anyám hajthatatlan volt, kiad-
ta az utasítást, hogy a férfit az apám övével akasszák fel, és az arcizma 
se rándult, miközben végignézte, ahogyan a bűnös kilehelte a lelkét. 
Tulajdonképpen anyámmal akart végezni. Mama és apám éppen lova-
goltak, és megálltak közben, hogy Indiával,  a húgommal beszéljenek, 
aki  akkor  még  kislány  volt.  Indiát  anyám  éppen  a  nyergébe  akarta 
emelni, és amikor lehajolt hozzá, akkor dördült el a lövés. A golyó így 
apámmal végzett. A mezőn dolgozó férfiak látták, amint a hegy tetején 
eldördült a puska. Olyan gyorsan futottak, ahogy a lábuk bírta, és el-
fogták a gyalázatost. Ugyanaz a férfi volt az, akit mama elmozdított a 
birtokfelügyelői állásából, és a gonosz lélek bosszúból meg akarta gyil-
kolni.

– Miért akarta anyád elküldeni őt? – kíváncsiskodott William.
– Kegyetlen  fickó  volt  és  bigott.  Elűzte  a  falusiakat  Maguire’s 

Fordból, mert katolikusok voltak. Az volt a terve, hogy kizárólag protes-
tánsokkal népesíti be a területet. Úgy gondolta, hogy mama túl sokat 
enged meg magának ahhoz képest, hogy nő, és hogy apámra túlságo-
san nagy, ugyanakkor rossz, szinte boszorkányos befolyással van.

– Ezek szerint nem értesz egyet a katolikusok elűzésével – állapí-
totta meg William.

– Nem, semmiképpen sem. Miért kellene elűzni  tisztességes és 
szorgalmas embereket az otthonaikból a vallásuk miatt – jelentette ki 
határozottan Fortune. ~ 67 ~



– Cserében pedig meggyilkolnak bennünket – hangzott a válasz.
– Tudom, de ti ugyanazt csináljátok – tört fel Fortune-ból a kese-

rűség. – Azt gondolod rólam, hogy ostoba vagyok, Will Devers? Mind-
két oldalon dúl a düh és a bigottság. Világosan látom, hogy ez a hely-
zet, és az angolok jobban tennék, ha csak azért jönnének Írországba, 
hogy kormányozzanak, és hagynák, hogy az emberek békében éljenek, 
de nem így tesznek. Az angolok azt akarják, hogy minden az ő elképze-
lésük szerint történjen, így aztán természetes, hogy az írek minden esz-
közzel ellenállnak. Ez ostobaság.

– Nem éppen fiatal lányhoz illő dolgokkal foglalkozol – állapította 
meg William, miközben arrébb ugratott az akasztott ember fájának ár-
nyékából.

– Nem tartod helyesnek, hogy egy nő tanult legyen, Will?
– Engem mindig arra tanítottak, hogy a nő helye otthon, a család-

ja mellett van, és az a feladata, hogy felügyeljen a személyzetre és vi-
gyázzon a gyermekeire. Felelős a jólétükért és a fejlődésükért,  mind 
anyagi, mind pedig szellemi értelemben, és emellett férje kedvét kell  
keresnie, az otthonát pedig a béke szigetévé kell tennie.

– Ahhoz, hogy egy nő mindennek megfeleljen, nem kell tanulnia? 
– kérdezte Fortune komolyan. A lány szembefordult a fiúval, úgy várta 
a válaszát, hogy lássa az arcát, vajon az igazat mondja-e vagy csak mel-
lébeszél.

– Az anyám megtanított mindent a nővéreimnek, amire a háztar-
tás vezetéséhez szükségük lehet – kezdte a fiú.

– Tudnak olvasni? Értenek a számtanhoz? Beszélnek más nyelvet 
is az anyanyelvükön kívül? Ismerik a hazájuk történelmét, vagy éppen 
meg tudják mutatni a térképen Amerikát? Ha felnéznek az égre éjsza-
ka, meg tudják nevezni a csillagokat, Will? – Fortune érdeklődéssel vár-
ta a választ.

– Ugyan miért lenne szükségük ezekre a dolgokra? – csodálkozott 
a fiú.

– Ha nem tudnak olvasni vagy írni, hogyan képesek kézben tarta-
ni a háztartási kiadásaikat? Ha nem értenek az aritmetikához, hogyan 
lehetnek biztosak abban, hogy az intéző nem csapja-e be őket? Ha más 
nyelveket is tud valaki, akkor beszélhet franciákkal, olaszokkal és né-~ 68 ~



metekkel. Arról nem is szólva, hogy örömét is leli az ember mindezek-
ben az ismeretekben, Will. Ráadásul a tudás hatalommal ruház fel. A 
mi családunkban minden nő tanult. A lányaimat és a fiaimat is taníttat-
ni akarom. Te tudsz írni és olvasni?

– Természetesen! – vágta rá William rátartian. – De a nővéreim 
nem tudnak.  Mary,  Colleen és Lizzie valamennyien férjes asszonyok. 
Nem látják hiányát mindazoknak az ismereteknek, amelyeket az imént 
felsoroltál. Anyám szintén nem részesült ilyen nevelésben. Elliot nagy-
apám  egyedüli  gyermeke  és  örököse  volt.  Apám  gazdag  örökösnőt 
akart, mert híján volt a pénznek, bár tekintélyes földbirtokai voltak. A 
nagyapám olyan férfit akart anyám mellé, akinek jelentős birtokai és 
marhái  vannak.  A házasságok már csak így köttetnek, Fortune. Nem 
számít, hogy a menyasszony tanult-e vagy sem. A vagyon az, ami a leg-
fontosabb, és azután pedig az a döntő, hogy a nő elnyerje a leendő fér-
je tetszését.

– Még mindig úgy tartom, hogy csak jobb, ha egy lány tanul. A mi 
családunkban még nem fordult elő, hogy a férjek elkóboroltak volna, 
mert egyaránt lekötötték az érdeklődésüket a hálószobában és azon kí-
vül is – felelte büszkén Fortune. – Viszont azt hallom, hogy az apádnak 
szeretője van.

William elvörösödött.
– Fiatal lányoknak nem kellene ilyen dolgokról beszélni, vagy egy-

általán tudni róluk – azután váratlanul elnevette magát. – Te vagy a vi-
lág legszókimondóbb fruskája, igaz?

– Jobban szeretnéd, ha alakoskodnék? Vagy ha a szemérmes és 
ostobán kacarászó férjvadász lányt játszanám? – firtatta Fortune a fiú 
álláspontját.

– Nem – felelte a fiú, és a válasz őt is meglepte, de tetszett neki a 
lány őszintesége. Az anyja biztosan nem értene vele egyet, de végtére 
is ez nem az ő dolga, ebben a kérdésben az övé a döntés joga. Még 
soha nem találkozott olyan lánnyal, mint Fortune Mary Lindley, és úgy 
érezte, hogy ez a fiatal teremtés teljesen levette a lábáról.

– Mennyi idős vagy? – kérdezte.
– Tizenkilenc.
– Én pedig huszonhárom – vágta rá William.~ 69 ~



– Látod azt a hegyet ott a távolban? – kérdezte a lány.  –  Verse-
nyezzünk!  – Majd nekiiramodott,  és úgy vágtatott  végig a  földeken, 
mint egy született vadász az ősrégi időkben. A haja kibomlott a konty-
ból, legyezőszerűen szétterült, és amint száguldott, lobogott a szélben.

William utánavágtatott. A lány nemcsak felkeltette az érdeklődé-
sét, de fel is izgatta a lángvörös hajával és a szemérmetlen beszédével. 
Már alig várta, hogy a nászéjszakán szeretkezhessen vele, mert időköz-
ben már eldöntötte, hogy ő lesz a felesége. Még akkor is akarná, ha a 
nevén kívül egy fél pennyje se lenne. Akkor persze nem feleségként, de 
mindenképpen akarná ezt a lányt.

Fortune nem engedte Williamet nyerni.  Ez ellenkezett  volna a 
természetével. Ő mindig nyerésre játszott. Thunder hatalmas ugrások-
kal kaptatott fel a hegyre, de hallotta maga mellett a fekete ló zihálá-
sát. Mélyen lehajolt a ló nyakához, odaszorította a fejét a paripa fejé-
hez, és egyre nagyobb sebességre buzdította. A hideg, páratelt levegő 
az arcába csapott.  A nap felhősnek ígérkezett.  Hamarosan elered az 
eső, gondolta Fortune, miközben felért a hegy tetejére. A lova ekkor 
hirtelen megtorpant, mert az ellenkező irányból egy másik lovas szá-
guldott feléjük. Mindkét ló hirtelen visszahőkölt.

– Kieran! – Fortune hallotta, amint William Devers, aki időközben 
felért a hegyre, azt mondja a háta mögött: – Ő Lady Fortune Lindley. Ő 
pedig a féltestvérem, Kieran Devers.

A lovas magas, fekete hajú férfi volt, aki merészen végigmérte a 
lányt.

– Te vagy a legkülönösebb és a legmerészebb lány, akit életem-
ben valaha láttam – mondta az ismeretlen férfi, miközben elkapta és 
megigazította Fortune egyik hajfürtjét.

– Nekem pedig azt mondták, hogy bolond vagy – válaszolta For-
tune mérgesen.

Kieran felnevetett, aztán azt mondta Williamnek:
– Anyád hozzájárult ahhoz, hogy ő legyen a feleséged, Willy?
– Ő elsősorban az örökségemet akarja megkaparintani  –  vágott 

vissza Fortune –, de egy kissé előreszaladt, Devers úrfi, mert még nem 
jegyeztük el egymást, és nem is fogjuk, amíg én nem akarom, hogy így 
legyen. ~ 70 ~



– Ne vedd el őt, Willy – tanácsolta a bátyja az öccsének. – Túl sok 
ő neked, ez nyilvánvaló – majd ismét elnevette magát Fortune mogor-
va, sértett arckifejezése láttán. – A cousinod, Emily Elliot a neked való 
asszony nem pedig ez a vadmacska.

– Kieran! – William hangja tele volt kínnal, gyötrelemmel és ag-
godalommal. Fortune felé fordult, az arca elvörösödött zavarában.

– A bátyám csak ugrat. Ami azt illeti, neki különös humora van. 
Kérlek, bocsáss meg neki. Nem veszélyes.

– Nem, egyáltalán nem – helyeselt Kieran Devers csintalan mo-
sollyal az arcán.

A lány  átható  pillantást  vetett  Kieranra.  A  fiú  pajkosan nézett 
vissza rá. Sötétzöld színű szeme volt, és ráadásul rendkívül jóképű. Vak-
merő nemtörődömség lengte körül, szemben William civilizált modorá-
val. Soha nem lett volna képes megállapítani, hogy a két férfi között 
testvéri kapcsolat van, még akkor is, ha csak féltestvérek, gondolta ma-
gában.

William Devers úgy nézett ki, mint az apja. Magas, jó kiállású, ha-
tározott, izmos fiatalember volt. Az anyja kék szemét és az apja arany-
barna haját örökölte. Szép metszésű orra, kis szája és szép szeme volt. 
Ezzel szemben a bátyja magasabb volt az öccsénél, az arca hosszúkás, 
az álla szögletes, nagy szájjal, és az orra olyan volt, mintha gránitból fa-
ragták volna ki. Olyan darabos és szilárd volt, akár egy szikla, heves és 
szenvedélyes, míg a testvére a civilizált ember mintaképének tűnt. Egy 
olyan férfi, mint Kieran Devers, veszélyesnek tűnt, és nem volt taná-
csos eltűrni közelségét és elfogadni a szeszélyességét.

– Kieran, miért jöttél ide? – kérdezte William.
– Úgy gondoltam, előrevinné az ügyedet, ha úgy tűnne, mi bol-

dog család vagyunk, és Glenkirk hercege láthatná,  hogy nem hozunk 
szégyent apámra és a birtokára. Apám földje a tiéd, áldásom rá, test-
vérkém, öcsém. Úgy ám, mylady – fordult oda Fortune-hoz. – William 
Devers nem üres kézzel vezeti az oltár elé a gazdag örökösnőt. Kedvére 
való ez így önnek? – Kieran zöld szeme gúnyos pillantást vetett a lány-
ra.
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– A gazdagság nem jelent számomra semmit – válaszolta Fortune 
gőgösen. – Olyan férfit keresek, akit szerethetek, faragatlan fickó! – Az-
után elfordította a lovát, és elvágtatott a vár felé.

– Hűha! Ez a lány maga az égő tűz! – mondta Kieran Devers cso-
dálkozva és egyben elismerően. – Szerencsés fickónak mondhatod ma-
gad, ha elnyered a kezét, Willy! Lángvörös haj és szenvedélyes termé-
szet. Olyan lesz az ágyban, akár egy tigris, te szerencsefia! Nem vagyok 
biztos  benne,  hogy  megérdemelsz  egy ilyen lányt.  Anyád nem fogja 
kedvelni őt. Biztos vagyok benne, hogy Emily Anne-t választja, de sze-
gény Emily Ann nem elég nagy vagyon várományosa, igaz? – Kieran gú-
nyosan felnevetett.

– Fortune a világon a legszebb lány, akit valaha láttam, és végte-
lenül felcsigázta az érdeklődésemet. Azt mondja, ami a szívét nyomja! 
– áradozott Fortune-ról William.

– Magam is  észrevettem – válaszolta  Kieran,  miközben mosoly 
bujkált a szája szögletében.

A két fiatal fivér lelovagolt a dombtetőről, és végigment a mezőn 
vissza a faluba. Amint lefelé tartottak a falu főutcáján keresztül, sok fia-
tal nő üdvözölte hangos kiáltással Kieran Deverst, ő pedig valamennyi-
üket a nevük szerint üdvözölte mosolyogva és tréfálkozva. William ösz-
szevonta a szemöldökét. Ő nem volt tudatában annak, hogy Kieran ka-
landjainak vadászterülete, ahogy anyja nevezte őket, Maguire’s Fordig 
is kiterjedt. A vár udvarán Kierant egy vörös hajú úr üdvözölte.

– Kieran fiam, hogy vagy? – kérdezte Rory Maguire. – Ő pedig, ha 
jól gondolom, az öcséd. Üdvözlöm, William úrfi! A hercegnő Őméltósá-
ga intézője vagyok.

– Rory,  maga,  mint  mindig,  most  is  kitűnően  néz  ki,  és  igen, 
ahogy mondta, ő az ifjú William – válaszolta Kieran Devers, miközben 
leszállt a nyeregből.

– Ön nem volt bent korábban a hallban – állapította meg William.
– Nem, sir, nem voltam ott. Mégpedig azért nem, mert tisztelet-

ben tartom az ön édesanyjának az érzelmeit, tekintettel arra, hogy va-
lamennyien  tisztában  vagyunk  vele.  Úgy  gondoltam,  Lady  Jasmine 
cousinját, Cullen atyát éppen elég lesz elviselni neki a fogadás alkalmá-
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val – jegyezte meg találó humorral Rory Maguire, melyet cinkos szem-
hunyorítással kísért.

William Devers szívből felnevetett.
– Így igaz! – csatlakozott hozzá és adott hangot egyetértésének a 

fiatalabbik testvér. Úgy érezte, hogy máris megkedvelte ezt a Maguire 
nevű fickót. Természetesen az anyja azt mondta, hogy ha ő lesz majd 
Erne Rock ura, akkor a cousinja, James Dundas lesz a megfelelő birtok-
intéző, aki természetesen jó protestáns. Fortune megjegyzése is gon-
dolkodásra intette, amikor azt kérdezte tőle, hogy miért kell valakit, aki 
a munkájához kitűnően ért, pusztán azért mellőzni, mert más vallású. 
Arról nem is beszélve, hogy James Dundas semmit sem értett a lovak-
hoz, sőt valójában félt tőlük. Még belegondolni is rossz, hogy milyen 
csapnivaló intéző válnék belőle egy olyan farmon, ahol lovakat tenyész-
tenek.

William leugrott a nyergéből, miközben azt mondta:
– Gyere,  Kieran,  lepjük meg az anyádat!  – majd újra elnevette 

magát.
Jane Devers valóban meglepődött, amikor meglátta a mostohafi-

át, amint fia társaságában belép a nagy fogadóterembe. El kellett is-
mernie,  hogy illően fel  volt  öltözködve,  és úgy tűnt,  jó hangulatban 
van. Remélte, hogy nem okoz semmi bonyodalmat.

– Kieran,  drágám  –  fogadta  a  mostohafiát  csicsergő  hangon, 
amelybe némi izgatottság is vegyült.

– Madame, ön, mint mindig, most is rendkívül csinos  –  mondta 
Kieran  Devers  Lady  Deversnek,  s  közben  kissé  meghajtotta  fejét  és 
megcsókolta a mostohaanyja kezét. Aztán elegánsan meghajolt Glen-
kirk hercegnője előtt, aki mostohaanyja társaságában ült.

– Kieran Devers vagyok, felséges asszonyom, remélem, nem tart 
tolakodónak, de mint mindig, a kíváncsiságomon most sem tudtam úr-
rá lenni. Azért jöttem, hogy elkísérjem az öcsémet és támogassam an-
nak a nemes célnak az elérésében, hogy elnyerhesse az ön gyönyörű 
lányának a kezét, akit egyébként az imént volt alkalmam megismerni – 
végül megcsókolta Jasmine kezét.

– Isten hozta Maguire’s Fordban, Kieran Devers! Ön mindig is szí-
vesen látott vendég lesz nálunk – válaszolta a hercegnő. – Adáli, hozz ~ 73 ~



Devers  úrfinak  egy  kupa bort!  Remélem,  csatlakozik  hozzánk,  sir?  – 
kérdezte,  miközben  kézmozdulatával  hellyel  kínálta  Kierant  maguk 
mellett a kandalló körül. Olyan csinos, akár az ördög, gondolta Jasmine. 
Vajon valóban csak a kíváncsiság vezette ide, vagy gonosz cél vezérelte, 
a bajkeverés szándéka? Rámosolygott Kieran Deversre, majd megkér-
dezte:

– Járt  valaha Erne Rockban korábban? Úgy tudom, hogy az ön 
édesanyja Maguire volt, mielőtt az édesapja elvette feleségül jelenlegi 
asszonyát.

– Ez az első látogatásom a várukban – válaszolta Kieran. – Köszö-
nöm! – mondta Adálinak, aki tálcáról egy serlegben borral kínálta.

– Lovaglás közben akadtunk össze Kierannal – jegyezte meg Willi-
am.

– Épp az imént említette, drágám – válaszolta Lady Jane türelme-
sen. – Uram, teremtőm! Miért kell Williamnek együtt mutatkoznia egy 
ilyen bolonddal a hercegnő előtt? Biztos vagyok benne, hogy sajnálatos 
módon nem tud tovább a társaságunkban maradni, különösen most, 
hogy már a kíváncsiságát is kielégítette. Hol van Fortune?

– Lehetetlenség! Az ön mostohafiának velünk kell töltenie az es-
tét – erősködött Jasmine. – Mindig híres voltam a vendégszeretetem-
ről, drága Jane. Csodálatos dolog lenne, ha az egész család együtt tölt-
hetné az estét. Remélem, később a lányait is megismerhetem.

– Csak Colleen van Írországban – mondta Lady Jane. – Mary és az 
én Bessie-m Angliában vannak a férjük mellett. Colleen Dublinon kívül, 
a síkságon él. A férjének egy kisebb birtoka van ott. Ő lesz az egyetlen, 
aki el tud jönni az esküvőre.

– Ha lesz esküvő – tette hozzá Jasmine.
Kieran Devers látta, amint a mostohaanyja lassan elsápad. Lám 

csak, ezek szerint nem bizonyos az, amivel Jane Anne Devers hence-
gett. Érdekes. Míg a lány rendkívül kelendő menyasszony volt a vagyo-
na miatt, nem is beszélve a szépségéről; Jane Anne biztos volt abban, 
hogy az az egyedüli oka annak, hogy a Leslie család Írországba jött fér-
jet keresni a lányuknak, hogy Angliában nem talált magának senkit, va-
lamilyen oknál fogva. Mindent összevetve, ennek a lánynak egy angol 
férj felelne meg a leginkább. Kieran idősebb nővérét sikerült méltókép-~ 74 ~



pen férjhez adnia Lady Jane-nek; ugyanígy Moirét, akit Marynek hívtak, 
valamint saját lányát, Bessie-t. Colleen kivált közülük, és nem az ő ked-
ve szerint házasodott, tekintettel arra, hogy Sir Hugh Kellybe szeretett 
bele. Hugh-nak ugyanakkor angol és protestáns volt az édesanyja, úgy-
hogy Jane Anne viszonylag könnyedén beletörődött az egyetlen ír há-
zasságba, ami a családon belül történt.

– Persze hogy lesz esküvő – vágta rá késedelem nélkül William 
magabiztos mosollyal az arcán. – El akarom nyerni Fortune kezét annak 
rendje és módja szerint. Csodálatos lány, és én máris rajongok érte.

– Ki iránt rajongsz? – kérdezte Fortune, amint betoppant az ele-
gáns hallba felfrissülve, közben át is öltözött, a haját is megfésülte és 
egy csinos arany hajpánttal fogta össze.

– Természetesen irántad – vágta rá William tréfálkozva és szerfe-
lett jókedvűen.

Fortune elmosolyodott.
– Bolond vagy, William Devers – korholta a fiút, de a hangja ked-

ves volt, állapította meg Kieran.
Ez az öcsém, tedd csak neki a szépet, gondolta. De aztán, ahogy 

újra végigmérte Fortune Lindleyt, és a borzas, kamaszos, fiús külsőt fel-
váltotta  az  elegáns,  fiatal  nőies  megjelenés,  hirtelen  úgy  gondolta, 
hogy az öccse számára túlságosan is csinos ez a lány. Ha ez a házasság 
valamiképpen mégiscsak létrejön,  akkor Willy  tarthatatlan  helyzetbe 
kerül. Olyan kelepcébe sétál bele, ami rendkívül veszélyes lehet a szá-
mára.  Egyfelől  erős  akaratú  anyja  úrhatnámkodik  majd  felette,  aki 
megmondja neki, hogy mit tegyen és még azt is, hogyan gondolkodjék, 
másfelől pedig egy önfejű, fiatal feleség csapdájába kerül, aki a maga 
öntörvényű életét fogja élni, és az övét is irányítani fogja. Ennek a ket-
tős szorításnak az eredménye háború lesz a két asszony között, ami bi-
zonyosan felőrli és megöli az öccsét, aki valójában egy rendkívül rendes 
és kedves fiatalember volt.

Ah, mondta egy hang benne, ezt a kérdést te fogod eldönteni. Is-
merd el, hogy felkeltette az érdeklődésedet ez a kis nő, és a magad szá-
mára akarod megszerezni. Még akkor is akarnád, ha nem lenne semmi-
je, csak a neve. De ez nem így van. Szép hozomány elé néz, és minden 
valószínűség szerint túl jónak gondolja magát hozzád. Fortune Lindley ~ 75 ~



sokkal inkább egy büszke perszóna, mint egy romantikus, fiatal lányka. 
Ő maga mondta,  hogy  kizárólag szerelemből  akar  férjhez menni,  és 
semmilyen  más  ok  nem késztetheti  rá,  hogy  bárkihez  nőül  menjen, 
folytatta a belső hang. Csakhogy neki semmije sincs, és ezért nem pá-
lyázhat  egy ilyen gazdag örökösnő kezére.  Más férfi  talán belement 
volna,  sőt  kapva kapott  volna rajta,  de ő úgy gondolkodott,  hogyha 
Lady Fortune Lindley büszke, akkor ő, Kieran Devers is az.

– William testvére nálunk tölti az éjszakát, és az elkövetkező na-
pokban is nálunk marad – mondta Jasmine a lányának. – Rendben van, 
kicsim?

Fortune egy árva szót sem szólt, csak egy kissé elmosolyodott. A 
tekintete azonban elárulta, hogy egyáltalán nem tartja valami jó ötlet-
nek az egészet. Hogy mer ez a betolakodó közéjük rontani akkor, ami-
kor ő azon töri a fejét, hogyan tudhatna meg többet Willről. Fortune 
nem volt boldog. William Devers valóban kedves fiúnak tűnt, de régi-
módi elképzelései és borzalmas, kiállhatatlan anyja volt, nem is beszél-
ve arról a semmirekellő, gazember bátyjáról. Nem gyorsult fel még a 
pulzusa sem William láttán, pedig úgy remélte, hogy ez majd így törté-
nik  az  életében,  ha  végre  szerelmes lesz.  Az  idősebbik  fivére  láttán 
azonban inkább felgyorsult a szívverése, mint amikor Willt pillantotta 
meg.

Fortune levegő után kapkodott. Úgy érezte, valami szorítja a tor-
kát.  Lopva Kieranra tekintett,  és elkapta a fiatal  férfi  pillantását,  aki 
még ráadásul rá is kacsintott. Érezte, hogy forróság önti el, elvörösödik 
az arca. Ez lehetetlen! Kieran Devers semmilyen szempontból nem il-
lett hozzá, és ami még rosszabb, gyakorló katolikus. Will Devers volt az 
igazán jó parti. Egy napon majd ő örökli az apja földjét és az állatait, és 
ha egy kissé ódivatú is a felfogása, később majd hatással lehet rá és 
megváltoztathatja. Senki nem keltette fel az érdeklődését még egy sze-
mernyit sem végül is Skóciában, sem pedig Angliában. Néhány hónap 
múlva betölti a huszadik évét. Ha nem William Devers lesz a férje, ak-
kor ki? – morfondírozott Fortune. Természetesen nem ez a sötét hajú 
ördög, aki a féltestvére.

Fortune biztos volt benne, hogy Kieran Devers nem mondható 
megbízható, állhatatos embernek. Végtére is lemondott az apai örök-~ 76 ~



ségéről, mégpedig csak vallási megfontolásból. Miféle ember lehet ké-
pes ilyen ostobaságra? Egy becsületes ember, súgta egy halk hangocska 
Fortune fejében. Lehet, hogy így van, gondolta Fortune, de ami őt illeti, 
ő nem akar állandó izgalmakkal terhes, kalandos életet élni, márpedig 
mellette sosem tudhatná pontosan, hogy mit hoz a következő nap. Ki-
eran Devers mellett egy asszonyra csakis ilyen élet várhat. Én biztonsá-
got akarok, nem pedig kalandokat, gondolta Fortune.

– Mama, mellettem ülhet a vacsoránál Will ma este? – kérdezte 
Fortune az anyját kedves, édes hangon. Minél előbb túl tudja tenni ma-
gát  a  William  Deversszel  szembeni  tartózkodásán,  annál  hamarabb 
nyélbe üthetik a menyegzőt.

– Természetesen – válaszolta az édesanyja, Jasmine, és őszintén 
elcsodálkozott a lánya kérdésén. Épp az imént volt a szemtanúja an-
nak, hogy Kieran Devers Fortune-nal flörtöl. Azt is észrevette, hogy a 
lánya megrettent és kissé elbizonytalanodott. Majd azt is látta, hogy 
utána a lánya gondolataiba merült.  Vajon mi  járhatott  a fejében? – 
morfondírozott Jasmine. Aztán arra a döntésre jutott, hogy ha Fortune 
arra  kényszeríti  magát,  hogy  William  felesége  legyen,  amikor  pedig 
nem teljesen bizonyos a döntésében, akkor a lánya boldogtalan lesz.

Fortune jobbjára ültetem Williamet, a baljára pedig Kierant, dön-
tötte  el  magában  a  kérdést  Jasmine.  Fortune  még  nemrégiben  azt 
mondta neki, hogy csakis szerelemből házasodik, persze akkor még de-
rűlátóan vélekedett a  házasságról.  Mi  történhetett  az  ő gyakorlatias 
szemléletű, ésszerűen gondolkodó lányával? Még mindig jobb a szere-
lem egy  kissé  kalandor  természetű férfival,  mint  az  örökkévalóságig 
tartó boldogtalanság egy minden tekintetben kifogástalan úriemberrel. 
Ha Fortune valójában Kieranhoz vonzódik, akkor ezzel a ténnyel jobb 
előbb szembenézni, és jobb, ha nem megy hozzá a fiatal Williamhez 
csak azért, mert ő a helyes választás. A lány valószínűleg elég makacs, 
és akaratos is kissé, nem hajlítható. Amellett, mosolyodott el magában 
Jasmine, egy léhűtő gazember sokkal jobb szerető lehet, mint egy kifo-
gástalan úriember. Nem fogom engedni, hogy Fortune hibát kövessen 
el. Nem, ezt nem engedhetem.

Természetesen, ha Jemmie tudomást szerez arról, hogy mi tör-
tént időközben a háttérben, valószínűleg mérges lesz, annak ellenére, ~ 77 ~



hogy ő maga ígérte meg Fortune-nak, hogy a saját elhatározása szerint 
választhat és dönthet a házasság kérdésében. Ezért arra a megfonto-
lásra jutott, hogy ameddig csak lehet, nem beszél neki erről a dologról.

– Adáli! – Jasmine magához hívta a komornyikot. – Vidd Kieran 
úrfi holmiját az öccse szobájába! Egy szobában és egy ágyban fognak 
aludni. Biztos vagyok benne, hogy ez már előfordult velük korábban is. 
Erne Rock kicsiny, de csodálatos hely egy fiatal pár és a gyermekeik 
számára. Nem gondolja, Lady Jane?

– Azt gondoltam, hogy William és a felesége velünk fog élni Mal-
low Courtban. Végül is William tulajdonába kerül majd egykoron, igaz, 
Kieran?

– Valóban, madame, így igaz – helyeselt vidáman Kieran, az idő-
sebb fivér.

– Ha lesz esküvő – jegyezte meg Jasmine, újabb csapást mérve 
Lady Devers büszkeségére és terveire. – Ami engem illet, nekem az a 
véleményem, hogy a fiatal párnak a saját otthonában kell élnie. Fortu-
ne-nak nem kellene a férje  rokonaival  élnie.  Neki  Írországban,  Erne 
Rockban kell élnie, és természetesen a herceg és én nézünk neki egy 
megfelelő házat Angliában, vagy közel a bátyjához Cadbyben, vagy a 
féltestvére  székhelyén Queen’s  Malvernben.  –  Kedvesen elmosolyo-
dott. – Azt tervezzük, hogy bemutatjuk őket az udvarban is.

– Mama, tudod, hogy gyűlölöm az udvart – válaszolta Fortune.
– Kapcsolatokra kell szert tenned, kedvesem, ha azt akarod, hogy 

a tenyészfarmod sikeres legyen – figyelmeztette a lányát Jasmine. – 
Nem gondolod, hogy azért hoztalak Írországba, hogy itt is hagyjalak té-
ged?

– Nem tudom – mondta Fortune, miközben azon morfondírozott, 
vajon mi a célja az anyjának mindazzal, amit mondott.

James Leslie és Sir Shane lépett be ekkor a nagy fogadóterembe. 
A könyvtárban voltak, ahol a gyermekeik közt kötendő házasság felté-
teleit beszélték meg és rögzítették. Kieran Devers felállt és üdvözölte 
az apját. Aztán meghajolt a herceg előtt, miközben az apja bemutatta 
őt James Leslie-nek. A herceg egy dacos, kelta férfit látott maga előtt,  
akiben azonnal magára ismert, és akit azon nyomban meg is kedvelt. 
Az ifjú Deverstől persze szerinte is ostobaság volt, hogy lemondott az ~ 78 ~



örökségéről a hitéért, ugyanakkor azonban csodálta is az állhatatossá-
gáért, hogy képes volt áldozatot hozni azért, amiben hitt.

– Kitart a meggyőződése mellett, igaz, fiam? – mondta a herceg.
– Igen, felség – válaszolta Kieran Devers, és pontosan tudta, hogy 

miről kérdezték. – Mallow Court a bátyámé, és boldog vagyok, hogy át-
engedhetem neki.

– Itt szándékozik maradni? – kérdezte a herceg kíváncsian.
– Egyelőre igen – válaszolta Kieran. – Úgy érzem, hogy az én he-

lyem valahol máshol van a világban, mylord, de még nem vagyok biztos 
abban, hogy hol is van az a hely. Biztos vagyok benne, hogy idejében 
megtudom, hol is van valójában a helyem.

James Leslie bólintott. Különös módon pontosan értette, hogy a 
fiatalember miről beszélt. Az írek még a skótoknál is önfejűbbek voltak. 
Ha ez a fiú kinyilatkoztatásra vár,  akkor azt  kétségkívül  meg is fogja 
kapni.

– A vacsora tálalva, mylord – jelentette be Adáli. – Az úrnőm arra 
kéri önöket, hogy mielőbb fáradjanak asztalhoz.

– Uraim! – mondta a herceg, és átkísérte vendégeit az étkezőbe.

~ 79 ~



Negyedik fejezet

William Devers igencsak meglepődött, amikor rádöbbent, hogy milyen 
hamar szerelmes lett Fortune Lindleybe, és egészen bizonyos volt ben-
ne, hogy a lány rabul ejtette a szívét. Ő volt a világon a leggyönyörűbb 
lány, akit valaha látott. Odavolt a vörös hajáért, és mit sem törődött az-
zal, hogy mit mond az anyja, márpedig amikor hazaértek, az anyjának 
megeredt a nyelve. A kocsiban a visszafelé vezető úton Lisnaskeába, 
amelyet a tengeröböl mentén tettek meg, egy szó sem hagyta el az asz-
szony ajkát. Úgy tűnt, mintha attól félne, hogy a hercegnő meghallja a 
szavait, míg nincs otthona biztonságában. Williamet nagyon meglepte, 
hogy Jasmine Leslie ilyen könnyen anyja fölébe kerekedett. A herceg-
nőt szépnek találta, a modorát pedig elbűvölőnek.

– Amilyen gyorsan csak lehet, elveszem Fortune-t feleségül – je-
lentette be a szüleinek William, amikor hazaértek és este a kandalló 
mellett ültek.

– Nem – tromfolta le az anyja –, szó sem lehet róla! Túlságosan 
szókimondó teremtés. Ő a legokoskodóbb, legelkényeztetettebb, túlsá-
gosan kiművelt kékharisnya, akit valaha láttam életemben. Ez a lány 
nem való hozzád. A cousinod, Emily Anne, sokkal inkább neked való 
menyasszony  William.  Lehet,  hogy  nem olyan  gazdag,  mint  Fortune 
Lindley, de nincs az a pénz, amiért ezt a Lindley lányt a családomba fo-
gadnám.

– Egyetértek önnel, madam – sietett támogatásáról biztosítani Ki-
eran a mostohaanyját. – Most először közös életünk folyamán, valóban 
osztom a véleményét.

– Valóban? –  ezúttal  Jane  Devers  mutatkozott  gyanakvónak.  – 
Hogy a csudában lehet az, hogy valamiben is egyetértesz velem, Kie-
ran? Ez még sosem fordult elő mind a mai napig, pedig a magam részé-
ről mindent megtettem, hogy a legjobb tudásom szerint, illendőkép-
pen neveljelek fel, annak ellenére, hogy katolikus vagy.

Kieran felnevetett. A mostohaanyja valóban megtette a köteles-
ségét, legalábbis a külvilág felé ezt mutatta, és Kierannak el kellett is-
mernie, hogy sosem volt vele kegyetlen. Nem tehetett róla, hogy job-~ 80 ~



ban szerette a fiát, és azon volt, hogy az apja tagadja ki az örökségből, 
így aztán egy napon William lesz Mallow Court ura. Furcsa, de nem ér-
zett különösebb kötődést az otthona iránt. Egyáltalán nem érezte vesz-
teségnek,  hogy  kitagadták.  Biztos  volt  benne,  hogy  valahol  máshol 
másvalami vár rá.

– Egyetértek  a  következtetésével,  mert  nagyon  helytállónak  és 
helyesnek tartom, madame. Fortune Lindley egy gyönyörű, félrenevelt, 
elkényeztetett kis céda, aki nagy előjogokat élvez. Elpusztíthatja Willia-
met anélkül, hogy szántszándékkal ezt akarná tenni. Ugyanakkor Emily 
Anne Williamet már a gyermekkoruk óta szereti. Ráadásul legalább há-
rom évvel fiatalabb Lady Fortune-nál. William cousinja szíves örömest 
eljön Mallow Courtba, és itt is marad, hogy az ön irányítása mellett él-
jen Williammel. Lady Fortune erre soha nem lenne hajlandó.

– Te akarod őt megszerezni magadnak! – vádolta meg William a 
fivérét. – Te fened rá a fogadat! Ne hidd, hogy nem vettem észre! – 
William arca vörös volt a méregtől.

– Nos, igen, elismerem, hogy felkeltette az érdeklődésemet, de 
te is tudod Willy, hogy a vad és a veszélyes dolgok mindig is vonzottak 
engem. Ugyanakkor kétlem, hogy Glenkirk hercege, aki a királyi család-
dal áll rokonságban és közeli kapcsolatban van magával a királlyal, szí-
vesen látna engem az ő gyönyörű és gazdag lánya férjeként. A házassá-
gok a mi társadalmi osztályunkban nem így köttetnek. Amint azzal te is 
tisztában vagy,  nekem nincs mit ajánlanom egy tiszteletre méltó nő-
nek. Így aztán lehet, hogy csodálom őt, de soha nem lehet az enyém. 
És nem kellene neked sem olyan ostobának lenni, hogy az ő előkelő ke-
zére pályázol.

– Kérd meg a kezét! – erősködött William Devers az apjának. – 
Tedd meg, vagy egyszer s mindenkorra elhagyom ezt a házat, és soha 
többé nem teszem be ide a lábam!

– Drágám! – Lady Jane kinyújtotta a kezét, hogy megsimogassa a 
fia arcát, de az elhúzódott előle.

– Fortune Lindley lesz a feleségem. Miután megesküszünk, Erne 
Rockban fogunk lakni  és Angliában,  mert az tetszene neki.  Én pedig 
nem lépek be ebbe a házba mint örökös, amíg ön, madame, el nem 
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költözik az élők sorából. Soha többé nem tűröm el, hogy beleavatkoz-
zon az életembe és megszabja nekem, mit csináljak.

– Azt viszont eltűröd, hogy ő irányítson – mondta szemrehányó-
an az anyja.

– Valamivel többet tud nekem nyújtani,  mint te, mama  –  vála-
szolta William, vérig sértve az édesanyját.

Lady Jane könnyekben tört ki:
– Az a lány megbabonázott  téged – zokogott  a férje robusztus 

vállán az asszony. – Máskülönben a fiam nem beszélne ilyen szörnyű 
modorban velem. Biztos vagyok benne, hogy megbabonázta.

– Ne légy ostoba, Willy – korholta Kieran fiatalabbik testvérét. – 
Ez a lány igaz, hogy gyönyörű, de nem illik hozzád. Semmi közös nincs 
bennetek. Például miről beszélgetnél vele?

– Beszélgetni? De hiszen én nem beszélgetni akarok vele! Te át-
kozottul jól tudod, hogy mit akarok csinálni vele – hangzott a dühös vá-
lasz.

– Ohhhhhh!  – Lady  Jane a megrázkódtatástól  férje karjába zu-
hant.

Sir Shane csaknem nevetésben tört ki.
– Vigyázz a szádra, te csapodár fickó! – mondta félig komolyan a 

fiának.
Kieran felnevetett, az anyja pedig dühös pillantást vetett rá.
– Kitűnő nevelésben részesítette, madame, a fiát, különösen ami 

az őszinteséget illeti – vonta meg a vállát Kieran.
– Ha valóban ezt akarod, William, akkor megteszem a házassági 

ajánlatot Glenkirk hercegének, hogy adja hozzád a lányát – mondta Sir 
Shane, hogy végre lecsendesítse a fiát.

– Ha megteszed,  soha az életben nem bocsátok meg neked! – 
tört fel a dühödt kiáltás a végsőkig felizgatott feleségéből. – Ez egy bor-
zalmas nőszemély! Borzalmas! Egyszerűen elviselhetetlen! Szörnyű!

– Nyugodjon meg, madame – mondta Kieran, miközben a mosto-
haanyja  legnagyobb meglepetésére nyugtatólag  megfogta a  kezét.  – 
Aligha hiszem, hogy Fortune Lindley elfogadja Willy ajánlatát, márpe-
dig, amint azt valamennyien hallottuk, a döntés rajta múlik.

Jane Devers jól hallhatóan felsóhajtott a megkönnyebbüléstől.~ 82 ~



– Valóban azt gondolod, Kieran?
A mostohafia megszorította a kezét.
– Igen, madame, így gondolom.
– Szóval ebben reménykedsz – mondta fogcsikorgatva William. – 

Fortune az én feleségem lesz. Nem fogok elutasító választ kapni tőle.
– Márpedig így lesz, te ostoba kölyök – vágott vissza a bátyja. – 

Az isten szerelmére, Willy, ha hírbe hozod magad ezzel a lánnyal, Emily 
Anne soha többé nem áll szóba veled! Viselkedj úgy, ahogy az a lisnas-
keai Deversekhez illik! És nem pedig úgy, mint egy nyafogó, elkényez-
tetett angol úrfi! – Aztán az idősebbik fiú odafordult az apjához. – Ta-
lán, sir, itt a legjobb alkalom, hogy Willy elutazzon a kontinensre. Hogy 
világot lásson, és megismerje, hogyan élnek az emberek más országok-
ban.

Jane Devers elhúzódott a mostohafiától, és odafordult a férjéhez.
– Ó, igen, Shane! – kiáltott fel megkönnyebbülten. – Először el-

mehetne Londonba, és meglátogathatná a nővéreit és a családjukat. És 
én is veled tartok, William! Kislánykorom óta nem voltam Londonban – 
úgy  tapsolt  örömében,  akár  egy  kisgyermek.  –  Valamennyien elme-
gyünk! Te is velünk jössz, Kieran! – ebben a pillanatban tele volt jóaka-
rattal. Micsoda remek ötlet! Így eltávolíthatja a fiát Fortune Lindley kö-
zeléből. Mire visszatérnek, a lány már biztosan visszautazik Skóciába a 
családjával együtt. És Emily Anne Elliot várja őket.

– Szükségem van új ruhákra, természetesen, a hercegnő gyönyö-
rű toalettje lenyűgöző volt. Kíváncsi vagyok, hogy Colleennak van-e jó 
varrónője Dublinban, aki feljönne Ulsterbe. Még ma írok neki – azzal ki-
sietett a szobából.

– Küldd el a házassági ajánlatot a hercegnek! – követelte William 
Devers tántoríthatatlanul.

Kieran Devers odament a tálalóhoz, és három dupla adag whiskyt 
töltött a kis, fényes ónkupákba. Egyiket az apjának adta, a másikat az 
öccsének, a harmadikat pedig magának szánta.

Shane Devers gyorsan felhajtotta az italt. Az erős whisky égette a 
torkát,  és úgy érezte,  miután felhajtotta az italt,  mintha kő lenne a 
gyomrában.
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– Hallgass meg, mielőtt bármit is cselekednék – intézte szavait az 
örököséhez. – Az első éjszaka, amit Erne Rockban töltöttünk, beszél-
tem a herceggel.  A közted és Lady Fortune között kötendő házasság 
feltételei az igazat megvallva igen furcsák. Az apja azt mondta nekem, 
hogy a család nő tagjai egyfajta írott szabály szerint kötnek házasságot 
náluk. Egy bizonyos mennyiségű aranyat helyezzünk letétbe a számod-
ra,  annyit,  amennyiben a  két  család  megegyezik.  Ami  Lady  Fortune 
fennmaradó vagyonát illeti, továbbá a földjeit is érinti, az az ő birtoká-
ban marad. És te William, kedves fiam, egyáltalán nem szólhatnál bele 
abba, hogy ő mit kezd a birtokaival és a vagyonával.

– És mi történik, ha elaprózza és elkótyavetyéli a vagyonát, ahogy 
azok a nők teszik, akik ilyen szerződést kötnek a házasságuk előtt? A 
nők nem értenek a pénzhez, még azt a keveset sem tudják beosztani, 
amit a férjüktől kapnak bizonyos időközönként, így hát hogyan bízhat-
nánk rájuk egy egész vagyont, apám? Gondolj a mamára, amint unos-
untalan pénzt pumpol tőled, mert mindig sokkal hamarabb elkölti a já-
radékát, mint a negyedév letelte. Akkorra már egy fillérje sincs – érvelt 
hevesen William.

– Lady Fortune tizenkét éves kora óta maga kezeli  a vagyonát, 
legalábbis a mostohaapja erről tájékoztatott. A dédanyja tanította meg 
az üzleti ügyek intézésére. Ő volt a híres Skye O’Malley, az idős Erzsé-
bet királynő kebelbarátnője és bizalmasa, ha hitetünk az állításának. A 
lány pedig csaknem megkétszerezte a vagyonát az elmúlt esztendők-
ben, William. Egyáltalán nem buta az a nő.

Gondolod,  hogy  szívesen elvennél  egy olyan  nőt  feleségül,  aki 
semmilyen tanácsot nem fogad el tőled a befektetéseit illetően? Más-
részt pedig, William, te nem ismered eléggé a helyzetet. Ez a lány egy 
magas rangú nemesi családban nőtt fel, nagy gazdagságban. Nem fog 
megelégedni azzal, hogy otthon üljön és vezesse a háztartást, s közben 
a  gyerekeidet  nevelje.  Engem nem vezet  féltékenység,  és  indulatok 
sem fűtenek úgy, mint anyádat, de egyetértek vele abban, hogy ez a 
házasság semmiképpen nem szolgálná a javadat. Ha mindezek tudatá-
ban még mindig ragaszkodsz hozzá, hogy tegyem meg a hivatalos há-
zassági ajánlatot Glenkirk hercegének, állok elébe.

– Kérd meg a kezét! – mondta William Devers fogcsikorgatva.~ 84 ~



Kieran megrándította a vállát, és újabb adag whiskyt töltött ma-
gának.

– Le akarsz feküdni vele, és úgy gondolod, hogy ennek egyedüli 
módja az,  ha elveszed feleségül  ezt  a  könnyű kis  nőcskét – mondta 
megvetően és fölényesen. – Ismerek egy lányt, aki a kedvedre tenne, 
olyannyira, hogy egyszer s mindenkorra elfelejtenéd Fortune Lindleyt.

– Magadnak akarod őt, igaz? – vádolta meg a bátyját ismét a fivé-
re dühösen.

– Ha így lenne, kedves kis Willym, akkor már meg is tettem volna 
– válaszolta kíméletlen őszinteséggel Kieran Devers. – Mindazonáltal 
tudhatnád, hogy szüzek nem érdekelnek.

– Te fattyú! – üvöltötte William Devers, és megpróbálta megütni 
a bátyját, de Kieran gyorsabb volt nála, lefogta az öccse mindkét karját,  
aztán csak megcsóválta a fejét.

– Viselkedj rendesen, Willy, vagy az anyád nem visz magával Lon-
donba – bosszantotta gonoszkodva az öccsét.

– Hagyd őt, Kieran fiam – mondta az apa az idősebbik fiának –, te 
pedig – intézte szigorú szavait a fiatalabb fiához – fegyelmezd magad, 
és tudj parancsolni a kezednek! Nem tűröm, hogy a fiaim birokra kelje-
nek és úgy harcoljanak egymással, mint a vademberek.

– Megkéred a kezét számomra? – követelőzött tovább William, 
miközben kiszakította magát a bátyja szorításából.

– Elküldök valakit Erne Rockba holnap reggel az üzenettel – ígérte 
meg végül Williamnek az apja.

* * *

– Mylord, ez az üzenet érkezett az imént Mallow Courtból  –  mondta 
Adáli, amikor másnap reggel bement a fogadóterembe.

A herceg átvette a pergamentekercset, és elolvasta a tartalmát.
– Megkérik Fortune kezét William számára – mondta. Majd oda-

fordult a mostohalányához: – Nos, lányom? Hozzámész vagy sem?
Jasmine visszafojtotta a lélegzetét.
– Tudom, hogy el kellene fogadnom őt, papa – kezdte a lány. – Ez 
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– De te nem akarsz hozzámenni feleségül, igaz, lányom? – faggat-
ta tovább a herceg.

Fortune megrázta a fejét.
– Nem, eszem ágában sincs. Szegény Will! Tudom, hogy egy sze-

mernyit  sem érdekli  a  pénzem. Pedig nagyon jóképű.  Ráadásul  elég 
szép, ha nem is túlságosan nagy örökség elé néz, amelyet egy napon 
majd a magáénak tudhat, de sajnos, papa, ő a legostobább férfi, akivel 
valaha találkoztam életemben És a nőkkel kapcsolatos elképzelései ki-
fejezetten ódivatúak.  Úgy tartja,  hogy  otthon kellene maradniuk,  és 
nagy tisztelettel kellene meghallgatniuk, amit a férjük mond nekik. A 
társadalmi osztályához mérten túlságosan képzetlen, és ez egyáltalán 
nem érdekli. Nem köti le semmi a lovagláson kívül, de a lovakra csak 
úgy tekint, mint szállítóeszközökre. A legkevésbé sem vonzza őt az ál-
lattenyésztés, vagy hogy eladásra állatokat neveljen. Ez, úgy véli, Ma-
guire dolga. Semmiről sem tudok beszélgetni vele, pedig, isten látja lel-
kemet, megpróbáltam közös témát találni vele. Ha vénkisasszonynak 
kell maradnom, akkor az maradok, mert inkább a sírt választom, mint 
hogy ehhez az ostoba fajankóhoz kelljen hozzámennem!

Jasmine jól hallhatóan fellélegzett a megkönnyebbüléstől.
– Köszönet a magasságosnak! – tört fel belőle. – Már attól tartot-

tam, hogy a  helyes döntést fogod választani,  kicsim, pedig ez a férfi 
csak szenvedést okozott volna neked.

– Rendben van – egyezett bele Fortune döntésébe minden ellen-
állás nélkül a herceg. – Akkor most mit tegyünk?

– Azt gondolom, hogy néhány hónapig Írországban kellene ma-
radnunk – javasolta Fortune.

– Egyetértek – válaszolta Jasmine. – És nekünk nyilvánvalóvá kell 
tenni, hogy nem hoztuk kényelmetlen helyzetbe a fiatal Williamet, ki-
csim. Nekünk csak azt kell közölnünk, hogy a fiatalok nem illenek egy-
máshoz, de a két család továbbra is barátságban marad a kölcsönös 
csalódás ellenére.

– Helyes – mondta a herceg. – Személyesen visszük meg a hírt az 
elutasításról. Nem akarom megsérteni a Devers családot. Te és én hol-
nap átlovagolunk hozzájuk, mert már túl késő van ahhoz, hogy még ma 
vissza is érjünk. Először, mindazonáltal, beszélnem kell Cullen atyával ~ 86 ~



és Steen tiszteletessel. Ők mindketten sokat reméltek ettől a házasság-
tól. Cullen meg fogja érteni a lányunk döntését, de ami Steen tisztelen-
dő urat illeti, az már nehezebb eset lesz.

– Nekem is veletek kell tartanom? – kérdezte Fortune.
– Úgy gondolom, hogy nem – válaszolta a nevelőapja.
Fortune megölelte a nevelőapját, majd megcsókolta az arcát.
– Köszönöm, papa, hogy megérted a döntésemet – örvendezett. 

–  Belátom,  hogy  csalódást  okoztam neked azzal,  hogy  nem megyek 
férjhez, de amilyen csinos fiú ez a Will Devers, annál kevésbé való hoz-
zám. Aligha hiszem, hogy találok nekem való férfit.

Másnap reggel Glenkirk hercege és hercegnője ellovagolt Mallow 
Courtba. Mindketten élvezték a szelíd, dombos táj látványát és a kelle-
mes időt. Mallow Court szép, Tudor-korabeli épület volt. Amikor a szol-
gák bejelentették a ház urainak a herceg és a hercegnő érkezését, Sir 
Shane és Lady Devers lesietett a nagy fogadóterembe, ahol már bort 
szolgált fel nekik a kitűnő személyzet.

– Kérem, bocsássa meg nekünk a bejelentés nélküli látogatást – 
szabadkozott  James Leslie,  majd kezet csókolt Jane Deversnek –, de 
személyesen szerettünk volna választ adni arra, hogy megkérték Fortu-
ne kezét.

Édes istenem, gondolta magában Jane Devers izgatottan. El akar-
ják rabolni tőlem az én William fiamat. Közben zavart pillantást vetett a 
férjére, olyan volt, mint aki fájdalmában menten megzavarodik.

Látván az asszony érzelmeit, Jasmine szimpátiát érzett Lady Jane 
iránt, és már el is kezdte mondani, hogy miért jöttek:

– Önnek igazán csodálatos fia van, és én büszke lennék rá, ha a 
vőm lenne. Sajnos azonban a lányunk úgy gondolja, hogy nem biztos, 
hogy ő a legjobb választás az önök fia, William számára. Míg Jemmie és 
én feltétel nélkül, a legnagyobb mértékig meg vagyunk győződve arról, 
hogy ő a megfelelő férjjelölt a lányunk számára, ő nem így gondolja, és 
mi nem akarjuk a lányunkat belekényszeríteni egy olyan házasságba, 
amelyet ő nem akar. Azért is jöttünk személyesen el önökhöz, hogy ne 
gondolják, csupán meggondolatlanságból, puszta szeszélyből utasítot-
tuk vissza az önök fiát. Azt sem akartuk, hogy bármilyen pletyka kapjon 
szárnyra a visszautasítás kapcsán, és ez rossz fényt vessen az önök fiá-~ 87 ~



ra. Kifejezzük az iránti reményünket, hogy nem érzik magukat megsért-
ve, és hogy a későbbiekben sem gondolnak rossz szívvel Fortune-ra.

Jane Devers csaknem elájult a megkönnyebbüléstől. William te-
hát biztonságban van ettől a perszónától. Aztán hirtelen mégiscsak azt 
gondolta, hogy személyes sértés érte. Fortune Lindley tehát visszauta-
sította az ő fiának a házassági ajánlatát. Mit képzel magáról ez a család,  
hogy az ő fiukat nem fogadják el férjnek, és a lányukat túl jónak tartják 
az ő fiához? Már ki is csúszott a száján néhány szurkálódó megjegyzés, 
aminek nem tudott megálljt parancsolni.

– Akkor  miért  jöttek  Írországba  férjet  keresni  a  lányuknak,  ha 
nem akarják elfogadni a leginkább a lányukhoz illő vőlegényt és a leg-
kecsegtetőbb kilátással  biztató jövőt? Ez mindenesetre igen különös-
nek tűnik nekem – jegyezte meg csípősen, és szemmel láthatóan sértve 
érezte magát a visszautasítás miatt.

– A feleségem – kezdte a herceg, miközben erősen megszorította 
Jasmine kezét, hogy ilyen módon figyelmeztesse őt hallgatásra – úgy 
gondolta, hogy az írországi birtokait Fortune-nak adja. És ennek kap-
csán mi úgy gondoltuk, hogy a legmegfelelőbb egy ír férj lenne a szá-
mára.

– Ez valóban tökéletesen logikus és helytálló következtetés – vá-
laszolta Sir Shane, miközben éles pillantást vetett a feleségére, és ezzel 
próbálta őt hallgatásra bírni. Glenkirk hercege és hercegnője az illendő-
ség határain túli tiszteletet tanúsított a Devers család felé ezzel a láto-
gatással. Így a házassági ajánlat visszautasítása nem hozza őket kényel-
metlen helyzetbe, még annak ellenére sem, hogy Jane csaknem min-
denkinek elmondta a környéken, hogy a fia minden kétséget kizáróan 
elveszi feleségül Erne Rock örökösnőjét.

– Hamarosan visszatérnek Skóciába? – kérdezte Sir Shane.
– Nem, semmiképpen sem azonnal. Úgy gondoltuk, hogy a nyarat 

itt töltjük Ulsterben – válaszolta a herceg. – Jasmine nem volt itt Fortu-
ne születése óta. Mivel Westleigh márkijának halála feletti szomorúsá-
gán már sikerült  túltennie magát,  ismét örömmel tölt  itt,  Maguire’s 
Fordban egy kevés időt. Cullen atya volt a nevelője és a házitanítója In-
diában, és ő hozta őt Angliába huszonnégy évvel ezelőtt. Ő Jasmine ro-
kona, és a feleségem nagyon kedveli.  Nem gondolta, hogy újra látni ~ 88 ~



fogja őt,  amikor legutóbb elhagyta Írországot.  Ősszel,  a fajdvadászat 
idején megyünk haza Skóciába, és aztán a telet Angliában töltjük az ud-
varban. Reméljük, addigra felbukkan a Fortune számára is megfelelő 
férfi a láthatáron. A lányunk érdekében is remélem.

– Lady Fortune rendkívül figyelemre méltó és kedves hölgy – je-
gyezte meg Shane Devers udvariasan. – Sajnálom, hogy nem üdvözöl-
hetjük a családunkban

Kölcsönös udvarias főhajtás és meghajlás után Glenkirk hercege 
és felesége elhagyták Deversék birtokát, Mallow Courtot.

– A könyörgésem meghallgatásra talált! – tört fel a megkönnyeb-
bülés  Lady  Jane  Deversből,  amikor  vendégeik  eltávoztak.  –  Amilyen 
gyorsan csak lehetséges, elutazunk Angliába.  A ruhatáramat London-
ban fogom megcsináltatni, illetve megvásárolni. Sokkal divatosabb lesz 
így, mintha Dublinban csináltatnám meg.

– William nem lesz  elragadtatva  a  fejleményektől  –  állapította 
meg a férje. – Fogalmam sincs, miképpen fogja fogadni  a hírt,  mert 
már teljesen beleélte magát, hogy Lady Fortune Lindley élete nagy sze-
relme.  Ugyan  honnan  tudhatná  ilyen  rövid  ismeretség  után, 
kedvesem? Hívjuk be a fiunkat, és közöljük vele a fejleményeket – kül-
döncöt hívatott magához, és a következő szavakat intézte hozzá:

– Kerítse elő a fiamat, és közölje vele, hogy azonnal jöjjön a nagy 
fogadóterembe! De előbb Kierant hívja be.

– Miért akarsz előbb Kierannal beszélni? – okvetetlenkedett a fe-
lesége.

– Mert Kieran a segítségünkre lehet abban, hogy megfékezzük a 
fiunk dührohamát. Nem szeretném, ha William ez után a lány után kos-
latna szüntelen a környéken. Ez Lady Fortune-t is zavarná, és ránk is 
szégyent hozna.

Kieran  hamarosan  betoppant,  és  a  házaspár  sebtében feltárta 
előtte a kialakult helyzetet. Az idősebb fivér gúnyos mosoly kíséreté-
ben hallgatta végig a szüleit. Nem jósolta meg talán, hogy ez a kis céda 
vissza fogja utasítani az öccsét? Ugyan miért gondolták a Leslie-k, hogy 
a Devers családban megfelelő vőlegényre lelnek? Fortune Lindley, aki-
nek herceg volt a nevelőapja, herceg a féltestvére és márki a bátyja, 
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némi szerencsével és a nemesi címéhez járuló tekintélyes birtokkal egy 
herceghez is férjhez mehetne.

– Mikor utazik haza a lány?
– Azt tervezik, hogy a nyári hónapokat itt töltik – hangzott a meg-

lepő válasz. – Emiatt még több okunk van arra, hogy Williamet amilyen 
gyorsan csak lehet, elvigyük Angliába. Te is velünk tartasz?

Kieran megrázta a fejét.
– Nem óhajtok Anglia földjére lépni – válaszolta. – Az lesz a leg-

jobb, ha te, William és Lady Jane együtt mentek el. Ami pedig engem il-
let, én itthon maradok, és ellátom a teendőket a birtokon. Nem jelent 
nagy megterhelést a számomra. A gabonát már elvetették, szépen nö-
vekszik. A juhok is fejlődnek a mezőkön. Tulajdonképpen nem sok do-
log után kell néznem, de jól tudom, hogy milyen fontos a számodra a 
pontos könyvelés, és én arra is ügyelni fogok.

Ekkor lépett be William Devers a hallba.
– Küldettél értem, apa.
– Lady Fortune visszautasította a házassági  ajánlatodat  –  jelen-

tette be az apja minden kertelés nélkül.
– Természetes, hogy az első alkalommal így viselkedik – válaszol-

ta William teljes lelki nyugalommal. – Előkelő hölgy lévén aligha várhat-
juk el tőle, hogy az első ajánlatra kötélnek álljon.

– Az isten szerelmére, Willy! – förmedt rá a bátyja türelmetlenül. 
– Akár több száz alkalommal is megkérheted őt, ez a fránya perszóna 
mindannyiszor vissza fog utasítani. Nem akar téged. A szülei nem sok-
kal ezelőtt személyesen jöttek el hozzánk, hogy a lányuk döntését beje-
lentsék apádnak és anyádnak, öcskös. Hagyd ezt a nőt,  és vedd el a 
cousinodat, Emilyt!

– Nem hiszem el egy árva szavadat sem – mondta dacosan Willi-
am.

– Ez borzalmas! Madame, ön beszéljen vele. Mondja meg neki 
végre úgy, hogy fel is fogja: egy kevély és arrogáns angol szajha vissza-
utasította – fakadt ki mérgesen Kieran.

– Az elsőtől az utolsó szóig így igaz minden – mondta az anyja.
– Elmegyek hozzá! – kiabált William.
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– Egy tapodtat sem mész sehová! – kelt ki magából Sir Shane éle-
sen. – Képes lennél szégyent hozni a családunkra esztelen viselkedé-
seddel szerelmi bánatodban?

– Csak egyetlen lépést tegyél a kijárat felé – figyelmeztette Willt 
Kieran –, és esküszöm, öcskös, hogy alaposan ellátom a bajodat! – sö-
tét szeme szinte villámokat szórt, ahogy az öccsére pillantott.

William kétségbeesett.  Fortune visszautasította az  ő házassági  
ajánlatát. Hogy tehetett ilyet? Ő a legszebb lány széles e világon. Olyan 
izgalmas dolgokról beszél, amelyekről még sohasem hallott nőt meg-
nyilatkozni. Tisztelte Fortune-t. Hogy lehet az, hogy nem értette meg, 
mennyire szereti őt?

– Mindig is azt tervezted, hogy Emily Anne-t adod hozzám felesé-
gül – fordult oda az anyjához fenyegetően nagy hirtelen. – Verd ki a fe-
jedből ezt a gondolatot, mama! Soha az életben nem leszek hajlandó 
elvenni azt a mesterkélt, negédes kis libát, még akkor sem, ha ő lenne 
az egyedüli nő a világon.

Lady Devers felállt, és átható pillantást vetett a fiára.
– Ne merészelj így beszélni velem még egyszer, William! Nem kell 

elvenned  a  cousinodat,  ha  nem  akarod,  de  vedd  végre  tudomásul, 
hogy Lady Fortune Lindley nem megy hozzád feleségül. Holnap elme-
gyünk Angliába, hogy meglátogassuk a nővéreidet. Talán az a pár hó-
nap, amit Mallow Courttól távol töltesz, majd segít megszabadulni azok 
alól a rossz hatások alól, amelyek alatt az utóbbi napokban állsz. Nem! 
– és intőleg felemelte a kezét. – Ne próbálj vitába szállni velem ebben a 
kérdésben, William! – Ezután kiviharzott a hallból, egyenes testtartás-
sal, a fejét büszkén felszegve.

Kieran rátette az öccse vállára a kezét, de az elhárította a közele-
dését.

– A világon semmit sem tudnál nekem mondani, amivel megvi-
gasztalhatnál – morogta fogcsikorgatva.

– Azt javaslom, hogy zárd kulcsra az ajtaját, amíg nem álltok indu-
lásra  készen,  apám – mondta  Kieran  gúnyosan.  –  Ha nem hallgatsz 
rám, ez az ostoba zöldfülű meg sem áll Erne Rockig, és még megérjük, 
hogy a herceg az ülepébe rúgva távolítja el otthonából a mi kis hőssze-
relmesünket a szemtelen és tolakodó viselkedése miatt.~ 91 ~



– Egy napon megöllek, Kieran! – dühödött fel William.
– Tulajdonképpen miért vagy ilyen elégedetlen és zavarodott? – 

fordult vissza testvéréhez Kieran, hangjában vegyesen volt érzékelhető 
a sértettség és a maró gúny. – Minden, aminek az enyémnek kellene 
lennie, tulajdonképpen már a tiéd. Ezzel én nem törődöm, az anyád vi-
szont annál inkább. Úgyhogy azt tanácsolom neked, öcsém, szedd ösz-
sze magadat, és viselkedj úgy ahogy az egy Devershez illik. – Ezután ő is 
elhagyta a hallt.

– Sajnos nem hiszem, hogy bízhatom benned – mondta az apja 
kimerülten, azután úgy tett, ahogy idősebbik fia tanácsolta neki.

Másnap  reggel  a  Deversek  kocsija  kigördült  Mallow  Courtból. 
William sziklakemény arccal ült az anyja mellett. Az apja a lassan hala-
dó kocsit követve lovagolt az idősebbik fiával, aki elkísérte őket a dun-
dalki útig. Ott Kieran búcsút intett, és a földeken át hazafelé tartott.

Fortune észrevette őt a távolban, és felismerte a nagy, fehér cső-
dört is, amelyen Kieran lovagolt azon a napon, amikor Erne Rockba lá-
togatott.  Fekete sörényével és farkával  már messziről  rá lehetett  is-
merni a különleges állatra. Fortune integetett Kierannak. Tisztában volt 
vele, hogy ez merészségnek számít a részéről, de míg világosan látta, 
hogy a fiatal William Devers nem a megfelelő házastárs a számára, an-
nál inkább úgy érezte, hogy az idősebbik fivérben sokkal érdekesebb és 
izgalmasabb férfit ismert meg. Úgy gondolta, hogy ezúttal kitűnő alka-
lom kínálkozik számára ahhoz, hogy bizonyságot nyerjen az első benyo-
más  valódiságáról.  Egyébként  pedig  azért,  mert  nem megy hozzá  a 
testvéréhez, attól még nem kell felrúgnia az ismeretségüket és össze-
zördülnie vele. A szülei különben is a lelkére kötötték, hogy semmikép-
pen se sértse meg a Deverseket azzal,  hogy szándékosan kerüli  vagy 
félvállról veszi őket.

Mit akarhat ez a kis szajha, morfondírozott magában Kieran, mi-
közben a lány felé  lovagolt.  Amikor  először  találkoztak,  olyan  durva 
volt vele, akár a pokróc, azután pedig úgy tett, mintha beleszeretett 
volna az öccsébe. Ha valakit hibáztatni lehet William szerelmi csalódá-
sáért  és  szokatlan  viselkedéséért,  az  természetesen ugyancsak  Lady 
Fortune Lindley volt. Azt azonban be kellett vallania magának, hogy el-
bűvölte ez a lány. Egy fiatal nő, aki egy nagy herélt lovat ül meg, még-~ 92 ~



hozzá lovagló ülésben! Ő is visszaintegetett neki, ahogy közelebb ért 
hozzá.

– Jó napot, Devers úrfi! – köszöntötte kedvesen Fortune.
– Jó napot, Lady Fortune! – válaszolta a férfi.
– A dundalki út felől jön? – kérdezte a lány.
– Odáig  kísértem  a  szüleimét  és  Williamet.  Angliába  utaznak, 

hogy meglátogassák a lánytestvéreimet Londonban – magyarázta Kie-
ran.

– Szegény Will. Kedves fiú – válaszolta Fortune. – Remélem, jól 
fogja érezni magát, bár a nyári hónapokban a legtöbben elutaznak Lon-
donból. Valószínűleg a testvérei családjának is vannak üdülőik a váro-
son kívül.

– Ha ez a divat járja arrafelé, akkor minden bizonnyal nekik is van 
vidéki házuk – mondta Kieran mosolyogva.  –  Ha valamit a mostoha-
anyám megtanított a lányának és a nővéremnek, az az, hogy hogyan le-
gyenek divatosak, és hogy hogyan viselkedjenek kifogástalanul angol-
ként.

– Nem kedveli az angolokat, igaz? – kérdezte a lány csendesen.
– Nem állhatom azokat, akik bevonulnak az országunkba, elveszik 

a  földeket  a  jogos  tulajdonosaiktól,  és  megkísérlik  rákényszeríteni  a 
vallásukat és az életvitelüket a népre, amelynek van saját elképzelése 
arról, hogyan akar élni, és megvan a saját vallása is – felelte Kieran.

– Ilyen a világ – mondta Fortune, miközben egymás mellett lova-
goltak. – A nevelőnk azt tanította a bátyáimnak és a nővéremnek meg 
nekem, hogy a történelem folyamán az egyik kultúra mindig a másik 
fölébe kerekedik. Az írek, akik most lakják Írországot, valahonnan más-
honnan jöttek ide, hogy legyőzzék Tuatha da Danae tündér népét, aki 
valaha élt ezen a földön és vezette a népét. Azt beszélik, hogy most a 
föld alatt élnek, mert nem akartak beolvadni a kelta törzsekbe. Néha az 
ilyen változások jót hoznak, néha azonban nem. Én nem értek egyet az-
zal, ahogy az angolok az írekkel bánnak, de fordított helyzetben, ha az 
írek lennének az angolok helyében, nem ugyanolyan gonoszul bánná-
nak az angolokkal? Ha az íreknek lehetőségük lenne, ugyanúgy foszto-
gatnának és felgyújtanák az angolok házait, mint az ősapáik tették egy-
koron, és minden angolt elűznének és a tengerbe veszejtenének. Ők ~ 93 ~



sem mutatnának könyörületességet, és semmivel  sem lennének job-
bak.

Kieran felnevetett, most döbbent rá arra, hogy mi volt ebben a 
lányban az, ami elbűvölte az öccsét.

– Ó, igen – értett egyet vele a férfi –, mi ugyanazt tennénk, Lady 
Fortune Lindley. De önnek nem esne bántódása, mert azt hallottam, 
hogy ír vér folyik az ereiben. Igaz ez?

– Igen. A dédanyám született Skye O’Malley volt. Az innisfanai O’-
Malleyk ágából származott, és igen tekintélyes asszony volt. Akkor halt 
meg, amikor én tizenhárom éves voltam, de szerencsére jól ismertem, 
és soha nem felejtem el – válaszolta Fortune, s közben a szeme meg-
telt könnyel. – Mindig nagyon jó volt hozzám.

Miközben lovagoltak, felhők gyülekeztek az égen, és hamarosan 
súlyos cseppekben megeredt az eső.

– Ott a romok közt menedékre találunk – mutatott a közeli ro-
mos épületre Kieran.

Amikor odaértek a szürke kövekből emelt egykori épület marad-
ványaihoz és megbújtak alatta, Fortune azt kérdezte:

– Mi ez a hely?
Kieran megcsóválta a fejét. – Nem tudom bizonyosan megmon-

dani, de azt beszélik, hogy valamikor régen ez volt a Maguire törzsfő-
nök lakóhelye sok száz évvel  ezelőtt.  Látja a mohlepte falakat? Ez a 
boltív azért még most is megóv bennünket a zivatartól. Üljön le, Lady 
Fortune Lindley, miközben várakozunk. – A férfi leült egy kőre, amely 
természetes padot formált, és hellyel kínálta maga mellett a fiatal nőt.

Amikor Fortune leült, azt kérdezte Kierantól:
– Feltehetek  önnek egy  bizalmas  kérdést,  Kieran  Devers?  –  És 

amikor a férfi beleegyezően bólintott, akkor így folytatta: – Miért adta 
fel az elsőszülött fiú jogait csupán vallási okok miatt? Számomra egyál-
talán nem tűnik fanatikusnak, mint sokan mások a katolikusok közül.

– Találó kérdés – válaszolta a férfi –, én pedig megpróbálom el-
magyarázni az okokat.

Helyes az a megállapítása, hogy én nem vagyok fanatikus. Nem 
vagyok szent és mártír sem, de a katolikus vallás az egyetlen, ami az 
anyám után számomra megmaradt. Sajnos akkor halt meg, amikor én ~ 94 ~



még kisfiú voltam. Akkor mi ír család voltunk, Moire, apa és én. Aztán 
amikor a kis Colleen megszületett, anyám belehalt a szülésbe. Apámat 
először nagyon megviselte anyám halála. Később azután hamarosan új 
asszony után nézett, mert fel kellett nevelnie a gyerekeit, és valakinek 
a háztartást  is  vezetnie kellett.  Ami a más természetű igényeit illeti, 
már  korábban  megismerkedett  és  kapcsolatot  tartott  fenn egy  asz-
szonnyal, akit Mollynak hívnak, és aki két lánygyermekkel ajándékozta 
meg az apámat. Az egyikük neve Maeve, míg a másikukat Aine-nek hív-
ják, mindketten nagyon tisztességes teremtések – mesélte mosolyog-
va.

– Ismeri őket? – kérdezte Fortune meglepetten, mert Lady Jane 
jutott az eszébe.

– Ó, igen, bár a mostohaanyám nem tudja, hogy így van. Maeve 
akkor született, amikor én tizenegy éves voltam, Aine születésekor pe-
dig tizennégy. Akkor már apám elvette feleségül Lady Jane-t. A keres-
kedő leányának mindenről kialakult véleménye volt.

– Azt beszélik, azt szabta feltételül, hogy csak akkor megy hozzá 
az ön apjához, ha az áttér a protestáns hitre – jegyezte meg Fortune. – 
És azt is mondják, rávette, hogy újra megkereszteljék.

– Ez igaz – válaszolta Kieran. – Jane Elliot abban a pillanatban be-
leszeretett  Mallow  Courtba,  amint  megpillantotta.  Nagyon  szerette 
volna megszerezni magának, de amennyire szilárd a hitében, annyira 
akaratos is. Ragaszkodott hozzá, hogy apám térjen át. A lisnaskeai hely-
béli pap eljött az apámhoz, és figyelmeztette, hogy a pokol tüzén fog 
elégni, ha hajlandó kötélnek állni, de apám ennek ellenére teljesítette 
az asszony követelését. Apám és én hasonlóak vagyunk abban a tekin-
tetben,  hogy  nem  szeretjük,  ha  megmondják  nekünk,  mit  tegyünk. 
Apám átkeresztelkedett, és a lányokat, Moirét és Colleent is újra meg-
keresztelték a protestáns hit szerint. Apám viszonzásképpen elűzte a 
papot a fenyegetőzései miatt.

– Miért nem tért át ön is a protestáns hitre? – kérdezte Fortune.
– Nem tudtak elkapni – felelte Kieran egy cinkos mosoly kíséreté-

ben. – Minden megváltozott, amikor Lady Jane beköltözött a házunk-
ba. Anyám holmijai egyre-másra tünedeztek el. Anyánk hitét az új asz-
szony  száműzte  az  életünkből.  Számomra  olyan  volt,  mint  hogyha ~ 95 ~



anyánk emlékét teljesen ki akarná törölni az emlékezetünkből. Amikor 
felnőttem, rájöttem, hogy ez egyáltalán nem felelt meg a valóságnak. A 
mostohaanyám igen derék és tisztességes asszony, csakhogy ő a saját 
erkölcsei és a maga szabta módon él, és a családjától is ugyanezt várja 
el.

Így aztán annak ellenére, hogy engem nem kereszteltek meg újra, 
a  mostohaanyám  úgy  elöntött,  türelmes  lesz  velem  szemben.  Arra 
kényszerítettek, hogy minden vasárnap és ünnepnap látogassam az is-
tentiszteletet az egész családdal együtt. Azt gondolta, hogy megbékél-
tem az ő hitével, és engedelmeskedtem az akaratának. Hosszú évekbe 
telt számára, amíg rájött, hogy miután együtt voltam velük az istentisz-
teleten, elszöktem, hogy részt  vehessek a katolikus miséken. Mindig 
éppen oda mentem, ahol aznap tartották.

Azon a napon, amikor huszonegy éves lettem, azt mondták ne-
kem, hogy vagy áttérek a protestáns hitre, vagy apám kitagad, és Willy 
lesz az örököse. Csupán a másodszülött fiú jogai illetnek meg engem, 
és ugyan Mallow Courtban rendezhetem be az otthonomat, de a De-
vers-vagyonról le kell mondanom egyszer s mindenkorra. Megpróbál-
tam apámnak elmagyarázni, hogy hogyan érzek. Tudja, hogy mit mon-
dott nekem? Hogy már az anyám arcára sem emlékszik. Kijelentette, 
hogy Jane a felesége, és ő igyekszik mindenben az ő kedvére tenni. Ez-
után azt mondtam neki, hogy adja WiIlynek Mallow Courtot. Én nem 
tartok rá igényt.

– Nem gondolja, hogy a büszkesége győzedelmeskedett az éssze-
rű gondolkodása fölött? – morfondírozott  Fortune hangosan. – Nem 
gondolom, hogy az apja érzéketlen lett volna, amikor azt mondta, hogy 
már nem emlékszik az anyja arcára. Nehéz felidézni egy idő után annak 
az emlékét, aki meghalt. Nem hibáztatható ezért.

– Az igazság az – mondta Kieran –, hogy nem érzek semmit Mal-
low Courttal kapcsolatban. Tudom, hogy másként kellene viseltetnem 
iránta. De nem így van. Soha nem éreztem a sajátomnak, és különös 
módon hasonlóképpen érzek a szülőföldemmel kapcsolatban is. Nem 
tudom megmagyarázni, de úgy vélem, hogy valahol máshol van az én 
otthonom.
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Fortune-t  annyira  meglepték  a  hallottak,  hogy  tátva  maradt  a 
szája.

– Hát ön is így érez? – Mindössze ennyit tudott mondani.
– De bizonyosan van egy hely, amelyet az otthonának tart – vála-

szolta a férfi.
– Itt, Maguire’s Fordban születtem – kezdte Fortune –, majd Ang-

liába vittek  pár  hetes  koromban.  A  dédnagyanyám  házában  laktam, 
Queen’s Malvernben. Aztán Franciaországban éltem, mama várában, 
Belle Fleurs-ben. A következő éveket Skóciában töltöttem, apám várá-
ban,  Glenkirkben  és  az  édesapám  birtokán,  Cadbyben,  Oxfordshire-
ben, de soha, Kieran Devers, soha nem éreztem igazán otthon magam 
sehol sem, bár el kell ismernem, hogy a legjobb életem Queen’s Mal-
vernben volt. Nincs olyan hely ahol igazán otthonra leltem volna, és 
úgy érezném, hogy igazán odatartozom.  Azt  reméltem, Írország lesz 
majd ez a hely.

– Aztán mégsem így történt – jegyezte meg Kieran.
– Nem, valóban nem – ismerte  el  a  lány.  –  Úgy  tűnik  nekem, 

mintha mi ketten két elveszett lélek lennénk, Kieran Devers.
A férfi ráemelte tekintetét a lányra, és úgy nézett rá, mintha iga-

zán most látná őt először. Fortune gyönyörű volt, de a külső szépség 
mellett különös belső vonzerő áradt belőle. Kékeszöld szeméből me-
legség áradt és együttérzés. A mosolya ellenállhatatlanul kedves volt.

Különös ellentét feszült a lány külseje és kissé nyers, szókimondó 
modora között.

– Elállt az eső – jegyezte meg Fortune. – A szüleim bizonyosan ag-
gódnak már, hogy vajon hová tűntem, Kieran Devers. Eljön még velem 
lovagolni?

– Holnap? – kérdezte kedvesen a lányt a férfi.
Fortune bólintott.
– Igen, holnap reggel.
A férfi kivezette a lány lovát a menedékhelyül választott romok 

közül, és összekulcsolta a tenyerét, hogy segítsen neki nyeregbe szállni. 
Amikor Fortune már szilárdan ült a nyeregben, Kieran megragadta a 
lány kesztyűbe bújtatott kezét és megcsókolta.
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– Holnap, Fortune Lindley – mondta a lánynak, majd rácsapott 
egy kissé a ló farára, és az megugrott. A férfi figyelte, amint a lány távo-
lodik, kíváncsi volt, hogy vajon visszanéz-e rá, és amikor úgy történt, 
ahogy várta, szélesen elmosolyodott.

Fortune a feje búbjáig belepirult. Ez a férfi maga az ördög! Várta, 
hogy visszanézzek rá. Úgy olvas a női lélekben, akár a nyitott könyvben. 
Tudta, hogy vissza fogok fordulni, és ki is várta a pillanatot. Fortune fe-
lé fordult, gúnyosan kiöltötte rá a nyelvét, aztán galoppra fogta a lovát,  
Thundert. Hallotta, amint a férfi nevetését messzire viszi a szél, aztán ő 
is elmosolyodott. Valóban nagyon illenek egymáshoz, gondolta.

Úgy érezte, az igazság súlyos kőként nehezedik a szívére.  Őket  
kettőjüket valóban egymásnak teremtette az Úr.  Vagy talán téved? – 
szólalt meg benne egy tárgyilagos hang. Mit tud valójában róla egyálta-
lán? Mindenesetre az, hogy kellemesen és érdekfeszítően tudott vele 
beszélgetni, felkeltette az érdeklődését iránta. Legalább Kieran Devers 
nem volt az az ostoba fickó, mint amilyen az öccse, Will. Az igazat meg-
vallva, Kieran Devers volt az első férfi az életében, aki a leghosszabb 
időre lekötötte a figyelmét. Végre találkozott az életében azzal a férfi-
val, akit képes lesz szeretni? Csak az idő mondja meg, hogy igaza van-e 
a megérzésének. Igen, csak az idő hozhatja meg erre a kérdésre a vá-
laszt.

~ 98 ~



Ötödik fejezet

– Már kezdtünk aggódni miattad, kicsim – mondta a hercegnő, amint a 
lánya belépett a hallba és átadta a köpenyét és a kesztyűjét a szolgá-
nak.

– Kilovagoltam, és találkoztam Kieran Deversszel. Menedéket kel-
lett keresnünk, mert eleredt az eső, mama. Holnap reggel eljön értem, 
és megint kilovagolunk. Tulajdonképpen nem is olyan elvetemült fickó, 
ha az ember egy kicsit közelebbről megismeri.

– Tudtam! – válaszolta James Leslie, miközben széles mosoly je-
lent meg az arcán.

– Mi az, amit tudtál? – kérdezte a felesége kíváncsian.
– Bizony én előre tudtam, hogy Kieran Devers lesz az a férfi, aki 

felkelti Fortune érdeklődését. A magas, sötét hajú, kelta férfi sokkal iz-
galmasabb, mint a túlságosan jól nevelt, angol-ír mama kedvence – je-
gyezte meg nevetve a herceg, miközben kedvesen megcirógatta a lá-
nya arcát. – Légy elővigyázatos, lányom! Ez egy igazi férfi, és az a gya-
núm, hogy ilyennel korábban még soha nem találkoztál.

– Papa! Engem egyáltalán nem vonz ez a Kieran Devers – tiltako-
zott Fortune. – De ki való hozzám itt Maguire’s Fordban? Szerintem na-
gyon is jó szórakozás lesz, ha kilovagolok valakivel, mindenesetre jobb, 
mintha az anyámmal vagy az apámmal mennék.

– Madame, az lesz a legjobb, ha beszél a lányával – figyelmeztet-
te a herceg a feleségét. – Semmiképpen sem szeretném zavarba hozni 
őt azzal, hogy egy inast küldök mellé, hogy vigyázzon rá. Mindenkép-
pen el kell kerülnünk azt, hogy ez a fiatal, jóképű ördög megrontsa a mi 
Fortune-unkat, Jasmine.

– Olyan ostobának tartasz, papa, mint akit csak úgy el lehet csá-
bítani? – tiltakozott Fortune dühösen. – Azt gondolod, hogy azért, mert 
én szűz vagyok, fogalmam sincs arról, hogy mi történik a nő és a férfi 
között? Pedig ez nem így van. Hogyan is lehetnék teljesen tudatlan, hi-
szen együtt élek veletek. És ne feledkezz meg arról sem, hogy együtt  
töltöttem a telet Indiával,  a nővéremmel, amikor ő várandós volt az 
unokaöcsémmel, Rowannal. Azt gondolod, hogy akkoriban mi mást se ~ 99 ~



tettünk, csak üldögéltünk és az elmúlt szerelmen sopánkodtunk, törté-
neteket meséltünk egymásnak és a kisgyermek ruháit varrogattuk? Mi-
közben Diarmid India Meggie lányának udvarolt? Komolyan ilyen tu-
datlannak gondolsz mindezek után?

– Fortune! – Jasmine meg akarta dorgálni a lányát, de James Le-
slie láthatólag nagyon jól szórakozott nevelt lánya kirohanásán.

– Teljesen igaza van, Jasmine, kedvesem – jegyezte meg a her-
ceg. – Fortune már túlságosan is felnőtt ahhoz, hogy úgy bánjunk vele, 
mint egy tizenöt éves zöldfülűvel. Ő nem a mi önfejű Indiánk, aki csak 
úgy fejest ugrik a dolgokba. Fortune nagyon is talpraesett lány. Nyu-
godt lehetsz afelől, hogy okosan fog viselkedni.

– Minden kétséget kizáróan így lesz – háborodott fel Fortune. De 
már egy percet sem tudott várni, azonnal fel akart menni a szobájába, 
és Rois-val akart beszélni, aki bár a nagyanyjától, Bride Duffytól való fé-
lelmében nem szívesen nyitotta szóra a száját és fecsegett, de ha For-
tune egy kicsit bátorította, akkor töviről hegyire kibeszélte az összes 
helyi pletykát. Így aztán Fortune a nap további részében türelmesen 
várakozott, hogy végre eljöjjön az este, mint ahogy ezt a napot megelő-
zően mindig is tette, és mintha mit sem változott volna az élete. Pedig  
ettől a naptól fogva az már nem volt ugyanaz.

Egy régi vágású bárd, egy azok közül, akik még megmaradtak Írország-
ban, bebocsátást kért Erne Rockba aznap este. A váratlan vendéget szí-
vesen fogadták. Miután a bárd kedvére evett és ivott, leült a tűz elé, és  
kicsiny hárfáján játszani kezdett. Glenkirk hercege és hercegnője szá-
mára ismeretlen csatákról és hősökről énekelt. A balladákat ősi ír nyel-
ven adta elő. James Leslie csak néhány szót értett az egész előadásból, 
mert a skót kelta nyelv némiképpen különbözött az ír kelta nyelvtől.  
Rory Maguire, aki együtt ült velük az asztalnál, lefordította az éneke-
ket, és szép, erős hangja szinte életre keltette a történeteket.

Amikor a bárd befejezte, James Leslie felajánlotta neki, hogy ad-
dig maradhat, amíg csak maradni óhajt, és elalhat a nagyteremben.

– Nekünk nincs nagy várunk, Connor McMor, de annál szíveseb-
ben látjuk a körünkben.

A bárd főhajtással köszönte meg a meghívást.~ 100 ~



– Ha holnap korán ki akarok lovagolni, akkor most már ideje visz-
szavonulnom – jegyezte meg Fortune. Aztán felállt az asztaltól és meg-
hajolt a három felnőtt előtt, majd felsietett a szobájába.

– Nyugtasson meg, hogy holnap reggel találkozik Kieran Devers-
szel, és szót vált vele, mielőtt az a jóképű férfi a lányommal találkozik – 
mondta Glenkirk hercege Rorynak. – Kösse a lelkére, hogy hozzá ne ér-
jen Fortune-hoz, hacsak nem akar idő előtt távozni az élők sorából. Szí-
vesen vesszük, ha a lányunkkal lovagol, és összebarátkoznak, ha mind-
ketten örömüket lelik egymás társaságában, de én Fortune-t szűzként 
hoztam  Ulsterbe,  és  ugyanígy  szeretném hazavinni.  Találnunk kell  a 
számára valakit, aki elveszi őt feleségül. Hajlandó beszélni vele?

– Ó, igen, mylord, szót váltok vele az említettekről  –  válaszolta 
Rory – Kieran Devers igen tisztelettudó fiatalember. Ha nekem lányom 
lenne, szívesen rábíznám, de természetesen szívesen átadom neki az 
ön üzenetét.

Fortune a nagy fogadóterem bejáratánál állt, a bent lévők nem 
vették őt észre, ő viszont mindent hallott, és magában jól mulatott. A 
nevelőapjától igazán kedves dolog volt, hogy így a védelmére kelt, még 
akkor is, ha nem vele kellett volna ilyen szigorúan bánnia. India eseté-
ben inkább lett volna helye az atyai szigornak, nevetett Fortune. Na-
gyot ugrott ijedtében, amikor előtte termett Rory Maguire, akinek ar-
cán hamiskás mosoly játszott.

– A hallgatózók ritkán hallanak jót magukról – tört borsot Fortu-
ne orra alá.

– Ha valaha az enyém lesz Maguire’s Ford – jegyezte meg Fortu-
ne –, akkor továbbra is alkalmazni fogom, Rory.

– Egyáltalán nem biztos, hogy ön fogja megkapni Maguire’s For-
dot – válaszolta az intéző. – Erre akkor került volna sor, ha hozzámegy 
a fiatal William Devershez. Csakhogy ön visszautasította azt a fiatalem-
bert.  Itt  nincs senki  ezen a vidéken,  aki  rajta  kívül  önhöz illene.  Ön 
ugyan még nem Erne Rock úrnője, ennek ellenére megígérem, hogy ha 
holnap beszélni fogok Kierannal, nem hozom önt kényelmetlen hely-
zetbe.

– Miért érzi mindenki azt, hogy engem meg kell védeni? – pana-
szolta Fortune. – Már csaknem húszéves vagyok, nem pedig gyermek.~ 101 ~



A férfi felnevetett.
– Micsoda különleges keverék is ön. Az ősi kelta és hindu vér har-

col önben a tökéletes angollal. Menjen és térjen nyugovóra, bár nem 
hiszem, hogy alvással fogja tölteni az időt. Észrevettem a tekintetében 
valamit.  Ugyanazt  a  pillantást,  mint  amit  akkor  láttam az  édesanyja 
szemében, amikor az ön édesapjára gondolt.

– Azt hiszem, szeretem magát, Rory Maguire – mondta Fortune, 
és megcsókolta Rory arcát. – Bánjon óvatosan szegény Kierannal. Egy-
előre csak most ismerkedem vele. Lehet, hogy időközben rájövök, hogy 
nem is kedvelem, de amíg nem hozom meg a döntésemet, addig nem 
akarom őt elijeszteni magamtól.

Az intéző beleegyezően biccentett a fejével, majd azt mondta:
– Ahogy óhajtja, mylady.
Fortune szívből felnevetett azzal a sajátos kacagással, ahogy csak 

a fiatal lányok szoktak nevetni, aztán felsietett a lépcsőn a szobájába. 
Rois a tűz mellett szendergett, és hirtelen felébredt, amikor úrnője be-
lépett a szobájába.

– Szeretnék megfürödni – mondta Fortune. – Holnap reggel ko-
rán kilovagolok Kieran Deversszel, akkorra pedig tudni akarok róla min-
dent, amit csak lehet, Rois Duffy!

Rois felkelt a karosszékéből.
– Először vegyen egy jó meleg fürdőt, mylady.
Kihúzott  a szekrényből egy tölgyfából  készült fürdőkádat,  majd 

odalépett a hálószoba ajtajához, kinyitotta, és lekiáltott a lépcsősor te-
tejéről:

– Azonnal hozzanak fel vizet, kérem, a myladynek a fürdőhöz!
Csaknem azon nyomban fiatal  férfi  szolgálók érkeztek gőzölgő, 

hatalmas edényekkel és vödrökkel. Mindez Adáli kitűnő munkáját di-
csérte, aki szinte minden gondolatát ismerte már a gazdáinak. A kádat 
hamarosan teletöltötték jó meleg vízzel, és a szolgák távoztak a szobá-
ból. Rois segített Fortune-nak levetkőzni, és feltűzte hosszú haját is a 
fürdéshez.  A mezítelen fiatal  lány belépett  a  kádba,  és  jóleső sóhaj 
hagyta el az ajkát, amint belemerült a kellemes, meleg fürdőbe. Gyor-
san lesikálta magát, miközben Rois a ruháival foglalatoskodott. Lekefél-
te a nap porát róluk, és elrakta őket, majd az úrnője csizmáját is letisz-~ 102 ~



tította. Ezután a szobalány egy tiszta, csipkével díszített hálóruhát ho-
zott Fortune számára.

Miután  Fortune befejezte a  tisztálkodást,  kilépett  a  kádból,  és 
maga köré tekerte a kandalló mellett melegített törülközőt. Rois szá-
razra törölte a testét, átbújtatta a fejét a hálóingen, és megkötötte a 
szalagokat a nyakán, amelyek a nyakkivágást zárták össze. Ezután For-
tune leült, és a szobalány kivette a hajából a csatokat és a hajtűket, 
majd alaposan átkefélte a gyönyörű, hosszú, vörös hajat, és végül egy 
copfba fonta össze. Miután jól betakarta úrnőjét az ágyban, elhúzta kö-
rülötte az ágyfüggönyöket, majd lekiáltott a szolgáknak, hogy öntsék ki 
a vizet a kádból. A szolgálók újra feljöttek, és felemelték a kis kádat a 
nyitott ablakig, megdöntötték, és kizúdították a fürdővizet egyenesen a 
tóba. Az üres kádat pedig visszatették a helyére, végül, amikor mindez-
zel végeztek, elhagyták a szobát.

– Húzd el a függönyöket, és ülj ide mellém, miközben beszélge-
tünk  –  parancsolta  Fortune  a  szolgálólánynak.  –  Mondj  el  minden 
pletykát, amit csak Kieran Deversről hallottál. És el ne titkolj valamit is! 
A gyermekkoráról már elég sokat tudok, mert ma délután ő maga be-
szélt róla nekem. Van szeretője? Szereti a nőket? Te mindenről érte-
sülsz, Rois, és én tudni akarok róla mindent, amit csak lehet.

– A lányok bizony nagyon kedvelik őt – kezdte Rois.  –  Két lány 
kedvéért jön Lisnaskeából Maguire’s Fordba rendszeresen. Nem olyan 
lányok ezek, akiket egy férfi feleségül venne, de azért a rendesebbjéből 
valók. Azt beszélik, a fiatalúr szenvedélyes szerető. Ó, mylady, nem kel-
lene ilyen dolgokról beszélnem önnek, hiszen mindketten szüzek va-
gyunk még.

– Tudni akarok mindent, amit csak lehet! – erősködött Fortune.
– Azt beszélik, hogy nagyon rendes ember, kiváltképpen jó a szí-

ve. Az egyik asszony várandós volt, nem az ő gyermekével ugyan, gon-
dolhatja mylady, aztán a szerencsétlen megbetegedett. A fiatalúr pedig 
fizette az orvost és a kezelést ennek a nőnek, aztán amikor jött a tél, és  
megszületett a kisgyermek, volt elég pénze az asszonynak, hogy átvé-
szelje a hideg napokat, és nem kellett dolgoznia, úgyhogy felgyógyulha-
tott. Ráadásul, mylady, a nő protestáns volt.

– Remélem, nincs állandó szeretője?~ 103 ~



– Nem hallottam, hogy lenne – válaszolta Rois.
– És fattyú született-e tőle?
– Senki  nem állít  ilyet,  még soha senki nem említette egyetlen 

kisgyermek nevét sem, aki tőle származnék – válaszolta Rois. – Úgy tű-
nik, hogy nem veti meg a fehérnépet, de nem élvhajhász kéjenc, myla-
dy.  Egyszerűen csak olyan szükségletei  vannak,  mint az összes többi 
gentlemannek. Ebben is leginkább az apjára ütött.

– Nem udvarol valamelyik előkelőbb hölgynek?
– Azt beszélik, úgy érzi, hogy nincs mit felajánlania egy asszony-

nak, mert az apja kitagadta – magyarázta Rois. – Az ő származásával 
egy férfinak otthont kellene nyújtania egy nőnek. Nem akar senkit az 
apja házába vinni, mert már nem ő az apja örököse. Ez minden, amit 
tudok róla, mylady. Tulajdonképpen alig pletykálnak valamit Kieran De-
versről.

– Szóval nincs rossz híre – állapította meg Fortune hangosan. – 
Húzd ki a görgős ágyadat, Rois. Holnap korán, már amikor a nap felkel, 
ki akarok lovagolni.

Rois engedelmesen megtette, amit a fiatal úrnője parancsolt, és 
még arról is meggyőződött, hogy van-e elegendő fahasáb a kandalló-
ban, hogy a tűz reggelig ne aludjon ki.

Azután megmosakodott egy kis mosdótálban, és magára öltötte 
a  hálóruháját.  Ahogy  letette a  fejét  a  párnára,  már  el  is  nyomta az 
álom. Az ágyfüggönyöket nem húzta el, mert Fortune így jobban ked-
velte.

A Rois ágya fölé magasodó baldachinos ágyon Fortune szemére 
nem jött álom. A hold bevilágított az ablakon, és ezüstös fénnyel verő-
dött vissza a tó vizén. Kieran Devers rendkívül jóképű férfi volt, sötét 
hajú és sötétzöld szemű. Magas volt és karcsú, bár Fortune gyanította, 
hogy a ruhája alatt acélos izmok és kitűnő alak rejtőzködik. Kedvelte az 
asszonynépet, de a fejét nem veszítette el. Erős akaratú férfi volt. Na-
gyon határozottan tudott különbséget tenni jó és rossz között. Tulaj-
donképpen,  vélekedett  Fortune,  olyanforma rendes  férfiember  volt, 
mint James Leslie. Miért vonzotta mégis úgy Kieran Devers? Mi az, ami-
ben annyira különbözött a többi férfitól, akivel valaha találkozott?
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Néhány hét múlva betölti a huszadik évét. Már tizenöt éves kora 
óta udvaroltak neki, amióta a melle szépen kigömbölyödött. Azok a fi-
úk,  akiket  Skóciában  ismert  meg,  mind a  szerelmükkel  üldözték,  és 
soha el nem múló szerelmet ígértek neki. Ő azonban valamennyiüket 
kinevette. Végül is gyermekkoruk óta ismerték egymást, mezítláb sza-
ladgáltak együtt, és vidáman fogócskáztak. Fortune ezek után nem cso-
da, ha nem tudott úgy tekinteni rájuk, mint férjjelöltekre. Még akkor 
sem, ha már valamennyien felnőttek; inkább barátokként gondolt rá-
juk, semmint leendő szeretőire. Nem tudta őket komolyan venni,  és 
valamennyiüket kikosarazta.

Ő nem volt olyan önfejű és romantikus, mint India. És persze In-
dia nem volt olyan válogatós, mint ő. Az udvarban több jó nevű és régi 
család környékezte meg a szüleit házassági szándékkal. Azonban mind 
India, mind pedig ő meg voltak győződve arról, hogy csupán a hozomá-
nyuk az, ami őket leginkább érdekli. Csakhogy a glenkirki Leslie család 
mindig is azon az állásponton volt, hogy a lányaik mondják ki jövendő-
belijük kiválasztásakor az utolsó szót. James Leslie megpróbálta betar-
tani ezt az ígéretét valamennyiükkel szemben. India azonban magatar-
tásával még egy szentet is a kárhozatra juttatott volna. Glenkirk herce-
ge végül elveszítette türelmét, és Oxton grófjához adta feleségül. Az 
már más lapra tartozik,  hogy a házasságuk végül  is  boldognak bizo-
nyult. És India tavaly nyáron megígértette nevelőapjukkal, hogy ennek 
ellenére sem jut hasonló elhatározásra Fortune-nal kapcsolatban. De 
vajon meg tudja-e tartani a mostohaapja az ígéretét, akit tulajdonkép-
pen egyedüli apjaként ismert Fortune? És az édesapja, Rowan Lindley, 
vajon meg tudna-e tartani egy ilyen fogadalmat?

Azért jött Írországba, mert hozzá akart menni William Devershez, 
hacsak a vőlegény nem rút, ellenszenves és rossz természetű. És bizony 
el kell ismernie, hogy egyik sem volt. Magas, jóképű, vonzó, és alig vár-
ta, hogy elvehesse feleségül, ráadásul érezte, hogy nem csupán a hozo-
mánya  vonzotta  a  fiatal  Williamet.  Csakhogy  az  alatt  a  néhány  nap 
alatt, amit azzal töltött, hogy megismerje Willyt, rájött, hogy képtelen 
valakihez csak azért hozzámenni, mert az előnyös és ésszerű. Mi tör-
tént tulajdonképpen vele? Ez alatt a rövid idő alatt rá kellett eszmélnie, 
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hez. Számára ez elég zavaró ráeszmélés volt. Ami pedig még nagyobb 
gondot és gyötrelmet okozott neki, az William bátyja, Kieran iránti egy-
re hevesebb vonzalma volt. Olyan érzések és gondolatok kerítették ha-
talmukba, amelyekről nem is sejtette, hogy valaha is előfordulhatnak 
vele,  sőt  ilyen hamar szembesülnie kell  velük.  Ez az  igazi  és  sajátos 
helyzetű férfi sokkal érdekesebb volt a számára, mint az öccse. Őszin-
tén  megkönnyebbült,  amikor  megtudta,  hogy  a  Deversek  elutaztak 
Angliába,  mintegy  menekülésképpen bármiféle  zavaró  körülménytől, 
amit a beígért házasság elmaradása okozhatott volna a családjuk kö-
zött. Most végre Kierannal töltheti az idejét, és még azt az elégtételt is 
elkönyvelheti magának, hogy ez egyáltalán nem az ő hibája. És papa 
már akkor észrevette, hogy Kieranhoz vonzódik, amikor erről  ő még 
mit sem tudott! Fortune elmosolyodott az éjszaka sötétjében. James 
Leslie igazán jó apja volt neki és a többi testvérének is. A szemhéja el-
nehezült. Mi történt vele? Egyre csak ez a gondolat járt a fejében.

Másnap korán reggel  talpon volt,  de a legnagyobb csalódására 
esett az eső. Amikor a tengeröbölre nézett, sűrű köd és pára borította, 
és Fortune azon gondolkodott, vajon eljön-e Kieran. Egy kis eső még 
soha nem ártott meg senkinek, vélte. Mindenesetre lovagláshoz öltö-
zött, és lement a hallba, hogy elfogyassza a zabkásáját, és egy kis borral 
kevert vizet igyon. James Leslie elmosolyodott a lány ruházata láttán.

– Mama hol van? – kérdezte Fortune, miközben helyet foglalt a 
nagy asztal mellett. A finom angol házikenyérért nyúlt, és letört magá-
nak egy kisebb darabot belőle, vékonyan megvajazta, és vágott hozzá a 
fél darab sajtból egy jókora szeletet.

– Tudod, édesanyád, ahogy idősebb lesz, egyre kevésbé van oda 
a hajnali kelésért – válaszolta az apja. Majd hörpintett egy kortyot a 
borából, és feltört egy kemény tojást.

– Gondolod, hogy eljön, papa? – csúszott ki Fortune száján a kér-
dés.

– Egy kis eső nem tartana vissza engem az ő korában attól, hogy 
egy csinos hölggyel találkozzam, lányom – válaszolta James.

– Még csak  azt  sem tudom, hogy  hány  éves  – morfondírozott 
Fortune.
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– Szerintem a húszas éveiben jár, kicsim. Egy férjnek idősebbnek 
kell lennie a feleségénél – mondta, miközben belemártotta a sótartóba 
a kemény tojást.

– Nem a férjem! – vágta rá Fortune.
James Leslie lenyelte a tojást, aztán megfogta a lánya kezét, bele-

nézett a szemébe, amikor a lány felé fordította az arcát.
– Figyelj rám, kicsim – mondta nyugodtan. – Lányom, te sok te-

kintetben  a  dédnagyanyádhoz  hasonlítasz.  Madame  Skye,  ahogy 
mondták nekem, nem sokat flörtölt, mint sok udvari kacér nő, afféle 
kokott. Azt gondolom, hogy veled is ugyanez a helyzet.

William Devers  elég rendes fiatalember,  de  túlságosan  akarat-
gyenge, és a családja befolyása alatt áll. Ami engem illet, rögtön lát-
tam, hogy nem hozzád való. A bátyja azonban más jellem. Ő igazi férfi.  
Lehet, hogy némiképp ostobaságnak tűnik a részéről, hogy feladta Mal-
low Courtot, de ha elnyeri a kezedet, azzal Erne Rock ura is lesz egy-
ben, és ez nem is olyan rossz csere. Így ha te akarod őt, Fortune, akkor 
ne hagyd őt kicsúszni a kezeid közül, és ne érezz szégyent emiatt. A 
boldogságért meg kell küzdeni, az nem jár neked csak azért, mert te 
egy csinos, fiatal lány vagy, aki tekintélyes hozományt tudhat a magáé-
nak.

– Miért, papa? – Fortune őszintén meglepődött a hallottakon. – 
Indiával nem voltál ilyen nagylelkű.

– India elég szeleburdi volt, amikor eladósorba került és férj után 
nézett – válaszolta James Leslie. – Te nem vagy olyan szeleverdi, ha-
nem pontosan az ellenkezője. Az intelligencia egyáltalán nem hátrány 
egy nőnél, Fortune, de a szerelem az nem olyan dolog, amin túl sokáig 
kellene gondolkodni. Ha rátaláltál, kicsim, legjobban teszed, ha megra-
gadod és ki nem ereszted a kezedből, mert szerencsésnek mondható 
az az ember, akinek ez egyszer is megadatik az életében. Így volt ez az 
édesapád esetében, és velem is, lányom. Találkozásunk első pillanata 
óta szerelmes vagyok az édesanyádba, és halálomig szeretni fogom őt 
– azzal megpaskolta Fortune arcát.

– Te remek lány vagy. Kövesd a szíved szavát, és nekem nem lesz 
ellenvetésem.
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Fortune  szemébe könnyek  szöktek.  Gyorsan  megtörölte  a  sze-
mét, hogy az apja ne vegye észre, mennyire meghatódott. James Leslie 
még sohasem volt ilyen őszinte, ilyen gondoskodó, ilyen szeretetteljes 
hozzá, mint az imént.

– Biztos vagy benne, hogy nem csupán azért tanácsolod ezeket, 
mert meg akarsz szabadulni tőlem? – kérdezte kedveskedőn Fortune.

Az apja szelíden elmosolyodott.
– Igen – válaszolta –, azt szeretném, hogy elmenj, kicsim, de csak 

akkor, ha olyan férjre találsz, aki jobban szeret, mint én. – Aztán James 
Leslie letörölt egy rakoncátlan könnycseppet a lánya arcáról, amely va-
lahogy mégis kibuggyant a szeméből és végigcsordult a halovány arcán.

– Mylord – Adáli lépett be a hallba. – Devers úrfi épp az imént ér-
kezett meg. Feltételezem, Lady Fortune tudni szeretné.

– Ó, szóval mégiscsak eljött! – sóhajtott fel a lány félhangosan.
– Kötözni  való bolond lett volna, ha nem jön el. Mindenesetre, 

ami engem illet, biztos voltam benne, hogy eljön. Ő pontosan annyira 
vonzódik hozzád, mint te hozzá, kicsim.

– Papa, ezt honnan tudod ilyen biztosan? – kérdezte döbbenten 
a lány.

– Nem vetted észre, hogyan nézett rád, amikor legutóbb itt volt? 
Nekem elég volt néhányszor rápillantanom, és máris tudtam, hogy már 
félig  szerelembe esett  veled,  lányom.  Tulajdonképpen a  legnagyobb 
szerencse, hogy az anyja olyan gyorsan elvitte magával Angliába az ő 
kis kakaskáját, igaz? – nevetett fel szívből a herceg.

– Igen – Fortune egyetértően elmosolyodott. – Ahogy mondod, 
papa, éppen kapóra jött.

– Jó napot, Lady Fortune! Mylord! – Kieran Devers belépett a hallba, 
majd átadta esőáztatta köpenyét Adálinak. – Amikor elindultam, még 
alig csöpögött az eső, most azonban már úgy esik, mintha dézsából ön-
tenék.

– Megyek és megszárítom a köpenyét, sir – mondta Adáli, és kisi-
etett a hallból.
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– Legyen üdvözölve nálunk, Kieran Devers! – mondta a herceg. – 
Alighanem jobb, ha lejátszanak egy parti sakkot – javasolta az időjárás-
ra tekintettel.

– Igen, mylord, nagyon is kedvemre való a sakk. Elég jó játékos 
vagyok – válaszolta Kieran magabiztosan.

– Akkor miért ne tölthetnék az időt a lányom és ön sakkozással, 
amíg eláll az eső? Fortune is járatos a sakkozásban, igaz, kicsim? – A 
herceg meg sem várta a választ. – Szólok Adálinak, hogy keresse elő a 
sakktáblát és a bábukat, és alighanem egy jóféle whisky sem ártana,  
hogy kellemesen átjárja és felmelegítse az áthűlt csontokat – javasolta 
a herceg, és már ki is fordult a hallból.

– Ön valóban jó játékos? – faggatta Kieran Fortune-t.
– Ó, igen – válaszolta a lány –, nagyon jól játszom. Az édesanyám 

tanított meg rá, ő elég sokat játszott az édesapjával Indiában, amikor 
kislány volt.

– Akkor kezdjünk el játszani, és ha méltó ellenfélre találok önben 
– mondta Kieran a lánynak –, akkor talán fogadást is köthetünk, rend-
ben?

– Önnek nem kell kipróbálnia az én játékosi tehetségemet, Kieran 
Devers – válaszolta Fortune. – A kezdés pillanatától fogadásban állunk. 
Mit kér tőlem, ha ön nyer? – a lány pajkosan hunyorított, de a választól 
elállt a lélegzete.

– Egy csókot – mondta a férfi, csinos arca azonban komoly volt.
– Ön túlságosan merész – válaszolta Fortune, amikor meglepeté-

séből magához tért.
– Ha ön nyer, mit kér tőlem? – kérdezte a férfi.
– Egy csókot – válaszolta a lány, nem kis megdöbbenést váltva ki 

a férfiból. – Remélem, megéri a fáradságot – tette hozzá végül Fortune 
fölényes mosoly kíséretében.

A férfi önkéntelenül hangosan felnevetett. – Én pedig úgy talá-
lom, hogy ön az, aki túlságosan merész – jegyezte meg Kieran.

– Miért? – kérdezte a lány. – Mert nem pirulok el, és nem tiltako-
zom, és nem kérek egy csinos kék szalagot cserébe egy hajtincsemért? 
Egész életemben fiúkkal játszottam, Kieran Devers. Legyen elővigyáza-
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tos! Nyerésre játszom, és nem vagyok egy együgyű, bambán mosolygó 
lányka – hangzott a határozott válasz.

A sötétzöld szemek résnyire húzódtak, miközben a férfi morfon-
dírozva a lányra pillantott.

– Nincs visszalépés? – kérdezte kedvesen.
– Nincs – hangzott a nem kevésbé kedves válasz.
– Itt  van a sakktábla,  mylady – mondta Adáli,  amint odalépett 

hozzájuk.
– A  csudába,  ember!  Maga  olyan  halkan  lopakodik,  mint  egy 

macska! – háborgott Kieran.
– Ó, igen, sir – válaszolta Adáli, széles mosollyal az arcán. – Akkor 

tanultam  meg,  amikor  a  háremben  szolgáltam.  Rendkívül  hasznos 
módszernek találtam. Ily módon gyakran jelentem meg ott, ahol a leg-
kevésbé várták. – Ezután a kandalló melletti kis, négyszögletes asztal-
kára helyezte  a  sakktáblát.  A szögletes  ezüstdobozból,  amelyet  zöld 
malachitberakás díszített, gondosan a táblára helyezte a bábukat. – Szí-
veskedjen választani a bábuk közül, sir.

– A zöld bábukkal játszom – válaszolta Kieran, majd helyet fog-
lalt, és gyorsan felhajtotta a whiskyjét, amelyet Adáli szolgált fel neki.

Fortune, aki szemben ült vele, azonnal a sakktáblát kezdte tanul-
mányozni. Ezután egy szokványos és jelentéktelen lépést tett az egyik 
parasztjával.

Adáli, aki mellette állt, kissé elmosolyodott, majd elhagyta a hallt.
Ezután gyorsan peregtek az események, lépés lépést követett. Ki-

erannak tetszett a lány ügyessége. Ő volt mindeddig a legjobb játékos, 
akivel valaha játszott életében, ennek ellenére nyerésre állt. Nevetve 
tett egy lépést az egyik lovával. Fortune vidáman felkacagott, és egy jól 
átgondolt lépéssel mattot adott Kieran királyának.

– Ha jól látom, én győztem – állapította meg csendesen.
Kierannak leesett az álla a csodálkozástól. Hogy a pokolba... – né-

zett rá kérdőn, és az arcán őszinte meglepetés tükröződött.
– Megmutathatom,  ha  óhajtja  –  mondta Fortune,  és  amikor  a 

férfi  beleegyezően bólintott,  a lány elejétől  fogva bemutatta a játsz-
mát.
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– Madame, ez a megoldás rendkívül csavaros észjárásra vall – is-
merte el Kieran. – Állítsuk fel a bábukat, és játsszunk még egy partit.

– Tartozik nekem azzal, amivel a fogadásban megállapodtunk – 
állapította meg ellentmondást nem tűrően Fortune.

A férfi megfogta Fortune kezét és megcsókolta.
– Nem, sir – kiáltott fel Fortune, és közben talpra ugrott. – Ha én 

veszítek, ön elfogadott volna egy ilyen silány ellenszolgáltatást? Szabá-
lyos csókot akarok! Soha a korábbiakban nem csókolóztam, de most 
ragaszkodom, hogy megcsókoljon – Fortune előrehajolt az asztal felett, 
becsukta a szemét, és odatartotta a száját a férfinak.

Szentséges Isten és Szűz Mária, most segíts nekem, gondolta Kie-
ran, aztán megfogta a hüvelyk- és a mutatóujjával a lány kicsiny állát, 
hogy szilárdan megtámassza, amíg finoman, alig érezhetően hozzáért 
ajkával a lány szájához.

– Ez már jobban kielégíti, mylady? – kérdezte Kieran, miután el-
engedte a lányt.

A szíve hevesen dobogott, amikor először megérintette a lányt. 
Most azonban majd kiugrott a helyéről. Fortune kinyitotta a szemét, 
majd azt mondta:

– Nem érem be ennyivel! Ez igazán kellemes volt, de bizonyos va-
gyok benne, hogy az igazi csóktól igencsak messze van.

– Ha ez így van – évődött vele a férfi –, akkor önnek újra győznie 
kell,  hogy megízlelhesse.  Most azonban,  hogy már jól  kiismertem az 
észjárását,  a következő alkalommal nem lesz olyan könnyű legyőznie 
engem. Üljön le Fortune, és állítsuk újra csatasorba a bábuinkat. – A 
szíve valósággal zakatolt a mellében, és alig tudott uralkodni a férfiúi 
érzésein,  miután megcsókolta a  lányt.  Nem volt  képes  koncentrálni, 
bár  megpróbálta  összeszedni  minden erejét,  hogy a legjobb teljesít-
ményt nyújtsa. Fortune azonban másodszorra is győzött,  amivel még 
jobban megszégyenítette a férfit.

– Fizessen az adós, sir – ragaszkodott a megállapodásukhoz For-
tune –, és most tökéletesen kell csinálnia, úgy, ahogy én azt az apámtól 
és az anyámtól láttam. Karoljon át, és szorítson magához – azzal felállt 
és megkerülte az asztalt.
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– Rendben van, házsártos nőszemély – dörmögte vad hangon a 
férfi, miközben felemelkedett. Majd erősen magához húzta, a karjába 
vette és szorosan megölelte Fortune-t. A szája a lány száját kereste, vé-
gül szenvedélyes csókban forrt össze az ajkuk. Kieran buja vágyat érzett 
Fortune iránt, és a szíve majd kiugrott a helyéről.

Fortune valósággal úgy érezte, hogy szárnyal, mintha súlytalanul 
repülne. A szomjúhozás, igen, a szomjúság szinte szédülésbe taszította, 
forgott vele a világ. A férfi csókjából világosan érezte, hogy az akarja őt. 
Szűz volt  ugyan még, de Fortune tudta,  hogy milyen az,  amikor egy 
férfi megkíván egy nőt. Éppen eleget látta már életében a férfiak sze-
mében azt a különös, jól felismerhető pillantást. Átkarolta Kierant, és 
ajka puhán megérintette a férfi száját, majd ő is visszacsókolt ugyanaz-
zal a szenvedéllyel. Ez volt az a pillanat, amire egész életében vágyott. 
Elmondhatatlanul csodálatos érzés volt!

A férfi ekkor hirtelen eltaszította magától. Csaknem minden ízé-
ben reszketett a vágytól.

– Nem! – mondta a lánynak.
– De igen – vágott vissza a lány a férfinak éppolyan gyorsan.
– Neked, kedvesem, fogalmad sincs arról, hogy mit művelsz ve-

lem – mondta félhangosan a férfi.
– És te tudod, hogy mit művelsz velem? – kérdezte a lány Kierant.
– Ó, igen – válaszolta a férfi. – Tudom.
– Akkor miért hagytad abba, Kieran Devers? – követelőzött For-

tune. A lány sugárzott az örömtől, és Kieran eddig mehetett el, és nem 
tovább, ha úgy akart viselkedni, mint egy gentleman.

– Mert ha tovább folytattuk volna, akkor fölvittelek volna a háló-
szobádba, és megerőszakoltalak volna – jegyezte meg kemény hangon 
a férfi. – Mert attól a pillanattól, hogy megláttalak, kívánlak. Mert azért 
imádkoztam, hogy ne akarj hozzámenni Williamhez, és így az enyém le-
hess. Mert bármennyire is vágyom rád, Fortune Lindley, sajnos nem le-
hetsz az enyém, mert nincs mit felajánlanom neked. Te nem olyasfajta 
nő vagy, akikkel eddig találkoztam. Magas rangú családból származol, 
és  hozományul  nagy  vagyonra  teszel  szert.  Nekem viszont  semmim 
sincs, ami értékes lehetne a számodra. A származásom nem méltó hoz-
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zád, a világi javaim alig érnek valamit. Ha tudnád, hogy milyen dühös 
vagyok ezért, Fortune.

A fiú hátat fordított, majd még annyit mondott:
– Az lesz a legjobb, ha hazamegyek Mallow Courtba.
– Elállt  az  eső,  úgyhogy  kilovagolhatunk  –  sietett  a  válasszal  a 

lány.
Nem akarja elveszíteni a férfit, hozta meg a döntését Fortune, és 

tudta, hogy ha most elengedi, akkor soha többé nem látja az életben. A 
mostohaapja tanácsa járt egyre csak a fejében.

– Húszéves  leszek  a  következő  hónapban  –  mondta  Fortune 
őszintén. – Egész életemben rád vártam, Kieran Devers. Nem akarom,  
hogy elmenj! Mit törődöm én azzal, hogy gazdag vagy szegény vagy. Az 
én gazdaságom a tied, ha cserébe elfogadsz engem. Ami pedig a szár-
mazásodat illeti,  ha engem egyáltalán érdekelne ez a dolog, akkor a 
tied éppenséggel nagyon is tiszteletre méltó, amire büszke lehetsz. Az 
édesapád családja visszavezethető a Debhersekig, a híres vízfeltáró kel-
ta törzsekig.  Ami pedig az édesanyád családfáját  illeti,  a Maguire-ek 
Fermanagh hercegei voltak évszázadokon keresztül. Mindkét ágon van-
nak O’Neilek a családfádban. Semmi szégyenteljes nincs a származá-
sodban. Attól tartok, hogy téged nagyon is befolyásolt az angol mosto-
haanyád, aki mindent lenéz, ami ír.

– Honnan tudod mindezt? – kérdezte Kieran a lányt ámuldozva.
– Megkérdeztem  Rory  Maguire-t  –  válaszolta  Fortune  minden 

kertelés nélkül. – Tudod, hogy Fermanagh népét tartották mindig is a 
legrosszabb kardforgató népnek egész Írországban?

– Nem – felelte a fiú mosollyal az arcán.
– Igen, így volt. Fermanagh volt a legbékésebb terület egész Íror-

szágban. Fermanagh népének egyetlen hercegét sem tartották vesze-
delmes ellenségnek, mert ezekből a nagy és híres családokból kerültek 
ki a költők és a bárdok, az orvosok és az ügyvédek – magyarázta Fortu-
ne a férfinak.  –  Rory Maguire,  aki  ezeknek a vezető családoknak az 
egyikéből származik, ismeri a történetét ennek a vidéknek, és boldog 
volt, hogy elmondhatta nekem.

– Nem is tudtam, hogy Maguire kitűnő történész – álmélkodott 
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– Mert figyelmeztetett, hogy fékezd az indulataidat velem szem-
ben, mivel nemesi családból származó szűz vagyok, és nem játszadoz-
hatsz velem csak úgy, mint más közrendű fehérnéppel? – évődött For-
tune.

A férfi felnevetett, mert Maguire pontosan ugyanezeket a szava-
kat intézte hozzá korábban, amikor megérkezett és az istállóba kísérték 
a lovát.

– Lovagoljunk ki, ha az eső elállt, vagy csak azért hívtál ide, hogy 
itt tarts?

– Mindkettő – felelte a lány őszintén.
– Egyiknek sincs jövője számunkra – erősködött a férfi.  –  Bolon-

dok lennénk, ha hinnénk benne.
– Nem mi hozzuk meg a döntést felőle? – kérdezte a lány, miköz-

ben kezét a férfi karjára tette, és a férfi csinos, de gondterhelt arcát  
nézte.

– A mi döntésünk lenne – gondolkodott hangosan a férfi, miköz-
ben a lány kékeszöld szemébe nézett. Szerelmes lett ebbe a lányba, és 
ez őt magát is meglepte. Olyan gyorsan történt, olyan hirtelen. Soha-
sem gondolta volna, hogy szerelembe eshet, és ez az egész dolog olyan 
hihetetlennek tűnt a számára. Úgy sem engedik, hogy ez a lány az övé 
lehessen.

– Hozzád  akarok  menni  feleségül,  mielőtt  a  családod  visszatér 
Angliából az ősszel – mondta őszintén Fortune.

– Nem kértem, hogy légy a feleségem – válaszolta a férfi.
– Nem akarod, hogy összeházasodjunk? – erősködött Fortune.
– Természetesen akarom, de a családod amúgy sem járulna hoz-

zá, drágám. Hát nem érted? Egy vagyontalan férfi, még ha nemesi csa-
ládból származik is, akkor sem vehet el egy gazdag örökösnőt feleségül. 
Te viszont hozzámehetsz egy herceghez, egy grófhoz vagy egy márki-
hoz, Fortune. Természetes, hogy a családod egy jobb partira vágyik, 
mint amilyen én vagyok.

– Kieran,  a  választás  kizárólag  rám tartozik.  Mindig  is  így  volt. 
Márpedig én téged választalak. Valóban szeretsz? Rövid ismeretségünk 
ellenére szerelmes vagy belém? – kérdezte a lány.
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– Ó,  igen – válaszolta lágy hangon a férfi.  –  Attól  a pillanattól  
kezdve, amint szemtől szemben álltunk a domb tetején, és te oly büsz-
ke és dölyfös voltál.

– Borzasztóan kegyetlen voltam hozzád – ismerte el Fortune –, 
de te éppoly arrogáns voltál velem, mint én, Kieran Devers. Azt hiszem, 
a szívem mélyén már tudtam, ha az eszemmel még nem is fogtam fel,  
hogy szeretlek, de dühös voltam, mert elrontottad a tökéletes házassá-
gi tervemet – a férfi átkarolta a lányt, aki pedig odabújt hozzá.

Kieran megcsókolta Fortune fejét, s közben érezte a lány puha és 
hajlékony testét, amint odasimul az ő kemény, férfiúi termetéhez. Na-
gyon kívánta a lányt. Arra gondolt, milyen jó lenne, ha reggel úgy éb-
redhetne fel, hogy Fortune mellette fekszik az ágyban. Szerette volna, 
ha gyermekei születnek tőle. Miért is volt olyan ostoba, hogy szembe-
szegült az apjával? Miért is nem látta előre, hogy el fog érkezni az éle-
tében egy ilyen pillanat? Hogy egyszer találkozni fog egy ilyen lánnyal, 
mint Lady Fortune Mary Lindley?

– Cullen atya katolikus szertartás szerint keresztelt meg engem – 
biztatta a lány a férfit, mintha olvasott volna a gondolataiban. – Ez azt 
jelenti, hogy ő összeadhat bennünket. Semmit sem kell feladnod miat-
tam, Kieran!

– Ez nem oldja meg a vagyontalanságom problémáját – jegyezte 
meg csendesen a férfi, miközben gyengéden elhúzódott a lánytól.

– Lovagoljunk ki, és beszéljük meg a dolgokat – javasolta Fortune.
– Nem vagyok hozzád illő kérő, drágám – válaszolta engesztelhe-

tetlenül a férfi.
– Adáli! – kiáltotta hirtelen a lány, és a komornyik a következő 

pillanatban  előtűnt  a  hall  sötét  szegletéből.  –  Hívja  ide  az  apámat! 
Mondja meg neki, hogy azonnal beszélni akarok vele.

– Máris, mylady – válaszolta Adáli, miközben átható pillantást ve-
tett  Kieran  Devers  meglepetésről  és  idegességről  árulkodó  arcára. 
Gyorsan elhagyta a hallt, közben magában nevetett. A fiatalembernek 
semmi esélye sincs arra, hogy elvegye feleségül Lady Fortune-t. Ez a 
lány mindig is nagyon határozott volt, olyasvalaki, aki mindig tudja, mit 
és mikor akar. Mivel egyébként sosem volt követelőző, még kisgyer-
mek korában sem, ez a magatartása mindig meglepetésként érte a csa-~ 115 ~



ládot, amikor szembesülniük kellett vele. Adáli Maguire kis irodájában 
talált rá a hercegre, miközben a tenyésztési tervekről tárgyaltak.

– Lady Fortune szeretné, ha átfáradna hozzá a hallba.
– Mondja meg neki, hogy rögtön megyek – válaszolta a herceg.
– Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha most azonnal jönne – folytat-

ta rendületlenül Adáli. – Lady Fortune azt mondta Devers úrfinak, hogy 
hozzá akar menni feleségül, de a fiatalember nem áll kötélnek, mivel 
úgy tartja, hogy ő nem elég jó parti Fortune kisasszony számára, mert 
nincs vagyona.

– Jóságos isten! – sóhajtott fel a herceg.
– Alighanem most megkapom a magamét – jegyezte meg Magui-

re mosollyal az arcán.
Kieran Devers láthatóan elsápadt, amint Glenkirk hercege, nyo-

mában Adálival és Maguire-rel, belépett a hallba. Egészen biztos, hogy 
kidobják, aztán ráküldik a kutyákat. Még ahhoz sincs joga, hogy titok-
ban egy olyan lányra gondoljon, mint amilyen Fortune.

– Mylord – mondta, miközben meghajolt. Mi baj van vele tulaj-
donképpen? Végső soron nem egy nincstelen zsellér! Ő egy Devers, 
akinek az anyja Maguire volt, a cousinja pedig O’Neil. A nevéhez ugyan 
nem társult nagy vagyon, de igen tiszteletre méltó volt. Maguire fülig 
érő szájjal nézett rá. Miben mesterkedik ez a férfi?

– Megértem, hogy ön el akarja venni a lányomat feleségül, Kieran 
Devers – mondta csendesen a herceg.

– Ó, igen, szeretném, de tudom, hogy ön ezt nem fogja megen-
gedni nekem, mert jómagam vagyontalan férfi vagyok, és a nevemen 
kívül nincs mit ajánlanom a lányának – válaszolta Kieran.

James Leslie a mostohalányára pillantott.
– Nos, Fortune, te mit szólsz mindehhez?
– Szeretem őt, papa – válaszolta Fortune.
– Ó, igen.  Es neked van annyi  pénzed,  amennyi  kettőtöknek is 

elég. Meg akarod osztani vele ezt a vagyont? – kérdezte a herceg.
– Tudod, papa, hogy így van! – kiáltotta izgatottan Fortune. – És 

Kieran szívesen látott személy mindenütt, ahol én vagyok.
– Mylord, nem vehetem el Fortune-t a vagyonáért – jelentette ki 

a fiatalember nyomatékosan. – A magam ura kell hogy legyek, és kell ~ 116 ~



hogy legyen valamim, amit felajánlok neki a nevem mellé. Becsületes 
és tiszteletre méltó ember vagyok, nem pedig valamiféle szerencselo-
vag.

– Ne légy olyan elviselhetetlenül büszke! – kiáltott rá Fortune.
– Az nagyon is lehetséges, hogy Willy elvett volna feleségül a ho-

zományodért, Fortune, de én nem vagyok erre hajlandó – kiáltott visz-
sza Kieran a lánynak.

– Önnek nem kell a vagyonáért elvennie a lányomat, Devers úrfi. 
Ön semmilyen jogot nem gyakorolhatna a lányom vagyona felett, úgy, 
ahogy az öccse sem. Ebben a családban ugyanis a nők kezelik a vagyo-
nukat igen körültekintő és megfontolt módon. A férfiak, akikhez hozzá-
mennek, a házasság előtt kapnak egy bizonyos összeget. Fortune azon-
ban továbbra is nagyon gazdag lesz. Ön viszont korántsem lesz tehetős 
hozzá képest, még ennek az összegnek a birtokában sem. Viszont ha 
óhajtja,  akkor  ezt  az  összeget,  amelyet  kézhez  kap,  befektetheti  és 
megsokszorozhatja.  Tehát semmilyen anyagi  indítéka nem lenne an-
nak,  hogy elvegye Fortune-t  feleségül.  Ön azonban nagy szívességet 
tenne nekem, ha elfogadná ezeket a feltételeket, és elvenné a lányo-
mat. Ő ugyanis mielőbb férjhez akar menni.

Kieran Devers még soha életében nem lepődött meg ennyire.
– Ön azt  akarja  mondani,  hogy  elvehetem feleségül  Fortune-t, 

mylord?
– Ó, igen. Feltéve, ha szereti a lányomat. Márpedig így van, ugye? 

– kérdezte Glenkirk hercege, és bár előre tudta a választ, megkérdezte, 
mert Kieran Devers szájából akarta hallani.

– Teljes szívemből szeretem Fortune-t! Nem vettem volna el más 
nőt soha az életemben, mert senki iránt nem éreztem volna olyan sze-
relmet, mint iránta. Igen, uram, szeretem őt!

E szavak hallatán különös melegség járta át Rory Maguire szívét. 
Pontosan tudta, hogy Kieran Devers hogyan érez. Legalább ennek a fia-
talembernek teljesülhet a szíve vágya. Tudta, hogy neki ez soha nem 
adatik meg.

– Ó,  papa,  köszönöm!  –  Fortune  a  herceg  nyakába  ugrott,  és 
megcsókolta a mostohaapját.
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– Mi történt? – kérdezte Jasmine Leslie, amint belépett a hallba 
és a lányára nézett.

– Kieran és én össze fogunk házasodni, mama! – mondta Fortu-
ne, boldogságtól sugárzó arccal és szerelemittas pillantást vetve jöven-
dőbelijére.

– Elég hirtelen elhatározást hoztál, kicsim – jegyezte meg a her-
cegnő csendesen. – Biztos, hogy ez az, amit akarsz? Nem akarsz felesé-
gül menni a fiatal Williamhez, viszont a bátyjához igen?

– Szeretem őt – válaszolta Fortune. – Miért olyan nehéz ezt meg-
érteni, mama? Will igazán kedves fiú, de végtelenül ostoba. Kierannak 
és nekem pedig oly sok közös vonásunk van.

– Például? – szegezte lányának a kérdést anyai szigorával Jasmi-
ne.

– Egyikünk sem érzi magát otthon ebben a világban. Mindketten 
tudjuk, hogy van valahol a világon számunkra egy hely, amelyet eddig 
még nem sikerült megtalálnunk – válaszolta Fortune szenvedélyesen.

– Nem  érzed  magad  otthon  Írországban?  Még  Erne  Rockban 
sem? – Jasmine-t aggodalom fogta el, mert jól tudta, hogy miután ösz-
szeházasodnak,  Kieran Devers nem találhat  otthonra  édesapja házá-
ban. Anglia lenne a válasz erre a kérdésre? Ott, ahol katolikusellenes 
törvényeket léptettek életbe? – kételkedett Jasmine. Akkor hol van az 
a hely, ahol a lánya és Kieran Devers nyugodtan álomra hajthatja a fe-
jét?

– Tudod, hogy az volt a tervem, neked adom Maguire’s Fordot 
hozományul, igaz?

– Tudom, hogy elég nagy gondot okoztam azzal, hogy beleszeret-
tem a lányába – kezdte Kieran –, de ha mi itt élnénk Maguire’s Ford-
ban, a családomat Lisnaskeában, különösen pedig a mostohaanyámat, 
elemésztené a sárga irigység. Jane Devers valósággal imádja a fiát, mint 
ahogy arról önök is meggyőződhettek. Az az asszony nem lesz képes el-
viselni, hogy Fortune visszautasította William házassági ajánlatát, hol-
ott, hozzá kell tennem, ezért imádkozott titokban, és mindezek után az 
önök lánya hozzám jön feleségül. Egy ideje szemet vetett az önök birto-
kára, bár az apám földjét már a magáénak tudhatja. Ő volt az, aki rá-
vette Samuel Steent, hogy apámat beszélje rá, hogy Willyt tegye meg ~ 118 ~



örököséül. Az öcsémmel jó viszonyban vagyunk, mert az anyja fontos-
nak tartotta, hogy súrlódásmentes legyen a kapcsolatunk, de mindezt 
csak a vagyon kedvéért tette. Willy tulajdonképpen egy magányos lé-
lek, de Lady Jane abban a pillanatban ellenem fordíthatja őt, amikor 
megsejti, hogy az én tulajdonomba kerülhet Maguire’s Ford. Ráadásul 
az öcsém azzal áltatja magát, hogy szerelmes Fortune-ba, így az anyja 
még könnyebben befolyásolhatja. A mostohaanyám feni a fogát erre a 
birtokra. Minden áldozatot hajlandó meghozni azért, hogy ezt a birto-
kot megszerezze  a katolikus tulajdonosaitól. Rettenetes bonyodalma-
kat okozna, ha megtudná, hogy Fortune és én össze akarunk házasod-
ni.

– A fiatalember helyesen látja a dolgokat – mondta gondolataiba 
merülve Rory Maguire. – Az az asszony egy fanatikus perszóna, mylady. 
Kierannak és Lady Fortune-nak el kell hagynia Írországot, hogy megme-
neküljenek annak a nőszemélynek a haragjától, és önnek egy olyasvala-
ki kezébe kell adnia a birtokát, aki vitán felül álló protestáns, így Lady 
Deversnek nem lehet esélye sem arra, hogy elorozza öntől ezt a birto-
kot.

– Ó, Rory, és mi lesz azokkal az emberekkel, akik ezen a földön él-
nek?

– Nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy az ön által vá-
lasztott protestáns urasággal jó viszonyban legyünk, mylady. – A csudá-
ba ezzel  az új  helyzettel, amikor Jasmine oly jóságos és gondoskodó 
volt valamennyiükhöz!

– Duncan és Adam! – ötlött hirtelen Jasmine eszébe a megoldás. 
– Maguire’s Fordot két legfiatalabb fiunknak, Duncannek és Adam Le-
slie-nek fogjuk adományozni. Ők ugyan még gyerekek, de mindketten 
Skóciában élnek és anglikán nevelésben részesülnek. Az ő lojalitásukat 
senki sem vitathatja, annál is inkább, mert féltestvérei a király unoka-
öccsének. Az idősebbik fiú megkaphatja a várat, míg a fiatalabbik szá-
mára egy szép kúriát építünk. Ugyan mindketten protestánsok, ugyan-
akkor azonban felvilágosult gondolkodásúak.

– Amennyiben az ön gyermekei, ehhez egy pillanatig sem férhet 
kétség – válaszolta az intéző.

– Akkor Kieran és én összeházasodhatunk? – kérdezte Fortune.~ 119 ~



– Semmi esetre sem azonnal – válaszolta Jasmine, és intőleg fel-
emelte a kezét, hogy a lányát türelmes hallgatásra bírja, és ellenkezé-
sét még csírájában elfojtsa. – Te és Kieran olyan hevesen szerettetek 
egymásba, mintha forgószél söpört volna végig rajtatok, kicsim. Semmi 
kétségem sincs afelől, hogy szeretitek egymást  most. De vajon szerel-
mesek lesztek-e egymásba egy hónap múlva is? És egy év múltán is? És 
hol fogtok élni? Kierannak igaza van abban, hogy Írországban nem ma-
radhattok. Az ő családja mélységesen felháborodna, és gyűlöletet táp-
lálna irántatok, mert szerintük Kieran megkaparintotta előlük Magui-
re’s  Fordot.  Anglia valamivel  biztonságosabbnak tűnik a számotokra, 
feltéve, hogy Kieran nem hivalkodik a katolikus hitével, és aláveti ma-
gát a király által hozott törvényeknek.

– A király felesége is katolikus! – kiáltott fel Fortune.
– És az ő hite számtalan nehézséget okozott, mert vannak olyan 

beszűkült gondolkodású emberek, akik nem képesek belátni, hogy Is-
tent többféle néven és módon is tisztelhetik – válaszolta lényegre ta-
pintóan Glenkirk hercegnője.

– Akkor mit tegyünk? Reménykedhetünk valamiben?  –  kérdezte 
Kieran Devers Jasmine Leslie-t.

– Van remény a számotokra – felelte Jasmine sebtében. – Mindig 
van remény, Kieran. Ön azt mondja, hogy nem érzi otthonának Írorszá-
got, annak ellenére, hogy itt született, és itt nyugszanak az ősei is. És 
úgy gondolja, hogy az ön számára is van valahol egy olyan hely, ahol 
nyugodtan élhet. Osztom a véleményét, ezért is járulok hozzá, hogy el-
vegye feleségül a lányomat,  de mielőtt megesküdnének Fortune-nal, 
önnek meg kell találnia azt a helyet, ahol mindketten nyugalomban és 
biztonságban élhetnek. Végtére is azt szeretné, ha ön velünk jönne va-
lamikor a nyár folyamán Angliába.  Ismerek ott valakit,  akivel  szeret-
ném, hogy találkozzon.

Annak az illetőnek a neve George Calvert,  Baltimore lordja.  Az 
édesanyja ugyan katolikus volt, de az édesapja protestáns, és anglikán 
nevelést kapott. A családja bár tiszteletre méltó és tehetős volt, nem 
voltak nemesek. George Calvert kitűnő oktatásban részesült, és Sir Ro-
bert Cecilnek, a király titkárának a szeme megakadt a fiatalemberen. 
Calvert a magántitkára lett, és így vette kezdetét a politikai karrierje. ~ 120 ~



Megnősült, és az elsőszülött fiát Cecilnek nevezte el Sir Robert után. 
Lassanként, szorgalma és kemény munkája révén emelkedett a ranglét-
rán. Számtalanszor járt Írországban a király megbízásából, így aztán ala-
posan ismeri az itteni helyzetet.

Amikor Cecil 1612-ben meghalt, a király saját hivatalába fogadta 
Calvertet. 1617-ben lovaggá ütötte, és ő lett a király titkára, és tagja 
lett a Királyi Államtanácsnak is. Nagyon szerény és jószívű, közkedvelt 
ember. Itt Írországban is vannak birtokai neki magának is. Tagja a Virgi-
nia Társaságnak és a New England Companynak is. Amikor a felesége, 
Anne meghalt szülés közben jó néhány évvel ezelőtt, Sir George lelkiis-
mereti válságba jutott, és visszavette édesanyja hitét.

Calvert rendkívül  becsületes és lelkiismeretes ember. Nyilváno-
san bejelentette az áttérését, és lemondott a pozíciójáról. A királyt va-
lósággal  szíven ütötte a cselekedete, és Sir  George-ot akár halálra is 
ítélhette volna. Az uralkodó azonban felülemelkedett a csalódásán, és 
az  ír  Királyságban  Baltimore lordjává  nevezte  ki.  James király  halála 
után a Calvertek megőrizték a királlyal való jó viszonyukat, és Károly ki-
rály kegyeit is élvezik.

Lord  Baltimore-nak  van  egy  álma,  hogy  létrehoz  egy  kolóniát, 
ahol minden ember úgy imádhatja az Istent, ahogy a lelkiismeretével 
egyezik, és nem kerül ezért összeütközésbe a többi emberrel. Azt per-
sze nem tudhatom biztosan, hogy sikerül-e valóra váltani az elképzelé-
seit. Ami engem illet, jómagam egy kissé kételkedem ennek a férfinak 
az önzetlen jóakaratában – jegyezte meg Jasmine –, de ha valaki képes 
ezt az elképzelést megvalósítani, az csak Calvert lehet. Talán az ő koló-
niája  az  a  hely,  ahol  ön és  a  lányom, Fortune otthonra  találhatnak. 
Ugye eljön velünk Angliába?

– Igen! – vágta rá Kieran Devers egy pillanatnyi tétovázás nélkül. 
Megfogta  Fortune  kezét.  –  Ez  lesz  a  megoldás  számunkra,  drágám. 
Végre  így  egy  olyan  helyre  találhatunk,  ahol  békében  és  szabadon 
imádhatjuk az Istent. Ez szinte túlságosan is szép ahhoz, hogy igaz le-
gyen.

– Nagyon is igaz lehet – válaszolta Jasmine. – Már eleget éltem 
ahhoz, hogy számtalan ördögi tettet kelljen végignéznem és megtud-
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nom, amit Isten nevében követtek el, de azt kell mondanom önnek, Ki-
eran, hogy mindig van remény – mondta, és rámosolygott a férfira.

– És mikor házasodhatunk végre össze, mama? – sürgette az any-
ját Fortune.

– Amikor már biztos lehetek abban, hogy a szerelmetek egy gyö-
nyörű nyárnál is tovább tart – válaszolta a lányának Jasmine.
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Hatodik fejezet

Fortune kiviharzott a hallból, annyira felkavarták anyja szavai. Hát nem 
értette meg, hogy szerelmesek egymásba? Természetesen az édesany-
ja éppen elég alkalommal szembesült a szerelemmel ahhoz, hogy fel-
fogja, mi játszódik le benne. Egész életemben erre a pillanatra vártam, 
hőzöngött magában Fortune, és most mindent elrontott.

– Drágám,  várj!  –  Kieran Deversnek sikerült  beérnie  Fortune-t, 
félúton a nyitott kastélyudvar felé. – Lovagoljunk ki! Elállt az eső. Köz-
ben beszélgethetünk. Tudod jól, hogy édesanyádnak igaza van.

– Micsoda? Ezek szerint te egyetértesz vele? Nem akarsz felesé-
gül venni, Kieran Devers? Ilyen hamar kihunytak az érzelmeid irántam? 
Michael! Nyergelje fel a lovamat!

A férfi a karjába vette a lányt, de Fortune megpróbált ellensze-
gülni.

– Fejezd be ezt a hisztit! – parancsolt rá élesen. – Úgy viselkedsz, 
mint egy gyerek.

Volt  valami  Kieran  hangjában,  ami  Fortune-t  engedelmességre 
késztette. A lány rápillantott, a szeme könnyben úszott.

– Semmit sem ért az egészből.
– Nincs igazad, Fortune. Az édesanyád nagyon is jól érti a helyze-

tünket. – Elsimította a lány haját az arcából. – Téged még a széltől is 
óvtak, és nagyon elkényeztettek. Te vagy az, aki nem érti, vagy annyira 
a saját fejed után mész, hogy nem akarod megérteni a dolgok lényegét.

Fortune szipogva a férfi széles vállára hajtotta a fejét.
– Én katolikus vagyok,  Fortune. Már régen döntöttem ebben a 

kérdésben, és nem látom okát annak, hogy ezzel kapcsolatosan meg-
változtassam az álláspontomat. Azonban nem vagyok sem mártír, sem 
pedig bigott, ami a vallást illeti. Ez az egyetlen dolog, amire az egyház 
sohasem tudott rávenni. Azért vagyok katolikus, mert így tartom he-
lyesnek. Te az anglikán egyházhoz tartozol, mert a te gondolkodásmó-
dodnak az felel meg. Neked úgy tetszik. Mindkettőnk hitének vannak 
ellenségei, akik elpusztítanák a másikat. Úgy tűnik, ahhoz, hogy béké-
ben élhessünk, a kettő közül választanunk kell az egyiket vagy a mási-~ 123 ~



kat. Az édesanyád ajánlott nekünk egy lehetőséget, egy helyet, ahol mi 
mindketten úgy imádhatjuk az Istent, ahogyan szeretnénk, és nem úgy, 
ahogyan valaki más mondja meg nekünk, hogy hogyan kell tisztelnünk 
őt.

– Ilyen hely nem létezik a világon – válaszolta Fortune szomorú-
an.

– Ha Sir George Calvert megalapítja a kolóniáját, ahol lehetőség 
nyílik ilyen életet élni, te nem akarsz ott élni, drágám? Talán ez lesz az 
a hely, amelyet egész életünkben kerestünk.

– De hol lenne ez a hely? – kérdezte a lány a férfit.
Kieran megvonta a vállát.
– Nem vagyok biztos benne, de úgy gondolom, hogy talán a ten-

gerentúlon, az Újvilágban. Töltsük a nyarat itt Írországban, és szentel-
jük az időnket a szerelemnek, Fortune. Aztán amikor jön az ősz, elme-
gyünk  Angliába  a  szüleiddel.  Találkozunk  Sir  George-dzsal,  és  akkor 
majd meglátjuk, hogy mit mond arról a csodálatos világról, amelyet lét-
re akar hozni, és ahol mindenki szabadon tisztelheti az Istent, ahogy 
neki tetszik.

– És mikor házasodunk össze? – Fortune csak nem tágított.
– Remélhetőleg mielőtt elmegyünk Angliába – válaszolta a férfi. – 

A szüleid nincsenek ellenünk, drágám. Egyszerűen csak biztosak akar-
nak lenni abban, hogy igazán szeretjük egymást. Úgy látom a legjobb-
nak, ha türelmes leszek, és neked is ezt tanácsolom. Nézd, Michael már 
itt is van a lovainkkal. Gyere, szerelmem, lovagoljunk ki oda a hegyek 
közé, ahol először találkoztunk.

Együtt lovagoltak lassan végig a falun, aztán versenyre keltek a 
mezőn, és a juhok szétszaladtak előlük. Fortune vidáman nevetett, a 
hegyek visszhangozták a hangját, a szél tovarepítette a kacagását. Vé-
gül felértek ahhoz a hegyhez, ahol először találkoztak. Alattuk a tenger-
öböl kék színben pompázott,  és beolvadt a kékeszöld hegyek homá-
lyos, ködös, párás nyugati karéjába.

– Ez gyönyörű – mondta a lány –, de sajnos nem az otthonunk. – 
Levette a köpenyét és leterítette a fűre, majd leült.

– Nem – értett egyet vele a férfi, és letelepedett a lány mellé. – 
Számtalanszor  néztem le  ezekről  a  hegyekről,  és  sohasem  éreztem, ~ 124 ~



hogy ide tartoznék. – Kieran átkarolta Fortune-t, és lehúzta maga mellé 
a földre, aztán felé fordult és megcsókolta, először gyengéden, majd 
utána annál szenvedélyesebben.

Milyen különös,  gondolta  Fortune,  egyáltalán  nem érezte  úgy, 
hogy meg kellene ütnie a férfit. A kezét Kieran nyaka köré fonta, és kö-
zelebb húzta magához, érezte, ahogy a melle a férfi kemény mellkasá-
hoz ér. Ez egy igazi csók volt! Legnagyobb meglepetésére teljesen ter-
mészetesnek tűnt a számára, annak ellenére, hogy mindeddig nem vol-
tak tapasztalatai ezen a téren. Szájuk egyre erősebben tapadt a mási-
kéra, míg már elválaszthatatlannak tűntek. A férfi  a nyelve hegyével 
körülsimogatta a lány ajkát.  Ez csodálatos  érzés volt!  Fortune-t  sem 
kellett félteni, mert ő is merészen kinyújtotta a nyelvét, és megérintet-
te vele a férfiét. Olyan érzést váltott ki belőle ez a szenvedélyes csóko-
lózás, mintha villám járta volna át a testét.

Kieran felemelte a fejét, és mosolyogva tekintett le rá. Aztán visz-
szafeküdt a hátára, és az eget kémlelte. Érezte, hogy férfiassága mind 
erősebben kívánja a lányt. A lány nem tudta, hogy most mi fog történni 
vele és a férfival. Kieran pedig azon morfondírozott, vajon a lány med-
dig hajlandó engedni az ő akaratának. Ekkor a férfi az oldalára fordult,  
szembe Fortune-nal, és a könyökére támaszkodott. A másik kezével pe-
dig elkezdte kigombolni a lány kabátján az ezüstgombokat.

Fortune félig csukott szemmel nézte a férfit, a szíve gyorsabban 
kezdett verni, amikor Kieran az utolsó gombot is kigombolta. Aztán las-
san, nagyon finoman megérintette a lány domborodó mellét. Fortune 
hangosan felsóhajtott, kékeszöld szeme kitágult az izgalomtól, mely át-
járta egész testét. Milyen messze merészkedik el  a férfi? – kérdezte 
magában idegesen. Engedjen meg neki többet is? És vajon hallgatna-e 
rá, ha azt mondaná neki, hogy elég, ennyit és nem többet.

A férfi ujjai ekkor már a lány selyemingének a csipkéjével játsza-
doztak. Hamarosan levette róla az inget is. Ezután az alsóing pántlikáit 
bontogatta. Kieran és Fortune tekintete találkozott, a lány olvasott a 
férfi gondolataiban, aki némán a lány engedélyét kérte, hogy tovább 
vetkőztethesse  őt.  Fortune  egy  kissé  előrehajolt,  és  könnyű  csókot 
adott a férfinak.
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A lány úgy érezte, hogy a teste ólomból van. Meg sem bírt moz-
dulni. Nem tudott nemet mondani a férfinak. Ő is azt akarta, hogy ki-
nyissa az ingét. Azt akarta, hogy megérintse a mellét. Egyszer, amikor 
még kislány volt, látta az édesanyját a szeretőjével, Henry Stuart her-
ceggel,  amint  a  férfi  megérintette  Jasmine  meztelen  mellét.  Az  az 
öröm, amelyet mindkettőjük arcán látott, és az édesanyja őszinte, ken-
dőzetlen érzéki boldogsága megmaradt Fortune emlékezetében egész 
életében. Ő is meg akarta ismerni ezt a gyönyört. Felsóhajtott, és be-
hunyta a szemét.

A lány egyetlen szót sem szólt, és ezzel bátorította a férfit. Kieran 
ujjai  feltépték a finom anyagból  készült  ing szalagjait,  és  felbukkant 
Fortune meztelen melle. Csaknem hangosan felnyögött az őszinte cso-
dálattól, mert Fortune olyan gyönyörű volt, a teste annyira tökéletesen 
formás. A melle kicsiny volt és kerek, mellbimbója olyan, mint egy fi-
nom, friss krém a tetején. Kieran nem tudott a kezének parancsolni, és 
gyengéden megfogta Fortune egyik mellét.

Fortune szeme felpattant, és mereven nézte a férfi kezét. A sze-
me ismét kitágult.

Kieran megint rámosolygott. A lány olyan heves és tüzes vérmér-
sékletű volt, ugyanakkor annyira ártatlan és tapasztalatlan, ami mind-
kettőjüket meglepte. A férfi még mindig nem tudott uralkodni magán, 
mert a lány túlságosan vonzó volt. Az arcát a lány mellére fektette, és 
hallotta izgatott, vad szívverését.

– Bocsáss meg nekem, drágám – mondta halkan –, de nem tud-
tam uralkodni magamon. – Olyan vonzó és csinos volt. Olyan átkozot-
tul érzéki!

A lány megérintette a férfi fejét, és gyengéden megsimogatta a 
sűrű haját. Mindez olyan természetesnek hatott, még akkor is, ha For-
tune egy kissé ijedt volt is. Kieran szerette őt. Nem okozott volna neki 
fájdalmat, nem sértette volna meg. A szenvedély, ahogy az anyja figyel-
meztette, hatalmas erő volt. Ő pedig még csak most kezdte mindazt 
megízlelni és felfogni, hogy az anyja mire is gondolt, amikor erre intet-
te őt.

– Szeretlek, Kieran Devers – mondta Fortune.
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– Én is szeretlek téged, báránykám – válaszolta Kieran. Volt vala-
mi a férfi pillantásában, amit a lány nem értett.

– Mi van veled? – kérdezte Fortune.
– Nem szoktam játszadozni a szerelemmel, Fortune – felelte Kie-

ran őszintén. – Elemészt a vágy utánad.
– Ó! – Fortune hangját alig lehetett hallani. Éppen elég okos volt 

ahhoz, hogy pontosan tudja, mire gondol a férfi. Összehúzta magán az 
alsóinget, összekötötte a szalagokat rajta. Aztán a selyemblúz követke-
zett. Végül magára öltötte a kabátját is, és begombolkozott.

– Veszélyes játék a szerelem, Kieran, igaz? – kérdezte félig sut-
togva.

Válaszul a férfi megfogta a lány kezét, és a bricseszére helyezte.
– Igen – értett egyet vele Kieran –, bizony veszélyes lehet.
A lány ujjai alatt kemény és hosszú tagot érzett, amely szinte for-

ró volt,  és az érintésére erősen lüktetni kezdett. Fortune csodálattal 
nézett Kieranra.

– Nagyszerű a férfiasságod – jegyezte meg elismerőleg. – Egy na-
pon nagy örömben részesítesz vele.

A férfi felnevetett, és ezzel feloldódott a köztük levő feszült han-
gulat. Az iménti megjegyzés olyan szokatlan volt egy szűztől, hogy erre 
igazán nem számított még Fórumétól sem.

– Igen – biztosította a lányt a férfi. – Nagy gyönyörűséget fogok 
okozni neked, barikám. Most pedig vidd innen a kezedet rólam, mielőtt 
szétrobbanok az irántad való vágyakozástól.

A lány évődve meglegyintette a férfi arcát.
– Nem én akartam odatenni a kezemet, sir. Ön volt az, aki büsz-

kélkedni akart vele – mondta, aztán elvette a kezét Kieran férfiasságá-
ról. – Legközelebb én foglak mezítelenül méregetni, úgy, ahogy te tet-
ted az én mellemmel ma. Kölcsönkenyér visszajár!

Kieran  nevetve  fogta  meg  újra  a  lány  kezét,  amellyel  Fortune 
férfiúi ékességét érintette az imént, és megcsókolta, először a kézfején, 
majd a tenyerét is csókkal illette.

– El kell  hogy náspángoljalak, szívem, hogy rendesen viselkedj? 
Te vagy a legilletlenebb, szabad szájú fiatal nő, akivel valaha találkoz-
tam. ~ 127 ~



– Megüthetsz, ha ez mindkettőnknek örömet okoz – vágott vissza 
Fortune merészen.

Kieran felvonta a szemöldökét. Ennek a lánynak fogalma sincs ar-
ról,  hogy miket beszél, gondolta magában. Jóízűen felnevetett, majd 
talpra ugrott, és sebtében a lovak után nézett. Az állatok a közelben le-
geltek, a férfi magához hívta őket.

– Repül az idő, drágám, alighanem itt az ideje, hogy hazalovagol-
junk. A szüleid nyilván nem tudják, hogy hova tűntél, és attól tartok, 
Maguire rám küldi a kutyákat, ha gyanút fog, és azt feltételezi rólam, 
hogy elcsábítottalak vagy tiszteletlenül viselkedtem veled. – Kieran fel-
segítette a lányt a lova hátára, és erőt kellett vennie magán, hogy ne 
érintse meg Fortune vonzó, kerek csípőjét, miközben a lány felugrott a 
nyeregbe.

Lassan poroszkáltak hazafelé, pedig felhők gyülekeztek az égen. 
Egy kisebb mennydörgés hangjára a lovak megugrottak, és sietősebbre 
vették a tempót. Mire beértek Erne Rock udvarába, addigra eleredt az 
eső. Egyetlen istállófiú sem volt a környéken, így egyenesen belovagol-
tak az istállóba. Leugrottak a nyeregből, és az állataikat bevezették a 
bokszaikba. Lenyergelték a lovaikat, és a gyeplőt is eltávolították róluk. 
Fortune megragadta Thunder keféjét, és elkezdte csutakolni a lovát. A 
ló jólesően szuszogott, és kissé táncolt, miközben a lány tisztogatta. Ki-
eran a lányon legeltette a szemét, s közben mosolygott. Majd mindkét 
ló vályújába egy jó adag zabot öntött.

Amikor Fortune befejezte a lova tisztogatását, visszaakasztotta a 
kefét a helyére, majd kijött a bokszból és óvatosan becsukta az ajtaját.

– Fogalmam sincs, hogy hol lehet Michael – bosszankodott. Kiné-
zett az istálló nyitott ajtaján. Úgy esett, mintha dézsából öntenék.

– Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha itt maradunk addig, amíg az 
eső le nem csendesedik, vagy teljesen el nem áll. – Szemérmes pillan-
tást vetett Kieranra. – Mivel üssük agyon az időt, amíg így zuhog?

A férfi komiszul felnevetett.
– Te aztán tényleg megéred a pénzedet! – mondta a lánynak, mi-

közben az istálló falának szorította Fortune-t. A testük összeért, a férfi 
csaknem körülfonta a lány testét a sajátjával, miközben hatalmas te-
nyerével a lány csípőjét simogatta.~ 128 ~



– Mit szeretnél  csinálni,  drágám? – kérdezte,  és  rákacsintott  a 
lányra.

Fortune elbűvölten nézett vissza a férfira. Delejes erővel hatottak 
rá a sötétzöld szemek, amelyek az arcát csodálták. Az erős, inas ujjak, 
amelyek erősen megragadták a csípőjét. És szinte teljesen elveszítette 
az önuralmát, hatalmába kerítette a vágy, hogy ott azonnal szeretkez-
zen a férfival. Aztán hallotta, amint azt mondja Kierannak, szinte ön-
kéntelenül:

– Érezni akarom a férfiasságodat, Kieran, amint behatol a testem-
be. Érezni akarom, hogy milyen kemény, forró és vágyteli.

– Jézusom! – kiáltott fel a férfi.
– Megdöbbent, amit mondok, ugye, mert szűz vagyok, és a szü-

zeknek nem kellene így beszélniük. Csakhogy az édesanyám egy herceg 
szeretője volt. A mostohaapám pedig nem szégyelli kimutatni szenve-
délyes szerelmét az anyám iránt. És ezenfelül, Kieran Devers, van sze-
mem, hogy lássak, és van fülem, hogy halljak. Tisztában vagyok vele, 
hogy mi történik egy férfi és egy nő között. Azt akarom, hogy köztünk is 
megtörténjen az a dolog. Lehet, hogy túlságosan merésznek tűnök. Ó, 
igen, az vagyok, de odavagyok érted, és azt akarom, hogy feleségül ve-
gyél – az arca kipirult a merészségtől.

Kieran megcsókolta Fortune-t. Nem tudta, hogy ilyen őszinte sza-
vak hallatán mit is kellene tennie. A lány semmi olyasmit nem mondott 
neki, amire ő maga nem gondolt.

Ő nem kevésbé akarta magáévá tenni a lányt, mint amennyire a 
lány akart szeretkezni vele. Kieran a lány arcát két hatalmas tenyerébe 
fogta. A szájával a vágytól felajzva mohón csókolni kezdte a lány finom, 
selymes bőrét, külön-külön megérintve a száját, az orrát, a szemét, a 
homlokát és az orcáit. A lány ruházata átvette a friss szalma és a pom-
pás állata illatát. Kedvese közelsége csak még jobban felkorbácsolta a 
férfi vágyait. Azt akarta, hogy ez a pillanat örökké tartson. Nem így tör-
tént.

Rory Maguire hangja szakította félbe szerelmes ábrándozásukat.
– Az édesanyja küldött, nézzem meg, vajon hol lehet ön, mylady 

Fortune.
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A lány kinyitotta a szemét, és elmosolyodott, amint Kieran elkap-
ta a kezét szív alakú, bájos arcáról. Aztán Maguire mögött kipillantott a 
nyitott istállóajtón keresztül a szabadba.

– Ah, már nem esik – jegyezte meg közönyösen. – Vártuk, hogy 
végre elálljon az eső, Rory.

– És  közben  kellemesen  elfoglalták  magukat.  Láttam  mindent, 
amit ez alatt a türelmetlen várakozás alatt csináltak – felelte az intéző 
szárazon. – Az asszonyomnak az a kívánsága, hogy ön maradjon Erne 
Rockban a házasságkötésig, Kieran. Mit gondol, képes lesz visszafogni 
magát, és úgy viselkedni, ahogy illik? Az igazat megvallva azt hiszem, ez 
a  legjobb hely  az  ön  számára  az  elkövetkező hetekre  –  itt  legalább 
mindvégig önön tarthatjuk a szemünket.

– Nem vagyok már tizenhat éves ostoba fruska! – kelt ki magából 
élesen Fortune.

– Nem, ön kétségkívül nem az, ami egyúttal  azt is jelenti, hogy 
nem kellene nyilvánosan szeretkeznie ott, ahol minden szolga láthatja, 
és aztán kedvükre pletykálhatnak róla – foglalta össze intelmeit tömö-
ren Rory. – Legközelebb, lányom, próbáljon meg egy kicsit diszkrétebb 
lenni. Ezzel a jóképű gazemberrel folytatott indiszkrét viszonyát alapo-
san ki fogják forgatni és színezni, mire a híre eljut Lisnaskeába. És ön el-
hiheti  nekem, ha én mondom, hogy  pikáns  részleteket  szőnek bele, 
mire Lady Devers fülébe jut a dolog. Valószínűleg nem lenne boldog, ha 
úgy hallaná vissza őket, különösképpen arra való tekintettel, hogy ön 
hozzá akar menni feleségül annak az asszonynak a mostohafiához, hol-
ott korábban kikosarazta a fiát. Lady Devers – amilyen jó keresztény 
őkelme – bizonyára azonnal bosszúra és súlyos elégtételre gondolna.

– Mama hozzájárulhatna a házasságunkhoz – vágott vissza Fortu-
ne talpraesetten. – Akkor nem keverednénk semmilyen ádáz pletyká-
ba.

– Az ön édesanyja rendkívül bölcs asszony. Egyébként pedig mi-
ért jelentene bármilyen veszélyt a várakozás, ha őszintén szeretik egy-
mást? – szegezte Fortune-nak a kérdést Rory.

Fortune ennek hallatán felvágta a fejét: ez a mozdulat különös 
módon ismerős volt az intézőnek.
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– A veszélynek a hasam van kitéve, ha mama túlságosan sokáig 
várakoztat engem az esküvővel! – Azzal a fiatal lány kirohant az istálló-
ból, és felfutott a kastélyba vezető lépcsőn.

Kieran Devers megadóan emelte fel a kezét.
– Nem fogom elcsábítani a kisasszonyt – ígérte meg a nála jóval 

idősebb férfinak.
– Az lehet, de hogy ő mindent megtesz, hogy elcsábítsa önt, az 

biztos – mondta Maguire fejcsóválva. – Van nekem egy húgom, Aoife, 
aki pontosan ugyanolyan önfejű, mint Lady Fortune. Azt ajánlom, hogy 
legyen nagyon elővigyázatos,  Kieran Devers.  Ellenkező esetben azon 
kapja magát, hogy ez a komisz nőszemély a hátára fekteti és meglova-
golja. Lehet, hogy szűz még, de ugyanakkor néha úgy viselkedik, akár 
egy szégyentelen szajha.

A két férfi elvált egymástól. Kieran Devers felment a kastélyba, 
Rory pedig, miután kiment az istállóból, elsétált a kapusházig, amelyet 
Jasmine adott neki évekkel ezelőtt. Az intéző nem használta ezt a házat 
mindaddig, amíg úrnője vissza nem tért Erne Rockba. A ház azonban 
már régóta be volt bútorozva azokkal a bútorokkal, amelyek valaha a 
családjáé voltak és kedvesek voltak a szívének. Bride Duffy tisztán tar-
totta a házat, és rendszeresen átszellőztette, hogy minden rendben le-
gyen, ha egyszer szüksége lenne rá az intézőnek. Amint Rory Maguire 
belépett a házba, és megpillantotta az ismerős berendezési tárgyakat, 
nyomban elfogta a nosztalgia. Felment a tető alatti manzárdszobába, 
és egy régi útiládából előhúzott egy szögletes, kőrisfából készült do-
bozt, amelynek a széleit ezüstpánt fogta össze. Magához vette a do-
bozt és lehozta, majd bement a ház első emeletén levő nappalijába. Az 
egyik szolga már be is fűtött a kandallóba, amelyben pattogva égtek a 
fahasábok, hogy az esti hűs, párás levegőt felmelegítsék. Rory a kandal-
ló melletti karosszékbe telepedett, és letette az asztalra a dobozt. Töl-
tött magának egy kisebb adag whiskyt. Amikor kényelmesen elhelyez-
kedett, hosszan kortyolgatta a jóféle italt, majd az asztalra helyezte a 
poharát, és a dobozért nyúlt. Évek óta elő sem vette, és ki sem nyitotta 
ezt  a bizonyos  ládikát.  A családtagjainak  a miniatúráit  őrizte  benne. 
Amint felnyitotta a dobozt, és a képeket nézegette, egyre szomorúbb 
lett, mert Rory Maguire-t arra a régmúlt időre emlékeztették a kis fest-~ 131 ~



mények,  amikor  még az  ő birtokukban volt  Erne Rock  és  Maguire’s 
Ford. Hosszú évszázadokon keresztül a legerősebb Maguire-ek kezén 
volt ez a föld.

Amikor  a  klán  vezetője,  Conor  Maguire  elhagyta  Írországot  az 
északi vidék grófjaival együtt több mint húsz esztendeje, Rory Maguire 
édesapja, édesanyja, öccse és három lánytestvére, valamint a családjuk 
követte őt. Ő volt az egyetlen, aki nem ment el, mert nem akarta a 
védtelen népet  az  angolok  hatalmaskodásainak  kitenni.  Isten  áldása 
vagy éppen ördögi szerencse volt, hogy az új angol tulajdonos Jasmine 
Lindley lett, Westleigh márkinője, aki bár ismerte a családja származá-
sát és történetét, megtette őt az új birtoka intézőjének.

Így maradhatott Rory Maguire az otthonában. Sokan túlságosan 
büszkék lettek volna ahhoz, hogy úgy megalázkodjanak, mint ő tette. 
Rory azonban meg volt győződve arról, hogy helyesen cselekedett. A 
szüleit Franciaországban temették el, távol a szülőföldjüktől. Hogy mi 
történhetett  a  lánytestvéreivel  és  a  családjukkal,  arról  fogalma sem 
volt. Öccse, Conan Oroszországba ment, és a cári birodalmi hadsereg 
tisztje lett. Tíz évvel ezelőtt hallott róla valamit. Azóta akár meg is hal-
hatott. Ez a doboz a miniatúrákkal volt minden, ami a családjából meg-
maradt neki.

Lassan felnyitotta a doboz fedelét. Hét ovális miniatúra volt ben-
ne, mindegyiket recés, bársonnyal szegélyezett keretbe foglalták. Rory 
elmosolyodott, amint édesapja arcképét nézte, mert akkor eszmélt rá, 
hogy ő pont úgy néz ki, mint az édesapja, bár mindaddig, amíg fiatal  
volt, ezt nem vette észre. Aztán az édesanyja arcképét fogta a kezébe, 
akinek nemes metszésű, hosszú orra és gyönyörű kék szeme volt. Az-
tán a saját portréja következett, ő akkor tizennyolc éves volt, majd Co-
nané, a második fiúé, tizennégy évesen. Myrna nővére volt a legidő-
sebb valamennyi testvére közül, a képen huszonegy éves volt. Aoifét ti-
zenhat évesen örökítette meg a festő, Fionulát pedig tizenkét évesen. 
Azok voltak a boldog idők, gondolta szomorúan, miközben arra készült, 
hogy becsukja a dobozt.

Aztán hirtelen Aoife arcképére tévedt a tekintete. A művész egy 
jellemző mozdulatában örökítette meg a lányt – türelmetlen és büszke 
fejtartással. Ezt a mozdulatot hosszú évek óta nem látta Rory... mind a  ~ 132 ~



mai napig. Rory újra kivette a miniatúrát a dobozból, és letörölte a fi-
nom porréteget róla. Döbbenten nézte a húga portréját, aki a képről 
szembenézett vele. Ez a kép Fortune Lindley arcképe is lehetett volna. 
Mindeddig azonban nem jött rá erre az azonosságra, pedig a két arc 
közötti rendkívüli hasonlóság nyilvánvaló volt.

A férfi whiskysserlege után nyúlt, és a maradék italt egy hajtásra 
kiitta belőle. Úgy érezte magát, mintha hatalmas ütést mértek volna rá. 
Hogyan lehetséges ez? Hogy lehet az, hogy Lady Fortune Lindley és a 
húga, Aoife arca szinte egy és ugyanaz minden vonásában? Ugyanaz a 
mozdulat. Ugyanaz az aranyvörös haj, amelyet a családban csak ő és 
Aoife mondhatott a magáénak.  Bolond! – mondta egy gúnyos hang a 
bensejében. Hiszen nagyon is jól tudod a választ a kérdésedre. Nem 
szeretkeztél Jasmine Lindleyvel oly sok évvel ezelőtt?  Fortune a te lá-
nyod!

Rory Maguire felsóhajtott, mintha sebesülés érte volna. Gondo-
latban visszapörgette az idő kerekét huszonegy évvel ezelőttre. West-
leigh márkiját megölték. A felesége önkívületi állapotba esett, amely-
ből nem tudták magához téríteni. Egyre csak a férjéért kiáltott, hogy 
még egyetlenegyszer szeretkezzen vele. Tulajdonképpen már olyan sú-
lyos állapotban volt, hogy szinte haldoklott, állapította meg Adáli és a 
pap. Elküldték érte, hogy jöjjön és szeretkezzen az eszelős, félrebeszélő 
asszonnyal, abban a reményben, hogy így sikerül visszahozni őt az esz-
méletvesztős és halál közeli állapotból. Rory az első pillanattól titkon 
szerelemre gyúlt  úrnője  iránt,  de  soha nem gondolta,  hogy  egyszer 
majd szeretkezni fog vele.

Rory Maguire emlékezett arra, hogy szinte sokkolta őt az a kérés, 
amelyet hozzá intéztek. Különösen a pap sürgette őt, és ez volt számá-
ra szinte felfoghatatlan, mert Adáli idegennek számított, így neki meg 
lehetett bocsátani ezt a viselkedést. Ugyanakkor azt is meg kell valla-
nia, hogy nem tudta visszautasítani a lehetőséget, amelyet felkínáltak 
neki, hogy szeretkezzen az úrnőjével, még akkor is, ha az asszonynak 
fogalma sem volt, hogy mi történik vele. Adálinak és a papnak nem kel-
lett sokáig győzködniük őt, ezt be kell vallania. Ha az asszony életben 
marad,  akkor meg kell  tartania a titkot,  hogy ő szeretkezett  vele és 
nem a férje, de akkor csak így tudták megmenteni. Ha pedig az úrnő ~ 133 ~



meghal, akkor neki is meg kell halnia. Miután megtette, amit kértek tő-
le, kisurrant a hálószobából, vissza a magány árnyékába. Jasmine azon-
ban életben maradt, másnap reggelre magához tért. Néhány hét múlva 
felfedezte, hogy várandós,  és mindenki azt  állította,  illetve meg volt 
győződve, hogy a gyermek Rowan Lindleyé, akivel a halála előtti éjsza-
kán szeretkezett,  és aki  mintegy utolsó ajándékként adta neki  ezt  a 
harmadik gyermeket a halála előtti éjszakán.

Csakhogy Fortune nem Rowan Lindley gyermeke volt. Ő Rory Ma-
guire lánya volt. Ki tudott még erről a dologról? Vajon Jasmine tudott-e 
róla? Nem! Ő semmit sem tudott erről, mert sosem volt tudatában an-
nak, hogy neki mi volt a szerepe az élete megmentésében. Adáli tudja. 
Annak a hindu szolgának átkozottul éles a szeme, mindent észrevesz, 
előtte semmi nem marad titokban. És Cullen atya? Igen, valószínűleg ő 
is tud a dologról. És ők ennyi év után is megőrizték a titkot. És ő pedig 
nem jött volna rá sosem, ha ezen a napon nem érzi valami miatt úgy, 
hogy meg kell néznie a családi arcképeket. És most, hogy feltárult előt-
te a titok, vajon mihez kezdjen vele? Zsebre tette Aoife arcképét, mi-
előtt becsukta a dobozt és a helyére tette. Kétségbeesetten simította 
hátra a haját. Most mit tegyen?

Egy szolgálólány lépett be a szobájába, kezében asztalkendővel 
letakart tálca volt.

– Adáli úrfi küldi önnek a vacsorát, mylord, mivel ön nem fáradt 
át a hallba estebédre. Azt kérdezted, hogy jól van-e? – A lány letette 
egy kis asztalra a tálcát, és levette róla az asztalkendőt.

– Mondd meg Adálinak, hogy nem érzem jól magam, és szeret-
ném látni őt, mielőtt nyugovóra térek – válaszolta Rory Maguire. – És 
Cullen atyát is szeretném látni. – Csak ekkor vette észre a szolgáló ré-
mült tekintetét. – Nem, gyermekem, nem vagyok a halálomon. Csak 
egy kicsit megviselt az időjárás. Szükségem lenne az atya tanácsára egy 
bizonyos dologban. Légy diszkrét, amint átadod neki az üzenetemet, 
mert szükségtelen felesleges bonyodalmakat okoznunk. – Azzal  ráka-
csintott a szolgálóra.

A lány pukedlit csinált előtte, majd kisietett a szobából. Rory a 
tálcára pillantott.  Pisztráng.  Néhány szelet marhahús.  Kenyér. Vaj és 
sajt. Egy edényben zöldbab. Csak szokásból evett, nem érezte az ételek ~ 134 ~



ízét. Whiskyt töltött magának, és fel is hajtotta az utolsó cseppig. Fá-
zott. Ez az átkozott hideg. Van egy lánya. Egy gyönyörű lánya, aki sze-
retett húgának a hasonmása. És ez a leány halálra rémülne, ha meg-
tudná, hogy nem Westleigh márkijának posztumusz gyermeke. A férfi 
felsóhajtott.  Huszonegy  éve  megtartotta  a  titkot  Jasmine  életének 
megmentésével  kapcsolatosan,  Rowan  Lindley  halálát  követően.  Ez 
nem volt számára könnyű, de megtette, elfeledte Jasmine-t, bár az asz-
szony titkon mindig is ott rejtőzködött a szívében.

Eddig is nagy teher nehezedett rá, de most még nagyobb teher 
nyomta a vállát. Ez nem volt más, mint hogy rájött Fortune igazi szár-
mazására. Hogyhogy nem ismert rá korábban? De hát Aoife olyan ré-
gen elment már, hogy elhomályosult a memóriája. Valamennyiük em-
lékezete megfakult. Rory Maguire visszavitte a miniatúrákat tartalmazó 
dobozt a manzárdszobába, mert túlságosan fájdalmas volt számára a 
régmúlt  boldog időkre  és  a  szerető  családjára  való visszaemlékezés, 
melyet aztán később elveszített. Velük mehetett volna, de ő megtagad-
ta, hogy elűzzék Ulsterből. Az a jelenet is az eszébe jutott, amikor édes-
anyja  és  a  lánytestvérei  szeméből  csak  úgy  záporoztak  a  könnyek, 
amint elhagyták Maguire’s Fordot.  Ezek az emlékek még most,  több 
mint húsz év múltán is szíven ütötték.

Ami azt illeti, ő egyáltalán nem értett egyet az északi vidék grófja-
ival, akik elmentek, elhagyták a földjüket, és magára hagyták a rajta élő 
népet, mert több embert kényszerítettek maradásra, mint amennyi el-
hagyhatta a vidéket. Úgy gondolta, hogy a grófok rendkívül önző mó-
don viselkedtek. Emlékezett arra is, hogyan vitatkozott az édesapjával, 
akinek  lojalitása  sokkal  nagyobb volt  a  cousinjához,  Conor  Maguire-
hez, mint a saját népéhez. Csak édesanyja közbeavatkozása akadályoz-
ta meg, hogy ne menjenek egymásnak, és ne kerüljön sor verekedésre 
közöttük. Végül, természetesen, az édesapja akarata kerekedett felül. 
A családja elhagyta Ulstert a grófokkal együtt, de Rory Maguire itt ma-
radt, hogy amennyire csak módjában áll,  védelmezze Maguire’s Ford 
népét. Tulajdonképpen csodálatos dolog volt, amit tett, de ennek az 
volt az ára, hogy le kellett mondania a családjáról.  Soha nem nősült 
meg, mert beleszeretett Jasmine-ba, és ezután már nem akadt számára 
nő, aki megfelelt volna neki. Úrnője természetesen soha nem nyert tu-~ 135 ~



domást arról, hogy milyen szenvedélyesen szereti is őt Rory. És most 
pedig hirtelen családja lett; de hogyan is hozakodhatna elő azzal, hogy 
ő Fortune apja, és közben ne okozzon mind az édesanyjának, mind pe-
dig a saját lányának, Fortune-nak elviselhetetlen fájdalmat?

A szolgálólány visszatért, hogy elvigye a tálcát.
– Mind Adáli, mind pedig a pap hamarosan megérkezik, mylord. 

Valóban  nincs  semmi  baja?  Úrnője  mondta,  hogy  tudakoljam  meg, 
hogy érzi magát.

– Csak egy kis gyomorfájás gyötör. Holnapra rendbe jövök – vála-
szolta mosolyogva az intéző.

– Megmondom az asszonyomnak – válaszolta a lány, majd felvet-
te a tálcát, és újra egyedül hagyta a férfit.

Nem sokáig maradt azonban egyedül, hamarosan Adáli és Cullen 
Butler lépett be a szobába, egymás után.

– Ön  beteg  –  mondta  a  pap.  –  A  szolgálólány  legalábbis  ezt 
mondta a cousinomnak.

– Az én betegségem a lelkemben lakozik, Cullen Butler – válaszol-
ta Rory. Benyúlt a zsebébe, és elővette az ovális miniatúrát, majd átad-
ta a papnak.

Cullen Butler rápillantott a kis festményre, és nem tulajdonított 
neki különösebb jelentőséget. Majd azt kérdezte az intézőtől:

– Honnan szerezte Fortune-ról ezt a bájos miniatúrát?  –  Ezután 
odaadta a képet Adálinak.

A komornyik alaposan megnézte a kis festményt, és azonnal rá-
vágta:

– Ez nem Lady Fortune, atyám. Nem vette észre, hogy ez a hölgy 
nem viseli a hercegnő anyajegyét a bal orrlyuka alatt és a felső ajka fe-
lett? – Egyenesen az ír férfi szemébe nézett: – Ki ez a hölgy?

– A húgom, Aoife – válaszolta Rory Maguire.
– Természetesen – jegyezte meg Adáli halkan. – A hasonlatosság 

valóban káprázatos, mylord Maguire. Mindketten gyönyörűek.
– Ön tudja? – szegezte Rory a kérdést Adálinak, hangjában vádló 

hangsúllyal.
– Tudom – válaszolta Adáli.
– És ön, atyám? Ön is tudja? – Rory hangja keményen dörgött.~ 136 ~



– Tudtam – ismerte el a pap –, Isten bocsássa meg nekünk, vala-
mennyiünknek, Rory Maguire.

– De ő nem tudja?
– Hogyan is tudhatná? – válaszolta neki Adáli. – Semmit sem tud 

arról, hogy mi történt önök között azon az éjszakán. Következésképpen 
nem tudja az igazat az ön lányának a származásáról sem. És ön sem 
szerzett volna tudomást róla, ha nem találja meg ezt a miniatúrát a hú-
gáról.

– Hogyan voltak képesek titokban tartani előttem ezt a dolgot?! 
Hogyhogy nem mondták meg nekem, hogy van egy lányom? – követe-
lőzött bőszülten Rory Maguire a két megszégyenült ember előtt. Az in-
téző szemében nagy fájdalom tükröződött, és a szeme megtelt köny-
nyel.

Cullen Butler porig sújtva állt előtte, de Adáli sokkal gyakorlatia-
sabban és ésszerűbben állt hozzá a dologhoz, mint a bűntudattól szen-
vedő pap.

– És ha mi megmondjuk önnek, Rory Maguire – mondta Adáli –, 
akkor  mit  tett  volna?  Pontosabban  fogalmazva,  mit  tehetett  volna? 
Semmit. Ugyan ki lett volna, aki hitelt ad az ön történetének azzal kap-
csolatban, hogy hogyan fogant mylady Fortune? Ha kipattant volna az 
igazság a leánygyermek fogantatását illetően, ez az úrnőmre szégyent 
hozott volna, és Lady Fortune pedig fattyúvá lett volna. Lady Fortune 
életében önnek soha semmilyen körülmények között  nem lett  volna 
helye, mylord Maguire. Csupán négy ember tudta, mi történt huszon-
egy évvel ezelőtt. Madame Skye rájött a dologra, és megkérdezett en-
gem. Én nem hazudtam neki. Ő már hét éve halott, és immár csak hár-
man maradtunk, akik tudunk a dologról. Amit ön tett, nemes cseleke-
det volt, mylord Maguire, és pont azért választottam önt akkor, mert 
tudtam, hogy szereti úrnőmet. Nem éreztem bűntudatot akkor, aho-
gyan önnek sem kell szégyenkeznie.

Nem gondoltam, hogy Lady Fortune felnőttként olyan lesz, ami-
lyen most, hogy ennyire fog hasonlítani önre. Amellett azt reméltem, 
hogy soha nem tér vissza ide, és sohasem találkozik önnel. Csakhogy 
úrnőm úgy döntött néhány évvel ezelőtt, hogy ennek a leányának ado-
mányozza  Maguire’s  Fordot  hozományul.  Jómagam  nem  szólhattam ~ 137 ~



bele abba, hogy ő ebben a kérdésben hogyan dönt, és csak a szeren-
csétlen véletlennek tudható be, hogy ön felfedezte az igazságot. Szív-
ből  sajnálom  önt,  mylord  Maguire.  Mostantól  még  nehezebb  teher 
nyomja majd a lelkét, mint eddig bármikor is, de tűrjön csendben, mert 
különben a saját  kezemmel végzek  önnel.  Nem fogom megengedni, 
hogy bárki megsértse az úrnőm vagy pedig a gyermekének az érdekeit. 
Mi hamarosan visszatérünk Angliába, és akkor pont kerül ennek a do-
lognak a végére.

– Ó, igen – mondta csendesen Rory –, számomra nem marad más 
választás, mint hogy sóvárogjak a lányom után, aki még csak nem is 
tudja, hogy én vagyok az apja. Csakhogy ezzel én nem elégszem meg, 
Adáli, ezzel még korántsem teszünk pontot a dolog végére. Nem vár-
hatják tőlem ezek után, hogy úgy tegyek, mintha mi sem történt volna. 
Ami a jövőt illeti, ragaszkodom hozzá, hogy egy évben kétszer ön leve-
let küldjön nekem, amelyben beszámol a lányom sorsának alakulásá-
ról. Az adott körülmények között ez igazán elfogadható kompromisz-
szum.

– Egyetértek önnel – egyezett bele az intéző feltételeibe Adáli. A 
komornyik ésszerűen és gyakorlatiasan gondolkodó férfi  volt,  és úgy 
vélte, hogy az intéző ajánlata elejét veheti minden további felesleges 
incidensnek. – Kérem ugyanakkor, hogy vegye figyelembe, hogy az én 
értesüléseim és híreim nem lesznek első kézből valók, ha a lánya férj-
hez megy. Azt beszélik, hogy Lady Fortune és a fiatal Devers elmegy az 
Újvilágba egy kolóniába, ahol úgy tisztelhetik az Istent, ahogyan őnekik 
tetszik, és ahogyan ők választották. Nekem azokra a levelekre kell tá-
maszkodnom, amelyeket a lánya ír az anyjának, mylord Maguire.

– Rendben van – hangzott a válasz.
– Imádkozni fogok valamennyiünkért – mondta a pap –, különö-

sen önért, Rory. Meg tud nekem bocsátani?
– Ugyan  miért  kellene  megbocsátanom?  Ön  megmentett  saját 

magamtól, és attól tartok, hogy Adálinak teljesen igaza volt, amikor azt 
mondta, hogy nekem soha semmi közöm nem lehetett volna a lányom 
életéhez anélkül, hogy ne hoztam volna szégyent mind őreá, mind pe-
dig az édesanyjára.

– Akkor megegyeztünk? – kérdezte sürgetőleg Adáli.~ 138 ~



– Megegyeztünk – válaszolta Rory.
– És ha bármikor elfogná a melankólia vagy a szívfájdalom, my-

lord Maguire, keressen fel engem vagy az atyát. Rendben? – ajánlotta 
Adáli, és mosoly tűnt fel barna arcán.

– Igen,  így  lesz  –  egyezett  bele  Rory.  Igen,  úgy  teszek,  ahogy 
mondták, de abban nem akadályozhatnak meg, hogy kedvemre álmo-
dozzam arról, mi lehetett volna egy kis szerencsével, gondolta magá-
ban az ír férfi. Egész életemben távol volt tőlem a lányom, kivéve életé-
nek első két hónapját és a legutóbbi néhány hetet. Megragadom azt a 
kevés boldogságot, ami még megadatik nekem, mielőtt elmegy innen 
és újra elhagy engem, ezúttal immár örökre.

– Akkor visszamegyek a kastélyba – mondta Adáli, majd megfor-
dult, és magára hagyta a két férfit.

– Maradjon még egy kicsit, és igyon meg egy pohár whiskyt ve-
lem, Cullen Butler – javasolta Rory. – Úgy tűnik, jót tenne magának. Kü-
lönös tekintettel arra, hogy ez a történet jobban nyomja az ön lelkét, 
mint az enyémet vagy Adáliét. – Az intéző a másik karosszéket kínálta a 
papnak, amely szintén a kandalló mellett állt, és töltött neki egy pohár 
whiskyt,  és  a  kezébe  is  adta  az  atyának  az  ivóserleget.  –  Slanta! – 
mondta Rory, és jócskán ivott az italból.

– Slanta! – bólintott a pap, majd félig kiitta a pohara tartalmát.
Miután erőre kapott, azt kérdezte:
– Valóban belenyugodott a helyzetébe, Rory?
Maguire megvonta a vállát.
– Mi mást tehetnék, atyám? Istenemre mondom, amikor oly sok 

év után most először pillantottam meg Aoife arcképét, először azt hit-
tem, csak képzelődöm. Aztán eszméltem rá, hogy nem így van. Így vé-
gül is nem szakad meg az életem a halálommal. A lányomban és a csa-
ládjában én is tovább élek majd. Ez jobb sors, mint amit eddig bármikor 
is remélhettem magamnak, Cullen Butler.

– Igazán sajnálom, barátom – mondta a pap. – Az, hogy egy ilyen 
cselszövésbe kellett önt belerángatnunk, még ma is elborzaszt engem. 
Még akkor is, ha ez a cselszövés mentette meg a cousinom életét, bár 
ő  maga  mit  sem sejt  róla.  Emlékszem,  annak  idején megkérdeztem 
Skye nagynénémet, hogy lehet egy ilyen rossz és elítélendő cselekedet ~ 139 ~



mégis jó. Tudja, hogy mit válaszolt nekem? Hogy az egyház gyakran té-
ved. Továbbá azt is mondta, hogy azokat a törvényeket, amelyek betar-
tását oly nagyon szorgalmazzák,  illetve ragaszkodnak a megtartásuk-
hoz, az emberek alkották, és nem Isten. Az volt a véleménye, hogy ha 
az emberek inkább hallgatnának a józan eszükre, akkor egy jobb világ-
ban élhetnénk – a pap elmosolyodott az emlékek hatása alatt, majd új-
ra komolyra fordította a szót. – Csakhogy önt sérelem érte a mi csele-
kedetünk által, ezt nekem is be kell látnom, Rory. Azt gondoltam, hogy 
mindez már mögöttünk van, ahogyan lehetett volna is, ha nem keresi 
meg azokat a miniatúrákat. Most már azonban önnek diszkrécióval kell 
kezelnie  ezt  az  ügyet,  bár  tisztában vagyok  azzal,  hogy  ez  nem lesz 
könnyű az ön számára, már csak azért sem, mert Fortune amilyen fia-
tal, olyan akaratos is.

– Ilyen volt Aoife is – válaszolta Rory nevetve. – És most már azt 
is tudom, hogy honnan örökölte Fortune a lovakkal kapcsolatos szen-
vedélyét, hiszen az én húgomnak ugyanez volt a kedvenc időtöltése, és 
ahogy Fortune, ő is kitűnő lovas volt, bizony még nő létére is. Fortune 
nem az anyjára ütött, sokkal inkább egy akaratos, önfejű ír leányzó, at-
tól tartok.

– Majd  figyelmeztetem  a  cousinomat,  Jasmine-t,  hogy  jobban 
ügyeljen rá – jegyezte meg Cullen Butler.

– És persze én is figyelemmel fogom kísérni a lányomat  –  tette 
hozzá Rory. – Bizonyos szempontból jó és helyes a választása, ami a há-
zasságát  illeti,  bizonyos  szempontból  azonban  nem  túl  szerencsés. 
Azért, hogy Kieran Devers a választottja, Maguire’s Forddal fog fizetni 
érte. Semmiképpen sem akarom, hogy a felségárulás állandó fenyege-
tettségében éljen,  ami  pedig elkerülhetetlen,  ha Írországban marad. 
Mikor érkezik meg a birtokra a két fiatal Leslie fiú, hogy anyjuk adomá-
nyát átvegye?

– Jövő tavasszal – válaszolta a pap. – Jasmine azt mondta nekem, 
azt akarja elérni, hogy a király erősítse meg Maguire’s Ford birtokjogá-
ban a két gyermeket, hogy senki semmilyen módon el ne vitathassa és 
vehesse tőlük. Ami engem illet, én biztos vagyok benne, hogy Lady De-
vers már jó ideje szemet vetett erre a birtokra. Úgy képzelte, hogy For-
tune révén hozzájuthat, és bár hozzá kell tegyem, hogy William Devers ~ 140 ~



tulajdonképpen hozzá illő vőlegény lett volna, ugyanakkor féltem, hogy 
annak az asszonynak a hatása lerombolta volna minden esélyét a bol-
dog házasságnak a fia, az ifjú William és Fortune között. Hálát adha-
tunk az Istennek, hogy Fortune olyan bölcs volt, és előre látta annak 
veszélyét, mi lett volna, ha az anyósa az az asszony lett volna.

– Igen – értett egyet a pappal Rory –, de így is könnyen az ellen-
ségévé teheti Fortune azt  a nőszemélyt,  ha kiderül, hogy Kieran De-
verst választotta. Lady Jane aligha fogja könnyen megemészteni azt a 
sértést, hogy Fortune inkább a mostohafia mellett döntött, és nem az ő 
fiához megy feleségül.

– Azt sajnos nem lehet megoldani, hogy a kecske is jóllakjon és a 
káposzta is megmaradjon – jegyezte meg Cullen atya. – Lady Jane tar-
tott Fortune hatásától, ugyanakkor meg akarta szerezni a hozományát. 
Most aztán egyik sem lesz az övé, és az én cousinomnak biztosnak kell 
lennie abban, hogy ez a perszóna még ármánykodás útján sem teheti 
rá a kezét Maguire’s Fordra és Erne Rockra,  ha már törvényes úton 
nem juthatott hozzá.

– Remélem, igaza lesz – bizakodott Maguire –, csakhogy Jane De-
vers rendkívül erős akaratú és határozott, elszánt asszony, hiszen min-
denekelőtt angol.

Cullen Butler felnevetett.
– Nos, Rory, kedves barátom, még az angoloknak is van jó olda-

luk, még akkor is, ha az anyaszentegyház ezzel nem értene egyet.
– És egy napon én is békét nyerek az egyháztól – hangzott a ke-

mény válasz. – Nem árt, ha a szemünket a Devers családon tartjuk, ha 
visszatértek Angliából. Ne feledje, hogy a Leslie fiúk csak jövő tavasszal 
érkeznek ide, és még nagyon fiatalok. Méghozzá komolyan a Deversek 
körmére kell néznünk, nehogy az az asszony valami bajt keverjen.

– Majd mi ketten figyelünk rájuk, ön és én, barátom -helyeselt a 
pap.

– Mindketten ügyelni fogunk rájuk.
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Második rész

ULSTER ÉS ANGLIA
1630-1631

„Tudom, hogy mindenütt ott van a szerelem"
– Emily Dickinson
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Hetedik fejezet

Szent Iván-nap, június huszonnegyedike a május elseje és az aratási ün-
nep, augusztus elseje közötti ünnepnap volt. Ulsterben ebben az évben 
napsütötte hajnalokra ébredtek az emberek. Kieran Devers ezen a na-
pon Erne Rockból lovagolt át Mallow Courtba, mert meg akart bizonyo-
sodni arról, hogy tökéletesen folytak-e a munkák az édesapja birtokán 
a távollétében is. Legnagyobb meglepetésére Lady Colleen Kellyt talál-
ta a rezidenciájában.

– Mikor érkeztél? – kérdezte húgát, majd megpuszilta az arcán.
– Mama írt nekem Angliából, hogy jöjjek ide és ellenőrizzelek – 

mondta mosolyogva a húga. – Hol jártál, Kieran? Már három napja itt 
vagyok, és a szolgák roppant titokzatosak voltak. – Kieran húga csinos 
fiatal nő volt, fekete haja volt, mint a bátyjának és gyönyörű kék sze-
me. – Mama még mindig zokon veszi, hogy Lady Lindley visszautasítot-
ta Willyt, és már Emily Anne-nel való házasságát tervezi és készíti elő. 
Azt mondja, hogy Willy már beadta a derekát, ami persze azt jelenti, 
hogy az anyjának sikerült megtörnie az akaratát – mesélte a legújabb 
fejleményeket nevetve Colleen.  – Mondd csak,  Lady  Lindley tényleg 
olyan szörnyű, kiállhatatlan perszóna, ahogy anyám mondja?

– Fortune Lindley független,  akaratos,  intelligens,  okos és  gyö-
nyörű – válaszolta a bátyja. – Mellette William csak szenvedett volna, 
mert közötte és az anyja között őrlődött volna. Fortune elég okos ah-
hoz, hogy rögtön felismerte a helyzetet és kiadta az útját, de nagyon fi -
noman, mert nem egy kemény szívű nőszemély.

– Úgy tűnik, kitűnően ismered őt, kedves bátyám – jegyezte meg 
Colleen kedvesen, és közben kíváncsian méregette a fivérét.

– El akarom őt venni feleségül, Colleen – hangzott a meglepő vá-
lasz.

– Oh, Kieran! –  mondta Colleen nagyot sóhajtva, és a meglepe-
téstől a szívéhez kapott.

Kieran átkarolta a húga vállát.
– Tudom, Colleen, nagyon jól tudom. Fortune és én jókora meg-

lepetést okoztunk. Erre senki nem gondolt.  Szerelmesek lettünk egy-~ 143 ~



másba. Sem Lady Jane, sem pedig Willy nem fogja nekünk megbocsáta-
ni a vakmerőségünket, de ez a helyzet. A szív útjai kifürkészhetetlenek, 
miként a legnagyobb meglepetésemre én magam is rájöttem erre – a 
férfi kényszeredetten elmosolyodott.

– Mama azóta vetett szemet Maguire’s Fordra, amióta Steen tisz-
teletestől megtudta, hogy egy olyan hercegnő kezén van, akinek eladó-
sorban levő lánya van. Az pedig, hogy te ezt a lányt elcsábítod, és a va-
gyonát  a szeme láttára orozod el  előle, olyan sértés lesz a számára, 
amit nem fog megbocsátani neked, Kieran – figyelmeztette Colleen a 
bátyját.

– Mindössze egyetlenegyszer találkozott a mostohaanyám Fortu-
ne-nal, és már nyomban tisztában volt vele, hogy nem kedveli őt, és 
mindent megtett, hogy Willyt kivonja a lány hatása alól – válaszolta Ki-
eran.

– Csakhogy az, hogy te szerzed meg Maguire’s Fordot, amely sok-
kal nagyobb és virágzóbb birtok, mint Mallow Court,  méghozzá azok 
után, hogy az örökösnő visszautasította Willyt, bizony borzalmas sértés 
és megaláztatás lesz a számára. Hiszen te is jól tudod, hogy mama nem 
engedte apánk tulajdonát örökölnöd, hacsak nem térsz át a protestáns 
hitre. Ezek után miért gondolod, hogy tétlenül fogja tűrni, hogy egy na-
gyobb és értékesebb birtokot csak úgy egyszerűen leüss a kezéről?

– Maguire’s Ford nem Fortune tulajdona – magyarázta Kieran a 
húgának. – Az a birtok az édesanyjáé, Glenkirk hercegnőjéé. Fortune 
csak abban az esetben kapta volna meg, ha protestáns férfival köt há-
zasságot. Lady Jasmine nem bolond, Colleen. Fortune és én Angliába 
megyünk, és onnan valószínűleg átmegyünk az Újvilágba. Egyikünk sem 
érezte még magát otthon ott, ahol eddig élt.

– Miért nem lehetnél egyszerűen protestáns? Csak gondolj bele, 
hogy ha Fortune-nak sikerül téged a mi egyházunk hívévé tenni, milyen 
rosszul esik majd ez a mostohaanyánknak, aki évekig próbált rávenni 
erre.

– Nagyon jól tudod, hogy miért nem tértem át – mondta csende-
sen Kieran.

– Kieran,  anyánk  huszonhét  évvel  ezelőtt  meghalt.  És  te  még 
mindig rá hivatkozol. A gondolatát is gyűlölöm annak, hogy el kell hagy-~ 144 ~



nod Írországot. Soha többé nem láthatjuk egymást. Hogyha nem lett 
volna nálad az a kicsiny miniatúra, akkor még arra sem emlékeznél, mi-
lyen volt anyánk – válaszolta Colleen elkeseredetten.

– Pont úgy nézett ki, ahogyan te, Colleen – magyarázta szenvedé-
lyesen Kieran. – Gyönyörű kék szeme volt és hollófekete haja. Huszon-
két évesen halt meg, amikor téged szült. Nem hibáztatlak a történte-
kért. Mindössze kétéves voltál, amikor édesapánk újra megnősült. Moi-
re ellen sincs egyetlen szavam sem azért, hogy ő nem akarta az apja 
életét tönkretenni. Ami engem illet, már régen döntöttem ebben a kér-
désben. Semmi okát nem látom, hogy változtassak az álláspontomon.

– De te nem vagy az a túlzottan áhítatos és imádkozós típus – je-
gyezte meg Colleen. – Nem értem, miért kötöd az ebet a karóhoz.

– Gyere át velem Erne Rock várába, és találkozz Fortune-nal – ja-
vasolta a bátyja. – A Leslie-k nagyon barátságosak.

– Nem – rázta meg a fejét akaratosan Colleen. – Ha így tennék, 
meg kellene mondanom annak, akit anyámként ismerek. Én nem aka-
rom ezt, értsd meg, Kieran. Megidézed anyánk emlékét, pedig tudod, 
hogy én Lady Jane-t tekintem anyámnak. Sosem tett különbséget köz-
tem és Mary közt, vagy a többi gyerek között, akiket apánknak szült. 
Amikor csalódást okozva neki egy ír protestáns felesége lettem, ahe-
lyett, hogy egy angolhoz mentem volna, akkor sem taszított el magá-
tól. Mary is szereti őt. Te voltál az egyetlen, aki apánk kedvéért sem 
tudtad elfogadni őt.

– Hamarosan hazamész – évődött vele a bátyja –, és nem fogsz 
találkozni a mi drága mostohaanyánkkal, míg Willy és Emily Anne eskü-
vőjének időpontja el nem érkezik. Addigra már mindenki tudja majd, 
hogy Fortune és én összeházasodunk. A mostohaanyánk pedig két ma-
lomkő között  fog  akkor  őrlődni,  mert  egyfelől  örvendezni  fog  azon, 
hogy Emily Anne lesz a menye, ugyanakkor pedig megalázó lesz számá-
ra az én házasságom Fortune-nal. Ilyen körülmények közt eszébe sem 
fog jutni, hogy mialatt te korábban itt voltál, hogy ellenőrizz engem, ta-
lálkoztál a Leslie családdal. Azt fogja gondolni, hogy én ravaszul titok-
ban tartottam a dolgot, hiszen te természetesen, mint afféle jó leány, 
elmondtad volna neki, ha tudtál volna arról, hogy mi készül. Te mindig 
gyanún felül álló gyermek voltál, Colleen, mostohaanyánk nem feltéte-~ 145 ~



lezne rólad efféle árulást. – Kieran cinkosan a húgára mosolygott, majd 
újra komolyra váltott.  – Lehet, hogy most látjuk egymást utoljára Col-
leen, és ez az utolsó lehetőség is egyben arra, hogy találkozz Fortu-
ne-nal. Szeretném, ha megismernéd azt a lányt, aki a feleségem lesz. 
Téged szeretlek a legjobban a testvéreim közül, te vagy az édesanyám 
utolsó ajándéka a családunknak.

– Átkozott, Kieran! – mondta a fiatalasszony könnyekkel a szemé-
ben. – Az ördög beszél belőled. Rendben van, veled megyek és találko-
zom a kedveseddel, de azután hazamegyek az otthonomba. Mama ha-
marosan hazaérkezik az aratás ünnepe után Willy esküvőjére, amelyet 
Szent Mihály-napkor akarnak megtartani.

– Szükségem van pár órára, hogy átnézzem apánk könyvelését – 
tette hozzá Kieran. – Itt töltöm az éjszakát, aztán majd holnap átlova-
golunk Maguire’s Fordba.

– Úgy kell tennem, mintha hazautaznék – óvatoskodott Colleen. 
– Nem akarom, hogy anyám szolgálói pletykáljanak neki, ha megérke-
zik, márpedig így lesz. Tudom, hogy te nem törődsz vele, de nekem na-
gyon is sokat nyom a latban, Kieran.

– Igen – válaszolta a bátyja. – Megértelek téged, Colleen, de min-
denképpen szeretném, ha a testvéreim közül legalább te látnád, hogy 
Fortune nem is olyan szörnyűséges teremtés, ahogyan Lady Jane ter-
jeszti róla.

– Istenemre mondom, Kieran – állapította meg szeretetteljesen 
Colleen –, te szerelmes vagy! Igazán szerelmes! Sosem gondoltam vol-
na rólad, hogy ez előfordulhat veled.

– A katolikusok is lehetnek szerelmesek – jegyezte meg szárazon 
Kieran.

A fiatalasszony önkéntelenül felkacagott.
– Kedves bátyám, ne vegyél egy kalap alá engem a mamával. Én 

nem vagyok olyan szűk látókörű, mint ő, és ezt persze neked köszönhe-
tem.

A férfi felnevetett.
– Ha Lady Jane valaha megtudta volna, hogy néha elszöksz velem 

a misére, minden bizonnyal kitagadott volna. És ami még ennél is rosz-
szabb az ő szemében, nem átallottad meglátogatni apa kedvesét, Mol-~ 146 ~



lyt. Tudtam, hogy bízhatom benned. Nem így Moiréban, aki soha sem-
mi olyasmit nem tett volna, ami a mostohaanyánk ellenére lett volna, 
de benned mindig is több volt a kalandvágy és a mersz, mint a többiek-
ben.

– Csoda, hogy nem buktam le, és nem kaptak el. Egyszer azonban 
majdnem megtörtént,  amikor Bessie nyolcéves volt.  Felkeltette a kí-
váncsiságát,  hogy hová kószálok veled. Azt mondtam neki,  hogy egy 
koboldot keresünk, és az aranyát akarjuk felkutatni. Olyan volt, akár a 
mama, sokat nevettem rajta, hogy elhitte, amit mondtam neki. Nem 
így Mary. Egy napon követett minket, amikor meglátogattuk Mollyt és 
a lányait. Amikor visszajöttem, akkor azt mondta nekem, hogy beárul a 
mamának. Nagyon elszánt volt. Azt mondtam neki, hogy ha megteszi, 
elátkozod őt, és akkor bibircsók nő az orrán, hogy majd nem talál ma-
gának férjet. Kicsúfolt ugyan, de alaposan megszeppent, tudom, mert 
soha ne mondta el a mamának.

– Akkor ezért nem látogattad meg többet Mollyt? – kérdezte a 
bátyja.

Colleen bólintott.
– Úgy gondoltam, hogy jobban teszem, ha nem megyek többet. 

Maryt nem tudtam meggyőzni,  hogy csak egyetlen alkalommal szök-
tem el, amikor kémkedett utánam. Igen, így tartottam jobbnak.

Azon az estén Kieran és a húga együtt nézték, hogy az emberek 
máglyákat gyújtanak Szent Iván-éj tiszteletére a dombtetőn. A falu szé-
lén  táncmulatság  és  ünneplés  vette  kezdetét.  Kieran  megengedte  a 
szolgáknak, hogy kedvükre vigadjanak, ha akarnak. Lady Jane távollété-
ben és valószínű tiltása ellenére a kastély teljesen kiürült délutánra. Az 
éléskamrában  hideg  vacsorát  hagytak  a  testvéreknek.  Colleen  meg-
hagyta a kocsisának és a szolgálólányának, hogy másnap reggel elindul-
nak délre, és amilyen korán lehetséges, elutaznak.

A következő reggelen elhagyták Mallow Courtot, de nem sokkal 
azután, hogy kiértek az országútra, Colleen megálljt parancsolt a kocsi-
sának. Megvizsgálta a kocsi elé fogott lovakat, majd elkötötte a kancá-
ját a kocsi elől és felült a nyergébe, majd azt mondta a kocsisának:

– Meg kell állnom útközben dél felé, Joseph! Csak kövessen en-
gem és a bátyámat. ~ 147 ~



Délután  közepére már  feltűnt  előttük  Maguire’s  Ford.  Fortune 
eléjük jött a nagy,  szürke, herélt lovon, vörös haja csak úgy repült a 
szélben,  amint  vágtatott  feléjük,  hogy  üdvözölje  őket.  Ezután  a  két 
testvér megállt, hogy bevárják Fortune-t, amíg az megállítja előttük a 
lovát.

– Ha ez a feleséged, és hazudtál nekem, Kieran Devers, akkor ki-
vágom a fekete szívedet! – mondta komiszkodva Fortune a férfinak.

– Ő a húgom, Colleen, és azért hoztam magammal őt, hogy le-
gyen valaki, aki a pártodat fogja a családban, és megvédi a jó híredet. 
Most azonban, te elkényeztetett leányzó, saját magad rontod el a híre-
det – vágott vissza évődve Kieran.

Fortune kékeszöld szemének tekintete találkozott  Lady Colleen 
Kelly pillantásával.

– Ön Mary Maguire utolsó gyermeke – mondta. – Legyen üdvö-
zölve Maguire’s Fordban, mylady. Remélem, nálunk tölt néhány napot?

– Igen,  úgy gondolom – hallotta Colleen,  amint beleegyezett  a 
meghívásba.

– Rendben! – válaszolta Fortune. – Kövessenek, és majd én elve-
zetem önöket. Remélem, jobban lovagol, és keményebben állja a sarat 
a versenyzésben is, mint a bátyja. Ő mindig csak siránkozik és kiabál, 
amikor veszít, és bizony ez a gyakoribb.

– Nekem nem kenyerem a panaszkodás – jelentette ki nyakasan 
Colleen,  és megsarkantyúzta a kancáját,  majd mindkettőjüket hátra-
hagyva szélsebesen elvágtatott lefelé az úton.

Fortune örömujjongások közepette követte Kieran húgát. Kieran 
megcsóválta a fejét, aztán a nyomukba eredt, de csak akkor érte be a 
két nőt, amikor beérkezett Erne Rock vár udvarába, ahol azok már ré-
gen leugrottak a lovukról, jóízűen nevettek, miközben átkarolták egy-
mást.

– Gyanítottam, hogy ugyanabból a fából faragtak benneteket – 
morogta a férfi, miközben talpra szökkent a nyeregből.

– Gyere be a házba – invitálta Fortune Colleent, és szívélyesen 
belekarolt. – A szüleim el lesznek ragadtatva, ha megismerhetnek té-
ged.
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Jasmine és James Leslie Erne Rock halljában tartózkodott. A her-
cegnő a kandalló mellett ült, míg a férje, a herceg a kandallópárkány-
nak támaszkodott. Miután átestek a bemutató ceremóniáján, Fortune 
hirtelen észrevette, hogy a szülei szokatlanul csendesek, és úgy tűnt 
számára, mintha zavarban lennének.

– Mi baj van? – kérdezte aggódva Fortune. – Minden rendben?
– Édesanyád ma különös hírrel lepett meg bennünket – jelentet-

te be a herceg, majd Fortune vállára helyezte a kezét, és kissé meg is 
szorította a lány vállát.

– Mama? – Fortune arca gondterheltnek tűnt, amint odatérdelt 
édesanyja mellé.

– Talán  ez  nem a legalkalmasabb időpont  egy hívatlan vendég 
számára – szabadkozott Colleen.

– Nem, kedvesem, ön nagyon is szívesen látott vendég a mi há-
zunkban – válaszolta Jasmine. – Mindössze arról van szó, hogy egy kis-
sé meglepődtem ma reggel. Úgy tűnik, hogy várandós vagyok.

– Micsoda?- Fortune arca elsápadt. – Mama! Ez lehetetlen! Túl-
ságosan öreg vagy már ahhoz, hogy gyermeked szülessen!

Jasmine könnyedén felnevetett, és megpaskolta a lánya arcát.
– Pontosan ezt gondoltam én is, kicsim, de úgy tűnik, hogy egyál-

talán nem vagyok még öreg.
– És persze én sem vagyok öreg csont – tréfálkozott James Leslie.
Fortune elpirult, láthatólag megütközött kissé a szülei viselkedé-

sén, ugyanakkor azonban kapóra is jött neki a hamarosan megszülető 
kistestvér. Így mama és papa nem fogják őt annyira hiányolni, ha Kie-
rannal elmennek.

– És mikor érkezik meg a baba? – kérdezte az édesanyját Fortu-
ne.

– Valamikor novemberben – válaszolta Jasmine.
– Madame, fogadja legszívélyesebb gratulációmat! – mondta Col-

leen. – Nekem is van három gyermekem.
– Hogyan lehetsz biztos benne? – aggodalmaskodott Fortune.
– Biztos vagyok benne, mert már több gyermeket szültem – ok-

tatta ki a lányát Jasmine. – Bár hozzá kell tennem, hogy amikor a hó-
számom elmaradt, akkor magam is arra gondoltam, hogy rám köszön-~ 149 ~



tött az ősz. De aztán észrevettem, hogy... – a hercegnő hirtelen abba-
hagyta a beszélgetést. – Nem hiszem, hogy ez olyan beszédtéma lenne, 
ami mindenkire tartozik, aki most jelen van, kicsim. Elégedj meg annyi-
val, hogy biztos vagyok benne, és Bride Murphy, aki a falu bábaasszo-
nya, megerősítette a gyanúmat.

– Akkor most azonnal vissza kell utaznunk Glenkirkbe  –  nyugta-
lankodott Fortune.

Jasmine megrázta a fejét.
– Nem. Bride azt tanácsolta nekem, hogy tekintettel a koromra, 

ne utazzak sehova. Ez a gyermek itt fog megszületni, ahol te is meglát-
tad a napvilágot. Már elküldtem haza Adamért és Duncanért, hogy mi-
előbb jöjjenek ide, és így az itteni lakosok is hamarabb ismerhetik meg 
őket.  Fivéred,  Patrick  Glenkirkben  marad.  Elküldettem  Edinburghba 
Adam nagybátyjához és Fiona nagynénjéhez, hogy tartsák rajta a sze-
müket. Patrick kedveli őket, és nem fogja annyira egyedül érezni magát 
a társaságukban. Tudom, hogy az utóbbi időben Adam és Fiona Leslie 
torkig vannak már a városi élettel. Úgy vélem, hogy örömmel térnek 
vissza Glenkirkbe. Úgyhogy hosszabb itt-tartózkodásra kell  berendez-
kednünk – magyarázta Jasmine.

– Akkor Kierannak és nekem nyomban össze kell házasodnunk – 
vágta rá Fortune azonnal. – Colleen azt mondta nekünk, hogy Deversék 
augusztus elsejére, az aratási ünnepre hazajönnek. Will elveszi felesé-
gül Emily Anne-t Szent Mihály napján, szeptember 29-én.

– Akkor  különösképpen  nem  mehetsz  hozzá  Kieranhoz  addig, 
amíg az öccse meg nem nősül, Fortune – közölte James Leslie ellent-
mondást nem tűrően. – Deverséknek egyáltalán nem lesz a kedvükre 
való, ha megtudják, hogy mi történt a távollétükben. Ha arra térnek 
vissza, hogy Kieran és te megesküdtetek, az rossz vért szülne Maguire’s 
Ford és Lisnaskea népe között. William Devers megkérte a kezedet, és 
te nem álltál kötélnek. Ha kedvesen és finoman is, de visszautasítottad 
őt. Ha te és Kieran nyilvánosan bejelentitek, hogy egybekeltek, mielőtt 
William elveszi az unokahúgát, az még nagyobb sértés lenne. Tisztában 
vagy  vele,  hogy  hozzájárultunk  ahhoz,  hogy  az  egymáséi  legyetek. 
Mindössze azt kérjük tőletek, hogy várjatok Szent Mihály-napig, Willi-
am esküvőjéig. ~ 150 ~



– Egyetértek  önnel,  mylord  –  helyeselt  azonnal  Kieran  Devers, 
hogy megelőzze Fortune várható kirohanását, majd a lány felé fordult:

– Az apádnak igaza van, drágám. Szeretem az édesapámat és a fi-
véremet is, és nem akarom, hogy a döntésünk miatt viszály törjön ki 
közöttünk.

– Csakhogy ők ebbe semmiképpen sem fognak belenyugodni, sőt 
támadni fognak bennünket – akadékoskodott Fortune.

– Akkor azonban kevésbé fognak szembeszegülni, ha Willy háza-
sodik meg először – szólt közbe Colleen. – A mostohaanyám bizonyo-
san dúl-fúl majd, de ha Willy már megesküdött, sokkal jobb képet fog 
vágni a dologhoz, mintha amikor visszajön, fait accompli talál téged és 
Kierant. Ami azonban még jobban aggaszt engem, az az, hogy szemet 
vetett Maguire’s Fordra, és azt remélte, hogy ha a fia elvesz téged, rá-
teheti a kezét a birtokra. – Colleen odafordult a hercegnőhöz. – Kieran 
azt mondta nekem, hogy a birtok az öné, mylady. Igaz ez? Kérem, értse 
meg, hogy bár szeretem a mostohaanyámat, és lojális szeretnék ma-
radni hozzá, a bátyám sorsát is a szívemen viselem. El kell ismernem, 
hogy Lady Jane kapzsi asszony. Nem fog tetszeni neki, ha Kieran kezére 
jut a vagyon azután, hogy elvette az ön lányát, miközben az ő fiát For-
tune visszautasította.

– Kieran nem kapja meg Maguire’s Fordot – mondta csendesen 
Jasmine. – A két legfiatalabb, James Leslie-től származó fiam protes-
táns nevelésben részesül. Mivel ők a legfiatalabbak a családunkban, a 
nevükön kívül nem tudunk nekik mit adni. A legidősebb fiam Westleigh 
márkija. A második fiam Lundy hercege. A harmadik fiam egy napon az 
apja hercegségét örökli. Csak Adamnak és Duncannek nem tudunk sem 
címet, sem pedig vagyont örökül adni. Az első nélkül még csak meglen-
nének, de a második nélkül már nehezen boldogulnának. Éppen ezért 
fel fogom osztani közöttük két egyenlő részre Maguire’s Fordot. Ahhoz, 
hogy valaki  tőlem  bármilyen ürüggyel elorozza ezt  a birtokot, ahhoz 
nagy befolyással kell bírnia az udvarnál. Nem hiszem, hogy a mostoha-
anyja rendelkezne ilyen jelentős kapcsolatokkal, én viszont igen.

– Akkor vajon hová fog menni Kieran és Fortune, különös tekin-
tettel arra, hogy ragaszkodnak a vallásgyakorlás szabadságához? – tet-
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te fel a kérdést Colleen. – Kieran a legutóbb az Újvilágról beszélt ne-
kem.

– Ó, igen. Sir George Calvert egy kolónia létrehozását tervezi az 
Újvilágban, mely a vallásszabadság elvein alapulna. Ő is katolikus, köz-
kedvelt és köztiszteletnek örvendő személyiség. Maga a király is kedve-
li. Ha valakinek a világon sikerül megvalósítania egy ilyen tervet, akkor 
az csak ő lehet. Őszintén hiszem, hogy ez a kolónia egy olyan hely lesz,  
ahol Fortune és az ön bátyja otthonra találnak. Amikor visszamegyünk 
Angliába, meglátjuk, hogy mennyire haladt előre a tervei megvalósítá-
sában. Időközben írni fogok a fiamnak, Charlie-nak, aki az udvarban él. 
Ő minden szükséges információval el fog bennünket látni. Ne aggódjon 
Kieran miatt, kedvesem. Ott majd, azon a kolónián biztonságos otthon-
ra lelnek. Most azonban éjszakai nyugvóhelyet kell az ön számára ke-
resnünk. A vendégszobánk kicsiny ugyan, de nagyon kényelmes. Biztos 
vagyok benne, hogy Adáli már megmutatta a szolgálólányának a szo-
bát, ahol álomra hajthatja csinos fejét – a hercegnő rámosolygott Col-
leenra.

– Ön rendkívül szívélyes hozzám, mylady – jegyezte meg kedve-
sen a fiatalasszony, miközben fejet hajtott a hercegnő előtt. – Nagyon 
örülök, hogy Kieran ragaszkodott ahhoz, hogy Erne Rockba jöjjek és ta-
lálkozzam  Fortune-nal  és  a  családjával.  Most  már  nyugodt  vagyok, 
hogy a bátyám biztonságban lesz.

Lady Colleen Kelly néhány napot Erne Rockban töltött, és nem 
utazott  el rögtön a megismerkedésük után,  noha ösztönei ezt sugal-
mazták neki. Őszintén megkedvelte a herceget és a hercegnőt. Fortu-
ne-tól el volt ragadtatva, a lány szókimondó modora ellenére. Immár 
megértette,  hogy a mostohaanyja miért  nem fogadta el  jövendőbeli 
menyéül a hercegnő lányát, és világosan látta, hogy míg Fortune Willy 
számára nem lett volna a megfelelő feleség, addig a hercegkisasszony 
és Kieran tökéletes párt alkottak. El kellett ismernie, hogy Lady Jane el-
szigetelt életet élt Lisnaskeában, és szűk látókörű volt a szemléletmód-
ja is, hiszen már ő is jó ideje elköltözött tőle. Ezzel szemben biztos volt 
abban, ha Fortune Dublinba ment volna, akkor nagy sikert aratott vol-
na  a  szellemes  modorával,  a  szépségével  és  az  intelligenciájával.  A 
bátyja és Fortune csodálatosan illettek egymáshoz, bár Colleen tisztá-~ 152 ~



ban volt azzal, hogy házasságuk bajt hoz rájuk. A mostohaanyja megta-
lálja majd a módját annak, hogy hogyan szerezzen elégtételt a sértés-
nek, amely őt és a fiát érte.

– Eldöntöttétek már, hogy mikor tartjátok az esküvőt? – kérdezte 
Colleen a hazautazása előtti utolsó este.

Kieran Fortune-ra pillantott.
– Néhány nappal William esküvője után – válaszolta Fortune. – 

Amikor Lady Jane megtudja, hogy a következő néhány hónapot itt tölt-
jük Maguire’s Fordban, és nem utazunk vissza azonnal Angliába, nem 
lesz más választása, mint hogy meghívja a családunkat a fia esküvőjére, 
mert ha mellőzne minket, azzal borzalmas ballépést követne el, hiszen 
a szüleim magas rangot viselnek és a király barátai. De mi sem dönthe-
tünk másképp, mint hogy elmegyünk a kézfogóra, nehogy úgy tűnjön, 
hogy  megvetjük  a  Devers  családot,  vagy  esetleg  teljesen  lehetetlen 
pletykának adjunk alapot a távollétünkkel, mintha Will lett volna az, aki 
visszautasított engem az unokahúga, Mistress Elliot miatt. Ez elfogad-
hatatlan lenne a számunkra.

– Mamának pedig tetszene a dolog – mondta Colleen őszintén. – 
Mikor akarjátok közölni a családdal a hírt?

Fortune zavartan összevonta a szemöldökét.
– Őszintén szólva nem tudom – mondta. – Teljesen tanácstalan 

vagyok, hogyan hozakodjunk elő a dologgal. Semmiképpen sem szeret-
ném elrontani az öcséd esküvőjét, márpedig ha idejekorán a tudomá-
sukra hoznánk a szándékunkat, akkor ez elkerülhetetlenül bekövetkez-
ne.

Colleen helyeslően bólintott.
– Kierannak vissza kell mennie Mallow Courtba – javasolta. – Ha 

itt marad Erne Rockban, akkor se vége, se hossza nem lesz a pletykál-
kodásnak. És természetesen a szüleim fülébe is eljutnak a hírek, amint 
visszatérnek. Mama szolgái szeretik Kierant, de most már, hogy nem ő 
az örökös, a mostohaanyámhoz és Willyhez húznak, hiszen a jövőjük 
múlik rajtuk. Ezért nem hibáztathatom őket.

– Lady Kellynek teljesen igaza van – jegyezte meg Glenkirk herce-
ge, miközben vigasztalóan átkarolta Fortune-t. – Tudom, hogy szereti-
tek egymást kicsim, de az esküvő napjáig neked és Kierannak külön kell  ~ 153 ~



élnetek.  A  Deversek  éppen  eléggé  feldühödnek,  ha  megtudják,  mit 
döntöttetek. Sir  Shane elég józan gondolkodású férfi.  Vele még csak 
szót értenék, és helyreállíthatnánk a békét, de a felesége és a fia végze-
tes bosszút forralnak majd. Nem lesz bocsánat a számotokra, kicsim. 
Ha nem tévedek, minden gátlásukat levetkőzve vágnak majd vissza és 
gördítenek nehézségeket a boldogulásotok elé.

– De hát Lady Jane végre azt kapja, amit mindig is akart. Will el-
veszi feleségül az unokahúgát, Mistress Elliotot  –  jajdult fel kétségbe-
esetten Fortune.

– Nem te voltál az, akit mama meg akart szerezni Willy számára, 
Fortune – magyarázta tovább Colleen. – A sokat érő birtokra fente a fo-
gát. Úgy gondolta, hogy az unokahúga helyett elfogad téged menyé-
nek, és megpróbálja túltenni magát az emiatti csalódáson, mert majd a 
fia általad hozzájut Maguire’s Fordhoz és Erne Rock várhoz. Csakhogy 
elég volt egyszer találkoznia veled ahhoz, hogy lássa, milyen elragadó-
an szép, akaratos és határozott vagy, olyasvalaki, aki nem tűr beleszó-
lást az életének az alakításába, a maga ura, és bizony be kellett látnia,  
hogy nem lesz képes elviselni téged semmi áron, mert te végül elven-
néd tőle a fiát, ami szegény Emily Anne-nek soha még csak az eszébe 
sem jutna.

– Milyen okos is ön – jegyezte meg a hercegnő csendesen.
– Kérem, ne gondolja, hogy elárulom a családomat, és nem va-

gyok hozzájuk lojális. Igenis szeretem az egész családomat, és azt sze-
retném, ha boldogok lennének. Mama nem tehet arról, hogy hogyan 
gondolkodik és cselekszik.  Valamennyi  gyermekével  szemben nagyra 
törő tervei vannak. Egy bizonyos összeget az apjától örökölt vagyonból 
arra fordított, hogy férjhez adja a testvéreimet, Maryt és Bessie-t egy-
egy kisebb rangot viselő lordhoz Angliába. A mostohaanyám rendkívül 
büszke volt erre a két házasságra. Csak az a tény tette lehetővé, hogy 
férjhez menjek, hogy az én Hugh-m édesanyja angol, ez kiengesztelte 
Lady Jane-t, és kizárólag ezért egyezett bele a házasságomba. Kétségkí-
vül nem állhatja az íreket, annak ellenére, hogy a férje is ír. Nem jelent 
azonban veszélyt senkire. Mindent megtesz azért, hogy jó felesége le-
gyen papának, és jó anyja legyen a gyermekeinek. Csak Kieran volt az,  
aki kicsúszott a kezei közül, aki kijátszotta az anyai éberségét, de mivel ~ 154 ~



Kieran nem tiltakozott az ellen, hogy Willyt tegyék meg az apai vagyon 
örökösének, elnézte neki a lehetetlen viselkedését, legalábbis ő ezekkel 
a szavakkal  illeti  Kieran meggyőződéses magatartását.  És még azt  is 
szokta mondani, hogy minden családnak megvan a maga fekete bárá-
nya.

– Kieran nem fekete bárány – mondta Fortune felháborodottan. 
– Ő igen erős akaratú és az elveihez hű férfi.

– Csakhogy az én elveim nem azonosak a mostohaanyáméval – 
felelte Kieran Devers lekicsinylő grimasz kíséretében.

Colleen vidáman felnevetett.
– Nem, ebben igazad van, egyáltalán nem képviseltek azonos ál-

láspontot.

Másnap reggel  Lady  Kelly elutazott  haza Erne Rockból,  Dublinon túl 
fekvő otthonába.

– Lehet, hogy megsértem a mamát, madame – mondta Jasmine-
nak –, de ha Kieran nem sokkal azután elveszi az ön lányát feleségül, 
hogy megtartották Willy esküvőjét, akkor én is itt szeretnék lenni a kéz-
fogón. Megírná nekem az egybekelésük időpontját, hogy én is tudhas-
sam? Ha nem tévedek, akkor papa itt lesz, és nem fog szót ejteni róla, 
mert szereti mamát, de Kierant is szereti, bár a bátyám megalkuvást 
nem ismerő magatartása nagyon sérti őt.

– Majd megírom a kézfogó időpontját – ígérte Jasmine.
Lady Kelly kocsija kigördült az udvarról, majd áthaladt a csapóhí-

don. Kieran és Fortune a kocsi mellett lovagoltak egészen addig, amíg 
elérték a Dublin felé vezető utat. Ott a kocsi megállt egy percre, és a 
két  testvér  szeretetteljes  búcsút  vett  egymástól.  Fortune  kedvesen 
megcsókolta Colleen arcát. Azután a kocsi továbbindult úti célja felé. 
Kieran és Fortune addig integettek neki, amíg el nem tűnt az egyik ka-
nyarulatban.

A késő júniusi időjárás felhős volt és kellemesen meleg. Szokatlan 
dolog  volt,  hogy  délutánra  vihar  készült.  Némán  lovagoltak  egymás 
mellett kedvenc találkahelyük felé, Black Colm Maguire romjaihoz. For-
tune kifaggatta Roryt a romok történetéről, miután Kierannak először 
kerestek itt menedéket. Black Colmot nem a sötét hajszíne miatt hívták ~ 155 ~



így, hanem a fekete, gonosz szíve miatt. Amikor a klán vezetőjének fe-
leségét elrabolta és megerőszakolta, a felbőszült rokonság megelégelte 
a gaztetteit. Egy sötét éjszakán, amikor nem világított a hold, megtá-
madták Black Colm házát.  Neki  azonban nyoma veszett,  úgy tartják, 
hogy az ura után ment, ki nem más, mint maga az ördög. Soha nem lát-
ták  azután  a gazembert.  Szerencsétlen áldozata  azonban megmene-
kült, a szerencsétlenül járt asszonyt visszavitték az otthonába, de a tör-
téntek után soha egyetlen szót sem szólt többé a férje nagy szomorú-
ságára. Black Colmot ledöntötték, és egyenlővé tették a földdel.

– Ez egy boldogtalan hely – mondta Rory, de Fortune nem úgy ta-
lálta, mert ez volt az a hely, ahol ő és Kieran egyedül lehettek, távol a  
kémkedő szemektől.  Számára  a  romok  a  boldogságot  jelentették.  A 
nyári zivatar hirtelen érkezett, előtte csak egy kisebb mennydörgést le-
hetett hallani.  Úgy esett,  mintha dézsából öntenék, a sűrűn aláhulló 
esőcseppek elhomályosították a látóhatárt,  nem lehetett látni sem a 
tengeröblöt, sem pedig a hegyeket. A lovak behúzódtak az egyik széles, 
kőből épült boltív alá, mely csaknem szárazon óvta meg őket a bőven 
áradó égi áldástól. Nem messze tőlük Fortune és Kieran ült az egyik al-
kóv alatt, egymást átkarolva.

– Ki  kellene  választanunk  az  esküvő  napját,  mielőtt  elmész  – 
mondta a fiatal lány.

– Semmit sem kell tenned, drágám, csak megmondod nekem az 
időpontot, és én ott leszek – válaszolta Kieran. A férfi megcsókolta a 
lány vörös haját, és magához szorította.

Fortune odabújt hozzá, és arcával a férfi bőrzekéjéhez simult.
– Október – mondta a lány. – Amilyen hamar csak lehet azután, 

hogy Willy elvette feleségül az unokahúgát. Október ötödike megfelel? 
– Fortune kérdőn tekintett a férfira.

– Ez a nap ugyanolyan jól hangzik nekem, mint a többi, szerel-
mem. – A férfi gyengéden végigsimította az ajkát az ő ajkával. – Éde-
sem, édesem – mormolta csendesen.

– Kieran, nem tudok megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy itt 
hagysz  engem – suttogta Fortune. – Úgy viselkedem, akár egy gyer-
mek, ezzel tisztában vagyok, de szíven üt a gondolat, hogy nem láthat-
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lak mindennap. – Kezét a férfi sötét hajára tette, magához húzta, majd 
gyengéden megcsókolta.

– De hiszen ez nem tart örökké, szerelmem – próbálta nyugtatni 
a lányt Kieran, miközben nyelvével gyengéden a lány alsó ajkát simo-
gatta. Fortune testét ártatlansága ellenére átjárta az izgalom.

– Nem találkozhatnánk itt, ahol senki sem lát minket? – próbálta 
rábeszélni Fortune a szerelmét a további találkozókra, miközben bárso-
nyos nyelvével végigsimította a férfi ajkát.

– A családom már augusztus elsejére, az aratásünnepre hazaér-
kezik, és addig bizony kevesebb mint egy hónap van hátra, Fortune. Ha 
már itthon lesznek, akkor már sokkal nehezebb lesz eltűnnöm akkor, 
amikor éppen találkozni szeretnék veled, anélkül hogy ne adnánk okot 
a pletykára.  Amikor a mostohaanyám elkezdi  szervezni  a családi  ün-
nepséget, akkor nekünk valamennyiünknek a rendelkezésére kell  áll-
nunk, és elvárja tőlünk, hogy azt tegyük, amit és amikor mondja. Willy 
esküvője valóságos örömünnep lesz az életében, hiszen ekkor lesz iga-
zából a fiáé Mallow Court. Ha szerencsétlen Emily Anne úgy gondolja 
is, hogy ez az ő napja lesz, és őt, a piruló menyasszonyt fogják ünnepel-
ni, hát alaposan téved. Bármilyen szomorú is, hamarosan rá kell ébred-
nie, hogy a mostohaanyja árnyékában fogja letölteni a hátralevő éveit 
– nevetett Kieran. – Ha már elkezdődtek az előkészületek, bizony hete-
kig  nem találkozhatunk.  Es  sajnos  azután  sem tudom  megmondani, 
hogy mikor látjuk egymást, drágám.

Néhány hosszú percig Fortune-on a csalódás lett úrrá, aztán fel-
kacagott.

– Remélem, ha majd az én esküvőmre készülünk, mi is nagyon el-
foglaltak leszünk az előkészületekkel, és te egyetlen percet sem fogsz 
nélkülem tölteni. Na jó – helyesbített a lány –, majdnem mindig velem 
leszel. Mondd csak, nem fognak meglepődni, amikor Will és Emily es-
küvője után pár héttel mi is megtartjuk a kézfogót? – Fortune pajkos 
szemmel tekintett a férfira.

– A megrázkódtatás sokkal jobb kifejezés arra, amit érezni fognak 
– jegyezte meg a férfi mosollyal az arcán. – Nem szeretnéd előre tájé-
koztatni, jobban mondva figyelmeztetni őket?
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– Nem, Kieran! Ez eszedbe se jusson! Egyszerűen lehetetlen előre 
a családod tudomására hozni, hogy mi mire készülünk. Ezzel tönkreten-
nénk Willy esküvőjét, és rettenetes felfordulást okoznánk, mindenki-
nek a figyelmét magunkra vonnánk, és ez nem hiszem, hogy elnyerné 
Lady Jane tetszését. Amellett pedig, meg kell mondanom, hogy amíg ki 
nem állhatom a mostohaanyádat, addig nagyon is megkedveltem Willt, 
és egyáltalán nem áll szándékomban boldogtalanná tenni.

– A mostohaanyám egyáltalán nem lesz elragadtatva a házassá-
gunktól – válaszolta a férfi.

– Nem, ebben teljesen igazad van, nagyon is ellene lesz, csakhogy 
akkor már semmi köze sem lesz hozzá, igaz?  –  jegyezte meg Fortune 
vaslogikával. – Te nem az ő fia vagy, és ő, mivel annyira bigott, nagy  
kárt okozott neked, hogy kiforgatott az örökségedből és az apai birto-
kot a fia számára elorozta tőled. A legkisebb sajnálatot sem érzem ez 
iránt az asszony iránt.

– Csupa erő, tűz és lelkesedés vagy – állapította meg a férfi, mi-
közben átkarolta és magához ölelte a lányt, és olyan szenvedéllyel csó-
kolta meg Fortune ajkát, hogy kissé fel is sebezte.

– Szeretkezzünk, Kieran! – suttogta Fortune Kieran fülébe. Nyelve 
hegyével a férfi fülét csiklandozta, és közben vágytól izzón lehelt a férfi 
fülkagylójába, és testét a férfiénak feszítette. – Akarsz engem, Kieran, 
tudom, hogy így van. – A lány a kezét a férfi tarkójára csúsztatta, ujjai -
val Kieran nyakszirtjére lógó hajfürtjeivel játszott. Az erős hajszálak se-
lyemfinomságúnak tűntek a keze alatt.

– Te  szemérmetlen perszóna!  – mondta  a férfi  a  fogai  között. 
Közben érezte, amint erősen felébred benne a vágy a lány után.

Válaszul Fortune a másik kezével kigombolta az őzbőr mellényét, 
és kioldotta az inge elejét. Elmosolyodott, amikor a férfi, aki nem tu-
dott uralkodni magán, becsúsztatta a kezét a lány blúza alá, és megfog-
ta a mellét.

– Oh! – suttogta a lány, miközben Kieran lágyan cirógatta a tes-
tét. – Oh! – sóhajtott fel Fortune, miközben a férfi a mellbimbójához 
ért, és megsimogatta, majd meg is szorította kissé.

Aztán Kieran hirtelen az alkóv kőfalához lökte a lányt.
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– Nem  szabad  ilyen  gonosz  játékot  űznöd  velem,  Fortune!  – 
mondta izgatottan. – Neked fogalmad sincs, hogy mit művelsz velem – 
vetette a lány szemére csaknem magánkívül a férfi. Férfiassága a sze-
relmi vágy izgalmában égett.

A lánnyal valósággal forgott az egész világ a férfi közelségétől.
– Igen, pontosan tudom, hogy mit csinálok, Kieran  –  mondta a 

lány lélegzet-visszafojtva. – Elegem van abból, hogy még mindig szűz 
vagyok! Szeretkezz velem!

– Nem – hangzott a határozott válasz. – Az esküvőnk éjszakáján 
érintetlen szűz lányként fogsz hozzám jönni, Fortune, de amiért ilyen 
átkozottul kíváncsi vagy, adok neked egy kis leckét a szerelemből. Kí-
váncsi vagyok, hogyan állod a sarat. – Aztán mielőtt a lány még bármit 
is válaszolhatott volna, gyorsan megszabadította őt előbb a mellényé-
től, majd az ingétől. A lány derékig mezítelen volt. – Ah – sóhajtott fel a 
férfi. – Milyen gyönyörű is vagy, drágám! – A férfi hatalmas tenyerével 
a lány derekát simogatta, majd felemelte Fortune-t és feltette egy kő-
padra, ahonnan kedvére gyönyörködhetett a lány szépségében.

Fortune először meglepődött, de aztán csábítóan nézett a jóképű 
férfi  szemébe,  és  kioldotta  az  övét  is,  majd  leengedte  a  bricseszét,  
amely lecsúszott a lábán, egészen a csizmája széléig.

– Most majd meglátjuk, hogy ön mennyire bátor, sir!  –  állította 
kemény próba elé a férfit Fortune.

– Jézusom! – nyögött fel a férfi, amint megpillantotta a teljesen 
mezítelen lányt, aki felajánlkozott minden érzéki kívánságának. A lány 
bőre sápadtfehér volt és tökéletesen hibátlan. A vénuszdombja telje-
sen sima volt, nem borította fanszőrzet. Kieran hallotta, hogy az előke-
lő hölgyek eltávolítják ekképpen a szőrzetüket erről a testtájékukról, de 
még soha életében nem látott ilyet. A vidéki lányok, akik eddig a szere-
tői  voltak, göndör szőrzettel  büszkélkedtek ott,  ahol  Fortune szemé-
remdombja rózsaszín és sima volt. Szeméremajkai mályvaszínűek vol-
tak, előtűnt a hosszú,  csábító hasíték is,  amely szinte delejes erővel 
vonzotta oda a férfit.

– Takard el magadat! – kérlelte Kieran. – Túlságosan szép vagy, 
Fortune. – Azonban nem tudott uralkodni magán. A kezével a lányhoz 
ért, és gyengéden simogatni kezdte.~ 159 ~



Fortune nagyot sóhajtott a gyönyörűségtől, behunyta a szemét, 
és egy cseppet sem félt, amikor a férfi tenyerével megragadta a csípő-
jét, és közelebb húzta magához, hogy az arcát a lány öléhez szoríthas-
sa. Azután felcsúsztatta a kezét, hogy a lány mellét keményen megra-
gadja. Fortune teste ívben meghajlott, hogy még közelebb kerüljön a 
férfihoz, annyira, hogy puha bőrén érezte a férfi arcának durva boros-
táit is.

Kieran Deverst a lelke legmélyéig megrázta a lány szépsége és 
őszinte, szerelmes, feltétel nélküli felajánlkozása. A férfiassága kemény 
volt, akár az acél. Miért ne? – gondolta magában. Tulajdonképpen mi-
lyen veszély rejlene benne? Hiszen hamarosan összeházasodnak.  Az-
után  felébredt  a  lelkiismerete.  Ó,  igen,  hamarosan  egybekelnek,  de 
Fortune iránt a legmélyebb és legtisztább szerelmet és tiszteletet érez-
te. És mi lenne akkor, ha Fortune áldott állapotba kerülne? És ha köz-
ben ő, isten ments!, meghalna egy balesetben, vagy megölné valaki, 
akkor az ő gyermekük fattyúként látná meg a napvilágot. Fortune nem 
volt abban a helyzetben, mint az édesanyja, aki egy Mughal herceg leá-
nya, és ő sem volt Stuart herceg, akinek a házasságon kívül született 
gyermekét  is  örömmel  fogadták,  és  olyan  tisztelet  övezte,  mintha 
olyan jogai lennének, mint a törvényes hercegnek. Kieran remegni kez-
dett, ahogy magához tért a szerelmi kábulatból és az önuralma felülke-
rekedett a vágyain. Hatalmas sóhaj tört fel a kebeléből, miközben fel-
húzta a lány bricseszét és becsatolta az övét.

– Öltözz fel végre! – kiáltott a lányra indulatosan.
– Mi történt veled? – kérdezte riadtan Fortune. – Mivel okoztam 

csalódást neked, Kieran, hogy eltaszítasz magadtól?
– Vedd fel az ingedet, és majd beszélgetünk – mondta nyersen Ki-

eran,  és  közben  elfordult,  mert  megpillantotta  a  lány  szemében  a 
könnyeket.

Zavartan, a szenvedélyes érzelmek viharában, amelyeket még so-
hasem volt alkalma megtapasztalni, és természetesen valójában nem is 
értett, Fortune felkapta az ingét és átbújtatta a fején, majd összekötöt-
te a szalagokat rajta. Ezután a kabátja következett, amelyet végig be-
gombolt.
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– Felöltöztem már – mondta megszeppenve, még mindig a pa-
don állva.

Kieran visszafordult, és leemelte a lányt a padról, majd a karjába 
vette.

– Szeretlek – mondta. – Amikor elveszem az ártatlanságodat, ak-
kor azt akarom, hogy a nászágyban feküdj mellettem. Kedvemre aka-
rom simogatni a testedet és csodálni a szépségedet. Hosszú, édes csó-
kokkal akarlak illetni, nemcsak az ajkadat, de az egész csodálatos teste-
det, Fortune. Ha bármi történne velem, mielőtt kimondjuk a boldogító 
igent, és te áldott állapotba kerülnél, viselős lennél egy gyermekkel, a 
mi gyermekünkkel, azzal a gyermekkel, aki a mi szerelmünkből szüle-
tett, akkor a mi szerencsétlen és ártatlan magzatunk fattyúként jönne a 
világra, megvetett porontyként. Nem akarom ezt tenni veled, Fortune! 
Nem akarom kitenni ennek a gyalázatnak a gyermekünket sem! Megér-
tettél engem?

A lány a fiú mellkasára hajtotta a fejét, aztán azt mondta.
– Csakhogy én nagyon vágyódom utánad, Kieran. Alig tudok már 

uralkodni a testemen, hogy végre megízleljem az ismeretlen gyönyört 
– mondta sóvárogva Fortune.

– Az én testemet is hevíti a vágy utánad és az ezerszeres gyönyö-
rűségért, amit akkor fogunk érezni, ha végre egymáséi lehetünk, drá-
gám – felelte szelíden Kieran. – Úgy látom, jobb lesz, ha most elválunk, 
különben úrrá lesz rajtunk a vágyakozás.

– Remélem, azért még találkozhatunk itt? – kérdezte szinte bo-
csánatkérően a lány. – Legalább augusztus elsejéig, az aratásünnepig, 
Lammastide-ig.

– Mi kelták Írországban Lughnasadhnak hívjuk – mondta Kieran a 
lánynak. – Ez egy termékenységi ünnep, de az ősi időkben a nagy tisz-
teletnek örvendő istennek, Lughnak az ünnepe volt, és évente megtar-
tották.

– Milyen  régi  történeteket  tudsz!  –  álmélkodott  Fortune.  –  És 
még te mondod, hogy nincs helyed itt, Írországban? Biztos vagy benne, 
Kieran?

A fiú a lányra mosolygott.
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– Igen, szeretem a régi időkről szóló történeteket és a régi míto-
szokat, drágám, de ez még nem jelenti azt, hogy itt igazán otthon érez-
ném magam. Nem, én édes Fortune-om, a mi jövőnk valahol máshol 
van. Talán ott,  azon az új kolónián, amelyet az édesanyád ismerőse, 
Lord Baltimore akar megalapítani. Tetszik nekem a gondolat, hogy va-
lahol máshol kezdjünk új életet, ahol saját magunkért fogadnak el ben-
nünket, és nem mások ítélete alapján.

– Mindig lesz valaki, aki ítélkezik felettünk – jegyezte meg ciniku-
san Fortune.

A férfi felnevetett.
– Olyan ártatlan vagy egyfelől, másrészről viszont nagyon is talp-

raesett és csupa életbölcsesség, szerelmem.
– Nagyon szerteágazó a családfám – mondta szárazon Fortune. – 

Amikor a mama az udvarba ment, minket,  gyerekeket Queen’s Mal-
vernben hagyott a nagyszüleinél. Az igazat megvallva az volt az én ked-
venc helyem, mert Madame Skye olyan érdekes és bölcs asszony volt. 
Akkoriban még nagyon kicsik voltunk. Mindössze négy és fél éves vol-
tam,  amikor  a  dédnagyapám,  de Marisco meghalt.  Azután  már  Ma-
dame Skye nem volt ugyanaz, bár ugyanúgy szeretett bennünket, és 
továbbra is részt vett a nevelésünkben. Éltem Franciaországban, aztán 
Skóciában. Láttam Párizsban Károly király házasságát. Sosem unatkoz-
tam, Kieran. Örömmel tekintek a közös jövőnk elé, hogy egy új helyet 
keressünk magunknak, mert bár sosem tartottam magam kalandor ter-
mészetűnek, és csak egy jó házasságra vágytam, van bennem valami 
vágyakozás, hogy elhagyjam ezt a régi világot és felfedezzem az újat. 
Engem mindig talpraesett, gyakorlatias, ésszerűen gondolkodó lánynak 
tartottak, aztán később rá kellett jönnöm, hogy valójában egy kissé ta-
lán hasonlítok a családom nőtagjaihoz, méghozzá jobban, mint gondol-
tam. Soha nem akartam pedig olyan lenni, mint ők. Túlságosan a felle-
gekben járnak,  alig  van érzékük a  realitáshoz,  és  úgyszólván  vonzza 
őket a szerencsétlenség.

A férfiból feltört a nevetés.
– És te nem tartod lehetetlen és önsorsrontó magatartásnak azt, 

hogy leveted a ruhádat egy férfi előtt a romok között, egy zivatar kellős 
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– De én azt akartam, hogy szeretkezz velem! – mondta sírva For-
tune. – Nekem fogalmam sem volt arról, hogy mit is jelent ez, de most 
már  tudom,  hogy  minden idegszálammal  akarom,  vagy  meghalok  a 
hosszúra nyúló várakozástól – panaszkodott Fortune a férfinak.

Kieran szorosan magához ölelte a lányt.
– Csodállak téged, Fortune Lindley. Egyszerre vagy bolondos és 

csodálatos!  Sosem  gondoltam  volna,  hogy  egy  ilyen  lányra  akadok, 
mint amilyen te vagy, de most már, hogy rád akadtam, nem engedlek 
el.

Fortune boldogan felsóhajtott.
– Nem törődöm vele, hogy hová megyünk, Kieran,  addig, amíg 

együtt leszünk – válaszolta a lány.
– Menj haza, te csodálatos és gyönyörű, hódító nő. Három nap 

múlva újra eljövök ide – ígérte Kieran. – Ha a családom haza akar jönni 
augusztus elejére, akkor hamarosan üzenetet fogok kapni tőlük Angliá-
ból. A mostohaanyám nagyon szereti jó előre és kivált alaposan meg-
szervezni a dolgokat. Ha Willy szeptember huszonkilencedikén tartja az 
esküvőjét, akkor Lady Jane számtalan utasítást intéz a személyzethez, 
és azt akarja majd, hogy visszatértéig én tartsam a kapcsolatot a De-
vers és az Elliot család között. Szegény Willy! Most már az egész élete 
előre meg van tervezve.

– Az öcséd boldog lesz így – mondta Fortune. – Nem úgy néz ki, 
mint aki nagy kalandokra vágyna! Ezért is gondoltam, hogy ő illik majd 
hozzám. Csakhogy időközben rájöttem, hogy nem vagyok olyan finom-
kodó és félrehúzódó típus.

A férfiból feltört a nevetés.
– A finomkodó és aggályoskodó nem a megfelelő kifejezés arra, 

ami te valójában vagy. A vad és az akaratos sokkal inkább megfelelne. 
– Hirtelen elrántotta a fejét az ütés elől, amit Fortune akart rámérni. – 
Gyere, kedvesem, és ugorj Thunder nyergébe. Rám hosszabb lovaglás 
vár, míg hazaérek. – A férfi megtartotta a lovat, amíg Fortune a hátára 
pattant.

– Alig  várom  már,  hogy  végre  közös  otthonunk  legyen,  ahol 
együtt hajthatjuk álomra a fejünket – mondta kacéran Fortune. Ezen a 
napon  csaknem  sikerült  elcsábítania  a  férfit.  Szándékában  állt  újra ~ 163 ~



megtenni. Az édesanyjának volt jó néhány szerelmi praktikája, amely 
generációról generációra szállt. Semmiképpen sem akart várni októbe-
rig, hogy a férfi kemény, izmos testét érezhesse az ő testének feszülni, 
és hogy úgy szeresse, ahogy eddig még senki nem szerette életében. 
Most azonnal akarta őt, és nem később!

– Három nap múlva,  kedvesem – mondta Kieran búcsúzóul,  és 
csodálkozva nézte Fortune izzó tekintetét. Fogta a lány finom kesztyű-
be bújtatott kezét, és megcsókolta, majd jól rácsapott Thunder farára. 
A ló felágaskodott, Fortune-nak jól meg kellett kapaszkodnia, hogy le 
ne essen róla. Mosolyogva nézte a lányt, amint távolodott tőle az ő vad 
és akaratos szerelme. Ma csaknem sikerült a lánynak a kárhozatba ta-
szítania őt a csábító viselkedésével, de ez még egyszer nem fordulhat 
elő. Ő az idősebb, és felelős a lány jó híréért, amely most az ő kezében 
van. Túlságosan szerette ezt a lányt ahhoz, hogy elveszítse.
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Nyolcadik fejezet

– Mit használ a mama, amikor nem akarja, hogy teherbe essék? – fag-
gatta Fortune az édesanyja szolgálólányát, Rohánát. – Aztán cinkosan 
felkacagott: – Valószínűleg nem használt az utóbbi időben semmit sem, 
különben nem lenne újra várandós.

Rohána sötét szeme kifejezéstelen maradt, miközben úrnőjének 
a frissen mosott és vasalt fehérneműjét hajtogatta.

– Az édesanyja azt gondolta, hogy már túl van azon az időn, hogy 
áldott állapotba kerüljön, gyermekem – hangzott a válasz, majd a szol-
gáló becsukta a tárolószekrény ajtaját. – Ami pedig a kisasszony kérdé-
sét illeti, az nem tartozik rám. Kérdezze meg az édesanyját, de biztos 
vagyok benne, hogy meg fogja mondani önnek, mielőtt hozzámegy Ki-
eran úrfihoz.

Fortune akaratosságában toppantott egyet a lábával.
– A csudába, Rohána, te nagyon is jól tudod a titkot. Miért nem 

mondod meg nekem?
– Pontosan azért, amiért ön nem az édesanyjához fordul ezzel a 

kérdéssel – válaszolta élesen a szolgáló. – Ön az indiai nagymogul uno-
kája, és a vére forró, Fortune. Mindenáron el akarja csábítani a kedve-
sét, és el akarja kerülni ennek a rossz cselekedetnek a következménye-
it. Ezért nem segítek önnek.

Fortune megvonta a vállát.
– Nem számít.  Akkor lesz az enyém, amikor akarom  –  jegyezte 

meg sértődötten.
– Mi ütött a kisasszonyba? – kérdezte Rohána. – Ön volt asszo-

nyom egyetlen gyermeke, aki miatt eddig sosem kellett aggódnia. Mi-
től lett ilyen meggondolatlan és akaratos gyermek?

Fortune felsóhajtott:
– Tudom. Igen, én is tudom – ismerte el a lány a szolgáló igazát. – 

Magam sem értem, Rohána.  Tulajdonképpen ésszerűen gondolkodó, 
gyakorlatias lény vagyok, de nem akarok többé ilyen lenni. Semmi mást 
nem akarok, csak Kierannal lenni. Mi történhetett velem?
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– Szerelmes lett – felelte élénken Rohána, és sötét szeme ekkor 
már megtelt megértéssel.  – Igen, gyermekem, ez a szerelem. És a kis-
asszony  családjában  a nők elővigyázatlanok  és  vakmerőek lesznek a 
szerelem hatására. Most július van, és ön három hónap múlva férjhez 
megy. Legyen egy kis türelemmel.

– És mi történik akkor, ha amit akarok, végre megkapom, és vé-
gül keserű csalódást okoz nekem? – aggodalmaskodott Fortune.

Rohána felnevetett.
– Ettől nem kell tartania, és természetesen különösképpen nem 

ezzel a hatalmas, sötét hajú és parázsló tekintetű kelta férfival kapcso-
latban, aki elrabolta az ön szívét, gyermekem. De engedjen meg nekem 
pár figyelmeztető szót. Ha az eladásra szánt tehén elvinné a tejszínt a 
leendő vásárlóhoz, és az úgy döntene, hogy nem ízlik neki, akkor való-
színűleg nem akarná a tehenet sem, igaz? Kieran úrfi minden tekintet-
ben talpig férfi, ahogy ezt a faluban sok lány tanúsítja. De ön nem úgy 
viselkedik, mint egy tapasztalatlan szűz lány. Tartóztassa meg magát, 
amíg nem lesz gyűrű az ujján, különben elveszti az érdeklődését.

– Soha  nem  gondoltam  volna  erre  –  kapott  észbe  Fortune.  – 
Hagytam, hogy úrrá legyen rajtam a szenvedély, és úgy viselkedtem, 
mint egy ostoba nő. Igazad van, Rohána. Jobb, ha az ujjamon van az ő 
gyűrűje, az ő orrában pedig az enyém, mielőtt odaadom magam Kieran 
Deversnek.

Rohána felnevetett.
– Ó,  igen  –  biztatta  a  kisasszonyt.  –  Csavarja  el  a  fejét  annak 

rendje és módja szerint, és ne hagyja, hogy az érdeklődése alábbhagy-
jon. Táplálja csak benne a vágyakozást, de várja meg az esküvője nap-
ját, és csak azután elégítse ki bősz férfiúi vágyait, gyermekem. Addig 
azonban szorosan zárja össze a lábait.

– Hogy lehet az, hogy ilyen sokat tudsz ezekről a dolgokról, holott 
szűznek tartanak? – csodálkozott Fortune.

– Szűznek? Az én koromban? –  bosszankodott Rohána.  –  Tudok 
ezekről a dolgokról, mert nekem is megvolt a magam szórakozása, és 
épp elég kalandban volt részem annak idején. Meg azért is, mert a nő-
vérem asszony. És végül, de nem utolsósorban, mert az ön édesanyja 
mellett szolgálok, mióta csak megszületett. Egyszóval, tudom.~ 166 ~



– Miért nem mentél soha férjhez?
– Mert sosem akartam, hogy bekössék a fejemet – válaszolta Ro-

hána. – Élvezem a szabadságot, amit az ad meg nekem, hogy hajadon 
vagyok  mind a  mai  napig.  Sok  örömömet  lelem abban,  hogy  az  ön 
édesanyja mellett szolgálhatok. Ez igazán boldoggá tesz engem, Fortu-
ne, és minden nőnek joga van a boldogsághoz. – A szolgáló szeretettel 
átkarolta a lányt. – Most azonban nincs több kérdés, és ígérje meg ne-
kem, hogy türelemmel lesz az esküvője napjáig, és jól viseli magát.

Fortune bólintott.
– Beárulsz a mamának?
– Nem. Tudom, hogy bízhatom önben, és ami ezt a beszélgetést 

illeti, az köztünk marad. Ne okozzon csalódást nekem, gyermekem – 
mondta szelíden Rohána.

– Ez nem lesz könnyű – tette hozzá kétkedve Fortune.
– Tudom – hangzott az együtt érző válasz.

A következő néhány hét hamar elszállt. Fortune leginkább lovaglással 
töltötte az időt, kedvenc lovával, Thunderrel járta a vidéket. Látta Kier-
ant, de mindig csak rövid időre. Egyre jobban vágyakozott a férfi után. 
Éjjel nem tudott pihenni és nyugodtan aludni, mert amikor végre álom 
jött a szemére, akkor nyugtalanul hánykolódott, és zavaros álmok gyö-
törték éjszakákon át, amelyeket csak nagy nehezen tudott visszaidézni, 
amikor jött a reggel, de sosem emlékezett rájuk teljes egészében, csak 
foszlányok jutottak az eszébe. Végre július végén Fortune és Kieran ta-
lálkozott a Black Colm’s Hall romjainál.

– A mostani találkozásunk után hosszú idő telik majd el, amikor 
újra láthatjuk egymást – mondta a férfi a lánynak. – Augusztus elsejére 
az öcsém hazaérkezik. Az én kedves mostohaanyám, mint mindig, most 
is mindenről gyorsan és nagyon határozottan intézkedik majd. Az Elliot 
család  augusztus  ötödikén érkezik  Londonderryből,  hogy  rögzítsék  a 
házassági  megállapodást  és  az  esküvő megrendezésével  kapcsolatos 
terveket.  Sajnos  lehetetlen lesz  elszabadulnom ez alatt  az  idő alatt, 
szerelmem. A napjaim minden pillanatát le fogja foglalni majd az apám 
és a felesége, hogy a lehető legcsodálatosabb esküvőt rendezzük Willy 
és a cousinja számára. Amikor csak tudok, megpróbálok elszabadulni, ~ 167 ~



de nem tudlak előre értesíteni. Ha nem leszel itt, akkor üzenetet ha-
gyok neked a padunk alatt, és egy jókora követ teszek rá. Kérlek, te is 
tedd ezt.

Fortune komoran bólintott. A sírás és a csüggedés most amúgy 
sem használna, és nem változtatna semmin sem.

– Nagyon nehéz lesz nekem, Kieran – mondta.
A férfi karjába vette a lányt, és magához szorította.
– Tudom. – Kieran válaszul megcsókolta a lányt. – A legutóbbi ta-

lálkozásaink alkalmával nem próbáltál  meg elcsábítani,  Fortune. Sze-
retsz még, vagy már megváltoztak az érzéseid irántam?

– Ilyen hűtlen nőszemélynek tartasz engem? – kérdezte sértődöt-
ten a lány. – És mit jelentsen az, hogy nem akartalak elcsábítani? Mikor 
próbáltalak én elcsábítani téged, Kieran Devers? Ez olyan, mintha azt 
akarnád mondani,  hogy  a nők csapodárok,  pedig én úgy  gondolom, 
hogy inkább a férfiak azok.

Kieran komiszul felnevetett.
– Ha azt ajánlanám neked, hogy itt ebben a pillanatban szeret-

kezzünk, mit mondanál rá, drágám? – kérdezte kötekedően a férfi.
– Azt mondanám, hogy egy nagyképű fickó vagy! – vágta rá For-

tune.
Kieran hatalmas nevetésben tört ki.
– Szeretlek, én kedves kis vadócom – mondta neki –, és alig két 

hónap múlva már a feleségem leszel. Az az igazság, hogy már nagyon 
várom azt a napot, Fortune.

A lány magához húzta a férfi  fejét, és hosszan, szenvedélyesen 
megcsókolta.  Fiatal,  erőtől  duzzadó testét  ingerlően a férfi  testéhez 
nyomta, miközben ajkuk összeért. Előbb csak körbecirógatta bársonyos 
nyelvével a férfi ajkát, majd érzékien a férfi szájába hatolt a nyelvével, 
aztán kissé megharapta Kieran nyelvét, amikor az túl hevesen csókolt 
vissza. Ujjaival Kieran tarkóját simogatta, és testével a férfi testéhez si-
mult. Minden pillanattal egyre nehezebb volt a számára, hogy a Roha-
nának tett ígéretre emlékezzen. A lovaglónadrágja nem nyújtott olyan 
védelmet a számára, mint a sok alsószoknyás viselet, és így sokkal köz-
vetlenebb módon érezhette a férfi testét és azt is, hogy mennyire kí-
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vánja őt, hogy emészti a vágy utána, és hogy kemény, ágaskodó férfias-
sága az ölének feszül.

A férfi  úgy érezte,  forog vele a világ.  Olyan szorosan magához 
ölelte a lányt, hogy az alig kapott levegőt. Miközben összefonódott a 
testük, és Kieran érezte, hogy a lány hozzásimul, még inkább hatalmá-
ba kerítette a vágy. Csak nehezen tudta megállni, hogy ne húzza le a 
lányt a földre, és ne szeretkezzen vele, annyira úrrá lett rajta a szerelmi 
láz.

Érezte,  amint a lány kemény melle izmos testének feszül,  és a 
lány öle az övéhez simul.  Kieran még soha nem kívánt egyetlen nőt 
sem ennyire, mint Fortune-t, de ezúttal valami mást is észrevett. Egy 
hónappal ezelőtt a lány még minden fenntartás nélkül megadta volna 
magát a szerelmi kihívásnak. Most azonban érezte, hogy Fortune ellen-
áll a kísértésnek. Most nem akarta őt elcsábítani, és ő sem akarta, hogy 
a lány mindenképpen engedelmeskedjen a vágyainak. Végül elengedte 
a lányt, Fortune pedig néhány lépést tett hátrafelé.

– Emlékezz rám, amíg újra találkozunk, Kieran Devers – mondta a 
lány szelíden, aztán sarkon fordult. Thunder nyergébe pattant, és anél-
kül, hogy visszanézett volna, elvágtatott.

Kieran figyelte,  mint távolodik  tőle a lány.  Tudta,  hogy az  övé 
lesz, és hogy tökéletes szerető válik majd belőle, sokkal tüzesebb és 
szenvedélyesebb, mint bárki, akit eddig ismert. Azzal is tisztában volt, 
hogy Fortune tönkretenné az öccsét. Willy dühös lesz, amikor megtud-
ja, Fortune hogyan érez iránta, de Kieran Devers a szíve mélyén tudta, 
hogy Mallow Court örököse számára Emily Anne Elliot a megfelelő fele-
ség. Kieran kezét az ágyékára tette, és le-föl mozgatta rajta az ujjait. Ez 
a kis boszorkány, aki hamarosan a felesége lesz, alaposan felkorbácsol-
ta az érzékeit. Lassan ide-oda sétált Black Colm’s Hall falai közt, hogy 
lecsendesítse felcsigázott testét. Amikor megkönnyebbült, a lova nyer-
gébe pattant, és elvágtatott haza.

Augusztus elsején kora délután a Devers család megérkezett Lisnaskeá-
ba. Kocsijuk nagy zörgéssel gördült be Mallow Court udvarára,  majd 
megállt a bejárati ajtó előtt. Az inas kisietett a házból, hogy kinyissa a 
kocsi  ajtaját.  Azután leengedte a lépcsőjét,  és segített  úrnőjének ki-~ 169 ~



szállni. Jane Anne Devers mosolyogva nézett körül, majd lesimította a 
szoknyáját, amely az utazás során összegyűrődött.

– Isten hozta itthon, asszonyom! – mondta Kieran, aki mosolygó 
arccal sietett mostohaanyja üdvözlésére. – Remélem, hogy a testvére-
im és a családjuk is jól van. Eljönnek Willy esküvőjére?

– Sajnos  nem,  mert  mindketten  megint  várandósak.  Sokkal  in-
kább katolikusnak tűnnek a számomra, mint protestánsoknak, tekintet-
tel arra, hogy nagy és nehezen fegyelmezhető családjuk van – válaszol-
ta a  mostohaanyja.  Aztán körbetekintett.  –  Úgy tűnik,  hogy minden 
rendben van, Kieran. Jól végezted a dolgodat, és én köszönetet mon-
dok neked azért, hogy az öcséd apai örökségére ilyen gondosan vigyáz-
tál. – Ezután az asszony Kieran mellett bement a házba.

A kocsi lépcsőjén ekkor az apja és nyomában az öccse is megje-
lent.

– Hála istennek, hogy hazaértünk! – tört fel a sóhajtás Shane De-
versből. – Remélem, hogy az életben soha többé nem kell öt mérföld-
nél  messzebbre mennem Lisnaskeától,  fiam. A húgod,  Colleen csupa 
szépet és jót írt rólad, és amint látod, mostohaanyád meg van elégedve 
a munkáddal. Most pedig, fiam, egy jó adag whiskyre van szükségem.

– Tálcára készítettem az italokat, apám, a könyvtárszobába. Jössz 
te is, Willy? – Kieran öccsére pillantott, aki szokatlanul csöndesnek mu-
tatkozott.

– Elveszem feleségül  Emily  Anne-t  –  válaszolta  William Devers 
tompa hangon.

– Tudom – mondta a bátyja.
– Csakhogy egyáltalán nem szeretem őt – vágta rá William.
– Majd megszereted – jegyezte meg az apja idegesen és szerfö-

lött türelmetlenül. – Most azonban menjünk és igyunk egy pohárral. – 
Azzal besietett a házba.

– Remélem,  a  Leslie  család  visszautazott  Skóciába?  –  kérdezte 
William. – És nem látom többé Fortune-t.

– Nem, még itt vannak – mondta Kieran Williamnek. – A herceg-
nő legnagyobb meglepetésére gyermekáldás elé néz. Komoly megráz-
kódtatást okozott ez a számára. A gyermek novemberben születik meg, 
és az úrnőnek azt tanácsolták, hogy ne utazzon a szülés előtt sehova. ~ 170 ~



Ez jelenleg a legújabb hír Maguire’s Fordban. Nekem sok barátom van 
abban a vendégszerető faluban, mint azt te magad is tudod.

– Ha itthon vannak, akkor meg kell hívnunk őket az esküvőmre – 
rémült meg William Devers. – Nem hiszem, hogy kibírom, hogy viszont-
lássam őt, amikor egy másik nőt készülök feleségül venni.

Kieran megragadta az öccse vállát, és erősen megrázta.
– Szedd végre össze magad, Willy. Már nem vagy kisgyerek, hogy 

visszautasítsd a játékot, amit meguntál. Férfi vagy! Lady Lindley vissza-
utasított téged. Felejtsd el, és örülj annak, hogy olyan hűséges és oda-
adó fiatal lány, mint amilyen Emily Anne, hozzád megy feleségül. Fe-
jezd be az önsajnálatot és a siránkozást afölött, hogy mi lehetett volna.  
Beleegyeztél,  hogy  elveszed  a  cousinodat,  aki,  akár  elismered,  akár 
nem, a legmegfelelőbb feleség a számodra. Meg ne próbáld megsérte-
ni Emily Anne-t az önző és gyerekes viselkedéseddel és fantaziálásod-
dal, hogy közted és Lady Lindley között volt valami. Egyáltalán nem volt 
köztetek semmi. Soha nem is lehetett, és nem is lesz – mondta Kieran 
nyersen. – Most pedig gyere be a házba, és igyál valamit apánkkal.

– Láttad őt? – kérdezte William a bátyját, miközben mindketten 
beléptek a házba.

– Igen, amikor kilovagolt – mondta Kieran.
– Egyedül volt?
– Igen,  egyedül.  Nem  volt  mellette  udvarló,  Willy.  Gyanítom, 

hogy nem kedveli az íreket.
– Én nem vagyok ír! – ellenkezett William.
– Márpedig az vagy – szögezte le Kieran. – Az apánk ír. Írország-

ban élsz. Ír vagy!
– Ő egyszer ugyanezt mondta nekem – jegyezte meg William.
– Akkor okosabb, mint gondoltam – mondta Kieran. Kinyitotta a 

könyvtárszoba ajtaját. – Itt vagyunk, apa!
Az apjuk a kandalló előtt ült, lerúgta a csizmáját, és a harisnyás 

lábával a kellemes meleget adó lángok felé fordult, s közben a whisky-
jét iszogatta. Mindkét fiának intett, hogy menjenek a tálalóasztalhoz, 
ahol a palack állt ezüsttálcán.

– Töltsetek magatoknak, fiúk, és gyertek, üljetek mellém – mond-
ta az apa. – Ah, azóta várok erre, amióta az anyátok elvitt magával júni-~ 171 ~



usban innen. Mindkét testvéretek vidéken lakik, és a házaik még a nyár 
folyamán is elviselhetetlenül nyirkosak és lehangolóak voltak. Marynek 
három gyermeke van, Bessie-nek négy. Még soha az életemben nem 
láttam ilyen zajos, elkényeztetett gyerekeket, mint amilyenek ezek. Eb-
ben egyetértett az anyád is, pedig a saját unokáink. Az még semmi, de 
a lányoknak kétségbeejtően rendetlen a háztartásuk. Gyerekek, neve-
lőnők és kutyák mindenütt, és soha sehol nem leltem békét az ottho-
nukban.  Ti  öten  voltatok  gyerekek,  de  az  én  házamban  sosem volt 
olyan felfordulás, köszönet az én Jane-emnek – mesélte Shane Devers.

Kieran nem állhatta meg nevetés nélkül.
– Egyet kell értenem veled ebben a kérdésben, apa. A mostoha-

anyám mindig rendben tartotta a házat, és amilyen jó modorom van, 
azt neki köszönhetem.

Shane Devers feltekintett a whiskyspohara felett a legidősebb fi-
ára. A tekintete szúrós volt.

– Azonban... – folytatta az apja.
Kieran feltartotta a kezét, hogy apja szavát szegje.
– Ami  nekem  kell,  azt  én  meg  is  szerzem  magamnak,  apa  – 

mondta Kieran szelíden. – Jómagam nem illeszkedem az általad válasz-
tott életbe. Willy annál inkább. Nem sajnálkozom, és harag sincs a szí-
vemben. Minden úgy van jól, ahogy van, és a Deversek kezén marad 
továbbra is Mallow Court.

– Olyan átkozottul nemes lelkű vagy! – robbant ki hirtelen a dü-
hös megjegyzés William Deversből.

– Menj a pokolba, öcsém! – válaszolta nyugodtan Kieran.
– Neked nem kell elvenned olyasvalakit feleségül, akit nem sze-

retsz! – hangzott az ingerült válasz. – Nekem pedig ezt kell tennem. Az 
egész életem előre meg van határozva. – A fiatalember dühösen bele-
vágta a kristálypoharát a kandalló lángoló fahasábjai közé.

Kieran Devers  bosszúsan hunyorított  sötétzöld szemével.  Egyik 
kezével megragadta az öccsét a gallérjánál fogva, és maga elé rántotta,  
hogy szemben álljanak egymással.

– Figyelj rám, kicsi Willym! – mondta fenyegető hangon. – Neked 
nincs miért aggódnod. Örökölsz egy szép birtokot és egy ősi, tiszteletre 
méltó nevet is mellé. Elveszel feleségül egy lányt, akit egész életedben ~ 172 ~



ismertél. Egy olyan lányt, aki odavan érted, és boldoggá tesz, ha akarod 
és nem akadályozod meg ebben. Mi ütött beléd? Sosem akartál kalan-
dokkal és izgalmakkal teli életet, mert az anyád fia vagy. Most pedig fi-
gyelj  ide,  öcsém! Ha bánatot  okozol  Emily  Anne-nek,  magam zúzlak 
pozdorjává. Ez a lány reményekkel telve és a legszebb álmait dédelget-
ve lépi át ennek a háznak a küszöbét. És én nem hagyom, hogy te eze-
ket tönkretedd!

– Miért ártod bele magad a dolgaimba? – William gúnyosan mo-
solygott a bátyjára.

– Azért foglalkozom mindezzel, mert én nagylelkűen lemondtam, 
és neked adtam mindent, amid csak van, és ami a jövőben a tied lesz.  
Mit gondolsz Willy, ha én úgy döntök, hogy protestáns leszek, tényleg 
azt hiszed, hogy apa neked adta volna az örökséget? A másodszülött fi-
únak általában nincs ilyen szerencséje, mint amilyen neked. Ha aka-
rom, egy szempillantás alatt megváltoztatom a jelenlegi felállást. Még 
a  te  drága  és  félelmetes  anyád  sem  tudna  megakadályozni  ebben. 
Most pedig élj a jó szerencséddel, és légy kedves a cousinodhoz. Ami 
azt illeti, nem érdemled meg sem Mallow Courtot, sem Emily Anne-t, 
mert egy éretlen fajankó vagy. Próbálj valamennyiünk érdekében meg-
változni. – Kieran elengedte az öccse ingét, és eltaszította magától a fi-
vérét.

William Devers kiviharzott a szobából, és becsapta maga mögött 
az ajtót.

Kieran nevetni kezdett, és leült az apjával szemben.
– Remélem, sokáig élsz, apám, mert nyilvánvaló, hogy Willy nem 

áll  készen  arra,  hogy  átvegye  tőled  mindazt  a  felelősséget,  amit  rá 
akarsz ruházni. – Kieran felhajtotta a whiskyjét, és élvezte, amint a me-
leg szétárad az ereiben.

– Jól mondod, fiam. Sokáig szándékozom élni, méghozzá nagyon 
soká – válaszolta Shane Devers. – Magam is látom, hogy az öcséd még 
nem viselkedik felnőtt férfi módjára. Bizony mondhatom neked, hogy a 
vele való utazás nem volt valami nagy élvezet. Semmi mást nem csi-
nált,  csak  Lady  Lindley  elvesztése miatt  sopánkodott.  Azt  kívánom, 
hogy bárcsak soha ne jött volna Ulsterbe ez a perszóna. Minden bi-
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zonnyal boszorkány, hogy ilyen nagy hatással van Williamre. Nem ér-
tem, mi történhetett vele, Kieran.

– Fortune  Lindley  nem  gyakorol  semmilyen  hatást  Williamre, 
apám. Az egész csak az ő elméjében létezik, attól tartok. Az istenre kér-
dem, hogy juthatott a mostohaanyám eszébe, hogy rábeszélje arra, ve-
gye el Emily Anne Elliotot?

– Azt mondta neki, hogy nincs más fiatal nő az ismeretségi köré-
ben, aki megfelelne neki. Aztán még azt is a lelkére kötötte, hogy köte-
lessége megházasodni és gyermekeket nemzeni, hogy tovább éljenek a 
Deversek  Mallow  Courtban.  Ismered  a  mostohaanyádat,  Kieran.  Ha 
akar valamit, nem adja fel. Először William megpróbált ellenállni, de 
Mary és Bessie anyád pártját fogták, és akkor már nem volt képes el-
lenszegülni nyilvánvaló sorsának. Hozzá kell tennem, hogy én magam is 
ezt tartom a legjobb megoldásnak a számára.

– Legjobb lesz, ha meggyőződsz arról, hogy Willy kedves és gyen-
géd lesz a cousinjához, amikor alig néhány nap múltán megérkeznek az 
Elliotok, apám.

– Én magam beszélek vele, és az anyád is, természetesen. Kedve-
sen fogja fogadni a lányt, különben akár katolikus vagy, akár nem, újra 
téged teszlek meg örökösömmé – mondta Shane Devers teljes őszinte-
séggel a fiának.

– Isten őrizz tőle! – válaszolta nevetve Kieran. – Ha ezzel fenye-
getsz meg, akkor én magam beszélek az öcsémmel, apám!

A két férfi egymásra nevetett. Shane Devers mindkét fiát szeret-
te, de az idősebbiket jobban kedvelte. Kieran makacs természete elle-
nére érzékeny férfi volt, de ez a hibája tiszteletet érdemelt. Tulajdon-
képpen elszomorította Shane Deverst, hogy idősebb fia olyan könnye-
dén feladta az apai örökséget, de különös módon megértette. Kieran a 
kelta örökségével visszanyúlt a sokkal izgalmasabb és kalandosabb sor-
sú elődeihez. Míg William az angol anyjával inkább illett Mallow Court-
hoz, főképp ebben a világban, amelyben éltek, és amely oly gyorsan 
változott.  Ulster  a  farmjaival  és  a  skót  és  angol  bevándorlóival  egy 
olyan  tulajdonos  kezére  jut,  aki  sokkal  inkább  illik  Közép-Angliához, 
mint Észak-Írországhoz.
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Jane  Devers  elborzadt,  amikor  megtudta,  hogy  Glenkirk  hercege  és 
hercegnője nem távoztak Erne Rock várból. Így aztán nem maradt más 
választása, mint meghívni őket William és Emily esküvőjére. Sajnos ez 
elől sehogyan sem tudott kitérni, mert nem volt nagyobb méltóság a 
vidéken, és mindenki tudta, hogy a Devers család ismerte a Leslie-ket, 
sőt azt is, hogy a két család között szőtt házassági tervek kudarcba ful-
ladtak. Senkit nem lepett meg különösebben, hogy William és Emily 
összeházasodnak – ezt tulajdonképpen mindig is így tervezték, annak 
ellenére, hogy a Devers család házassági ajánlatot tett a Lindley-örö-
kösnőnek –, az viszont óriási botrányt váltott volna ki, ha a Devers fiú 
esküvőjére nem hívják meg a glenkirki Leslie-ket.

A meghívót elküldték, és a meghívottak el is  fogadták azt.  Egy 
nagy, ezüstből készült puncsosedényt küldtek a Leslie-k, és a készletet 
maga Adáli vitte el a Devers családnak. A nagy edényt domborműves 
munka díszítette, szőlőtőke-, szőlőlevél- és szőlőfürtmotívumokkal, és 
huszonnégy darab ezüst ivócsésze is járult hozzá,  továbbá egy ezüst 
merítőkanál, melyet a családi címer ékesített. Lady Devers alig tudott 
uralkodni magán, amikor a fehér turbánt viselő komornyik óvatosan ki-
emelte az edényt és tartozékait a bársonnyal borított, ezüstpántokkal 
díszített, fényes elefántcsont dobozból, amelynek szépségét egy ezüst-
lap is emelte, amelybe a Devers nevet vésették. Lady Jane-nek sikerült 
annyira összeszednie magát, hogy illendően a következő szavakat in-
tézte a komornyikhoz:

– Köszönjük a herceg és a hercegnő nagylelkűségét. A menyasz-
szony természetesen ír majd nekik, amikor megérkezik Londonderryből 
a következő héten. Nagy örömmel látnánk őlordságát és a családját az 
esküvőn. – Lady Jane bátortalanul elmosolyodott.

Adáli a legelegánsabb meghajlással válaszolt.
– Át  fogom  adni  kedves  szavait  uramnak  és  asszonyomnak  – 

mondta. Azután kihátrált a szobából.
Mikor a komornyik elhagyta a házat,  Jane Devers nem rejtette 

véka alá elragadtatását.
– Shane, nézd meg ezt a gyönyörű ajándékot. Ez csodálatos! Wil-

liam, nem találod gyönyörűnek? A mi drága Emilynk el lesz ragadtatva. 
Aki csak megpillantja, erről fog áradozni mindenkinek. És majd elmond-~ 175 ~



hatod nekik,  hogy ez Glenkirk  hercegének és hercegnőjének a nász-
ajándéka, akik a királlyal is rokoni kapcsolatban vannak! Micsoda nagy-
lelkűségre vall ez a remek ajándék, különös tekintettel arra... – Ekkor 
hangja elcsendesedett, majd halkan hozzátette: – Ez gyönyörű!

– Mindig Fortune-ra fogok gondolni, amikor csak megpillantom – 
válaszolta keserűen William.

– Ezt a siránkozást azonnal fejezd be! – rivallt rá az anyja. – Most 
már kezdem azt hinni, hogy neked elment a józan eszed, William. Csak 
imádkozni tudok érted. Ne magaddal foglalkozz! Gondolj végre Emily 
Anne-re! Alig beszéltél hozzá, amikor itt volt augusztusban. Az Elliotok 
is különösnek találták a viselkedésedet, de én azt mondtam nekik, hogy 
kifárasztott az utazás, amit Angliában tettünk. Ha a jövő héten megér-
kezik a cousinod és a családja, elvárom, hogy kimutasd a nagyrabecsü-
lésedet és a szerelmedet Emily iránt,  és méltó tisztelettel viseltess a 
családjával szemben.

– Gyere, öcskös, lovagolj ki velem – mondta Kieran, és közben a 
mostohaanyjára kacsintott. – A szeptemberi levegő jót tesz majd ne-
ked, elűzi a rossz gondolatokat a fejedből, és helyrebillenti a gondolko-
dásodat.

Jane Devers csak alig észrevehetően bólintott a mostohafiának. 
Kieran olyan segítőkésznek mutatkozott az utóbbi időben, és bár ter-
mészetesen soha nem voltak nehézségei vele, kivéve a vallás kérdését, 
mégis csodálkozott a viselkedésén. Ezúttal nagyon hálás volt neki, mert 
úgy tűnt, hogy rajta kívül senki sincs, akire William ezekben a napok-
ban hallgatna. A szalon ablakából figyelte, amint a két fiú együtt kilova-
gol.

– Te is érzed, hogy figyel minket? – kérdezte William, miközben 
könnyű vágtában elindultak. – Valósággal retteg attól, hogy az utolsó 
pillanatban meggondolom magamat és elrontom az álmait, pedig nem 
készülök így tenni. Nincs más választásom. Elveszem feleségül az uno-
kahúgomat, gyermekeket nemzek, és mindent megteszek, amit elvár-
nak tőlem. És mindezt miért? Mert biztos vagyok benne, hogy ha nem 
így tennék, akkor apám képes lenne megváltoztatni a végrendeletét, és 
visszaadná neked az elsőszülött fiút megillető jogokat és vele az örök-
séget – magyarázta William. ~ 176 ~



– Nem akarom Mallow Courtot – válaszolta Kieran.
– Én viszont annál inkább! – vágta rá a fivére. Életében először is-

merte el azt, amit Kieran amúgy is tudott. Willy valóban az anyja fia 
volt.

A  két  fiú  ezt  követően egy darabig  csendben lovagolt  egymás 
mellett, aztán Kieran rádöbbent, hogy Black Colm’s Hall romjai felé ha-
ladnak. Az ellenkező irányból egy ló és lovasa tűnt fel. Kieran felismerte 
Thundert, és megpróbálta a fivére figyelmét elterelni a lovasról, és el-
téríteni őt másik irányba, csakhogy William szintén észrevette Fortune-
t. Buzgón meg is sarkantyúzta a lovát. Kieran a nyomában haladt, mi-
közben alig hallhatóan, a fogai között szitkozódott.

Fortune szintén felismerte a fivéreket, és az ő száján is kicsúszott 
egypár szitok. Most már azonban nem tudott megfordulni és elvágtat-
ni. Legalább látja Kierant, és még az sem sok vizet zavar, ha Willel van.  
Július vége óta csak egyszer látta őt, és akkor is csak igen rövid időre,  
mert Kieran nem akarta, hogy a távollétével kapcsolatos kérdéseket te-
gyen fel neki. Ahogy a két fivér közelebb ért hozzá, Fortune rámosoly-
gott mindkettőjükre, és megállította Thundert.

– Helló! – üdvözölte a fiúkat. – Micsoda meglepetés, hogy mind-
kettőtökkel itt kint a határban találkozom! Will, milyen volt Angliában? 
Remélem, a testvéreid jól vannak. Fogadd szívből jövő jókívánságaimat 
a közelgő házasságodhoz. Alig várom, hogy megismerhessem a meny-
asszonyodat.

– Szeretlek, Fortune – kiáltotta William Devers. – Csak egyetlen 
szavadba kerül, és megmondom a cousinomnak, hogy nem veszem őt 
feleségül. – A fiú kék szeme esdeklően pillantott a lányra.

Fortune azonban úgy tekintett rá, mintha súlyosan megsértette 
volna  Williamnek  ez  a  kirohanása.  Kieran  figyelmeztette  Fortune-t, 
hogy az öccse valósággal beléhabarodott. Valamennyiük nyugalma ér-
dekében itt volt az alkalom, hogy Fortune észhez térítse a fiút.

– Te oktondi, taknyos kölyök! – tört fel Fortune-ból váratlanul a 
kemény válasz. – Én nem akarok feleségül menni hozzád. A családom 
nem tette ezt világossá előtted? Ha azok után, amit mondtak, még ma-
radt volna valami kétséged a visszautasításodat illetően, akkor én most 
világosan megmondom, hogy mi a véleményem az ajánlatodról. Te egy ~ 177 ~



nagyon kedves fiatalember vagy, Will Devers, de én nem akarok házas-
ságot kötni veled még akkor sem, ha te lennél az egyedüli férfi a vilá-
gon.

– De miért? – kérdezte szinte magából kikelve a fiú.
Fortune felsóhajtott.  Különösképpen nem tudott uralkodni ma-

gán, és harcias stílusban folytatta tovább.
– Miért? Mert untatsz engem, Will. Te vagy a világon a legosto-

bább ember, akivel találkoztam. Mert még az anyám intézőjében, Rory 
Maguire-ben is  több élet  van,  mint  benned,  és  több hasznát  venni, 
mint neked.  Miért? Mert nincs semmi közös bennünk. Én művelt, ta-
nult lány vagyok. Te pedig azt gondolod a nőkről, hogy ők nem jók más-
ra, csak a háztartás vezetésére és gyermekszülésre.  Soha az életben 
nem mennék feleségül  egy ilyen férfihoz,  mint  te  vagy.  Most  végre 
megértetted?

William mereven Fortune-ra bámult, a lány szavai nagyon meg-
lepték.

– Nem szeretsz engem? – kérdezte megütközve a válaszon.
– Nem, nem szeretlek téged, és soha nem is foglak szeretni, Will 

– válaszolta Fortune.
– Akkor miért nem tudlak kiűzni a szívemből és a lelkemből té-

ged? – követelőzött a fiatalember. – Állandóan csak rád tudok gondol-
ni, amikor ébren vagyok, és amikor alszom, akkor is csak te jársz a fe-
jemben. Miért babonáztál meg engem?

– Én nem babonáztalak  meg téged,  Will.  Egyszerűen arról  van 
szó, hogy téged a családod egész életedben elkényeztetett, és semmit 
nem tagadtak meg tőled. Valószínűleg én vagyok az első dolog az éle-
tedben, amiről azt gondolod, hogy nagyon akarod, mégsem lehet a ti-
éd. Te vagy a világon a legszerencsésebb fickó, hogy elveheted a cousi-
nodat feleségül. Azt beszélik, remekül illik hozzád, és nagyon jó feleség 
válik belőle. Elégedj meg ennyivel, Will Devers.

A fiú kétségbeesett és keserű pillantást vetett rá, aztán megfordí-
totta a lovát, és elvágtatott.

– Nagyon kemény voltál vele – mondta Kieran lágyan.
– Miért, másképp kellett volna tennem? – kérdezte Fortune.
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– Nem. Te pontosan tudod, hogy mit kell tenned, és azt is teszed 
– válaszolta a férfi. – Nagyon hiányoztál, drágám.

– Te is nekem. De most az lenne a legjobb, ha követnéd az öcsé-
det, nehogy gyanút fogjon. Találkozunk az esküvőn két hét múlva. – Az-
zal megfordította a lovát, Thundert, és elvágtatott. Vissza sem nézett 
ezúttal. Nem merte megpróbálni. A Kieran utáni vágy elhatalmasodott 
rajta, amikor megpillantotta, hogy a férfi felé lovagol. Csak azután vet-
te észre Willt. Eddig a napig csak sajnálatot érzett iránta. Most azonban 
már idegesítette a viselkedése. William Devers egy bolond. A szülei vi-
lágosan visszautasították a házassági ajánlatát. Az egész nyarat Ulster-
től távol töltötte, úgyhogy már elfelejthette volna. Amikor visszatért, 
mindenki úgy gondolta, hogy kész feleségül venni a cousinját. Szegény 
lány, gondolta Fortune.

Azonban mindenki legnagyobb megelégedésére William Devers 
lelkesen üdvözölte a jövendőbelijét, aki egy héttel az esküvő előtt érke-
zett meg. Csinos lány volt, éppen akkoriban töltötte be a tizenhatodik 
évét, kerek, bájos arca volt és nagy, kék szeme. Világosszőke haját a 
legújabb divat szerint loknikba csavarta, amelyek szépen keretezték az 
arcát. Kicsiny, egyenes orra volt és érzékien ívelt szája. A bőre színe 
olyan volt, mint az őszibarack vagy a tejszín. William szájon csókolta, és 
a lány bele is pirult a váratlan szívélyes fogadtatásba.

– Ó, William! – mondta levegő után kapkodva.
– Isten hozott itthon, drága Emily – köszöntötte a menyasszonyát 

William, és kart karba öltve bevezette a menyasszonyát a házba.
– Mi okozta ezt a pálfordulást az öcsédnél? – kérdezte suttogva 

Shane Devers az idősebbik fiától.
– Néhány  nappal  ezelőtt,  amikor  kilovagoltunk,  összefutottunk 

Lady Lindleyvel. Will bolondot csinált magából, és a kisasszony olyan ki-
oktatásban részesítette, amilyet még életemben nem hallottam. Úgy 
emlékszem, hogy legtöbbször a bolond és az unalmas szavakat használ-
ta az öcsémmel kapcsolatban. Minden kétséget kizáróan közölte vele, 
hogy nem szereti őt, soha nem is szerette, és soha nem is fogja szeret-
ni. Teljesen összezúzta az álmait, és azt hiszem, hogy a fiú a váratlan 
vereség hatására hirtelen magához tért.  Teljesen meglepődött,  mert 
már hónapok óta táplálta magában ezt a kisfiús szerelmi álmodozást.~ 179 ~



– Hála istennek! – sóhajtott fel Sir Shane. – A mostohaanyád kés-
lekedik, mert nem mer megjelenni, ugyanis attól fél, hogy William az 
utolsó pillanatban visszamondja az esküvőt. Tulajdonképpen az anyja 
akarja ezt a házasságot,  és ez mindig is így volt. Kizárólag Maguire’s 
Ford miatt adta fel az eredeti elképzeléseit, de miután találkozott Lady 
Lindleyvel, úgy vélte, ellenségre talál benne, aki elvenné a fiát tőle, és 
valósággal megkönnyebbült, amikor az örökösnő visszautasította a fiát.

– De még mindig ácsingózik Maguire’s Fordra – állapította meg 
Kieran.

– Igen – helyeselt az apja.
– Azt beszélik, hogy Lady Leslie kettéosztja a birtokát a két fiatal 

Leslie fiú között, akik mindketten megbízható protestánsok. Már meg 
is érkeztek Skóciából, úgy hallottam – mondta Kieran az apjának. – Re-
mélem, találkozni fogunk az esküvőn.

– A mostohaanyád tud erről – biztosította a fiát Shane Devers. – 
Azt reméli, hogy William Anne-t először lánnyal ejti teherbe. Akkor pe-
dig az egyik Leslie fiú elveheti feleségül Will lányát. Ha anyád nem tud-
ja megszerezni az egész birtokot, akkor megelégszik Maguire’s Ford fe-
lével is.

– Tisztelettel adózom a felesége előtt, sir – jegyezte meg válaszul 
Kieran Devers.

– Mint mi valamennyien – válaszolta egykedvűen az apja. – Hála 
istennek, néhány nap múlva megtartjuk az esküvőt. Nem hiszem, hogy 
sokáig bírnám ezt a felhajtást a birtokom körül, fiam.

Kieran felnevetett.  Pontosan  tudta,  hogy  hogyan  érez  az  apja, 
mert ő is pont ugyanígy érzett, még ha más okból is. De hat nappal az-
után, hogy az öccse elveszi Emily Anne Elliotot, ő is megtarthatja az es-
küvőjét Lady Fortune-nal  Maguire’s Ford ősi  templomában. Már alig 
várta ezt a napot. Gondolta, hogy a Leslie-k túlzottan is óvatosak lesz-
nek, ami Fortune esküvőjét illeti. Kieran meg akarta osztani a boldogsá-
gát legalább az apjával, de abban biztos volt, hogy nem ezen a napon. 
William Fortune iránti túlfűtött érzelmei ezt lehetetlenné tették. Kieran 
nem bízott az öccsében, mert még a legutóbbi kemény visszautasítás 
után is gyanította, hogy Willy még mindig gyengéd érzelmeket táplál 
Fortune Lindley iránt. Az ifjú Emilyvel szemben tanúsított magatartása ~ 180 ~



csak részben volt őszinte. Amikor William Devers megtudja, hogy ő, a 
bátyja, Kieran, elveszi feleségül azt a nőt, akit ő titkon imád, elszabadul  
a pokol. Meg kell várnia, amíg Willy annak rendje és módja szerint el-
megy nászútra Dublinba. Addig egy szót sem ejthet senkinek a közelgő 
házasságáról.

Hirtelen úgy érezte, hogy beszélnie kell valakivel, ezért Lisnaskea 
falujának északi részére lovagolt, hogy meglátogassa Molly Fitzgerald-
ot, aki régóta az apja szeretője volt, és akitől két féltestvére is szüle-
tett. Molly házát csak tanyaként emlegették, pedig csinos téglaház volt, 
amelyet Shane Devers építtetett a szeretőjének. Miután Kieran kopog-
tatott az ajtón, Biddy, Molly idős szolgálója nyitott ajtót, és széles mo-
soly jelent meg az arcán, amikor megpillantotta a fiatalembert.

– Kieran úrfi, igazán ön az? Jöjjön be, kerüljön beljebb! Az asszo-
nyom boldog lesz, hogy láthatja önt, és az ön húgai is. – A szolgáló be-
vezette a vendégét a szalonba, ahol kellemes meleget árasztott a kan-
dallóban lobogó tűz.  –  Kieran úrfi tudja, hogy hol van a whisky. Me-
gyek, és hívom az asszonyomat. – Biddy kisietett a házból.

A férfi töltött magának a whiskyből, és gyorsan felhajtotta, mert 
átjárta a hideg a csontjait a lovaglás során. Aztán hallotta, amint kinyí-
lik a szalon ajtaja, és megfordult, majd rámosolygott a belépőre.

– Molly,  ugye megbocsátasz  nekem, hogy bejelentés nélkül  ér-
keztem?

– Mindig, Kieran Devers, mindig – mondta csengő hangon az asz-
szony. Molly nagyon csinos asszony volt, sötét hajával és világosbarna, 
meleg fényű szemével. – A lányok hiányoltak téged, de azt mondtam 
nekik, hogy Erne Rockba lovagolsz az angol kisasszonyhoz, és gyakran 
találkozol vele Black Colm’s Hall romjainál.

Kieran felnevetett.
– Azt gondoltam, hogy diszkréten találkozunk, Molly – válaszolta 

a fiatalember. – Hála istennek, nem pletykálnak róla hangosan az em-
berek, különben nagy bajba kerülnék otthon. Te is tudod valószínűleg, 
hogy a kisasszony visszautasította Willy házassági  ajánlatát.  Nos, en-
gem viszont nem utasított vissza. Butler atya összead minket október 
ötödikén.
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– Hogyan is  mondhatnék most  bármit  is?  – kérdezte Kieran.  – 
William még most is szerelmes belé, annak ellenére, hogy a kisasszony 
elég ridegen visszautasította őt pár nappal ezelőtt, amikor lovaglás köz-
ben találkoztunk vele. Most az öcsém úgy tesz, mintha elégedett lenne 
a cousinjával, de én jól ismerem Willyt. Még mindig gyengéd érzelme-
ket táplál Fortune iránt. Nem akarjuk tönkretenni a fivérem esküvőjét 
azzal, hogy bejelentjük az eljegyzésünket Fortune-nal. Akkor fogok er-
ről beszélni az apámmal, amikor Willy és Emily elutaznak nászútra Dub-
linba. Ha apám el akar jönni az esküvőmre, mi szívesen látjuk. Ha nem, 
mi akkor is megtartjuk az esküvőt.

– Remélem, hogy a húgaidat és engem is meghívsz majd – vágta 
rá gyorsan Molly Fitzgerald. Megfogta a fiatalember kezét, és a kandal-
ló mellé vezette a vendégét, majd mindketten a meleget adó tűz körül 
foglaltak helyet.

– Természetesen – mondta Kieran, miközben leült Molly mellé.
– Akkor ezek szerint, Kieran Devers, te leszel Erne Rock és Magui-

re’s Ford ura – állapította meg az asszony. – Ez egy cseppet sem lesz 
ínyére a mostohaanyádnak, attól tartok.

– Nem, Molly, nem leszek sem Erne Rock, sem pedig Maguire’s 
Ford ura. Fortune édesanyja világosan látja, hogy mi a helyzet itt Uls-
terben. Tudja, hogy ha a birtokot Fortune-nak adja, és én veszem el fe-
leségül, mostohaanyám és az öcsém komoly nehézségeket támaszta-
nának a házasságunkkal és közös életünkkel kapcsolatban, és minden-
áron meg akarnák szerezni tőlünk a földet, mert én katolikus marad-
tam. Ezért Fortune édesanyja úgy intézi, hogy Maguire’s Ford a két leg-
kisebb fiáé legyen, akik mindketten protestánsok. Fortune és én nem 
maradhatunk Ulsterben. Előbb Angliába megyünk, aztán az Újvilágba. 
A hercegnő azt  mondja, hogy ismer egy gentlemant, aki igen magas 
rangú, olyannyira, hogy a király kegyeit élvezi, és aki egy kolóniát akar 
létrehozni az Újvilágban a katolikusok és mindazok számára, akiket a 
hitük miatt  üldöznek.  Oda fogunk menni  mindketten,  hogy új  életet 
kezdjünk.

– A herceg és a hercegnő nem ellenzi, hogy te akarod elvenni fe-
leségül a lányukat? Úgy hallottam, hogy igen különös emberek, és azt 
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is beszélik, hogy ő is idegen, ráadásul van egy szolgálója, aki egy külö-
nös, fehér, pudinghoz hasonló kalapot visel a fején. Igaz ez, Kieran?

Kieran elmosolyodott.
– Azt a különös kalapot turbánnak hívják. Adáli félig francia, félig 

hindu származású. A hercegnő egy másik országban született, és egy 
nagy királynak a lánya. Tizenhat éves korában jött Angliába, és azóta 
ott élt. Gyönyörű és rendkívül kedves. A férje kifogástalan úriember, 
aki tiszteli őt. Fortune a második házasságából született.  A hercegnő 
kétszer is özvegységre jutott, mielőtt hozzáment volna Glenkirk herce-
géhez. Hét élő gyermeke van. Kielégítettem a kíváncsiságodat, Molly?

– Még csak inkább felcsigáztad!  – válaszolta mosolyogva Molly 
Fitzgerald. – Azt hallottam, hogy a hercegnő újra várandós.

– Ó,  igen,  és  ez  őt  magát  is  meglepte,  elárulhatom  neked  – 
mondta kacagva a férfi. – Úgy tervezik, hogy Írországban maradnak a 
következő nyárig, amikor a kisgyermek már elég nagy lesz az utazás-
hoz.

– És te velük maradsz?
Kieran tanácstalanul megvonta a vállát.
– Nem tudom. Mostanában egyáltalán nem tudok átmenni Erne 

Rockba és beszélni a herceggel és a hercegnővel a jövőnkről, mert a 
családom hazaérkezett Angliából.  Biztosan úgy járnak el  mindenben, 
ahogy kell, Moll, és nekem jelenleg ennyivel kell beérnem. Ez engem is 
meglep, mert hozzászoktam ahhoz, hogy mindenben a magam ura le-
gyek, és a saját akaratom szerint járjak el.

– Így lesz újra,  meglátod,  Kieran.  Most pedig beszélj  nekem az 
édesapádról. Nem láttam őt, mióta visszajött Angliából. Az esküvői elő-
készületek teljesen lefoglalják, tudom. Mondd meg neki, hogy nagyon 
hiányzik nekem, és a lányai is nagyon szeretnék már látni.

– Hol van Maeve és Aine? – kérdezte Kieran.
– Kint vannak a konyhában, éppen azt tanulják, hogy hogyan kell 

illatos szappant készíteni – válaszolta Molly. – Nem hagyom, hogy a fa-
luban kószáljanak, és rossz hírünket vigyék. Éppen elég rosszindulatú 
ember él a faluban, aki azt gondolja, hogy mivel én nem vagyok tiszte-
letre méltó asszony, a lányaim jó kis játékszerek a számukra. Márpedig 
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az én lányaim igenis tekintélyes és nagytiszteletű férfihoz fognak hoz-
zámenni, majd meglátod!

– Meg kell mondanom neked, Moll, hogy kevés katolikus fiú jö-
het szóba az ő esetükben – mondta csendesen Kieran. – Vagy protes-
táns férfihoz kell adnod a lányaidat, vagy pedig zárdába kell küldened 
őket Franciaországba vagy Spanyolországba. – A férfi  szelíden rámo-
solygott az asszonyra.

– Zárdába? – kérdezte megütközve Molly Fitzgerald. – A lányaim 
feleségek és anyák lesznek. Mit bánom én, hogy protestáns esküvő lesz 
vagy  katolikus,  de  nyilvánosan  fogják  kihirdetni,  és  a  ceremóniát  is 
egész Lisnaskea népe előtt fogják megtartani. Azt akarom, hogy mind-
kettőjük unokákkal ajándékozzon meg!

– Kieran! – A férfi két féltestvére szaladt be a szalonba. Mindket-
ten csinos lányok voltak, hosszú, sötét hajjal. Maeve az édesanyja vilá-
gosbarna szemét örökölte, míg Aine, a fiatalabb kislány az apja kék sze-
mét. Kieran megpuszilta mindkét orcájukat, és forrón magához ölelte a 
lányokat.  Maeve  tizenhét  éves  volt,  hamarosan  férjet  kell  találniuk 
neki, gondolta a férfi. Már érett volt a férjhez menésre, úgyhogy Kieran 
megértette Molly aggodalmát. Aine még csak tizennégy éves volt, csak 
most hagyta el a szeleburdi kislánykorát. Aine Kieran mellé ült a tűz-
höz.

– Azt beszélik, hogy szerelmes vagy – cserfeskedett.
– Aine! – utasította rendre az édesanyja a kislányt.
– Bizony, mama, mindenki azt mondja – védekezett Aine.
– Megnősülök, de ezt titokban kell tartanod, kisasszony – magya-

rázta Kieran a legfiatalabb testvérének.
– Miért? – okvetetlenkedett tovább Aine.
– Azért,  mert  Lady  Fortune  Lindleyt  veszem  feleségül  október 

ötödikén, és téged is meghívlak az esküvőre, de csak akkor, ha jól vise-
led magadat – felelte a férfi.

– Azt a lányt akarod elvenni, aki William Devershez akart felesé-
gül menni? – kérdezte meglepetten Maeve.

– Azt a lányt,  aki visszautasította Willy öcsémet – javította ki a 
húgát Kieran –, és mi nem akarjuk megkeseríteni az öcsém esküvőjét 
Emily Anne Elliottal, és az öcsémmel sem akarok semmiféle összeütkö-~ 184 ~



zésbe keveredni emiatt, mivel ő titkon még mindig szerelmes Fortune-
ba.

– Akkor bizony elég állhatatlan perszóna lehet,  ha először vele 
kokettált, aztán pedig végül is téged választott – jegyezte meg csípősen 
Maeve.

– Egyáltalán nem ingatag nőszemély – vette védelmébe Fortune-t 
Kieran. – Azért hozták Ulsterbe, hogy meggyőződjenek róla, hogy ő és 
Willy illenek-e egymáshoz. Amikor azonban Fortune úgy látta, hogy ez 
nem így van, akkor azonnal megmondta a szüleinek, akik pedig hala-
déktalanul közölték a döntésüket apámmal és Lady Jane-nel. A szüleim 
gyorsan  elvitték  magukkal  Angliába  az  öcsémet,  hogy  elejét  vegyék 
bármilyen botránynak, mert Will képes lett volna tökéletes bolondot 
csinálni magából. Fortune nem hitegette semmivel sem a fivéremet, és 
nem is ígért neki semmit. Willy teljesen belebolondult a kisasszonyba, 
és úgy viselkedett,  mint egy tökfilkó.  A napokban ugyanis  kilovagol-
tunk, és találkoztunk Fortune-nal, és Will szerelmet vallott neki. Így az-
tán  Fortune-nak  mindenképpen  színt  kellett  vallania,  és  ő  meg  is 
mondta, hogyan érez iránta, bár már korábban is éreztette vele, hogy 
nem szereti. Fortune Lindley mindazt nyújtani tudja nekem, amit vala-
ha is elvártam egy nőtől, és majd meglátjátok, hogy ti is nagyon meg-
kedvelitek.

– Kieran szerelmes! – kántálta Aine. – Kieran szerelmes!
Kieran elnevette magát, és megrángatta a kislány sötét haját.
– Egy napon te is szerelmes leszel, kicsi lány. Csak azt sajnálom, 

hogy akkor én már nem leszek itt, és nem látlak majd. – Aztán Kieran a 
másik húgához, Maeve-hez fordult, aki a tűz mellett állt. – Nos Maeve, 
te mit szólsz mindehhez?

– Általában nem szoktam egyetérteni Aine-nel, de most úgy tű-
nik,  igaza van – hangzott  a válasz.  – Szerelmes vagy,  Kieran Devers. 
Soha nem gondoltam volna, hogy megérem ezt a napot.

A férfi felkacagott.
– Minden lehetséges, én kis Meave-em. Még az is, hogy egy na-

pon rád is ráköszönt a szerelem.
– Sajnos én nem hiszek benne, hogy megengedhetem magamnak 
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vívnom az emberek tiszteletét, és egy tekintélyes férfihoz kell feleségül 
mennem, legalábbis anyám ezt mondja nekem, még akkor is, ha ő a 
szerelmet választotta.

– Tiszteletre méltó özvegy voltam akkor, amikor apátok engem 
választott – vágta rá Molly határozottan. – Felnőtt nő voltam, aki pon-
tosan tudja, hogy mit csinál, és annak mik a következményei. Neked 
azonban,  lányom, Maeve,  nincsenek élettapasztalataid.  Azt  kell  ten-
ned, amit mondok neked, mert én vagyok az édesanyád, és nem tűrök 
semmiféle engedetlenséget tőled.

– No,  lányok,  ne  kapjatok  össze!  –  avatkozott  közbe  Kieran.  – 
Azért jöttem, hogy lássalak benneteket, nem pedig azért, hogy viszályt 
szítsak köztetek. Mondd csak Mollykám, mivel vendégelsz meg vacso-
rára? Jókora ember vagyok, és átfáztam a lovagláskor. – Kieran rámo-
solygott az idősebb asszonyra.

– Ne járasd velem a bolondját, Kieran Devers! – mondta az asz-
szony. – Pont olyan fából faragtak téged is, mint a széptevő apádat. Is-
ten irgalmazzon a kedvesednek! Elhozod egyszer hozzánk, és bemuta-
tod neki a féltestvéreidet?

– Igen – helyeselt a fiatalember –, de majd csak Willy esküvője 
után. Ma nem maradhatok, csak addig, amíg megvacsorázom. Aztán 
vissza kell mennem, mert a mostohaanyám nem tudja, hogy hová tűn-
tem el, és miért nem állok a rendelkezésére.

– Nagy esküvő lesz, legalábbis ezt mondták nekem, akiket felfo-
gadtak a menyegző előkészítésére – jegyezte meg Molly.

– Bárcsak mi is elmehetnénk! – mondta Aine sóvárogva.
– Tudod jól, hogy mi nem mehetünk – csattant fel Maeve. – Éve-

kig erről a megrázkódtatásról beszélne egész Fermanagh, hogy apánk 
két csinos kis fattyú lánya megjelent a törvényes fiának és örökösének 
az esküvőjén. Légy hálás Lady Jane-nek, hogy nem űzött el Lisnaskeá-
ból anyánkkal együtt.

– Ezt nem teheti meg velünk! – kiáltotta Aine aggodalommal tel-
ve.

– Még hogy nem teheti meg? Bizony, ha kedve tartja, akkor meg-
teheti, éppúgy, ahogy meggyőzte apát, hogy tagadja ki Kierant, ha nem 
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tér át a protestáns hitre – magyarázta Maeve. – Ez az asszony maga az 
ördög!

– Elég legyen – mondta Kieran csendesen. – Édes kis Maeve-em, 
figyelj most jól rám, mert te vagy az idősebb és már megérted, amit 
mondani akarok neked. Én nem akartam Mallow Courtot. Ha így lett 
volna, akkor mindent megtettem volna annak érdekében, hogy meg-
szerezzem. Most pedig csillapodj le kissé, és nézd meg, mit készített 
nekem Biddy vacsorára. – A fiatalember felállt, és kitárta a karját a na-
gyobbik lány felé.

Maeve a karjába szaladt.
– Ne menj el, Kieran! Ne hagyd el Írországot, vagy ha elmész, vi-

gyél magaddal, Aine-t is és engem is. Anyánknak nagyra törő elképzelé-
sei és álmai vannak velünk kapcsolatban. Álomvilágban él. De itt nincs 
a világon senki, aki Sir Shane két törvénytelen lányát elvenné feleségül. 
Nekünk is új életet kell kezdenünk, ahogy neked is!

Kieran szorosan  magához  ölelte  a  féltestvérét,  és  a  nagyobbik 
lány feje felett Mollyra tekintett.

– Azt hiszem, igaza van, Mollykám – mondta csendesen. – Ha az a 
kolónia biztonságos hely, akkor nekik is jobb lenne ott.

Sűrű könnyek kezdtek záporozni  Molly Fitzgerald szeméből.  Az 
asszony bólintott.

– Mindig is tudtam, hogy öreg napjaimat egyedül fogom tengetni 
– válaszolta. – Igazad lehet, Kieran, de valóban magadra akarod venni 
ennek a két gyermeknek a felelősségét, arról nem is beszélve, hogy va-
jon mit fog ehhez szólni a te Fortune-od?

– Amíg meg nem kérdezzük, nem tudhatjuk – felelte a fiatalem-
ber –, de talpraesett lány és jó szíve van. Előbb találkozzanak egymás-
sal, és majd utána meglátjuk, mit tehetünk.
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Kilencedik fejezet

– Madame, ön igazán elragadóan fest ma! – bókolt Glenkirk hercege 
Lady Jane Deversnek. – Micsoda boldog nap ez az önök életében! Leg-
nagyobb sajnálatunkra a feleségem nem jöhetett el velünk, mert az ő 
állapotában még a legkisebb utazás is ártalmára lehet. Remélem, ezt 
ön is megérti. – Ezután a herceg meghajolt Mallow Court úrnője előtt 
és megcsókolta a kezét.

Milyen jóképű és jó kiállású férfi, gondolta Jane Devers. Ráadásul 
rendkívül elegáns a felékszerezett zekéjében és a fekete bársonybricse-
szében. A csizmája szára csinosan vissza volt  hajtva.  Nagy  tekintélyt 
kölcsönöz az esküvői gyülekezetnek, az bizonyos, vélte az úrnő. Az asz-
szony a férfira mosolygott, és ezután a herceg társaságában érkezett 
vendég felé fordult.

Fortune szertartásosan meghajtotta a térdét előtte üdvözléskép-
pen.

– Milyen szép napunk van az esküvőre – mondta udvariasan. – 
Igazán kedves öntől, hogy engem is meghívott, madame.

– Hogyan is feledkezhettünk volna meg a hercegkisasszonyról – 
válaszolta Jane Devers, és szúrós tekintetével alaposan végigmérte a fi-
atal lányt.

Fortune gyönyörű mélybordó bársonyruhát viselt,  remekbe ké-
szült széles csipkegallérral. A ruha nyakkivágása szabadon hagyta a vál-
lát. A hosszú női ruha puffos ujját levendulaszínű szalag osztotta ketté. 
Fortune szoknyája a padlót söpörte, hátul nehéz ráncokban hullott alá, 
elöl pedig nyitva volt, hogy alóla kilátsszék a pazar krémszínű alsószok-
nya, amelyet arannyal hímzett pillangók és százszorszépek díszítettek. 
Hosszú vörös haját kontyba fésülte, és a nyakszirtje fölött tűzte meg. 
Egy tincset szabadon hagyott, ezt egy levendulaszínű selyemszalag rög-
zítette. Ruházatához válogatott, egymáshoz kitűnően illő, hosszú igaz-
gyöngysort viselt, a fülében körte alakú ametiszt fülbevaló csüngött. A 
lány öltözéke a legújabb divat szerint való volt, és e tekintetben kitűnt 
a többi vendég közül, ennek ellenére sem volt azonban hivalkodó, in-
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kább illendőképpen tartózkodó, látszott, hogy nem akarta túlöltözni a 
menyasszonyt és magára vonni a vendégsereg figyelmét.

Lady Jane Deversnek el kellett ismernie, hogy a fiatal Lady Lindley 
a legnagyobb körültekintéssel és az alkalomnak megfelelő öltözékben 
jelent meg. A modora is igen diszkrét volt. Az egyik keze az édesapja 
karján nyugodott, a szemét pedig lesütötte. Ez a kifogástalan viselet és 
magatartás  bizonyos értelemben sértette is Jane Deverst,  mert az  a 
vendégek figyelmét sem kerülte el. Az asszony csak abban reményked-
hetett,  hogy az emberek nem fogják firtatni,  hogy egy ilyen minden 
szempontból kifogástalan hölgy miért utasította vissza a fia házassági 
ajánlatát. Ez mindenesetre nem vetett jó fényt a vendéglátókra, de bal-
szerencséjükre már nem tehettek semmit! Az asszony mosollyal nyug-
tázta az érkezőket, és a következő vendégek felé fordult, hogy szívélye-
sen üdvözölje őket.

Az esküvői szertartást Mallow Court nagy szalonjában tartották, 
mert Lisnaskea temploma kicsinek bizonyult volna ahhoz, hogy befo-
gadja a nagyszámú vendégsereget. A menyasszony elbűvölő volt a ró-
zsaszín szaténból, taftból és csipkéből készült ruhájában. Fején koszo-
rút viselt, amelyet az aratásünnepi margarétákból kötöttek. A vőlegény 
komoran állt mellette sötétkék bársonyöltözékben. A jóképű fiatalem-
ber arckifejezése csaknem mogorva volt, a menyasszony viszont szinte 
állandóan mosolygott, alig tudta visszafogni magát örömében. A leen-
dő ara válasza tiszta volt és jól hallható. A vőlegényé alig érthető és 
halk.  Amikor  a  fiatalokat  összeadták,  a  vendégsereg  üdvrivalgásban 
tört ki. William Devers kötelességtudóan megcsókolta újdonsült felesé-
gét.

Fortune-t egyáltalán nem kötötte le a szertartás. Kierant figyelte 
egész idő alatt, aki elegáns zöld bársonyöltözéket viselt, amely remekül 
illett  a szeme színéhez.  A lány alig várta,  hogy egyedül  maradjanak. 
Már olyan régen vágyott rá. Hangosan felsóhajtott, aztán belepirult a 
füle hegyéig, amin James Leslie jót mulatott.

– Csak nyugodtan, kicsim – intette a lányát a herceg nagyobb kö-
rültekintésre és önfegyelemre, amikor észrevette, hogy merre kalando-
zott el Fortune tekintete. – Hetekig sikerült elővigyázatosnak marad-
nod. Ne add fel az utolsó pillanatokban!~ 189 ~



– Papa! – Fortune arca valósággal izzott szégyenében.
– Diszkréció, mylady Lindley – mondta a herceg szelíden. – Itt kell 

maradnunk a következő nyárig. Nem akarom, hogy a két család között 
viszály törjön ki.

– És nem gondolod, hogy a házasságunk gonosz érzelmeket éb-
reszt majd bennük? – kérdezte Fortune, és hangjából megvetés érző-
dött.

– Először nem lesznek elragadtatva a hírtől, a fejemet rá, de min-
dent megteszünk, hogy elejét vegyük a viszálykodásnak, különösen az-
zal igyekszünk kihúzni a méregfogukat, hogy Maguire’s Ford nem jut a 
férjed kezére – válaszolta a herceg. – Hiszen te magad is tudod, hogy 
Lady D. mire akarja rátenni a kezét.

Az esküvői lakomát Mallow Court nagy ebédlőjében rendezték 
meg. A szolgák sürögtek-forogtak, miközben nagy tálakon különleges 
módon elkészített pisztrángot, marhahúst, kappant, kacsát és különbö-
ző madarakat szolgáltak fel. Gazdagon kínáltak a vendégeknek sonkát, 
borjúszeleteket, articsókát fehérboros mártásban, párolt salátaféléket, 
borsót mentával fűszerezve, friss kenyeret, édes vajat, finom angol saj-
tot, cheddart, és lágy francia sajtot is. A vendégeknek palackokban a 
legjobb borokat tették az asztalokra, amit csak a Devers család külhon-
ból be tudott hozni erre a nevezetes alkalomra. Akadt ugyan néhány 
morcosabb vendég is, akik amikor megtudták, hogy nem kapnak sört, 
morogtak egy keveset, csakhogy Lady Devers a sört nem tartotta elő-
kelő és az eseményhez illő italnak.

A  vendégek  kitűnően érezték  magukat,  tószt  tósztot  követett, 
mindenki a legjobb kívánságokkal emelte poharát az ifjú párra. Az es-
küvői tortát cukormázzal díszítették, amelyet a vendégek külön is meg-
csodáltak. Ez valóban nagy és szokatlan fényűzésnek számított, de Lady 
Devers Angliában megtudta, hogy ez a legújabb és legdivatosabb kü-
lönlegessége a fontos esküvőknek. Ezek után ő is szinte kötelezőnek 
érezte, hogy egyetlen fia menyegzői lakomáján ilyen édességet is fel-
szolgáljanak.

Ezt követően a vendégeket táncba hívták a nagy szalonba, ahol 
az esketési ceremóniát tartották. A bútorokat a szolgák kihordták, amíg 
a vendégek ettek, és egy emelvényt is kialakítottak a zenészek számára ~ 190 ~



a terem egyik sarkában. A szalon szemben levő sarkát pedig egy festett 
paravánnal takarták el, ahol a meghívottak kényelmesen letelepedhet-
tek a székekre, és kedvükre cseveghettek vagy kipihenhették magukat 
a tánc közben. Előbb népi táncokat jártak, a táncosok vagy sorban egy-
más mögött haladtak, vagy kört formáztak,  egymás kezét fogva.  Ké-
sőbb azonban Lady Devers rosszalló tekintettel szóvá tette a zenészek 
játékát, akik ezután friss galliard-t kezdtek játszani.

Kieran Devers táncba vitte Fortune-t. A fiú keze szinte forró volt, 
amint Fortune kezéhez ért, a tekintetük összefonódott, egyetlen szót 
sem  kellett  szólniuk,  szinte  rezdülésekből  és  szempillantásokból  is 
megértették egymást. A zene élénk volt és gyors. Csak a fiatalok tán-
coltak.  Kivéve  a  fiatal  párt.  William Devers  megbűvölten  bámulta  a 
bátyját és Fortune-t. Eddig nem is vett tudomást Fortune-ról. De most, 
hogy előtte ropta a táncot a bátyjával, nem tehetett mást, mint hogy 
őket figyelte. Fortune keblének fehérségét csak még jobban kiemelte 
bíborszínű ruhája és a  remek csipke.  Ó,  mennyire kívánta William a 
lányt!

– Ki az a gyönyörű lány, aki a bátyáddal táncol? – kérdezte gya-
nútlanul a menyasszony

– Lady Lindley – válaszolta William foghegyről.
– Ó – sóhajtott fel Emily Devers alig hallhatóan. Az édesanyja volt 

olyan becsületes és őszinte, hogy elmagyarázta, milyen helyzet alakult 
ki William és Lady Lindley között, mielőtt hozzájárult volna ahhoz, hogy 
elfogadja a lányának tett házassági ajánlatot a cousinjától, Williamtől. 
William Devers megkérte Lady Lindley kezét, és ő visszautasította a fia-
talembert.  William  valósággal  belezavarodott  a  visszautasításba, 
mondta Mistress Elliot a lányának. Sőt az is lehet, hogy a fiú még szere-
ti Lady Lindleyt.

– El fogom feledtetni vele – válaszolta Emily Anne az édesanyjá-
nak a fiatalság igaz ártatlanságával. Most azonban, hogy hús-vér közel-
ségből látta a riválisát, az újdonsült Mistress Devers nem volt bizonyos 
abban, hogy képes lesz Williammel elfeledtetni a szépséges és elbűvölő 
Fortune Lindleyt. Emily Anne-en kezdett úrrá lenni a féltékenység a ve-
télytársnőjét illetően.
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A galliard-nak vége lett. Fortune felnevetett Kieran Devers csinos 
arcára. A férfi kitűnő táncosnak bizonyult, és ez a felfedezés csak még 
nagyobb örömmel töltötte el a lányt. Fortune arca kipirult tánc közben. 
Szigorú kontyba fésült frizurája összekócolódott és ki is bomlott, és a 
hosszú, aranyvörös, hullámos hajzuhatag elborította a hátát.

– Olyan gyönyörű vagy! – suttogta Kieran, miközben odahajolt a 
lány füléhez. – Azt kívánom, bárcsak ne lennék tiszteletre méltó úriem-
ber, és magammal vihetnélek az egyik sarokba, hogy szeretkezhessem 
veled, drágám.

Fortune még inkább elpirult e szavak hallatán.
A  zenészek  újra  kezükbe  kapták  a  hangszereiket.  A  gracilis  és 

arisztokratikus pavane hangjai csendültek fel. Kieran és Fortune kéz a 
kézben járták a táncot, és olyannyira eggyé váltak közben, hogy való-
sággal meg is feledkeztek mindenki másról a szalonban. Olyan tökéle-
tes párt alkottak ketten, hogy a többi vendég abbahagyta a táncot és 
félreállt, amint a fiatal pár elegáns léptekkel hajladozott a zene ritmu-
sára.

A lány mindvégig a fiú felé fordult. A tekintete szerelemről árul-
kodott. Kékeszöld szeme úgy csillogott, akár egy nemes ékszer. A szája 
kissé nyitva volt, és mindkettejük szája szögletében titkos mosoly ját-
szadozott. A fiú Fortune felé fordult, lehajolt hozzá, annyira, hogy ajkuk 
csaknem összeért. A zene hangjaira fordultak és perdültek, testük min-
den apró ízében érezték a nemes zene hangjait, és követték a tánc rit-
musát. Ahogy a fiú a lányra pillantott, félreérthetetlen volt, hogy sze-
relmes a lányba, szenvedélye csaknem mindenki számára nyilvánvaló-
vá vált. Elválaszthatatlanok voltak egymástól, és ez a felismerés futó-
tűzként terjedt végig a jelenlévőkön.

Jézus! – gondolta James Leslie, amint a fiatal párt nézte. A titok 
óhatatlanul ki fog pattanni. Tekintetével gyorsan a vőlegényt kutatta, 
vajon hol lehet, és mit szól a történtekhez. Amint megpillantotta, rög-
tön látta, hogy rájött a szerelmesek titkára, mert vad, leplezetlen gyű-
lölet jelent meg a fiatal férfi arcán. Glenkirk hercege csak ekkor eszmélt 
rá, hogy talán vesztére fegyvertelenül érkezett az esküvőre.
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Aztán William Devers kiáltása törte meg a varázslatot, amelynek 
hatása alatt a jelenlévők a két táncoló fiatalt bámulták, dühödt hangja 
véget vetett a zenének.

– Te fattyú! – mondta fogvicsorgatva. – Te hazug fattyú! Kezdet-
től fogva akartad őt, csak letagadtad! A legszívesebben végeznék veled!

– William! – hangzott fel az apja kemény, figyelmeztető hangja.
– Ha az enyém nem lehetett, ő miért teheti neki a szépet és ra-

bolhatja el őt tőlem? – kérdezte William Devers elgyötörten. A fiatal-
ember csaknem sírva fakadt.

Jane Devers arra gondolt, hogy bárcsak ott azonnal meghalhatna, 
olyan  nagy  szégyenbe  taszította  a  fia  viselkedése.  Immár  nemcsak 
egész Fermanagh,  de egész Ulster  ettől  az  eget verő botránytól  fog 
zengeni.

– Te boszorkány! – kiáltotta William, haragja most Fortune ellen 
fordult. – Engem az orromnál fogva vezettél, és közben a bátyám után 
kajtattál!

A  vendégek csak  a  fejüket  kapkodták  hármójuk  között.  Kieran 
csendben tűrte öccse kirohanását, Fortune azonban nem állhatta meg 
szó nélkül.

– Hogy merészelte ezt cselekedni, sir? – vonta kérdőre a szinte 
eszét vesztett férfit a legnemesebb modorában a lány A hangja hara-
gos volt és kíméletlenül kegyetlen. Azután elfordult a fiútól, és oda-
ment Emily Devershez,  aki  a szégyentől  elsápadt,  és remegett egész 
testében. Fortune sokkal nagyobb tisztelettel és nemes indulatokkal a 
következőket mondta a lánynak: – Madame, elnézését kérem, hogy je-
lenlétem megzavarta az ön esküvői ünnepségét. Abban a reményben 
búcsúzom öntől, hogy távozásom után visszaáll a rend a lakodalmán. – 
Fortune térdet hajtott  a menyecske előtt,  olyannyira,  hogy violaszín 
szoknyája a padlót seperte.

James Leslie azonnal ott termett a mostohalánya oldalán. Fejet 
hajtott Lady Jane és Sir Shane előtt, egyetlen szót sem szólt, de a sze-
me villámokat lövellt. Azután kivezette Fortune-t a szalonból, aki bele-
karolt a bársonyzekét viselő mostohaapjába, a herceg pedig másik ke-
zét védelmezőleg Fortune kezére tette.
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Amikor William utánuk akart menni,  Kieran Devers a nyomába 
eredt, és elkapta a fivére karját. Erős ujjai belemélyedtek a testvére hú-
sába, olyan keményen megragadta az öccsét.

– Nem elég, hogy összetörted a fiatal Emily szívét, tönkretetted a 
házasságkötésének a napját a rögeszméddel? – mondta halkan, fogcsi-
korgatva. – Azonnal menj és kérj bocsánatot a feleségedtől, mert kü-
lönben özvegységre jut, mielőtt elvennéd az ártatlanságát, mivel a sa-
ját kezemmel végzek veled, hogy visszaszerezzem a családunk tisztes-
ségét, amit te, úgy tűnik, semmibe veszel. – Kieran elfordult az öccsé-
től, és intett a zenészeknek, hogy muzsikáljanak. A zenekar élénk és 
gyors skót táncot kezdett játszani, Kieran pedig odataszigálta a meny-
asszony elé a fivérét. Ezután odament, ahol a mostohaanyja állt a szé-
gyentől  elszürkült  arccal.  Kieran megcsókolta az  asszony  kezét,  és a 
táncparkettre vezette. – Jöjjön, madame – mondta halkan –, simítsuk 
el ezt a kellemetlenséget, amit az ön fia okozott a családunknak. – Kier-
an életében először ezúttal valóban szánalmat érzett a mostohaanyja 
iránt.

– Ó, Kieran, gondolod, hogy képesek leszünk rá? – suttogta Jane 
Devers remegő hangon.

– Így kell tennünk – válaszolta határozottan a fiatalember.
Sir Shane, miután túltette magát az első megrázkódtatáson, fejet 

hajtott Emily édesanyja előtt:
– Csatlakozna velem a táncolókhoz, hogy a gyermekeink helyre-

hozhassák  ezt  az  ostoba  kis  skandalumot?  –  ezután  a  porig  alázott 
Mistress Elliotot ő is a táncparkettre vezette, és mindketten bekapcso-
lódtak a körtáncba, amelyet épp akkor kezdtek ropni a vendégek. Az 
asszony férje egyetlen pillantást se vetett sem a lányára, sem pedig a 
vőlegényre,  a  közeléből  találomra  választott  egy  hölgyet  magának 
táncpartnerül, és ő is csatlakozott a mulatozókhoz.

A menyasszony és a vőlegény egyedül maradt a terem egyik sar-
kában.

– Megbabonázott téged – mondta Emily Ann csendesen William-
nek. – Ebben egészen biztos vagyok, szegény drágám. Az egy gonosz 
perszóna, de én szeretlek, William. Segítek neked, hogy megtörjük azt 
a bűbájosságot, amit szegény fejedre hozott, de csak akkor, ha te is úgy ~ 194 ~



akarod, és megengeded nekem. – Emily lábujjhegyre emelkedett, oda-
hajolt a vőlegényéhez és megcsókolta az arcát. – Soha többé nem kell 
látnod őt. Holnap elutazunk Dublinba nászútra.  Amikor visszatérünk, 
édesanyáddal azon leszünk, hogy Lady Fortune Lindleyt többé ne en-
gedjék be Mallow Courtba, vagy olyan eseményekre, ahová mi is ellá-
togatunk. Megütköztem a bátyáddal szemben tanúsított kendőzetlen 
és feslett viselkedésén. – Gyengéden megsimogatta a fiatalember ar-
cát. – Az a véleményem, hogy be kell látnunk, Kieran nem maradhat 
többé közöttünk, igaz? Édesanyád rendkívül nemes lelkűen viselkedett 
vele, hogy eltűrte itt a jelenlétét, de ő mit sem változott, és mi nem 
hagyhatjuk, hogy egy katolikus hatással legyen a gyermekeink fejlődé-
sére, drágám. Meglásd, minden rendbe jön, kedvesem. Békés és bol-
dog életünk lesz együtt.

A  fiú  a  lányra  bámult,  látszott  rajta,  hogy  megdöbbentette  a 
menyasszonya viselkedése. Mindeddig nem eszmélt rá, hogy milyen el-
szánt és erős akaratú Emily. Most azonban úgy érezte, nagy szüksége 
van az erejére és a támogatására.

– Emily – kezdte William –, igazán sajnálom.
A lány rátette a kezét a vőlegénye szájára, és azt mondta neki:
– Már el is felejtettem, William drágám. Az orrodnál fogva veze-

tett és megbabonázott egy erkölcstelen nemes hölgy. Ez a házasságunk 
előtt történt, ennélfogva nincs jelentősége a számomra. Bár általában 
nem szeretek nagy nyilvánosság előtt tanúságot tenni az érzelmeimről, 
úgy gondolom, hogy ebben az esetben megkönnyítené a vendégeink 
helyzetét, és visszaadhatnánk az ünnep fényét, ha megcsókolnád az aj-
kamat. Azután pedig csatlakozhatnánk a táncolókhoz. – A fiatal lány a 
fiatalember felé nyújtotta a száját.

William lágyan és könnyedén megcsókolta a lányt. Emilynek igaza 
van, gondolta. Fortune valóban megbabonázta őt. Az egy gyalázatos és 
feslett erkölcsű nő volt,  aki nem tanúsított nagy önfegyelmet sem a 
bátyja iránti érzéki vágyait illetően, sem pedig a nyelvének nem tudott 
parancsolni.

– Te vagy a megfelelő feleség a számomra, drága Emily – mondta 
a menyasszonyának William, amikor szétvált az ajkuk. – És sok olyasmit 
mondtál nekem, amit fontolóra kell vennem. Kierannak valóban el kell ~ 195 ~



hagynia Mallow Courtot. Minden ízében olyan romlott, akár  az a nő-
személy. Nem akarom, hogy a gyermekeim mellett legyen, akik majd 
megszületnek a házasságunkból. – Ezután újra megcsókolta Emilyt, ek-
kor már több szenvedéllyel, és a menyasszony bele is pirult az őszinte 
csókba. – Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem, drága feleségem – 
tette hozzá, majd táncba vitte a lányt.

Úgy tűnt, mintha mi sem történt volna. A vendégek, miután lát-
ták, hogy a menyasszony és a vőlegény teljes békességben és szeretet-
ben újra együtt van, megnyugodtak. Az ünneplés tovább folytatódott 
késő éjszakáig. A vőlegény és a menyasszony a lehető legillendőbben 
vonult vissza hálószobájába. A vendégek hazatértek. A szolgák eltakarí-
tották az ünnepség maradványait. Mielőtt a hálószobájába ment volna, 
Lady Devers kerített magának egy szokatlanul nagy üveg bort, Sir Sha-
ne azonban a könyvtárszobában maradt  az  idősebbik  fia  és egy teli 
üveg whisky társaságában. A kandalló előtt ültek, és beszélgettek.

– Sikeres napot tudhatunk magunk mögött, apám – mondta Kie-
ran az apjának.

– Ó, igen – válaszolta az idősebb férfi. – Senki nem sérült meg, és 
mindenki élve megúszta a nevezetes alkalmat, kivéve Williamet. Sze-
rencse, hogy Glenkirk hercegénél nem volt fegyver, különben kényte-
len lett volna a mostohalánya védelmére kelni azután, hogy az öcséd 
olyan komolyan inzultálta őt – jegyezte meg Sir Shane. – Bizony nem is-
merek olyan hasonló korabeli, fiatal lányt, aki ne okozott volna sokkal 
nagyobb botrányt, vagy olyan komolyan meg tudta volna fegyelmezni 
és észhez téríteni az egybegyűltek szeme láttára az öcsédet. Erős aka-
ratú, nemes természetű lány, el kell ismernem.

Eljött  a  megfelelő  pillanat,  Kieran  ebben  most  egészen  biztos 
volt.

– Október ötödikén összeházasodunk – mondta csendesen az ap-
jának. – Szeretném, ha eljönnél és te is ott lennél, de megértem, ha 
nem teszed tiszteletedet. Willy csak azután fog tudomást szerezni a do-
logról, hogy visszatért Dublinből. Gondolom, tudod, hogy miért.

Sir Shane bólintott.
– Ó, igen, hogyne tudnám.
– Nem tűnsz túlságosan meglepettnek – tette szóvá Kieran.~ 196 ~



– Azok után, hogy ma láttalak benneteket együtt, egyáltalán nem 
lep meg a bejelentésed, fiam – válaszolta az apja.  –  Hogyan történt a 
dolog? Kezdettől fogva akartad őt, Kieran? William vádjai mégis igazak 
lennének?

– Az igazat megvallva, magam sem tudom, apám, Fortune és én 
azon a napon találkoztunk, amikor ti elutaztatok Angliába, és miután 
elkísértelek benneteket, hazafelé tartottam a tengerparti úton. Azután 
pedig... – A fiatalember megvonta a vállát. – Rögtön egymásba szeret-
tünk.

– A mostohaanyádnak persze egy szót sem szólhatunk, amíg kész 
tények  elé  nem  állíthatjuk  őt.  Arra  mindenesetre  számítanunk  kell, 
hogy amint a tudomására jut, hogy a tiéd lesz Erne Rock vár és Magui-
re’s Ford, itt elszabadul a pokol.

– Csakhogy ez nem így van, apám – ellenkezett Kieran. – A birtok 
valójában a két legfiatalabb Leslie fiúé lesz. Úgyhogy a mostohaanyám 
tovább álmodozhat arról, hogy a két Leslie fiú közül az egyik majd elve-
szi feleségül William elsőszülött lányát.  Lehet, hogy valóban így lesz. 
Ami minket illet Fortune-nal, mi a herceggel és a hercegnővel Angliába 
megyünk. Lord Baltimore egy expedíció szervezésére szánta el magát 
az Újvilágba, azért, hogy ott egy kolóniát hozzon létre, ahol az emberek 
a hitükre és a meggyőződésükre való tekintet nélkül békében élhesse-
nek egymás mellett, különösen pedig a katolikusok. Fortune és én csat-
lakozni kívánunk ehhez az expedícióhoz, és velük együtt indulunk. Így 
aztán megfelelő távolságra leszünk ahhoz,  hogy a mostohaanyám és 
William dühe ne érhessen el bennünket.

Shane Devers jó ideig nem szólt semmit, majd végül azt mondta:
– Hogy nekem ezt kelljen megélnem – sóhajtott fel szomorúan. – 

A legidősebb fiamat ki kellett tagadnom a jogos örökségéből, és most 
el kell hagynia a szülőföldjét is.  –  Lassan kiitta a whiskyt a serlegéből, 
és odanyújtotta a fiának, hogy töltsön még neki. Közben könnyek csor-
dultak le elgyötört, markáns arcán. – Láttam a figyelmeztető feliratot a 
falon, amikor elvettem feleségül Jane-t, de nem akartam harcolni. Azt 
akartam, hogy valamennyien békében és jólétben élhessünk. És most 
azt kell hallanom, hogy elhagysz bennünket.
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Kieran teletöltötte az apja serlegét a nemes itallal, és aztán újra 
mellé ült.

– Apám,  te tudod,  hogy  én sosem éreztem magam otthon itt. 
Fortune ugyanígy érez. Élt már Angliában, Franciaországban és Skóciá-
ban. Annak ellenére, hogy a családja nagy szeretettel  veszi  őt körül, 
nem érzi itt magát elégedettnek és boldognak. Mi két, egymáshoz na-
gyon hasonló lélek vagyunk, és ez erős összekötő kapocsnak bizonyul 
kettőnk között. Mindketten úgy érezzük, hogy az Újvilág hív bennün-
ket, apám. Nekünk el kell hagynunk ezt a régi világot.

– Biztos vagy benne, fiam, hogy ezt akarod tenni? Nem csupán 
kompromisszumot  kötöttél,  mert  beleszerettél  Fortune Lindleybe? – 
Sir Shane egyenesen a fia szemébe nézett, és az igazságot kutatta a te-
kintetében.

Kieran elmosolyodott.
– Mi biztosak vagyunk magunkban, apám.
– Akkor Isten áldását kérem rád, fiam és a lányra, akit szeretsz. 

Ott leszek az esküvődön, és nem törődöm azzal, hogy a mostohaanyád 
majd milyen átkokat szór rám miatta.

– Colleen is eljön – mondta Kieran kedvesen.
A meglett férfi bólintott.
– Ez lesz az első titkom a mostohaanyád, Jane előtt, fiam. Tisztel-

lek és becsüllek azért, amit tenni szándékozol.
– Ó, apám – könnyebbült meg ezek hallatán Kieran, majd őszinte 

szavakkal így szólt:
– Azóta, hogy anyám elköltözött az élők sorából, az egyetlen do-

log, amiben bizonyos voltam, az a te irántam való szereteted. Én is sze-
retlek, apám, és köszönetét mondok azért, hogy áldásodat adod Fortu-
ne-ra és rám.

– Elárulom neked, fiam, hogy hálát adok az Istennek, amiért már 
megettem a kenyerem javát, amikor így elkezdett megváltozni a világ 
körülöttem – vallotta meg Shane Devers legtitkosabb érzelmeit a fiá-
nak.

– Változni a világgal együtt, s közben erősen megtartani azokat az 
ideálokat és eszméket, amelyek fontosak számunkra, csak ez lehet a 
túlélés egyedül igaz módja – mondta gyorsan Kieran.~ 198 ~



– A fiatalok még képesek a változásra – mondta az apja olyan 
hangon, mint aki belenyugodott a sorsába. – Az öregek már nem tud-
nak megváltozni, és én nem is akarok.

Kieran felnevetett:
– Te nem vagy öreg, apám – mondta atyjának a fiú.
– Viszont elég idős vagyok ahhoz, hogy békét akarjak a házamban 

és a földemen – válaszolta Sir Shane. Aztán felhajtotta a maradék whis-
kyjét, és felállt. – Most nyugovóra térek, fiam. Remélem, magad is be-
látod,  hogy  az  lenne a legjobb,  ha nem lennél  itt,  amikor  reggel  az 
öcséd Dublinba utazik a feleségével.

Kieran bólintott.
– Egyetértek, apám. Valószínűleg átlovagolok ma éjjel Erne Rock-

ba. Szép, fényes holdtölte van, és nem esik az eső. Kérlek, mondd meg 
Colleennak, hogy találkozunk október ötödikén. Molly és a lányok is ott 
lesznek. – Kieran az apjára nevetett. – Az összes fekete bárány ott lesz, 
apa.

Az apja visszanevetett a fiára.
– A fekete bárányok sokkal érdekesebbek és izgalmasabbak, mint 

a fehér kezes bárányok – adta meg az illő választ a fiának Sir Shane, 
majd elhagyta a könyvtárat.

Kieran néhány percig csendesen ült a kandalló mellett, aztán fel-
állt, és a kristálypoharat az ezüsttálcára tette a széke mellett álló asz-
talra. Miután kiment az elhagyatott előcsarnokon keresztül, felpillan-
tott az emeletre. Az édesapja már elszenderedett a hálószobájában. A 
mostohaanyja is mély álomba zuhant a bor segítségével, amelyet ma-
gával vitt a hálókamrájába. Williamnek mostanra már remélhetőleg si-
került asszonnyá tennie Emily Anne-t. Ennél nem sokkal több örömet 
szerezhetett neki, mosolygott magában lekicsinylően Kieran. Kétségbe 
vonta, hogy egyáltalán fűti-e valamelyes szenvedély a fivérét és a csi-
nos kis sógornőjét. Mit se törődj vele, gondolta magában Kieran, mi-
közben elhagyta a házat,  bement az istállóba és felnyergelte a lovát. 
Miközben az esküvőt követő éjszakán kilovagolt, Fortune-ra gondolt és 
arra, hogy az ő nászéjszakájuk sokkal érdekesebb és izgalmasabb lesz, 
mint az öccséé. Willy, mindazonáltal megteszi a kötelességét, és gyer-
mekeket nemz Mallow Court számára, hogy fenntartsa a következő ge-~ 199 ~



nerációnak a birtokot. Gyermekei sokkal inkább angolok lesznek, mint 
írek, ezzel számot kell vetnie, vélte Kieran, és szomorúan felsóhajtott. 
Bizony, olyan változások is bekövetkeztek, amelyek nemcsak apjának, 
de neki sem voltak ínyére.

A lovaglás eseménytelen volt, bár észrevett néhány, a sötétben 
ólálkodó orvvadászt. Ők is felismerték a lovát és őt magát is, de egyet-
len szó nélkül elmentek egymás mellett. Az országúton lovagolt Magui-
re’s Ford felé, közben két tanyát is elhagyott, amelyekről biztosan tud-
ta, hogy több mint szívesen látnák az éjszaka. Átlovagolt a kis csapóhí-
don, amelyen keresztül bejuthatott Erne Rock udvarába. Egy álmos is-
tállófiú jött elébe, hogy átvegye tőle a lovat, és elvezesse az istállóba. 
Miután Kieran Devers leugrott róla, felment a lépcsősoron, és bement 
a kastélyba.

Jövendőbeli apósa ébren várt rá a hallban.
– Azt gondoltam, éjszaka eljössz hozzánk – mondta a herceg.
– Ma megmondtam az apámnak, hogy elveszem Fortune-t felesé-

gül – válaszolta Kieran.
– És?
– Eljön az esküvőre, és áldását adta ránk – felelte a fiatalember. – 

A mostohaanyám pedig azt tervezi, hogy a fia elsőszülött lányát hozzá-
adja az ön valamelyik fiához.

James Leslie hangosan felnevetett.
– Szóval az az asszony soha nem adja fel? Nos, akkor a Leslie fiúk 

már a bölcsőben a házasságra várnak.  Az a nőszemély hosszú távon 
gondolkodik. Nem akarom, hogy a két család között viszály törjön ki, 
Kieran.  Ebben a tekintetben tulajdonképpen a te öcséd jelenti  a ve-
szélyt. Tanácsos lenne, ha az apád és a felesége jól kordában tudnák 
tartani. Csak a szerencsének köszönhető, hogy az este nem volt nálam 
fegyver, különben azt a szerencsétlen lányt még akkor özveggyé tet-
tem volna, mielőtt az öcséd elvette volna az ártatlanságát.

– Ugyanezt mondtam én is az öcsémnek, Williamnek – válaszolta 
Kieran.

A herceg bólintott.
– Nagyon rendes fiatalember vagy, Kieran Devers. Büszke leszek 

rá, hogy a fiamnak hívhatlak. Csak azt sajnálom, hogy az önfejű és ma-~ 200 ~



kacs természeted elragadja Fortune-t a családjától, de ha ő veled akar 
menni, mi is így látjuk jónak.

– Nem volt valaha az ön családja is katolikus? – kérdezte Kieran.
– De igen – válaszolta James Leslie. – De változnak az idők, fiam, 

és ugyan mire lenne jó, ha a vallási kérdések felett vitatkoznánk? A hit 
az,  ami  egyedül  számít.  Krisztus  urunk  azt  mondta  egyszer,  hogy 
Atyánk házában sok férőhely van. Bizonyára nem csupán egy út vezet 
odáig.  Míg  azonban  én  nem  hibáztatlak  és  bélyegezlek  meg  téged 
azért, ahogyan imádod az Istent, lesznek olyanok, akik igen, és bizony a 
törvény keze is elér, ha nem teszel eleget a betűjének. Ami engem illet, 
és nem értek egyet a törvény szavával, de betartom a törvényt mind-
addig, amíg meg nem változtatják. Amikor Angliában leszünk, neked is 
alá kell vetned magadat a király akaratának valamennyiünk biztonságá-
ért. Te nem vagy olyan típusú ember, akiből mártír válnék, fiam, és én 
pedig nem hagyom, hogy a családom veszélybe kerüljön a lázadó ter-
mészeted és szembeszegülő viselkedésed miatt. Érthető ez a számod-
ra, Kieran Devers? Ha segíteni akarsz nekem, akkor az én szabályaim 
szerint kell játszanod. Remélem, érthetően közöltem veled az álláspon-
tomat.

– Ó, igen, mylord. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy 
bebizonyítsam, Fortune és én boldogok leszünk együtt. Erre akár meg 
is esküszöm – hangzott a fiatalember válasza.

– Rendben van – felelte James Leslie, akinek tetszett a fiatal férfi  
válasza. Úgy vélte, a fiú meg fogja tenni mindazt, amit elvárnak tőle. – 
Akkor hát, fiam, nem látom semmi okát annak, hogy visszamenj Mal-
low Courtba,  hacsak  nem azért,  hogy  elhozd  a  holmidat.  Remélem, 
megtalálod azt a szobát, amelyen nem is olyan régen, amikor az öcséd-
del idelátogattatok, megosztoztatok.

– Megtalálom – mondta Kieran mosolyogva.
– Akkor légy üdvözölve Erne Rockban, fiam, és szeretettel foga-

dunk a családunkban is. Kérlek, hogy ne csábítsd el Fortune-t az esküvő 
előtt. Ő már kacérkodik a szerelemmel, de egy-két nap ide vagy oda 
már nem számít. – Ekkor James Leslie hangosan felnevetett, mert jö-
vendőbeli veje a füle hegyéig elpirult. – Menj lefeküdni, fiam – mondta 
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a herceg. – Bolond lennék, ha nem ismerném a családomban élő asz-
szonynépet, de istenemre mondom, néha még engem is meglepnek.

Kieran fejet hajtott az idősebb ember előtt, aztán kisietett a hall-
ból, és felment a lépcsőn, hogy megkeresse a vendégszobát, ahol két 
éjszakát is eltöltött már korábban. A hallban hűvös volt, nem csoda, hi-
szen késő szeptember volt már. A fáklyák lobogva égtek, sejtelmesen 
világították meg a folyosót. Amikor belépett a hálószobába, becsukta 
maga mögött az ajtót, megfordult, és elakadt a lélegzete csodálkozásá-
ban.

– Tudtam, hogy ma este eljössz – mondta Fortune kedveskedve. 
Mezítelenül feküdt az ágyon, csak hosszú, kibontott haja takarta el a 
testét.

– Szóval  mégiscsak  el  akarsz  csábítani,  igaz?  –  kérdezte  a  fiú 
ugyancsak lágy hangon, miközben az ajtótól az ágyig lépkedett és meg-
állt a fekvőhely szélénél. Letekintett a lányra.

– Igen – hangzott az őszinte válasz. – Hiszen magad is ezt akarod, 
így van? – a lány kinyújtotta a kezét, és magához vonta a férfit.

– Te vagy a legarcátlanabb és legszégyentelenebb szűz, akit vala-
ha ismertem – jegyezte meg válaszul Kieran.

– Nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán ismertél-e szüzeket 
– válaszolta szókimondóan Fortune, és az arcán kissé gúnyos mosoly 
jelent meg. – Kieran, tudod, hogy szeretlek, szinte rajongok érted, és 
azt is tudod, hogy te is szeretsz engem. Kevesebb mint egy hét múlva 
összeházasodunk, férj és feleség leszünk. Miért kellene addig várnunk, 
hogy élvezzük egymás közelségét? – A lány szája veszélyes közelségbe 
került a férfi szájához, félig nyitva, bársonyosan puhán.

Az már biztos, hogy sosem lesz belőlem szent, gondolta magában 
Kieran, miközben lassan, szenvedélyesen megcsókolta a lányt. Beleszé-
dült Fortune közelségébe. A lány testéből áradó finom illat körüllengte 
a testét, és a férfi alig tudott betelni vele.

– Még egy csók, szívem, és azután semmi több nem történhet kö-
zöttünk az esküvőnk napjáig – mondta szigorúan Kieran. – Csak nem 
gondolod, hogy úgy vezetlek oltár elé, hogy látsszék rajtad, vágyad ki-
elégítést nyert? Azt hiszed, hogy ezt titokban tudnád tartani, én merész 
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kis szüzecském? – A férfi lassan lefelé csúsztatta a kezét a lány testén,  
és hosszabban elidőzött a kerek és feszes csípők simogatásával.

Miután ilyen szenvedéllyel közeledett hozzá a férfi, Fortune hir-
telen úgy gondolta, nem volt helyes tőle belopakodni a vőlegénye háló-
szobájába. Nem volt még felkészülve arra, hogy ilyen intim közelségbe 
kerüljön  a  jövendőbelijével.  Amikor  a  férfi  visszafektette  a  párnára, 
Fortune-nak felgyorsult a szívverése a félelemtől. Elbűvölten figyelte, 
amint a férfi  ujjai selyemfinomságú mezítelen bőrén kalandoztak. El-
mondhatatlanul kellemesnek találta, de most már nem volt biztos ben-
ne, hogy ilyen gyorsan és minden feltétel nélkül oda akarja adni magát 
a férfinak az esküvő előtt, ha egyáltalán még hajlandó lesz utána Kieran 
elvenni őt feleségül. A fiú lágyan megragadta a lány vállát, sötét fejével 
fölé hajolt, és apró, finom kis csókokkal illette Fortune mellét. Nyelvé-
vel finoman megsimogatta Fortune mellbimbóját, amitől azok kissé ki-
emelkedtek. A lány idegesen összeszorította, majd kinyújtotta a kezét. 
Hibát követett  el. Most azonnal  meg kell  mondania Kierannak,  hogy 
hagyja abba, amit művel vele. Idegesen felsikoltott, amikor a férfi keze 
az  öle  felé  tévedt,  majd megpihent  rajta  és  megérintette  a  vénusz-
dombját.

Kieran érezte, hogy Fortune a félelem és a vágy szorításában úgy 
reszket a keze alatt, akár a nyárfalevél. Leereszkedett a lány mellé, az 
ágy szélére ült, levette magáról a zekéjét és az ingét. A lány szeme kitá-
gult, amint megpillantotta a férfi izmos, boltozatos meztelen mellkasát. 
Kieran újra fölé hajolt, és ruhátlan felsőtestét a lány mezítelen mellé-
hez szorította. Közben a nyelvével a lány fülcimpáját kezdte csiklandoz-
ni, majd halkan a fülébe suttogta:

– Élvezed, édes kis Fortune-om? Ah, báránykám, nem is tudod, 
milyen kívánatos és forró a tested.

Ez csodálatos! Fortune felsóhajtott, és bátran átkarolta a fiatal-
embert. Még akkor sem tudott volna megszólalni ebben a pillanatban, 
ha az élete forgott volna kockán. Olyan bensőséges és izgalmas volt 
egyszerre a pillanat. Szerette a férfit. Úgy voltak együtt, mint a szerel-
mesek szokták. Félénken kinyújtotta a karját, átkarolta a férfit, és meg-
simogatta a hátát. Aztán hirtelen megmerevedett. A férfi egész testét a 
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lányéhoz szorította, aki világosan érezte, hogy meztelen testének fe-
szül a férfi bricseszében az izgalomtól felajzott hímvesszője.

– Nem akarom! – Fortune levegő után kapkodott.
Kieran azonnal felült.
– Elég hosszú időbe telt, amíg eldöntötted, kis, mohó csábítóm – 

dörmögte a férfi, miközben a lány kezét szokatlanul nagy szerelmi dár-
dájára helyezte. Amikor a lány el akarta venni a kezét, akkor azt mond-
ta neki: – Vagy a kezed könnyít rajta, vagy...

– Honnan tudod? – kérdezte a lány, miközben finoman megsimo-
gatta a férfi hímtagját.

– Mert tapasztalt férfi vagyok – hangzott a válasz –, míg te, bár 
nagyon szenvedélyes teremtés vagy, de nem tartozol a ledér nők közé, 
Fortune.

– De én már nem akarok többé szűz lenni! – követelőzött a lány.
– Csak néhány nap, és kívánságod teljesül – felelte a férfi.
– Lecsillapult a vágyad? – érdeklődött Fortune, miközben a férfi 

testét simogatta, és újból úrrá lett rajta a kíváncsiság.
– Igen – felelte Kieran arcán hamiskás mosollyal.
– Nekem is okozz örömet, Kieran Devers! – vágta rá Fortune. – 

Nincs valami módja annak, hogy nekem is gyönyörűségben legyen ré-
szem, ugyanakkor ne szennyezzük be a nászéjszakámat? Kell lenni va-
laminek, amit előtte is nyújthatsz nekem!

A férfi szeme összeszűkült.
– Mennyire vagy bátor, Fortune?
– Fogalmam sincs – válaszolta a lány
– Akkor feküdj nyugodtan, és bízd magad rám – mondta lágyan a 

férfi.
Kieran az oldalára fordult, és az egyik kezével újra a lány vénusz-

dombocskáját kezdte ingerelni, csak most sokkal gyorsabban és kicsivel 
erősebben.

Fortune  behunyta  a  szemét,  megpróbálta  összeszedni  minden 
bátorságát, hogy megtudja, mivel akar a férfi gyönyörűséget szerezni 
neki. Kieran érintése izgalommal töltötte el, amely hullámokban tört 
rá. Akarata ellenére teste meg-megvonaglott, miközben csak arra tu-
dott figyelni, hogy a férfi hogyan korbácsolja fel az érzékeit. A férfi ujja ~ 204 ~



behatolt a lány szeméremajkai közé, és Fortune teste hirtelen megfe-
szült.

– Minden rendben van, drágám – biztosította a férfi  a lányt. – 
Bízz bennem!

Fortune  újra  elengedte  magát,  majd  hirtelen  elkezdett  zihálni, 
amint a férfi testének legérzékenyebb pontjára talált.

– Kieran! – tört fel a sóhaj a lányból, mikor végre levegőt kapott 
az izgatottságtól.

– Ezt úgy hívják, hogy szerelmi gombocska – magyarázta a férfi a 
nőnek. – Ha valaki érti a módját, hogy hogyan érintse meg, rendkívüli  
gyönyörűségben részesíthet téged. – A férfi ujjai le és fel mozogtak az 
izgalomtól megduzzadt kis ponton. – Kellemesnek találod, Fortune?

– Oh, igen!
A lány valóban élvezte a férfi érintését, és csodálatosnak találta 

együttlétük minden pillanatát. Miért nem mutatta meg neki már ko-
rábban is ezt az örömforrást? Egy újabb élvezettel teli pillanat hullám-
zott végig Fortune testén. Ez szinte már mennyei volt. Közben halkan 
sóhajtozott,  amint a gyönyör végighullámzott a testén. Aztán megint 
zihálni kezdett, amint a férfi keze még magasabb régiókba repítette.

– Ohhhh!
A férfi továbbra sem hagyta abba kedvese cirógatását.
– Ohhh! Oh! Oh! Igeeen!
Kieran előrehajolt,  és  megcsókolta a  lányt,  amikor  az  éppen a 

gyönyör tetőfokára hágott. Nyelvük egymásba fonódott, a csók mind 
szenvedélyesebb lett. A férfiban újra felébredt a vágy, úgy érezte, teste 
pattanásig feszül, annyira kívánta Fortune-t. Mindaddig nem teheti ma-
gáévá a lányt, ameddig nem lesz a felesége, de drága Isten, ez nagyon 
keményen próbára teszi az akaraterejét!

– Többé nem félek semmitől – mondta Fortune, miközben Kieran 
felé fordította a fejét. – Nem akarok tovább várni, Kieran. Kérlek!

A férfi visszahúzta a kezét a lány testéről.
– Nem,  báránykám,  addig  nem leszel  teljesen  az  enyém, amíg 

össze nem házasodunk. – Szelíden megcsókolta a lányt, a fejét azonban 
elfordította, hogy ne lássa a csalódott pillantást kékeszöld szemében.
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Fortune  eltaszította  magától  a  fiatalembert,  és  hátat  fordított 
neki.

– Gyűlöllek! – suttogta. – Azt hiszem, nem akarok hozzád menni 
feleségül, Kieran Devers!

A férfi szeme megakadt a lány kerek, feszes, karcsú csípőjén, és 
nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy meg ne simogassa.

– Miután megízleltem az általad nyújtott  szerelem gyönyörűsé-
gét,  soha többé nem akarlak elengedni téged, báránykám – mondta 
Fortune-nak. – Mindössze néhány napot kell várnod, és férj és feleség 
leszünk, én pedig minden vágyadat teljesíteni fogom, még azokat is, 
amelyeket a mai napig meg sem ízleltél – és kedvesen rácsapott Fortu-
ne fenekére.

Fortune visszafordult, rápillantott, és durcásan csak annyit mon-
dott:

– Azt hiszem, most azt akarod, hogy visszamenjek a hálószobám-
ba.

– Azt hiszem, ez igazán jó ötlet. Próbálj meg úgy bemenni a háló-
kamrádba, hogy ne ébreszd fel Rois-t. Attól tartok, alaposan ráijeszte-
nél. Gondolom, tudod, hogy miért cselekszem így, Fortune?

A lány megrázta a fejét.
– Miért?
– Errefelé az a régi szokás járja, hogy kifüggesztik az esküvő utáni 

reggelen a nászágy lepedőjét, hogy a szomszédok lássák, a menyasz-
szony valóban ártatlan volt. Holnap Lady Jane Mallow Courtban ugyan-
ezt fogja tenni Willy és menyasszonya vértől szennyezett lepedőjével. 
Ezt a szokást ugyan nemigen kedveli, de tudja, hogy az emberek elvár-
ják tőle, hogy így járjon el, és ha nem ezt tenné, pletyka kapna szárnyra 
azon nyomban. Nem akarom, hogy bárki, különösen pedig az eszement 
öcsém azt mondja, hogy te nem voltál éppolyan ártatlan, mint a kérke-
dő Emily Anne a menyegzője napján. Nem akarok harcolni az öcsém-
mel, mert ha erre kerülne sor, akkor megölném őt. És akkor is végez-
nék vele, ha még egyszer megsértene, Fortune.

Fortune lehúzta magához a férfi fejét, és a mellére fektette.
– Én sem akarom, hogy Willy halála a lelkiismeretemet nyomja – 
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Kieran. De azt megmondom neked, ha még egyszer inzultál, magam fo-
gok végezni vele, és én fogok elkárhozni!

E szavak hallatán Kieran felült az ágyon, és kedvese szemébe né-
zett. A lány arca komolynak látszott.

– Ha nem tudnád, kitűnően vívok – tette hozzá Fortune.
Kieran Devers ezt már nem állhatta meg nevetés nélkül.
– Veled sosem fogok unatkozni, báránykám – állapította meg elé-

gedetten. – Most azonban vegyél fel valamit, hogy eltakard érzéki és 
buja vágyakat keltő testedet, aztán pedig menj vissza a hálószobádba. 
Volt rajtad valami, ugye?

Fortune arcán pajkos mosoly suhant át, miközben felkelt az ágy-
ból és keresztülsétált a szobán az ajtóig. Miután kilépett a szobából, 
becsukta maga után az ajtót, és eltűnt a folyosó derengő sötétjében.

– Jézusom! – sóhajtott fel a férfi, majd szívből felnevetett.
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Tizedik fejezet

– Egy kis türelmét kérem még, mylady – kérte úrnőjét Rois, miközben 
Fortune aranylóan vörös haját fésülte.

– Nem látom be, hogy nekem miért kell ilyen hosszúra megnö-
veszteni a hajamat – zsörtölődött Fortune. – Bezzeg Emily Anne levá-
gatta a haját, amikor férjhez ment Willhez.

– Az angolok nem a legutolsó divat szerint öltöznek  –  jegyezte 
meg Rois kissé sértődötten.

– Én csak félig vagyok angol – emlékeztette Fortune a komorná-
ját.

– Az lehet – vágta rá a cserfes Rois azonnal –, csakhogy skót apa 
nevelte fel, és ő jobban tudja, mi a helyes, akárcsak az édesanyja. Most 
pedig kérem, még egy pillanatig maradjon nyugodtan, amíg ezt a tin-
cset kibontom.

Fortune eleget tett komornája kívánságának, és közben a tükör-
be nézett, hogy megpillantsa benne magát. Ez a nap volt az esküvőjé-
nek a napja. Olyan divatos volt, hogy az angol királyi udvarban is párját 
ritkította volna öltözékével. Míg Írországban a mély, szögletes kivágás 
volt a módi, addig az ő ruhájának a dekoltázsa még a vállát is látni en-
gedte, ami rendkívül elegáns megjelenést kölcsönzött Fortune-nak. A 
ruha színe aranybarna volt, a nyakkivágást pedig krémszínű csipkegal-
lér szegélyezte. A ruha puffos ujját aranyszín szalagok osztották ketté, 
a felső részét pedig topázszínű gombok díszítették, amelyek a legújabb 
divat szerint a féldrágakövekhez hasonlítottak. A kézelő fodros csipké-
ből készült, és a lány karcsú derekát arany selyemöv emelte ki. A szok-
nya elöl nyitott volt, és kilátszott az alatta levő, aranyfonallal hímzett, 
spirálmotívumos, krémszínű selyem alsószoknya. A szoknya hátul mély 
ráncokba szedve hullott alá. Fortune aranyszínű harisnyát és gyönggyel 
díszített cipőt viselt hozzá. A fülébe körte alakú gyöngy fülbevalót vá-
lasztott az alkalomra, amelynek különleges, aranyszín ragyogása volt. 
És  pazarul  illett  a  nyakkivágásig  érő,  hosszú,  igazgyöngyből  készült 
gyöngysorhoz.

~ 208 ~



– Ez igen! – kiáltott fel elismerően Rois. – Önnek van a legcsodá-
latosabb  haja  a  világon,  mylady.  Olyan,  mintha  saját  élete  lenne. 
Mondja csak, hercegnő kérem, nagyon izgul? – Rois szeme izgatottan 
csillogott a csodálatos nap örömére. – Kieran Devers olyan ördögien jó-
képű, és – Rois lehalkította a hangját – azt beszélik a lányok, hogy kitű-
nő szerető.  Tüzes  is,  ugyanakkor  nagyon  gyengéd.  Hogy  lehet  ilyen 
nyugodt, úrnőm?

Fortune pajkosan felnevetett.
– Egyáltalán nem könnyű – mondta a szolgálólánynak.  –  Az első 

pillanattól kezdve azt szerettem volna, ha a karjába kap és szeretkezik 
velem, bár még magamnak sem mertem beismerni – sóhajtott fel vá-
gyakozóan.

Rois nem állhatta meg kacagás nélkül.
– Ma végre beteljesül a vágya, mylady, és holnap az ön édesanyja 

büszkén kiakaszthatja a vérfoltos lepedőt, hogy mindenki láthassa.  – 
Majd hangosan szipogni kezdett. – Mi valamennyien annyira örülünk a 
boldogságának.  A kisasszony azért jött  Írországba,  hogy megtalálja a 
szerelmesét, és ez így is történt. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog 
nekem hiányozni, amikor elmegy Angliába, mylady  –  mondta Rois az 
úrnőjének.

Fortune meglepetten fordult oda a szolgálólányhoz.
– De én azt szeretném, ha te is velem jönnél – eszmélt fel Fortu-

ne. – Nem tudom nélküled végigcsinálni, ami előttem áll, Rois.
– Nem hagyhatom itt az én Kevinemet – válaszolta a lány.
– Akkor házasodjatok össze, és mindketten jöjjetek velem – aján-

lotta a kisasszony. – Ott, az Újvilágban sokkal több lehetőségetek lesz, 
majd meglátod, mint itt Írországban, Rois. A kedvesed, Kevin ért a lo-
vakhoz, és azt mondják, hogy Amerikának azon a részén, ahova mi me-
gyünk, igen nagy szükség lesz a lovakra, és jó helyük is lesz ott. Ami en-
gem illet, én jó néhány lovat akarok magammal vinni. Kevin pedig gon-
dozhatná őket. Nem jobb ez a lehetőség a számára, mint arra várni, 
hogy Rory Maguire kiöregedjen? Kétlem, hogy valaha is megöregszik – 
kacagott Fortune.

Rois csinos arcán látszott, hogy gondolataiba merül. Az, hogy mi-
előbb hozzámehessen a kedveséhez, vonzó ajánlatnak tűnt a számára. ~ 209 ~



Tudta magáról, hogy ő nem olyan bátor, hogy egyedül is nekivágjon az 
Újvilágba vezető hosszú útnak. De ha Kevin is mellette lenne, akkor ő is 
sokkal merészebbnek bizonyulna.

– Ez egy nagyszerű ajánlat, mylady.
Ekkor felpattant a hálószoba ajtaja, és Jasmine lépett be a szobá-

ba.
– Hadd nézzelek meg, milyen csinosan öltöztél fel!  –  mondta. – 

Ahhh! – Az asszony szeme könnyel telt meg. – Olyan gyönyörű vagy, lá-
nyom – mondta Glenkirk hercegnője a lányának. Aztán leült az ágy szé-
lére. – Magam sem tudom, hogy hova repülnek az évek – lamentált a 
hercegnő, mintha csak magában lenne. – Számomra úgy tűnik, mintha 
csak tegnap láttad volna meg a napvilágot Erne Rockban. Rowan na-
gyon büszke lenne a lányára, Fortune. Érzem a szívem mélyén.

Fortune  előrehajolt,  és  megölelte  az  édesanyját.  A  szemében 
könny csillogott.

– Olyan boldog vagyok – mondta az édesanyjának lágyan.
A hercegnő megpaskolta a lánya arcát, és azt mondta:
– Rois, menj le a hallba, és mondd meg, hogy én is hamarosan le-

megyek. Maradj is lenn, gyermekem. Azután már nem kell újra feljön-
nöd.

– Igenis, mylady – válaszolta Rois, majd térdet hajtott a hercegnő 
előtt, aztán kiment a szobából és becsukta maga mögött az ajtót. Meg-
volt a magához való esze, és gondolta, hogy mit akar megosztani a her-
cegnő a lányával négyszemközt. A feleség házastársi kötelezettségeiről 
fognak beszélni, ebben Rois biztos volt.

– Miért küldted el Rois-t? – kérdezte Fortune.
– Mert amit mondani akarok, az csak rád tartozik – válaszolta az 

édesanyja. – Rohána immár egy hónapja minden reggel egy csésze erő-
sítőitalt hoz neked, lányom. Annak a folyadéknak azonban semmi köze 
sincs a szervezet felerősítéséhez, Fortune. Ez egy olyan recept, amelyet 
a szépanyád,  Skye O’Malley hagyott  rám, és az ő testvére,  az orvos 
apáca, Eibhlin. Ez az italkeverék megakadályozza, hogy az asszonyok te-
herbe essenek. Remélem, megérted lányom, nem akartam, hogy úgy 
állj az oltár elé, hogy titkon már egy új élet növekszik benned.

Fortune elvörösödött e szavak hallatán, és izgatottan válaszolt.~ 210 ~



– Mi nem... – kezdte mondani.
Jasmine felnevetett.
– Tudom  –  mondta.  –  Kieran  elég  akaratos  fiatalember,  igaz? 

Ugyanakkor  azonban  tiszteletre  méltó  is.  Egy  kis  elővigyázatosság 
azonban nem árt – magyarázta a lányának az asszony. – Most férjhez 
mész  Kieran  Devershez.  Tudom,  hogy  mindketten  gyereket  akartok, 
Fortune, de szeretném, ha megfogadnád a tanácsomat, és addig nem 
esnél teherbe, amíg el nem hagyod Írország földjét. Nem bízom a De-
versekben, mert Sir Shane rendes ember ugyan, de szerencsétlen min-
dent megadna azért, hogy békében éljen. William pedig még mindig 
azzal áltatja magát, hogy szerelmes beléd, ami veszélyes ellenféllé te-
heti, még akkor is, ha már megnősült. Lady Jane pedig nem adta fel azt 
a törekvését,  hogy megkaparintsa Maguire’s  Fordot,  annak ellenére, 
hogy én ezt a birtokot a két legfiatalabb fiamnak adom.

Nemrégiben írtam a bátyádnak, Lundy hercegének, aki egy hó-
nappal ezelőtt személyesen járt el a királynál Maguire’s Ford ügyében, 
és biztosította Adam és Duncan Leslie örökösödési jogait erre a földre. 
Csak tegnap kaptam meg a levelét, amelyben közli, hogy a király bele-
egyezett, és új rendeletet hozott ennek a birtoknak az ügyében, de va-
lószínűleg ez a hivatalos jegyzék a tavaszig nem érkezik meg ide. Addig,  
amíg nem tudom közszemlére kitenni ezt a dokumentumot, szinte biz-
tos vagyok benne, hogy a Deversek, mármint az anya és fia, mindent 
elkövetnek, hogy kihasználják ezt a jogi hézagot, és nehézségeket gör-
dítenek az életünkbe, amiért te a katolikus Kierannal kötöttél házassá-
got. Nekünk meg kell védenünk Maguire’s Fordot és népét mind a pro-
testánsoktól, mind pedig a katolikusoktól, mert mindkét oldalon van-
nak  fanatikusok,  Fortune.  Az  édesapádat  is  egy  ilyen  fanatikus  ölte 
meg, és azóta sem változott a helyzet. A fanatikusok sosem változnak 
meg. Most el kellene küldenem benneteket Kierannal Angliába, de meg 
kell  vallanom, hogy önző vagyok.  Szeretném, ha még egy kevés időt 
mellettem töltenél.  Ha elmentek  az  Újvilágba,  akkor  nem valószínű, 
hogy még az életben valaha újra láthatlak, lányom. Emellett őszi szél 
kezdett fújni észak felől, és végigsöpör Skócián és Anglián is, úgyhogy 
nem biztonságos most az utazás – okította a lányát Jasmine.
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– Addig  veled maradok,  anya,  ameddig  csak  lehet  –  válaszolta 
Fortune –, és abban is egyetértünk, hogy most nem alkalmas az idő 
arra, hogy gyermeket szüljek. Kierannak természetesen erről nem kell 
tudnia. Gondolom, a papának se számoltál be te sem róla soha – Fortu-
ne pajkosan az édesanyjára nevetett.

Jasmine bólintott.
– Te mindig ésszerűen gondolkodó lányom voltál  –  mondta mo-

solyogva. Aztán szorosan magához ölelte a lányát, majd felállt. – Men-
jünk le, lányom. Cullen atya vár bennünket, hogy előbb családi körben 
összeadjon benneteket, mielőtt sor kerülne a nyilvános ceremóniára, 
amelyet Steen tiszteletes tart. Rohána továbbra is minden reggel oda-
készíti neked a teakeveréket, és amikor eljön az ideje annak, hogy el 
kell hagynod minket, megadom a receptjét, és a hozzávalókat is a ren-
delkezésedre bocsátom. Azt neked kell eldöntened, hogy Rois-nak be-
szélsz-e róla vagy sem.

– Miért hagytad abba a fogamzásgátló ital fogyasztását, mama? – 
kérdezte Fortune.

Jasmine mind szebben gömbölyödő hasára tette a tenyerét, és 
mosolyogva azt mondta:

– Azt gondoltam, túl vagyok már azon az időn, hogy áldott álla-
potba kerülhessek – kacagott a hercegnő. – Az én Jemmie-m és én cso-
dálatos  és  örömteli  két  esztendőt  töltöttünk  szeretkezéssel  anélkül, 
hogy bármi gondunk származott volna belőle. Bride Murphy említette 
nekem, hogy ez néha előfordulhat az asszonyok életében. A jövőben 
azonban óvatosabb leszek,  megígérem neked.  Már  el  is  felejtettem, 
hogy milyen nehéz és megterhelő is egy gyermeket kihordani. Ami pe-
dig ezt a kis porontyot, a te utolsó testvéredet illeti, igencsak tűzrőlpat-
tant teremtés lesz, annyit ficánkol az ölemben.

Anya és lánya lementek a kastély fogadószintjére. Ott a hall egyik 
kis szögletében Fortune Mary Lindley és Kieran Devers az anyaszent-
egyház törvényei szerint egybekelt. Cullen atya feloldotta őket a bűn 
alól, amit a katolikus szertartást követő nyilvános protestáns esküvő je-
lentett. Ezt a szertartást Samuel Steen tiszteletes tartotta, egy kis kő-
templomban, amely a falu nem katolikus népességének szolgált imahe-
lyül, és amely népesség szépen növekedett, és már lélekszámát tekint-~ 212 ~



ve többségbe is került a faluban, Maguire’s Fordban. Mindazokat a ka-
tolikusokat is feloldozta a bűn alól Cullen Butler, akik részt vesznek a 
protestáns esküvőn, majd ő is átöltözött, levetette a papi ruhát, és az 
ünnep alkalmából a legújabb divat szerint készült fekete bársonyöltö-
zékben csatlakozott a cousinjához, Jasmine-hoz és a családjához.

Fortune édesapjába karolt, úgy ment végig a falun. Mögötte egy 
kis pónis kocsin ülve, a katolikus pap társaságában követte őt az édes-
anyja.  Utánuk következett a két keresztszülő, Rory Maguire és Bride 
Duffy, mindketten a legjobb ruhájukban feszítettek, és büszkén halad-
tak a keresztlányuk után. A templomot teljesen betöltötte a násznép. 
Sir Shane és lánya, Lady Colleen Kelly meg a férje az első padsorban 
foglaltak helyet. Rögtön mögöttük következett Molly Fitzgerald és két 
leánya, Maeve és Aine. Ha valaki különösnek találta is a dolgot, meg-
tarthatta a véleményét saját magának.

A menyasszonyt a herceg vezette az oltár elé. Fortune egyik keze 
a mostohaapja karján nyugodott, míg a másikban egy kis csokor krém-
színű, késő őszi rózsákból összeállított csokrot tartott, amelyet arany-
szalagokkal kötöttek át. Samuel Steen tiszteletes rámosolygott a fiatal 
párra. Íme remény van Kieran Devers megtérésére is. A menyasszony, 
akit két szülője megfelelő nevelésben részesített, immáron az igaz egy-
ház kebelébe terelte az engedetlen fiatalembert, aki oly hosszú időn 
keresztül ellenállt. Most már ő is megmenekszik a pápisták bűnös és ki-
csapongó életvitelétől. Lám, a szerelem hegyeket tud megmozgatni. Az 
események  ilyen  boldog  fordulatot  vettek,  és  ez  a  tiszteletest  sem 
hagyta hidegen, aki nemesen zengő hangján vezette le a szertartást az 
anglikán egyház előírásai szerint. Hangja betöltötte a kis templomot. A 
vőlegény annak rendje és módja szerint nyugodtan és tiszta hangon is-
mételte meg a pap szavait. A menyasszony megkapóan szép hangját is 
az  egész  templomban  hallani  lehetett,  amint  kimondta  a  boldogító 
igent.

Végül a pap házastársakká nyilvánította őket. Kieran Devers erős, 
acélosan izmos karjába vette a menyasszonyt, és szenvedélyesen meg-
csókolta.  A  templom  megtelt  a  násznép  ünneplő  zsivajával.  Samuel 
Steen tiszteletes elégedetten nyugtázta, hogy az események ilyen ked-
vező fordulatot vettek, és mosolyogva figyelte, amint a boldog fiatal ~ 213 ~



pár elhagyja a templomot, nyomukban a herceggel és a hercegnővel, 
Sir Shane-nel, Lady Colleennal és a többiekkel, köztük volt még a szere-
lemittas Fitzgerald asszony is, aki kicsapongó élete ellenére, lám csak 
milyen két szép becsületes leányt nevelt fel, noha katolikusok voltak.

Az időjárás szokatlanul szép volt, kegyes az újdonsült párhoz, a 
nap fényesen sütött le a vidékre. A falu népét meghívták a lakodalom-
ba. Versenyt rendeztek a fiatalok számára íjlövészetből és golyójáték-
ból. A tó melletti kis réten pedig széllabdáztak a gyerekek, felfújt bá-
rányhólyagot használtak labdaként.

A hallban az emelvényre állított nagy asztal mellé kisebb asztalo-
kat tettek, székekkel körülvéve. A roston sült marha- és bárányhús illa-
ta betöltötte a hallt. Tálakon pisztrángot, lazacot, kacsát és libát szol-
gáltak fel. Friss kenyeret hordtak körbe mindenkinek fatányéron, hozzá 
fényesre csiszolt fa evőeszközt adtak mindenkinek, hogy a neki tetsző 
ételből válogathasson. Vadpástétomot boros mártásban forrón adtak a 
vendégek elé, akik kedvükre válogathattak még sült, gyümölccsel töl-
tött kappan és nyúl között is. Mellé sárgarépát, zöldborsót, párolt salá-
tát kínáltak. Édes vaj és finom sajt került minden asztalra. Az emelvé-
nyen terített asztalon drága bor állt a vendégek rendelkezésére Arc-
hambault-ból. Azokra a vendégekre is gondoltak, akik októberi világos 
sört és almabort akartak fogyasztani.

Az idős bárd, aki Erne Rockba kért bebocsátást hónapokkal ko-
rábban, ott is maradt. A vándorlás ideje az ő számára már koránál fog-
va lejárt, és állandó otthonra lelt házigazdáinál. A vendégek szórakozta-
tására dalokat és meséket adott elő Írország ősi, dicső múltjáról, me-
lyekben óriásokról, tündérekről, csodálatos és tiszteletre méltó csele-
kedetekről és nagy csatákról dalolt. Énekét szépen zengő hárfájával kí-
sérte, és amikor elfáradt, egy dudás vette át a helyét. Hamarosan min-
denki kedvére belakott étellel-itallal. Köszöntő köszöntőt követett. Az-
tán félretolták az asztalokat a falhoz, és a dudáshoz más zenészek is 
csatlakoztak, egy fuvolás, egy kornettás és egy dobos, és kezdetét vet-
te a tánc. Mivel a vendégek többsége a környező településekről jött, 
ezért a nótákat is a kedvükre húzták; volt körtánc és dzsigg, kinek-kinek 
kedve szerint, és olykor felcsendült egy kissé szomorkás és lassú dallam 
is pihentetőül. A lányok és az asszonyok alig várták, hogy a jóképű, csi-~ 214 ~



nos vőlegény táncba vigye őket, de a menyasszony sem maradt partner 
nélkül.

A nap korán lenyugodott, hiszen már október volt. A hallban jól 
megrakták a kandallót. A vőlegény és a menyasszony hirtelen eltűnt. A 
vendégek jóllakva és kissé kapatosan szétszéledtek, megköszönvén a 
hercegnek és a hercegnőnek a szíves vendéglátást. Azután a család a 
tűz köré húzódott. Lady Colleen már régóta nem látta a féltestvéreit. 
Sajnálkozását fejezte ki mind az édesanyjuknak, mind pedig a két lány-
nak. Ők a vérrokonai voltak, és ez az íreknek sokat számított.

– Most már túl késő van ahhoz, hogy visszatérjen az otthonába – 
mondta a herceg Sir Shane-nek. – Maradjon nálunk, és töltse itt az éj-
szakát!

Sir Shane beleegyezőleg bólintott.
– Ó,  igen.  Jane  nem  fog  különösebbképpen  meglepődni,  mert 

már máskor is elmaradtam éjszaka, és azt gondolja, Colleen Hugh-val 
hazament  Dublinba.  Csakhogy  a  vejem legalább olyan  rebellis,  mint 
Colleen, igaz, Hugh?

Hugh Kelly vidáman válaszolt:
– Igen, apám – mondta helyeslően. – Mindenesetre holnap reg-

gel a dublini úton leszünk már, és jó időbe telik, mire visszaérkezünk. 
Azonban egyre csak arra tudok gondolni, hogy Lady Jane hogyan fogja 
fogadni a hírét ennek az esküvőnek Fortune és Kieran között, és mit 
szól  majd ahhoz a különös gyülekezethez,  akik a lakodalmára össze-
gyűltek.  –  Jóízűen felkacagott.  – Alighanem a neheze még hátravan, 
mert alaposan ki fog kelni magából, attól tartok, apa!

– Az  idősebbik  fiamnak  is  joga  van  a  boldogsághoz  –  mondta 
csendesen Shane Devers. – Bizonyos ésszerű okoknál fogva protestáns-
sá lettem, és ugyancsak ésszerű megfontolásból kitagadtam az idősebb 
fiamat az örökségből; azonban soha nem tagadtam őt meg vagy von-
tam kétségbe a jogát a boldogsághoz. Jane elérte a fia számára, amit 
akart. És ezzel ez a téma le van zárva. – Aztán ő is elmosolyodott. – És 
James Leslie, az én fiam nem üres erszénnyel megy az önök családjába. 
Már  letétbe  helyeztem  egy  bizonyos  összeget  korábban  a  számára, 
amelyet halálom után akartam ráhagyni. Michael Kiránál, az aranymű-

~ 215 ~



vesnél van az összeg, Dublinban. Kira cousinjai Londonban átadják a 
pénzt. Ismerik önök is őt?

– Igen – felelte a herceg mosolyogva. – A Kira család századok óta 
a bankárja családunknak.

– Rendben, akkor a fiam meg fogja kapni a pénzét – biztosította a 
herceget Shane Devers. – Az összeg maga nem túlságosan nagy, de ezt 
a pénzt sem a feleségem, sem a fiatalabbik fiam nem veheti el Kieran-
tól, hiszen most már visszavonhatatlanul az övé. Ha lehetne, tudom, 
hogy ettől is megfosztanák. Jane-nek szigorú erkölcsi törvényei vannak, 
amelyeket  azonban  nem érvényesít  a  katolikusokkal  szemben,  attól 
tartok. Az oldalbordám halálomig nem fogja megtudni, hogyan jártam 
el  ebben az ügyben,  akkor pedig,  amikor tudomást  szerez róla,  már 
nem leszek ott, hogy el kelljen viselnem annak a házsártos nőszemély-
nek a zsémbelését. – Ezután jelentőségteljes pillantást vetett a lányára 
és a vejére. – Ti természetesen nem hallottatok semmit – mondta szi-
gorúan.

Colleen felkapta a kezét.
– Természetesen soha nem is hallottunk a dologról – válaszolta a 

fiatalasszony. – Éppen elég bajba keveredem amiatt, hogy itt voltam 
ezen az esküvőn, majd hónapokig hallgathatom a mama szemrehányá-
sait, de a világért sem mulasztottam volna el, hogy tiszteletemet te-
gyem ezen a menyegzőn. – Azzal felállt a kandalló mellől. – Most pedig, 
azt hiszem, az lesz a legjobb, ha Hugh és én nyugovóra térünk. Holnap 
korán el kell indulnunk.

– Adáli! – kiáltotta Jasmine. – Mutasd meg Sir Hugh-nak és Lady 
Colleennak, hogy hol van a hálószobájuk. – A hercegnő rájuk mosoly-
gott. – Nagyon örülök, hogy eljöttek az esküvőre, mert tudom, hogy 
Fortune-nak ez milyen sokat jelent. Köszönöm.

Miután Sir Kelly és a felesége elvonultak éjszakai pihenőre, Shane 
Devers a következő szavakat intézte a szeretőjéhez.

– Gondoskodtam a lányainkról is – nyugtatta meg az asszonyt. – 
Mindenki tudja, hogy soha nem tagadtam meg őket.

– Elküldöm őket az Újvilágba, Kierannal együtt – válaszolta Molly. 
– Igaz, hogy rokonságban állunk, de a lányaimat itt Lisnaskeában min-
denki csak fattyúnak tartja. Hogyan is találhatnék tiszteletre méltó fér-~ 216 ~



jet nekik ilyen szégyenbélyeggel? Azt mondják, azon a kolónián nem 
fordítják ellenük a katolikus hitüket. Olyan messzeségben és Kieran vé-
dőszárnyai alatt születésük körülményei már nem fognak számítani, és 
remélhetőleg a lányaim is jó és tisztességes férjre találhatnak, Shane. 
Ez az, amit igazán szeretnék elérni a számukra.

– Amikor Angliába érnek, ők is megkapják a részüket  –  ígérte a 
férfi az asszonynak.

Jasmine tanúja volt annak az őszinte odaadásnak és szerelemnek, 
ami ezt a két embert összekötötte. Milyen szomorú is, hogy Shane De-
vers nem vehette feleségül Molly Fitzgeraldot, helyette az angliai szüle-
tésű Jane-t kellett nőül vennie, de végül is Jane Devers vagyona men-
tette meg Mallow Courtot. Felállt a helyéről, és ásított egyet, mint aki  
nagyon álmos. – Adáli megmutatja önöknek a szobájukat – mondta. – 
Kimerültem mára, most szeretnék visszavonulni. Holnap reggel újra lát-
juk egymást.

A hallt ekkorra már mindenki elhagyta, és csak néhány szolga sür-
gött-forgott ott, hogy a lakodalmi ünnepség maradványait eltakarítsa. 
Senki nem vette észre Rory Maguire-t, aki a tűztől kissé távol, a lángok-
tól kellő távolságban, az árnyékban üldögélt magányosan. Farkaskutya-
szerű fejét a kezén nyugtatta és a térdére támasztotta. Az ír férfi a lán-
gokba bámult, és arra gondolt, milyen szerencsés is ő, hogy megtudta,  
Fortune az ő lánya, és hogy tanúja lehetett a boldog házasságkötésé-
nek ezen a napon. Senki más, csak a pap és Adáli tudott a dologról, és 
nekik is meg kell őrizniük a titkot.

Milyen gyönyörű menyasszony is volt ma Fortune, az aranybarna 
bársonyruha kiemelte vörös hajának aranyszín ragyogását. A férfi felsó-
hajtott. Már csak néhány hónap, és örökre elhagyja a lánya. És itt hagy-
ja Maguire’s Fordot is, amely tulajdonképpen az övé kellene hogy le-
gyen, nemcsak az édesanyja, de a Maguire-eknek a jogán is. Elmegy az 
Újvilágba, az óceánon túlra, egy olyan vidékre, amelyet nem ismer, és 
el sem tudja képzelni, milyen is valójában. Rory Maguire arra lett fi-
gyelmes, hogy valami olyat tesz, amire már hosszú ideje nem volt pél-
da. A szíve legmélyéről imádkozott. Imát mondott a lányáért, hogy az 
boldog lehessen az élete hátralevő részében.
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Boldogság. Még soha az életében nem volt ilyen boldog, gondolta For-
tune. A tánc közepén Kieran megragadta a kezét, és kiszöktek a hallból. 
Egyetlen szó nélkül eltűntek és felszaladtak a lány hálószobájába,  és 
magukra zárták az ajtót. Kieran nagy ceremóniával az ablakpárkányra 
tette a kulcsot.

Fortune kedvesen ránevetett.
– Megkérhetem uram, hogy segítsen egy hölgynek levetkőzni? – 

kérdezte.
Kieran ránevetett, majd megfordította a lányt, és elkezdte kifűzni 

a ruhaderekát, miközben Fortune kikötötte a szoknyáját tartó szalago-
kat. Rövid időn belül mindössze a csipkés inge és az alsószoknyája volt  
rajta.  Miután ily  módon megszabadult  a ruháitól,  egyik  karcsú lábát 
nyújtotta a fiatalembernek. Az letérdelt mellé, és lecsúsztatta a lábáról 
az aranyrozettás harisnyakötőt, aztán az aranyszín selyemharisnya kö-
vetkezett. Kieran miután az egyik harisnyával  végzett,  megcsókolta a 
lány térdét.

Fortune  felnevetett.  A  fiatalember  szorgosan  megismételte  a 
műveletet Fortune másik lábával is, de azután a lány legnagyobb meg-
lepetésére a szoknyája alá csúsztatta a kezét,  megragadta a csípőjét 
egy határozott mozdulattal, és a lány testét magához húzva az arcát a 
lány öléhez nyomta, és szerelemittasan odadörgölte a fejét.

Fortune még az alsóruháin keresztül is érezte, hogy milyen erő-
sen süt a vágy a férfiból. Érezte, hogy az mennyire kívánja őt. Kezével 
megérintette a férfi fejét, és lágyan megsimogatta. Kieran haja erős és 
mégis selymes érintésű volt. A fiú felnézett rá, és az a szenvedély, amit 
a kék szemében látott, a lány szavát szegte. Ösztönösen leengedte az 
alsószoknyáját, hagyta, hogy a földre hulljon, kibújtatta fejét a csipkés 
ingéből, és ledobta a padlóra. Amíg Fortune selyemruhái a földre kerül-
tek, a férfi elengedte a lányt, majd újra megragadta a csípőjét, de ek-
kor már kissé jobban behatolt arcával a lány ölébe, és az ajkával meg-
érintette a vénuszdombját.

A lány feje megrándult,  ujjai  erősen megragadták a férfi  haját. 
Hosszú percekig nem tudott megszólalni, mert a torka kiszáradt. A szí-
ve hevesen verni kezdett, amint elöntötte az egész testét a forróság.
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– Fortune! Ki akarod tépni a hajamat? – hallotta a férfi visszafoj-
tott hangját.

A lány lepillantott, és csak akkor vette észre, hogy milyen erősen 
húzza Kieran haját.

– Ohh! – Ujjai engedtek a szorításon.
A férfi kék szemében örömtüzek gyúltak.
– Erős a szorításod, drága kis feleségem! – jegyezte meg pajko-

san. Aztán felállt.
– Jobban szeretem, ha a lábaim előtt térdelsz – replikázott hety-

kén Fortune, miután magához tért az intim csók okozta sokkhatásból, 
amely érzékeit alaposan felkorbácsolta.

– Elmondhatatlanul  szebb  vagy  a  ruháid  nélkül  –  válaszolta  a 
férfi.

– Itt az ideje, hogy ön is megszabaduljon tőlük, sir – figyelmeztet-
te pajkosan a lány a fiatalembert. Ujjaival gyorsan elkezdte lehúzni a fi-
úról a zekéjét, és annak a ruhahalomnak a tetejére dobta, amely az ő 
esküvői ruhájából és alsószoknyáiból tornyosult a padlón. Kioldotta az 
ingét, és becsúsztatta a kezét a ruhája anyaga alá, és magához szorítot-
ta a férfi  testét. Aztán kibújtatta Kieran mindkét karját az ingből, és 
hagyta, hogy az ing leessen a csípőjére, majd fölé hajolt, és apró, köny-
nyű csókokkal illette a férfi meztelen mellkasát. Nem tudta megállni, 
hogy ki ne öltse a nyelvét, és végig ne simogassa vele a bársonyos bő-
rét.

Kieran a fogát csikorgatta. A lány úgy viselkedett, mint egy kurti-
zán, de ő tudta, hogy nem szajha.

– Le akarom venni a nadrágomat – figyelmeztette a lányt. Amikor 
az  nem  válaszolt  semmit,  hanem  tovább  csókolgatta  és  cirógatta  a 
nyelvével, Kieran megvált a kérdéses ruhadarabtól.

Fortune hirtelen felszegte a fejét.
– Nem hordasz alsóneműt?! – sikoltott fel. Aztán szeme megálla-

podott Kieran férfiasságán, miután az az ingét is a padlóra dobta.
Fortune-nak voltak fiútestvérei is, ezért nem lepődött meg külö-

nösebbképpen sem a férfi hímvesszőjétől, sem annak helyzetétől. Min-
denesetre igen méretes darab volt, azt el kellett ismernie. Előbb mere-
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ven bámulta,  megigézve gyönyörködött  benne,  majd egy kissé meg-
ijedt, és hátrálni kezdett. Aztán mégis azt mondta:

– Ez gyönyörű! Miért nem viselsz alsónadrágot? – A kezét vágya-
kozóan kinyújtotta, és megérintette a férfi hímvesszőjét.

– Csak idő-  és anyagpocsékolásnak tartom – válaszolta  a fiú,  s 
közben a lány csodálkozásának hatására még jobban izgalomba jött. 
Gyorsan  magához  húzta  a  lányt.  Fortune  a  karjába  omlott,  érezte, 
amint a férfi kemény tagja a combjához ér. Kieran ujjaival végigsimítot-
ta a lány ajkát. Látta szemében az ártatlan vágyakozást.  Azt kívánta, 
bár ne lenne még szűz, hogy azonnal a magáévá tehesse, mert semmit 
sem kívánt jobban, mint hogy mielőbb beléhatolhasson.

– Siess! – suttogta a lány a fülébe.
– Még nem vagy felkészülve rá – mondta neki a férfi.  –  Azt hi-

szed, én nem akarlak most azonnal, Fortune? De nem akarlak siettetni. 
Azt szeretném, ha az első együttlétünk tökéletes lenne. Egész életem-
ben téged vártalak! – Szájával vadul a lány száját kereste, és olyan he-
vesen csókolta meg, hogy Fortune alig kapott levegőt, majd harapdálta 
és cirógatta az ajkát, míg a lány zihálni nem kezdett. Nyelvük összefo-
nódott és vad játékot űzött. Kieran érezte, amint a lány mellbimbója 
megkeményedik és a mellkasának nyomódik. Karjába kapta Fortune-t, 
átlépte a bársony és selyem ruhahalmot, amely a lány ruhájából és az ő 
nadrágjából és ingéből tornyosult a szoba közepén. Odament az ágy-
hoz, és letette a lányt.

Fortune felnézett rá, kinyújtotta felé a karját. Kieran rámosoly-
gott, majd szorosan mellé feküdt, megfogta a lány kezét, és végigcsó-
kolta a tenyerét, aztán pedig mindegyik ujját.

– Te vagy a legszebb lány, akit valaha ismertem – mondta csen-
desen. – És te vagy az egyetlen nő, akit valaha szerettem.

– Ha őszinte akarok lenni, akkor te vagy az a férfi, akihez a legke-
vésbé sem kellett volna feleségül mennem – válaszolta kedvesen For-
tune –, de szeretlek, Kieran, és még soha nem szerettem férfit. Ráadá-
sul teljesen beléd bolondultam, drágám. Szeretnék tetszeni neked és a 
kedvedre tenni, de sajnos fogalmam sincs, hogyan. Mama nem mon-
dott nekem semmit, kivéve azt a közhelyet, amit egyébként a nővérem 
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is mondott, hogy a szerelmi szenvedély két ember között a legcsodála-
tosabb és leírhatatlanul gyönyörű dolog.

Kieran rámosolygott, és Fortune hirtelen hihetetlen biztonságban 
érezte magát, mert tudta, hogy a férfi szereti.

– Maradj nyugton, báránykám, és engedd, hogy a magam mód-
ján szeresselek. Egyáltalán nem kell félned tőlem, Fortune. – Azután új-
ra megcsókolta a lányt, ezúttal csak rövid ideig csókolózott vele, majd 
szájával végigcirógatta Fortune nyakát, és a szájába vette a lány fülcim-
páját. Kissé meg is harapta.

– Meg akarsz enni? – kérdezte a lány.
– Nagyon-nagyon pici darabkákban, hogy az örökkévalóságig tart-

son  –  válaszolta  a  férfi.  Az  ajkával  a  lány  kulcscsontját  csókolgatta. 
Érezte Fortune ereiben a heves, izgatott lüktetést. Pár pillanatig elidő-
zött ott még, majd a fejét a lány mellére fektette, és hallgatta a szívve-
rését.

Fortune újra beletúrt a fiú hajába. Fogalma sem volt, hogy mire 
várjon, és hogy ez miért csodálatos.  Tulajdonképpen egyáltalán nem 
tartotta izgalmasnak. Pedig az édesanyja és India élvezték a szeretke-
zést. Biztosan valami baj lehet vele, de nem tudta, hogy mi. Ekkor Kier-
an felemelkedett, és elkezdte csókolgatni a mellét. Fortune hangosan 
felsóhajtott,  csaknem fájdalmasan.  Ezután Kieran elkezdte simogatni 
lágyan, mégis erősen. Ujjai a húsába mélyedtek, és nyomot hagytak a 
bőrén, amely még a kandalló fényénél is  látható volt.  Aztán mintha 
áramütés járta volna át a feje búbjától a lába ujjáig, amikor a fiú kissé 
belecsípett a mellbimbójába. Egy halk sóhajtás hagyta el az ajkát.

Kieran a hátára fordult, és a lány testét a saját testére fektette. 
Fortune érezte, hogy belepirul az intim helyzetbe, mert meztelen tes-
tük a válluktól a lábuk ujjáig összeért. A fiú szüntelenül simogatta, ke-
zét fürgén mozgatta a lány hirtelen érzékennyé vált testén. Aztán Kier-
an megragadta Fortune karcsú derekát, kissé megemelte a lányt, hogy 
Fortune melle a férfi  arcába simult.  A fiú kissé felemelte a fejét,  és 
nyelvével körbecirógatta a lány mindkét mellbimbóját. Fortune előbb 
csak halkan felsóhajtott, majd zihálni kezdett, ahogy a fiú szájával szív-
ni  kezdte  a  mellbimbóját,  majd nyelvével  megcsiklandozta.  Ez most  
már határozottan izgalmasabb, gondolta Fortune, és átadta magát az ~ 221 ~



élvezetnek, amit a fiú okozott neki. Halkan felsóhajtott, amikor Kieran 
a másik mellbimbóját is a szájába vette.

Kieran most újra megfordította a lányt. Fortune megint a hátán 
feküdt. A fiú tovább simogatta a mellét és az ölét. A forróság hullámok-
ban öntötte el a lány testét. Mintha hirtelen megrándult volna a lába 
között egy titokzatos pont. A fiú rámosolygott, és most rátette a kezét 
a lány vénuszdombjára, és finoman megdörzsölte. Az egyik ujját fel-alá 
csúsztatta a lány szeméremajkai között. Fortune érezte, hogy azon a 
helyen megnedvesedik a bőre a fiú érintése nyomán.

– Hamarosan készen állsz a szeretkezésre,  szívem – suttogta a 
fiú. Most már olyan kemény volt a férfiassága, akár a gránit, és szinte 
pattanásig feszült az izgalomtól és a vágytól.

– Csináld azt, amit az előbb – kérte Fortune a fiút. – Kérlek!
– Te kis kéjenc – nevetett a férfi, és megcirógatta a lány szemé-

remajkait.
Fortune levegő után kapkodott az élvezettől, amint Kieran elta-

lálta a legérzékenyebb pontját. Ez volt, amire várt! Nem a simogatás, 
hanem ez a vágyteli izgalom.

– Ne hagyd abba, Kieran! Folytasd tovább!
Kierannak nem is állt szándékában abbahagyni. Ujjaival finoman 

körbesimogatta a lány érzékeny pontját, dörzsölte, kiemelte, majd újra 
megnyomta kissé, hogy minél jobban izgalomba jöjjön. Fortune önkén-
telenül hánykolódott a keze alatt a gyönyörtől. Kieran egyszer már el-
juttatta  a  tetőpontra,  de  tovább  cirógatta,  nem hagyta  abba ezt  az 
édes gyötrelmet, amit a lány annyira élvezett. Fortune újra izgalomba 
jött, és akkor Kieran azt suttogta a fülébe:

– Nyisd szét a lábadat, Fortune!
– Még nem – tiltakozott a lány, mert még tovább akarta élvezni a 

gyönyört.
– De igen! Most! – hangzott Kieran határozott hangja. A férfi tér-

dét a lány két combja közé nyomta, és szétnyitotta Fortune lábait. – 
Most, te drága kis szajhám, mielőtt szétvet a vágy irántad! – Kezével 
még jobban szétnyitotta a lány lábát, és két ujjával tovább simogatta, 
nyomta és préselte a lány vénuszdombját és szerelmi gombocskáját, 
végtelen gyönyörűséget okozva. Ebben a pillanatban hatolt be a lány ~ 222 ~



testébe,  és  érezte,  hogy  Fortune szűzhártyája  felszakad,  és hallotta, 
amint a lány közben levegő után kapkod.

– Ahhhh! – sóhajtotta Fortune. A fiú első behatolása még fájdal-
mas volt, de a fájdalom hamar elmúlt. Fortune felélénkült, miközben a 
férfi a magáévá tette. Először megijedt, de aztán elégedettség járta át 
a testét. Olyan természetesnek hatott az együttlétük. Olyan tökéletes 
az egyesülésük. Mély sóhaj szakadt fel belőle, karjával magához szorí-
totta a férfit.

– Nézz rám! – kérte Kieran.
A lány kinyitotta a szemét, és azt látta, hogy a férfi szeme csor-

dultig van vággyal és szerelemmel iránta. Fortune majdnem elsírta ma-
gát.

– Szeretlek, Fortune – mondta Kieran. – Szeretlek! – Aztán előre-
hátra mozgatta a férfierejét a lány testében.

A férfi szerelmi lándzsájának minden egyes lökése egyre jobban 
tudatosított  Fortune-ban egy  még soha  nem ismert,  újabb  szerelmi 
gyönyörűséget, amely testének legtitkosabb rejtekéből áradt szét ben-
ne,  mígnem  elérte  a  lelkét  is.  Szinte  megbabonázva  nézte  Kierant 
mindaddig, amíg a gyönyör olyan csúcsáig nem jutott,  hogy a szeme 
önkéntelenül  becsukódott,  és  Fortune  életében  először  úgy  érezte, 
hogy a csillagok közé repíti a szerelmi mámor.

A férfi mélyebbre és mélyebbre hatolt a lány testében. Fortune 
ujjai erősen megmarkolták Kieran testét.

– Még! Még! – tört fel a vágyteli  kívánság a lányból, és Kieran 
megértette,  hogy  mit  kíván,  mert  ugyanazt  a  gyönyörűséget  érezte, 
amit Fortune, ahogy testük egyesült, teljesen eggyé vált, és együtt ér-
keztek el a vágyteli csúcsra.

– Kieran! Ahh,  ez nagyon jó,  kedvesem! Nagyon jó!  –  kiáltotta 
Fortune, amint végigörvénylett rajta a vágy és aztán a sötét éjszakába 
zuhant.

Kieran vágya is lecsillapult, miután Fortune titkos kertjét elárasz-
totta szerelmi nedűjével, amint pattanásig feszült teste megszabadult 
terhétől.  Alig  kapott  levegőt,  aztán  gyorsan  ráeszmélt,  hogy  nagyon 
nagy súllyal nehezedik Fortune-ra, és legördült róla. Zihálva feküdt a 
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lány mellett.  Amint  felgyorsult  szívverése kissé alábbhagyott,  sírásra 
lett figyelmes. Hirtelen odafordult Fortune-hoz.

– Fortune? Mi történt, drágám? Miért sírsz? Fájdalmat okoztam 
neked? – Úgy viselkedett, mint egy vadállat, gondolta. Annyira magá-
val, a saját kielégülésével volt elfoglalva, hogy nem is figyelt rá. Karjába 
vette a szipogó lányt.

– Mi van veled, báránykám? Mondd meg, kérlek!
– Olyan boldog vagyok – vallotta be Fortune, és tovább sírt a férfi 

mellén. – Soha életemben nem voltam ilyen boldog, Kieran – zokogta. – 
Annyira jól tettem, hogy vártam rád, szerelmem! Nem is mertem re-
mélni, hogy megtalálom a szerelmet valaha is az életemben. Amikor ta-
lálkoztam az öcséddel, abban a pillanatban tudtam, hogy nem ő az, aki-
re vágyom... – A lány zöldeskék szeméből patakzott a könny.

Kieran nevetni akart a lány őszinte vallomásán. Kiabálni szeretett 
volna örömében. Ehelyett azonban szorosan magához ölelte.

– Jómagam sem gondoltam, hogy valaha szerelmes leszek, Fortu-
ne, de amikor megláttalak téged, tudtam, nem hagyhatom, hogy Willi-
am elvegyen feleségül és az övé legyél. El kellett volna rabolnom téged 
tőle, ahogy az ősi kelta szokás szerint járja, ha mégis őt választottad 
volna. Te az enyém vagy! Mindig is az voltál, és az is maradsz! No, most 
már hagyd abba a sírást, szerelmem, és csókolj meg – kérlelte a férfi a 
lányt, arcát Fortune felé fordítva.

Szájuk  szenvedélyes  ölelésben  forrt  össze.  Amikor  szétváltak, 
Fortune odafordult a férfihoz, és élénken azt kérdezte:

– Ma éjjel szeretkezünk még?
Kieran bólintott.
– Ó,  igen,  de kérlek,  hagyj  most pihenni  kissé,  és neked is  ezt 

ajánlom, kedvesem. Még sok mindent meg akarok mutatni, és meg is 
fogok neked tanítani a szerelemről mindent, Fortune. Remélem, nem 
okozok csalódást.

– Szeretném tudni,  hogy hogyan szerezhetnék neked örömet – 
kérdezte a lány. Aztán lemászott az ágyról, végigment a szobán, kezébe 
vett egy ezüstkancsót, amely mellett egy kis darab, finom anyagból ké-
szült kendő volt. Mindkettőt odavitte az ágyhoz, és letette őket a pad-
lóra, majd előbb magát, utána pedig Kierant is lemosta.~ 224 ~



– Mama szerelmi kendőnek hívja ezt. Azt mondja, hogy minden 
szeretkezés után tanácsos lemosakodni, mielőtt még készen állnánk a 
következőre.

Kieran még soha életében nem látott és hallott erről a dologról, 
de elég értelmes dolognak tűnt a számára, úgyhogy nem tiltakozott el-
lene.

– Tetszik nekem, amit csinálsz – mondta. – Mindig ilyen kedves 
leszel hozzám, Fortune? – Kinyújtotta a kezét, és megcirógatta a lány 
mellbimbóját.

– Igen – hangzott a válasz. Fortune letette az edényt és a kendőt 
maga mellé, aztán felült Kieran ölére. A férfi mindkét kezével megra-
gadta a lány kerek mellét. Fortune lovagló ülésben ült a férfin, és azt 
mondta neki:

– Lovagolhatunk,  sir,  úgy,  ahogy  Thunderen szoktam.  Hajlandó 
egy vágyteli galoppra? – kötekedett a férfival, miközben boldogan fi-
cánkolt, ahogy a férfi a mellbimbóját cirógatta. Most Fortune kissé hát-
rahajolt, a férfi a csípőjét simogatta. Fortune felsikoltott a gyönyörű-
ségtől, és ide-oda hajladozott a férfi testén.

A férfi felnevetett, felnézett rá, a szeme összeszűkült.
– Szóval nem félsz a szerelmi fegyveremtől, én gyönyörű kis fele-

ségem.  –  Erős  ujjaival  keményen megragadta  a fiatalasszony  testét. 
Érezte, amint férfiassága Fortune minden egyes provokatív mozdulatá-
ra egyre keményebb lesz. A lány azon gondolkodott, hogy vajon képes 
lesz-e a férfi még egyszer szeretkezni vele ezen az éjszakán. A férfi pe-
dig azt fontolgatta magában, vajon abba tudja-e még hagyni az éjszaka. 
Még soha életében nem érzett ilyen vágyat egy nő után, mint amit For-
tune keltett fel benne. Általában egy éjszaka egyszer elég volt a szeret-
kezésből a számára, de nem ezzel a fiatal menyecskével.

A lány érezte, amint a férfi újra kész a szerelemre, kissé felemel-
kedett, hogy újra befogadja ágaskodó férfiasságát. Közben halk sóhaj 
hagyta el az ajkát. A férfi felnyögött a gyönyörűségtől, és közelebb húz-
ta magához a lányt, aki ritmikusan kezdett mozogni felette. Az ajkuk 
összeért. A szívük erősen dobogott.

– Ó, istenem – kiáltotta Fortune, amint a férfi újra olyan mámo-
ros élvezetben részesítette, hogy ezen az éjszakán már másodszor is a ~ 225 ~



csillagok között érezhette magát, nemcsak érzéki valóságában, hanem 
szívében, lelkében is.

– Fortune, szerelmem! – kiáltotta Kieran, miközben vágya újra a 
tetőfokára hágott. És karjával szorosan magához ölelte.

Miután kis ideig egymás mellett feküdtek, ujjaikat egymásba kul-
csolták, a férfi ragaszkodott ahhoz, hogy pihenjenek egy kicsit.

– Olyan szenvedélyes szerető vagy, drágám – mondta a lánynak 
–, de most aludnunk kell egy keveset neked is és nekem is.

– Igenis, férjuram – válaszolta Fortune kedveskedve és megelége-
detten. – De mondd csak, újra szeretkezhetünk, ha felébredünk? Kier-
an! Miért nevetsz rajtam? Valami tréfásat mondtam?

Miután jól kimulatta magát, a férfi azt kérdezte:
– A családotokban minden nő ilyen szenvedélyes, Fortune?
– Miért, talán nem helyénvaló dolog a szenvedélyes szerelmeske-

dés a nőnek a férjével? – kérdezte Fortune őszintén.
– Megígérem, hogy soha nem hallasz panaszkodni engem, szerel-

mem – hangzott a válasz –, csak éppen hirtelen ez jutott az eszembe. 
Már nem is aggódom, hogy az öcsém megöl engem, ha megtudja, hogy 
elvettelek feleségül. Amúgy is hamarosan végzel velem a pajkos, cso-
dálatos, kielégíthetetlen természeteddel. Willynek fogalma sincs, hogy 
milyen szerencséje volt. – A férfi megint jóízűen felnevetett.

– Gazember! – zsémbelt a lány. – Ráadásul még nem is válaszol-
tál. Szeretkezünk megint, ha kipihentük magunkat?

– Igen – válaszolta a férfi. – Feltéve, ha megérem melletted a reg-
gelt, te csillapíthatatlan étvágyú kis szajha.

Fortune ráhajolt a férfira, s mielőtt megcsókolta volna, nyelvével 
körbecirógatta a száját.

– Most, hogy ma éjszaka ilyen gyönyörűségben részesítettél, úgy 
döntöttem, hogy meghagyom az életedet – mondta határozottan.

– Hogy  így  is  maradjon,  ahhoz  nekem egész életemben kemé-
nyen kell majd bizonyítanom – mondta a férfi tréfásan, miközben olyan 
közel húzta magához a lányt, hogy még a szívverését is hallotta.

– Bizony, nagyon kemény munka vár rád – helyeselt élénken For-
tune.

~ 226 ~



– Oh, madame, elégedett lesz velem, arról biztosíthatom – vála-
szolta Kieran.
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Tizenegyedik fejezet

– Mi a véleményed arról, hogy Kieran elvette feleségül Fortune Lind-
leyt? – kérdezte felháborodva a férjét Jane Devers.

– Tegnap adta össze őket Steen tiszteletes Maguire’s Ford temp-
lomában – válaszolta nyugodtan a férje. – Magam is ott voltam, és ta-
núskodtam a ceremónián.

– Te hozzájárultál ehhez? – faggatta tovább a férjét az asszony, 
miközben kezdett elhatalmasodni rajta a dühroham. – Beleegyezése-
det adtad abba, hogy Fermanagh legnagyobb örökség elé néző lányát a 
te kelta fattyúd vezesse oltár elé? Hogy tehetted ezt? – az asszony düh-
rohamában elvörösödött, és levegő után kapkodott.

– Hogyan akadályozhattam volna meg? – kérdezte a férfi csende-
sen. – Glenkirk hercege és a felesége áldásukat adták a házasságra. És 
kérlek szépen, hogy ne nevezd többé fattyúnak a legidősebb fiamat – 
Sir Shane szigorúan tekintett a feleségére.

– Ugyan mi más lenne az a fiú? – rikácsolta az asszony. – A te ka-
tolikus házasságod törvénytelen. Ezt mondja ki a király rendelete! Attól  
a teremtéstől született gyermekeid nem számítanak törvényes gyerme-
keidnek, másrészt pedig én neveltem fel őket, mintha a sajátjaim len-
nének. Amikor Williamet tetted meg törvényes örökösöddé, akkor jog-
gal gondolhattam, hogy lélekben is egyek vagyunk, Shane.

– Te voltál az, drágám, aki ahhoz ragaszkodott, hogy hacsak nem 
lesz Kieran protestáns, akkor ki kell tagadnom Mallow Court öröklési 
jogából, hogy ezt a földet megvédjük, és a családunk tulajdonában ma-
radhasson – válaszolta a férfi. – Azt akarod ezzel mondani, hogy ha Ki-
eran teljesítette volna a kívánságodat, és protestánssá lett volna, akkor 
is törvénytelennek neveznéd, mert az első házasságomat Mary Magui-
re-rel a katolikus egyház szertartása szerint kötöttük meg?

– Igen! – felelte az asszony nyersen. – Igen. Akkor is azt állíta-
nám. Mi nem szerelemből házasodtunk össze, Shane. Te azért vettél 
feleségül, mert szükséged volt az örökségemre, én pedig Mallow Court 
miatt mentem hozzád feleségül. Valóban azt hiszed, hogy hozzájárul-
tam volna ahhoz, hogy Kieran örökölje a birtokot, miután William meg-~ 228 ~



született? És ha nem szülök fiút, hanem csak lányom lett volna, akkor 
Bessie  örökölte  volna  Mallow  Courtot.  Vedd  már  végre  tudomásul, 
hogy Mallow Court többé nem tartozik hozzád, Shane! Az apám meg-
vásárolta az aranyaival,  én pedig azzal  hitelesítettem ezt a házassági 
szerződést és tettem visszavonhatatlanná ezt az egyezséget, hogy egy 
lányt és egy fiút szültem neked. A törvény betűje szerint ők a te jogos 
örököseid! Ezt sose feledd el!

– Miért gondolod,  hogy olyan ostoba vagyok,  hogy azt  hiszem, 
szerelemből jöttél hozzám, Jane? – jegyezte meg a férfi. – De azt vi-
szont gondoltam, hogy azután, hogy két gyermekünk is született, és oly 
sok évet töltöttünk együtt, közelebb kerültünk egymáshoz érzelmileg 
is. Szomorúan veszem tudomásul, hogy tévedtem.

– Ti írek olyan romantikusok vagytok – gúnyolódott az asszony. – 
A házasság semmi más, mint üzlet, Shane. Most pedig beszéljünk arról 
a súlyos csapásról, amely utolért bennünket. Kieran nem teheti rá a ke-
zét Erne Rockra és Maguire’s Fordra.  Ez a helyi  katolikusoknak, akik 
minden intézkedés ellenére itt maradtak, túlságosan is előnyös pozíciót 
biztosítana.

– Kieran és Fortune nem maradnak Ulsterben, Jane. És nem lesz 
az övék Maguire’s Ford sem. Egyszer már elmagyaráztam neked. A her-
ceg  a  birtokot  a  két  legfiatalabb  gyermeke  között  fogja  felosztani, 
Adam és Duncan Leslie között, akik már meg is érkeztek a kastélyba. 
Egyébként a herceg,  a felesége, Fortune és Kieran jövő tavasszal  el-
mennek, miután a hercegnő megszülte gyermekét, és biztonságosan 
útra kelhetnek.

– Ez az, amit neked mondanak, helyesebben szólva csak áltatnak 
vele – vágta rá epésen Jane Devers. – Én nem vagyok olyan bolond és 
elvakult, hogy ne venném észre, Kieran miben mesterkedik. Biztos va-
gyok benne, hogy szántszándékkal teherbe ejtette azt a Lindley szajhát, 
hogy William ne vehesse el feleségül. Meg kell mondanom neked, hogy 
William mindig is gyanította ezt. Ugyan mondd meg nekem, mi másért 
vette volna feleségül azt a lányt Kieran, ha nem a hatalmas örökségé-
ért? Mi más vezette volna erre az elhatározásra? Kieran ír férfi, és szá-
mára rendkívül fontos a földbirtok. Azt akarta elérni, hogy nagyobb és 
gazdagabb örökséghez jusson, mint az öccse. Ez magyarázza meg, hogy ~ 229 ~



miért adta fel olyan könnyen Mallow Courtot. Ahh, ismerlek én benne-
teket, íreket, meg a csavaros észjárásotokat is, de biztosíthatlak, hogy 
Kieran nem jár  sikerrel.  Ezt  megígérhetem neked,  Shane!  A törvény 
nem fogja megengedni, hogy a hitszegő és felségáruló katolikusok ilyen 
nagy értéket orozzanak el.

– Jane, ne avatkozz bele ebbe a dologba, és megtiltom, hogy to-
vább szítsd a családon belül az ellentéteket, különben katasztrófát zú-
dítasz a fejünkre. Fogd végre fel, hogy Kieran és a felesége  nem tart 
igényt Maguire’s Fordra. A glenkirki Leslie-k nem olyan ostobák, hogy 
egy olyan gazdag birtokot odadobjanak a katolikus vejüknek. Károly ki-
rály kegyeit élvezik,  és megfelelő befolyással  rendelkeznek az udvar-
ban. A hercegnő fia a király unokaöccse.  Ha Maguire’s Fordot és Erne 
Rockot oda akarnák adni a lányuknak és Kierannak, bátran megtehet-
nék, mert a király támogatását is bírhatnák ezzel kapcsolatban, tekintet 
nélkül a törvényre, csakhogy ők nem akarnak ezzel a lehetőséggel élni. 
Biztosíthatlak, hogy megvan a magukhoz való eszük, és nem akarják ve-
szélybe taszítani a vidéken élő embereket. A két fiú, akik között fel fog-
ják osztani a birtokot, mindketten protestánsok. Semmi szín alatt nem 
veheted el  a glenkirki  Leslie-ktől  Maguire’s Fordot,  Jane.  Egyszerűen 
nincs jogalapod hozzá. Hagyj végre fel ezzel a számító magatartással, 
és inkább azon törd a fejedet, hogy hogyan fogjuk tálalni az eseménye-
ket Williamnek, amikor ő és Emily Anne visszatérnek a nászútjukról né-
hány héten belül.

Az asszony elsápadt.
– Ó, az én szerencsétlen fiam! Mit fog szólni, ha tudomására jut, 

mi történt Maguire’s Fordban? Szegény William!
– Szegény William? – gúnyolódott a feleségén Sir Shane. – Miért 

sajnálkozol rajta, Jane? Mindenemet, amim csak van, ő örökli. Elvette 
feleségül azt a fiatal lányt, aki nyilvánvalóan szereti, és gyarapítani fog-
ja William vagyonát egy napon mindazzal, amit az apja hagy majd rá, és 
az is elég tekintélyes vagyon. Miért sajnálkozol a fiadon, Jane? Talán bi-
zony  azért,  mert  ragaszkodik  ahhoz  a  rögeszméhez,  hogy  szerelmes 
Lady Fortune Lindleybe,  aki  soha nem viszonozta az érzelmeit,  mert 
nem látott benne semmi értékeset vagy szeretnivalót? A legjobb lenne, 
ha végre abbahagyná ezt a gyerekes álmodozást,  mert bizony ki kell ~ 230 ~



mondanom, ez sosem volt több annál. És külön megkérlek arra, hogy 
ne zavard meg a nászútjukat azzal, hogy üzenetet küldesz nekik Dublin-
ba. Hagyd, hogy ezt a pár hetet boldogságban töltsék, még mielőtt ha-
zajönnek, mert utána majd te amúgy is gondoskodsz róla, hogy meg-
fertőzd őket a keserűségeddel, drágám.

Ami pedig az esküvőt illeti, Kieran az anglikán egyház szertartása 
szerint esküdött örök hűséget Fortune-nak, vagyis a király által szente-
sített egyház törvényei szerint. Ezek után nincs mit tenned, Jane. Az es-
küvő törvényes, a Leslie-k áldásukat adták rá, és a véres nászlepedő 
ezen a reggelen már ki van akasztva Erne Rock várban, amely megpe-
csételi a házasságot. Kieran soha nem sértett meg téged, és soha sem-
mit nem tett ellened, Jane. Ahogy Williamnek, neki is joga van a bol-
dogságra. És nem hagyom, hogy beleavatkozz az életébe – a férfi szigo-
rú és jelentőségteljes pillantást vetett a feleségére.

– Egyébként pedig, ha volt másféle ceremónia is, Jane, én arról 
semmit sem tudok – tette hozzá a férje. Nem, ő nem volt jelen azon a 
szertartáson. Bride Murphy és Rory Maguire volt a két tanú. Ő akkor 
már  Maguire’s  Ford  kis  protestáns  kőtemplomában  ült  Colleennal, 
Hugh-val és Mollyval, meg a két kislánnyal. Isten legyen irgalmas hozzá, 
ha Jane fülébe jut a dolog, márpedig így lesz, ebben biztos lehetett. – A 
Leslie-k protestánsok, Jane. Magától értetődik, hogy miután a lányuk, 
Fortune ilyen nevelésben részesült,  az esküvőjén is Steen tiszteletes 
adta őt össze a jövendőbelijével. És Jane, nagyon szépen megkérlek, 
hogy ne tituláld a menyemet szajhának.

Jane Devers tehetetlen és tomboló dühében elveszítette az ön-
uralmát, és megragadva az egyik keze ügyében levő borosflaskát, a fér-
jéhez vágta.

Shane Devers behúzta a nyakát, a dobás célt tévesztett, és a férfi 
nagy nevetésben tört ki.

– Látod,  drága  Jane-em,  ez  volt  a  legszenvedélyesebb  jelenet, 
amit hosszú házasságunk alatt megtapasztaltam veled kapcsolatban. Ez 
aztán tényleg rád vall.

Az  asszony eltátotta a száját,  és csak némán bámult  a férjére, 
szeme majd kiugrott dühében a helyéről. Aztán egy kétségbeesett és 
dühödt kiáltással kiviharzott a férje könyvtárszobájából. Éppen eléggé ~ 231 ~



kijött a sodrából a váratlan események kapcsán, megdöbbent azon is, 
hogy képtelen volt úrrá lenni a helyzeten, és azt is elég rosszul viselte, 
hogy ő volt az, aki kettejük közül elvesztette az önuralmát. Nem csoda, 
hogy mindezek után feltört belőle a zokogás. Nem sokáig áztatta azon-
ban könny az arcát, hamarosan összeszedte magát. Mindent meg kell 
tudnia erről az esküvőről! – gondolta. Kisietett a lakosztályából, és az 
egyik szolgálóját, Susannát szólította.

– Nézz utána, hogy van-e valaki a szolgák között, akinek rokona 
lenne Maguire’s Fordban – intézkedett Lady Jane. – Tegnap a mostoha-
fiam elvette feleségül Lady Lindleyt, és én mindent tudni szeretnék er-
ről a menyegzőről, amit csak tudni lehet.

– Igenis, asszonyom – válaszolta Susanna, miközben egyetlen arc-
izma sem rezdült meg. Az úrnője nem kedvelte az őszinte érzelemnyil-
vánításokat, ennek ellenére a lány nagyon meglepődött azon a híren, 
amit az asszonyától hallott. – Az egyik kuktánknak a családja Maguire’s 
Fordban él, mylady. Beszéljek vele?

– Igen – válaszolta  Jane Devers.  –  Mondd meg neki,  hogy  egy 
ezüstpénz üti a markát, ha megfelelően készségesnek mutatkozik.

– Igenis, mylady – Susanna térdet hajtott az úrnője előtt, és elsie-
tett.

Néhány nap múlva Jane Devers mindent töviről hegyire megtudott a 
mostohafia esküvőjéről. Elmondták neki, hogy milyen boldog esemény 
volt a menyegző, és hogy a herceg a falu népét is vendégül látta a lako-
dalomban. Miután ez is a tudomására jutott, még sokkal elégedettebb 
volt, hogy a fia nem került közelebbi rokonságba Fortune Lindleyvel. 
Az, hogy a herceg összeadta magát olyan alávaló népséggel, mint a falu 
apraja-nagyja, csak még jobban elvették a gusztusát az örökösnőtől és 
családjától. Lehet, hogy a Leslie-k igen gazdagok, de nem olyan embe-
rek, akik őhozzájuk méltóak lennének. Hogyan is lehetnének, amikor a 
hercegnő nem átallotta megszülni azt a lányt a herceg halála után?

Ami a legjobban foglalkoztatta Lady Jane-t, az az volt, hogy a tu-
domására jutott, az esküvőn és az azt követő ünnepségen részt vett a 
férje szeretője és két törvénytelen lánya is. Arról is tudomást szerzett, 
hogy valamennyien Erne Rockban töltötték az éjszakát. Shane ugyan ~ 232 ~



nem tudta, de ő többször is megnézte a két kis fattyút Lisnaskeá-ban. 
Ezek után világosan Dundas tiszteletes tudomására hozta, hogy a tisz-
teletre méltó családok fiai közül senki nem veheti el a két lányt felesé-
gül. Házasságon kívül született, törvénytelen gyermekek voltak. Ráadá-
sul  katolikusok. Az  pedig,  hogy  Shane  együtt  mutatkozott  a  mosto-
ha-fia, Kieran esküvőjén a széles nyilvánosság előtt velük, olyan inzul-
tus volt, amely felett nem siklott el a figyelme, és amiről egykönnyen 
nem fog elfeledkezni. Ezért a méltatlan tettéért még meg fog fizetni a 
férje. Csakúgy, mint a mostohafia, Kieran az áruló és hűtlen viselkedé-
séért.

Az elmúlt időszakban alig látta a férjét. Évek óta külön hálószobá-
juk volt. Csak a vacsoraasztalnál találkoztak, kivéve, amikor Shane ki-
maradt  éjszakára  is,  ami  sokkal  gyakrabban  előfordult,  mint  hogy 
együtt költse el a vacsorát a feleségével. Az asszony szinte biztosra vet-
te, hogy a vérmes szajhájánál és a két fattyú lányánál tölti az időt. Így 
aztán nem sok változás állt be kettőjük kapcsolatában. Az asszony nem 
törődött vele. William amúgy is nemsokára hazajön Emily Anne-nel, és 
majd együtt eldöntik, hogy mit tegyenek Kieran és a birtok, Maguire’s 
Ford ügyében. Amit Shane mondott, abból egy szót sem hitt el. Biztos 
volt benne, hogy azt a földet Kieran meg akarja kaparintani. Ugyan mi-
ért ne adná a hercegnő a gyermekének azt a birtokot, amikor az a lány 
apjáé volt? Biztos, hogy így fog cselekedni. Nem annak a két fiúnak fog-
ja adományozni, akik a mostani férjétől származnak, akinek semmi kö-
ze ehhez a birtokhoz. Jasmine Leslie minden kapcsolatát mozgósítani 
fogja, hogy a lánya és Kieran kezébe tegye le a birtok feletti rendelke-
zés jogát. Az, hogy elhozatta a két legkisebb fiát Skóciából, csak porhin-
tés az emberek szemébe. Nos, ő, Lady Jane, mindent meg fog tenni, 
hogy Kieran Devers ne kerekedjen felül Williamen, és ne űzzön csúfot 
az ő fiából.

Kieran és Fortune mit sem törődött Lady Jane fondorlataival, és a 
házasságkötésük utáni napokat lovaglással és szeretkezéssel töltötték. 
Olyan szenvedélyesen szerették egymást, hogy alig várták, amíg feláll-
hatnak a vacsoraasztaltól, elhagyhatják a hallt, és felmehetnek a szobá-
jukba. Végül Jasmine felajánlotta nekik, hogy nem kell lejönniük vacso-
rázni,  hanem  felküldeti  nekik  az  estebédjüket  a  hálószobájukba,  ha ~ 233 ~



esetleg  egymáson  kívül  még  más  iránt  is  csillapíthatatlan  étvágyat 
éreznének.

– Mama! – Fortune egészen belepirult és zavarba jött e szavak 
hallatán, Kieran azonban jót nevetett rajta.

– Köszönet a figyelmességéért, asszonyom, és hogy ilyen megér-
tést tanúsít irányunkban – válaszolta a férfi pajkos mosoly és szemhu-
nyorítás kíséretében.

Mind a herceg, mind pedig Rory Maguire jót mulatott a válaszon, 
és Cullen atya is elmosolyodott.

– Már szinte zavaró a csend, ami Lisnaskeát illeti – jegyezte meg 
a herceg.

– Azt  hallottam, hogy Lady Jane és az  ő jóságos férje igencsak 
összekülönbözött az itteni esküvő miatt – mesélte Rory. – Az egyik kis 
kukta Mallow Courtban egy ezüstöt kapott azért, hogy az itt élő rokon-
ságától minden apró részletet megtudjon a menyegzőről. Azt is beszé-
lik, hogy azóta Sir Shane és a felesége nem áll szóba egymással, és csak 
akkor váltanak szót és érintkeznek, amikor az elkerülhetetlenül szüksé-
ges. Mindenesetre sokkal érdekesebb lesz a helyzet, ha a fiatal William 
hazatér a feleségével.

– Reméljük, nem csinál jelenetet – aggodalmaskodott Fortune.
– Visszautasítottad őt, és utána hozzámentél a bátyjához, lányom 

– hangzott a válasz. – Kieran a megmondhatója, hogy William nem egy-
könnyen mond le arról, amit meg akar szerezni.

– Majd beszélek az öcsémmel – mondta nyomatékosan Kieran.
Maguire összevonta a szemöldökét.
– Ha egyáltalán képes leszel szót érteni vele, Kieran Devers, mert 

valószínűleg éktelen haragra gerjed, amikor az eseményekről tudomást 
szerez, és valószínűleg elborul az agya, hacsak az az egyszerű kis terem-
tés, akit elvett feleségül, nem lesz képes arra, hogy megváltoztassa a 
gondolkodásmódját.

– Gondolod, hogy veszélyes is lehet? – kérdezte Fortune a férjét 
később, amikor egyedül maradtak és az ágyban feküdtek. Mindketten 
meztelenek voltak, a férfi a párnának támasztotta a derekát, felesége 
pedig a férje mellkasára hajolt. Kieran Fortune kerek, gyönyörű mellét 
simogatta. ~ 234 ~



– Nem tudom – válaszolta a férfi, miközben félrehúzta a lány ha-
ját, hogy megcsókolhassa a nyakát. – Még soha nem láttam, hogy így 
kikelt volna magából, mint veled kapcsolatban. – Kieran beleharapott 
egy  kissé  a  lány  ingerlően  szép  nyakába,  majd  a  nyelvével  szelíden 
megcirógatta az apró harapás nyomát.

A lány erre megfogta a férfinak azt a kezét, amellyel a mellét ci-
rógatta, és a szájába vette külön-külön az ujjait, majd az egyiket fino-
man szopogatni kezdte, majd amikor elengedte Kieran kezét, azt kér-
dezte:

– Vajon a felesége inkább befolyásolni tudja, mint az anyja? Talán 
Emily Anne békét hoz a családba?

– Sajnos ebben egyáltalán nem vagyok biztos, mert Emily Anne 
tiszta szívből szereti  Willyt,  és még nagyon fiatal.  Azt  fogja tenni  és 
mondani, amiről azt gondolja, hogy az elnyeri a férje tetszését. Nem lá-
tom a legkisebb esélyét sem annak, hogy a családom és köztem helyre-
álljon a béke.

– Az édesapád nem fog ellened fordulni – bizakodott Fortune.
– Nem, de semmi egyebet sem fog tenni. Miután mi elmegyünk, 

neki a mostohaanyámmal és a testvéreimmel kell élnie.
– Akkor megszakítjuk velük a kapcsolatot  – mondta Fortune. – 

Nem látok más megoldást. Hat hónap múlva mi elmegyünk innen, és 
addig pedig megjön a tél, úgyhogy nem hiszem, hogy a mostohaanyád 
sok kellemetlenséget okozna nekünk.

Kieran magához vonta a feleségét és megcsókolta, de nem szólt 
egyetlen szót sem. A felesége nem ismerte Jane Deverst, ő azonban 
igen. Különösen ebben a felbőszült állapotában várható, hogy valami 
komoly bajt kever a glenkirki Leslie-k ellen, és megpróbál majd mentsé-
get találni rá, és tettét azzal igazolja majd, hogy az vallásos meggyőző-
désén alapult, és nincs benne semmi kivetnivaló. Nem mintha a katoli-
kusok ebben a tekintetben jobbak lennének. Ők ugyanúgy mentséget 
keresnek  gonosz  cselekedeteikre,  ugyanakkor  Istenhez  folyamodnak 
védekezésül és tettük feloldozásáért – gondolta Kieran.

Október végén Maeve Fitzgerald lovagolt át Lisnaskeá-ból, hogy 
megmondja a féltestvérének, William Devers és a felesége néhány na-
pon belül megérkezik. ~ 235 ~



– Apánk azt üzeni neked, hogy légy óvatos, mert az a perszóna 
sem jobb lélek az öcsédnél.

– Azt hallottam, hogy apánk keveset tartózkodik Mallow Court-
ban – jegyezte meg a bátyja.

– Éppen elég az is, amit ott tölt – válaszolta Maeve élesen.
Kieran védelmezően átkarolta a húgát, és megkérdezte:
– Mi baj van, kislány?
Maeve nagyot sóhajtott.
– Nem akarom magára hagyni az anyámat, de ő mindenképpen 

azt akarja, hogy veled menjünk tavasszal, és az az igazság, hogy ő látja 
helyesen a dolgokat.  Itt  nekünk nincs  semmi keresnivalónk.  Kiűznek 
minket a házainkból az olyanok, mint Jane Devers és az ő protestáns la-
kosai.  Engem  pedig  nagyon  aggaszt,  hogy  akkor  mi  fog  történni  az 
édesanyámmal. Ilyen körülmények között hogyan hagyhatnánk őt itt?

– Apám a védelmébe fogja venni őt – válaszolta Kieran, hogy va-
lamelyest megnyugtassa a húgát.

– És mi lesz akkor, ha apánk elhagy bennünket? Gondolod, hogy 
az öcséd tiszteletben fogja tartani, hogy apánk házat építtetett anyánk-
nak és rendszeres jövedelmet biztosított a számára? El fogja űzni őt az 
otthonunkból és Lisnaskeából is, arról a helyről, ahol mindig is élt, és 
mindezt csak azért teszi, mert ő katolikus. Isten legyen irgalmas hozzá!

– Majd kitalálunk valamit – ígérte Kieran a nagyobbik lánynak. – 
És ha úgy fordulnak a dolgok, akkor ő is eljön velünk az Újvilágba, Ma-
eve.

– Gyűlölöm  a  protestánsokat!  –  jelentette  ki  Maeve.  –  Lehet, 
hogy itt Ulsterben ők uralkodnak most, de biztos vagyok benne, hogy 
valamennyien a pokol tüzén fognak perzselődni a türelmetlenségük és 
a kárhozatos hitük miatt. És én nagyon örülök, hogy ilyen sors vár majd 
rájuk.

– Az én feleségem is protestáns – emlékeztette Kieran Maeve-et.
– Fortune más, mint a többi, és végül is katolikusnak keresztel-

ték. A te segítségeddel, Kieran, egy napon majd ő is visszatér az igaz 
egyház kebelére, különösen, ha gyermekeitek születnek – fejtette ki ál-
láspontját Maeve.
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– Ne vesztegesd el a drága időt gyűlölettel, kishúgom! – mondta 
neki a bátyja. Ezután visszaküldte a kislányt Lisnaskeába, és sietett fel-
keresni az övéit, hogy mielőbb a tudomásukra hozza, William Devers 
hamarosan megérkezik.

A következő napon Kieran öccse meg is érkezett, úgy száguldott 
végig Maguire’s Fordon, mintha maga az ördög járt volna a sarkában. 
Beviharzott Erne Rock várába, félrelökve a felé rohanó szolgát. A család 
a  nagyteremben  reggelizett  éppen,  és  mindaddig  nem  vették  észre 
Williamet, ameddig a fiatalember Fortune-ra mutatva el nem kiáltotta 
magát: Szajha!

Mielőtt bármelyikük felocsúdott volna, akár James Leslie, Kieran 
vagy a két fiatal Leslie fiú, Fortune máris talpra ugrott, lesietett a nagy 
asztal  mellől,  és William Devers  előtt  termett.  A fiatalasszony  teljes 
erejéből pofon vágta a férfit.

– Hogyan merészeli ön ezt cselekedni? – szegezte neki a kérdést. 
– Mit gondol, kicsoda ön, William Devers, hogy be meri tenni a lábát az 
édesanyám házába? Önnek semmilyen joga és hatalma nincs felettem, 
soha nem is volt, és nem is lesz!

– Úgy volt, hogy hozzám jössz feleségül! – kiáltotta William, de 
egy  kissé  visszahőkölt  Fortune  határozott  fellépése  láttán.  Az  előző 
este az anyja és a felesége azzal töltötték az időt, hogy elmondják neki, 
micsoda sértés számára Fortune Lindley és Kieran házassága. Az igaz-
ság az ő oldalán áll, ördög vigye azt, aki szembeszáll vele.

– Nem kötöttünk semmiféle házassági  szerződést  önnel  vagy a 
családjával,  Devers úr. Jómagam azért jöttem Írországba,  hogy férjet 
találjak magamnak, és ön volt az első, aki a kezemre pályázott, de én 
visszautasítottam önt.

– Szóval a fattyú bátyámmal szajhálkodtál! – vádolta meg a férfi 
Fortune-t. – Amíg én udvaroltam neked, addig te mindig rá gondoltál!

Fortune  a  fiatalember  legnagyobb  meglepetésére  újra  pofon 
ütötte őt.

– Ha továbbra is méltatlan szavakkal illet engem, és a férjemet, 
Kieran Deverst is sértegetni merészeli, akkor elmegyek a magisztrátus-
ra, és feljelentést teszek ön ellen, Devers úrfi. Ne gondolja, hogy eltű-
röm a szabados viselkedését csak azért, mert Kieran katolikus. Nem, ~ 237 ~



erre ne is számítson. Én személy szerint protestáns vagyok, és a bá-
tyám a király unokaöccse, akit őfelsége igencsak kedvel. Egyébként pe-
dig a király felesége is katolikus. Mit gondol, hogy egy olyan ügyben, 
mint amit említettem, vajon kinek az oldalára fog állni a király őfelsége, 
Devers  úr? Egy jelentéktelen ír  földesúr pártját  fogja majd,  vagy az  
enyémet?

– Szerettelek, Fortune – mondta csendesen William.
– Elkápráztattalak téged. Amit te tulajdonképpen szerettél, Will, 

akár elismered, akár nem, az Maguire’s Ford volt és a vár. És az édes-
anyád is ezt akarta megkaparintani  –  vágta a fiatalember szemébe az 
igazságot Fortune.

– Kieran sosem juthat hozzá ehhez a vagyonhoz – válaszolta Wil-
liam Devers, a hangjába ezúttal harag és gyűlölet vegyült. – Az én faty-
tyú féltestvérem soha nem birtokolhatja Maguire’s Fordot és Erne Roc-
kot. Nem fogom hagyni, hogy bármelyik katolikus felülkerekedjék raj-
tam, madame!

– Ön tudja, hogy mi lesz ennek a birtoknak a sorsa, Will – folytat-
ta Fortune. – A között a két fivérem között osztjuk fel, akik most éppen 
ott ülnek az asztalnál és a tőrüket készenlétben tartják, hogy átvágják 
vele az ön torkát – űzött gúnyt a betolakodóból Fortune. – Most pedig 
kérjen bocsánatot a bátyjától, aki az én férjem. Nincs okunk arra, hogy 
a két család között viszály törjön ki.

– Menj a pokolba, te boszorkány – William a fiatalasszonyra vi-
csorította a fogát, és megfordult, hogy elhagyja a helyiséget.

Ebben a pillanatban Kieran Devers lépett elő az asztal mögül, és 
keresztülvágott a helyiségen, hogy elkapja az öccsét. Megragadta a ze-
kéjét, és vadul a következőket mondta neki:

– Nem öllek meg, nehogy Káin bűnét magamra vegyem, és már 
csak azért sem, mert ígéretet tettem rá a feleségemnek, Willy; de ha 
újra sértegetni merészeled őt vagy akár engem, kisöcsém, megfeledke-
zem az ígéretemről, annak minden vészterhes következményével. Az 
apám házassága az anyámmal éppúgy törvényes volt, mint a te anyád-
dal kötött házassága. Ha olyan bigott lennék, mint te vagy, akkor per-
sze másként kellene nyilatkoznom, mert nem a katolikus anyaszentegy-
ház az igazi egyház? Vannak, akik azt állítják, Willy, bár a protestánsok ~ 238 ~



kétségbe vonják ezt. Ahogyan Fortune és az ő családja, én sem óhajtok 
ellenségeskedést szítani közöttünk, de istenemre mondom, hogy ala-
posan móresre tanítalak, ha még egy alkalommal hívatlanul beteszed a 
lábadat Erne Rockba, hogy bajt és zavart kelts! –  azzal eleresztette az 
öccsét. – Most pedig eredj a pokolba innen, Willy! – Kieran újra megra-
gadta a fiút, megfordította, és kitette a szűrét Erne Rockból.

William Devers  előbb megbotlott,  majd csaknem futólépésben 
hagyta el a hallt, de amint elérte a bejáratot, az öklét rázva visszafor-
dult:

– Még alaposan meg fogod bánni, amit tettél velem, Kieran! Vég-
zek veled és a szajháddal, akit feleségül vettél, és aki álmatlan éjszaká-
kat okoz nekem! – Ezután elhagyta a termet.

– Szerencsétlen bolond! – jelentette ki Fortune. – A puszta lehe-
tőségnél soha nem volt több közöttünk. Már ő is házas ember, én is 
férjhez mentem, és még mindig nem csillapodtak le az indulatai.

– Te voltál az első igazi szerelme – jegyezte meg Kieran.  – Külö-
nös,  de nem tudom őt  hibáztatni.  Bizony el  tudom képzelni,  milyen 
rosszul eshet az egy férfinak, aki szeretett téged, hogy utóbb hozzá-
mész egy másikhoz.

Fortune e szavak hallatán Kieranra emelte a tekintetét, rámosoly-
gott a férjére, majd kedvesen azt mondta neki:

– Nagyon szeretlek, drágám!
Jasmine és James Leslie, akik az asztalnál ültek, szeretettel moso-

lyogtak a fiatal  párra,  míg Adam és Duncan Leslie,  Fortune testvérei 
gyerekes csúfolódásba kezdtek.

Nővérük egy darabig hallgatta őket, majd odafordult hozzájuk és 
azt mondta nekik:

– Egy napon belőletek is ilyen vérmes fickó válik, gyerekek.
– Soha! – fogadkozott ifjúi hévvel Adam. – Mi nem vagyunk oda a 

lányokért.
– Márpedig egyszer annak is eljön az ideje – nevetett az apjuk –, 

mégpedig előbb, mint gondolnátok.
– És majd én is olyan sült bolondot csinálok magamból, mint Wil-

liam Devers? Azt már nem – válaszolta Adam hevesen tiltakozva. Aztán 
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hirtelen Kieranra nézett, a sógorára. – Elnézést kérek, Kieran! Tudom, 
hogy ő a te öcséd, de...

Kieran a fiúra mosolygott.
– Nem sértődtem meg, Adam Leslie, mert attól tartok, te máris 

okosabb vagy Willynél.
– Szegény William – sóhajtott fel Jasmine együtt érzőén.

Csakhogy William Deversnek nem volt szüksége Glenkirk hercegnőjé-
nek sem az együttérzésére, sem pedig a szánalmára. Majd szétvetette 
a szerinte jogos indulat és a düh, miközben visszatért Mallow Courtba, 
és elhatározta, hogy méltóképpen megbünteti a bátyját és Fortune-t, 
mert mindazt, amit cselekedtek, személyes sértésnek vette. Ráadásul 
az anyja és a felesége is bátorították, és szították a már amúgy is elha-
talmasodott  gyűlöletet  benne.  A  felesége,  Emily  Anne  Devers  és  az 
anyósa sem kedvelte a katolikusokat.

– Ki kell irtani őket Lisnaskeából, egyszer s mindenkorra – mond-
ta a fiatalasszony a férjének. – Természetesen az apáddal is beszélned 
kell, ő majd talál indokot az elűzésükre. Ezek az emberek veszélyesek 
ránk nézve, mert gyűlölnek minket.

– Majd beszélek vele – mondta neki William, de amikor felhozta 
a témát az apjának, Shane Devers visszalépett.

– Miért  akarod te kiűzni  a  katolikusokat  Lisnaskeából?  –  vonta 
kérdőre a fiát az apa. – Megbolondultál? Már így is borotvaélen táncol 
a béke a protestánsok és a katolikusok között. És mégis mit gondolsz, 
hová mehetnének ezek az emberek, akik évszázadok óta itt élnek?

– A  katolikusok  az  életünket  veszélyeztetik,  apám  –  válaszolta 
William. – Az ő pápista magaviseletük megfertőzi a mi tiszta erkölcsű 
gyermekeinket.

Az  apa bosszúsan felhorkant,  és  kigúnyolta  a  fia  eszelősségét. 
Már nagyon elege volt a felesége, a fia és a menye bigottságából és ár-
mánykodó  magatartásából.  Azért  lett  valaha  protestánssá,  hogy  el-
nyerhesse Jane kezét és persze a hozományát, ő azonban soha nem 
tett különbséget a katolikus és a protestáns szomszédok között.

Csakhogy az egyik arra haladó szolga hallotta az apja és a fia kö-
zötti vitát. Ezt azonnal elpletykálta a másik szolgának, akinek a kedvese ~ 240 ~



hasonló beszélgetés fültanúja volt Lady Devers és a fiatalasszony kö-
zött. Szóbeszéd és rémhírek kaptak szárnyra Mallow Courtból Lisnaske-
ába. A szomszédok, akik korábban barátok voltak, gyanakvóan kezdték 
figyelni egymást.

Lisnaskea papja, Brendan atya azok ellen kezdett prédikálni, akik 
Ulsterbe jöttek és az íreket barbároknak nevezték, a csodálatos, örökül 
hagyott mítoszaikat és legendáikat méltóságon alulinak tartották, a sa-
ját hagyományaikat éltették és dicsőítették, és azt mondták, hogy a pá-
pistáknak többet kellene tanulniuk tőlük. A protestáns lelkész, Dun-das 
tiszteletes pedig összehívta a gyülekezetet és azt prédikálta, hogy csak-
is a protestáns hit az igaz hit, és mindenki, aki nem ezt vallja, vagy erő-
szakkal vezettessék az igaz útra, vagy pedig el kell pusztítani. Máskép-
pen imádni az Istent felségárulásnak számított szerinte.

Ezután nem sokkal egy este, amikor Shane Devers csendben ült a 
szeretője házában és whiskyt kortyolgatott, egyszer csak sírás és kiálto-
zás ütötte meg a fülét. Felállt a kedvese mellől, odament az ajtóhoz, ki -
nyitotta és kinézett  rajta.  Amit látott,  komolyan megijesztette,  mert 
mindenütt  égő házakat  látott  a  faluban,  és sírástól,  kiáltozástól  volt 
hangos a település.

– Az lesz a legjobb, ha megnézem, mi történik, Molly. Zárd be jól 
az ajtót, és ne nyisd ki másnak, csak nekem. Nemsokára visszajövök. – 
Azzal a férfi gondterhelten elsietett.

Molly Fitzgerald bezárta az ajtót, úgy, ahogy Sir Shane mondta 
neki, és lehívta magához a két lányát a hálószobájukból, majd átmen-
tek a nappaliba, és Biddyt, a szolgálót is behívták.

– Valami baj  van a faluban – mondta az  asszony.  – Apátok ki-
ment, hogy kiderítse, mi ez a felfordulás.

– Már egy hete ez járja – suttogta rosszat sejtetően Biddy.
– Mit hallottál? – kérdezte az úrnője.
– Nem többet, mint ön, asszonyom, de annyit mondhatok, hogy a 

fiatal William Devers fellázította a protestánsokat, azt mondta nekik, 
hogy mi veszélyt jelentünk a számukra, és ha mi eltűnnénk innen, ak-
kor Lisnaskea maga a mennyország lenne. És voltak, akik hittek neki, 
asszonyom.
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– Erkölcstelen  disszenterek!  Igen,  mocskos  anglikán  protestán-
sok! Remélem, mind elégnek a pokol tüzén! – mondta dühösen Maeve. 
– Bárcsak én is férfinak születtem volna, hogy harcolhatnék az igaz hi-
tért.

– Ne beszélj bolondokat! – felelte az anyja türelmetlenül. – Ez az 
egész William Devers miatt van, mert bosszút akar állni a bátyján, aki  
elvette feleségül Lady Fortune-t. Magának követeli Maguire’s Fordot.

– De hiszen nem lesz Kierané az a birtok – mondta Aine, a fiata-
labbik lány. – William biztosan tudja ezt, mama.

– Nem képes elhinni, sem ő, sem pedig az a kapzsi anyja mindad-
dig, amíg Fortune és Kieran el nem mennek Ulsterből – mondta nekike-
seredve Biddy.

A kiáltozás mind közelebbről és közelebbről hallatszott, úgyhogy 
a négy védtelen nő összekapaszkodott a tűzhely mellett. Aztán Biddy 
szó nélkül felállt, és összehúzta a drapériákat az ablakok előtt. A sötét-
ben árnyalakokat látott a ház felé közeledni, akik kezükben fáklyát szo-
rongattak, de nem mondott semmit a kis családnak, hanem helyette 
egy jókora tölgyfahasábbal kitámasztotta a bejárati ajtót. Ezután a ház 
hátsó  bejáratához  ment,  és  az  éléskamra  ajtaját  is  hasonló  módon 
megerősítette. Molly hang nélkül figyelte az öreg szolgáló elővigyáza-
tos sürgését-forgását, de az csak nem szólt semmit, amikor pedig kérdő 
pillantást vetett rá, Biddy továbbra is csak hallgatott, és gondterhelten 
megcsóválta öreg fejét.

Égett szag szivárgott be a házba, de Molly nem sokat törődött 
vele, mert az ő háza téglából épült és biztonságos palatető fedte. Egy 
dühödt kiáltás hallatszott közel hozzájuk, és a ház asszonya csak arra 
tudott gondolni, hogy vajon hol lehet most Sir Shane. Aztán a két lá-
nyára pillantott, akik egymást védelmezve bújtak össze a kandalló mel-
lett. Szokatlanul csendesek voltak, különösen a bőbeszédű Maeve. Hir-
telen valaki rettenetes csapást mért a bejárati ajtóra. Biddy a szoba sö-
tét sarkában keresett menedéket, míg Molly ujját a szája elé téve intet-
te csöndre a lányait.

Aztán valaki vadul betörte az egyik ablakot. Az asszony és két lá-
nya felsikoltott félelmében, amikor a drapériát is lerántották, és egy 
férfi mászott be az ablakon át a szobába. A férfi az asszonyokra pillan-~ 242 ~



tott, de egy árva szót sem szólt, csak odament az ajtóhoz, kinyitotta, és 
egy seregnyi üvöltő embert engedett be a házba. Ezután a férfiak kör-
beállták a nőket, Molly jó néhány szomszédját felismerte bennük. A lá-
nyok reszkettek rémületükben.

– Hogy mertek betörni a házamba? – kiáltotta Molly mérgesen. – 
Mi ez az egész? Te, Robert Morgan és te, James Curran! Most ismerlek 
fel benneteket. Mi folyik itt?

A két férfi, akiket Molly a nevükön szólított, elszégyellte magát, 
de ott maradtak, ahova álltak. A többiek pedig látnivalóan igen kényel-
metlenül érezték magukat,  de csak egy helyben tipródtak, mint akik 
mennének is meg maradnának is.

– Na nézd csak! Honnan veszi magának a bátorságot ez a szajha, 
hogy így beszéljen? – William Devers hangja hallatszott a tömegből, és 
a többiek utat engedtek neki, hogy előrelépjen. – Az apám katolikus 
szajhája azt hiszi, hogy parancsolhat nekünk. Márpedig tévedsz, te ri-
banc, és soha többé nem vonsz felelősségre senkit! – Azzal William De-
vers felemelte a pisztolyt, amelyet eddig a keze ügyében rejtegetett, és 
szíven lőtte Molly Fitzgeraldot, aki azonnal meghalt.

Maeve felsikoltott, és magához ölelte édesanyja élettelen testét.
– Te protestáns ördög! – kiáltotta neki. – Hogy merészelted ezt 

tenni? Meg fogom mondani apánknak, hogy mit műveltél, William De-
vers! Remélem, azonnal megöl téged!  –  A kislány magához szorította 
édesanyja holttestét.

William kifejezéstelen arccal újra felemelte a fegyvert,  és fejbe 
lőtte a húgát. Maeve teste rándult egyet, majd élettelenül zuhant rá 
anyja tetemére. Ezután a férfi jéghideg, elszánt tekintetét Aine-re ve-
tette, aki a sarokban reszketett a félelemtől a kandalló mellett. Gonosz 
és istentelen fény gyulladt William szemében. Előhúzta Aine-t, és azt 
mondta:

– No  tessék,  nézzétek  csak,  milyen  csinos  kis  szajha.  Fogadok, 
hogy minden ízében az anyjára ütött. Vigyük fel az emeletre, és szóra-
kozzunk el vele egy kicsit. Ez aztán igazán a kedvedre való lesz, igaz, te 
kis ribanc? – William megragadta Aine-t, szétnyitotta elöl a ruháját, és 
simogatni kezdte a kislány kicsiny mellét.

A gyereklány rémülten tekintett Williamre ártatlan kék szemével:~ 243 ~



– A bátyám vagy – mondta alig hallhatóan. Egész testében reme-
gett a félelemtől.

William keményen megütötte a kislányt.
– Ne merj a rokonodnak nevezni engem, te kis ribanc! Majd ízelí-

tőt kapsz az anyád foglalatosságából, mielőtt ma éjjel megöllek! Eggyel 
több vagy kevesebb katolikus, teljesen mindegy.  Reggelre Lisnaskeát 
megtisztítjuk a magadfajtától! – Újra megragadta a kislányt, és a nap-
paliból kivitte őt a díszes társasága elé. – Gyertek, fiúk! Nagyon finom 
falatnak látszik, és mi valamennyien a magunkévá tesszük majd!

Nem mindenki követte Williamet. A legtöbben kifordultak Molly 
Fitzgerald házából, és még csak rá sem mertek pillantani az asszony és 
fiatal  lánya, Maeve holttestére, miközben elhagyták a helyiséget. Ők 
csak  azt  akarták,  hogy Lisnaskea teljesen protestáns falu legyen.  Ők 
nem voltak gyilkosok és gonosztevők. Azóta, hogy Dundas tiszteletes 
arra vette rá őket, hogy kövessék William Deverst, már túlságosan sok 
gyilkosságot  láttak  ahhoz,  hogy  az  ártatlanságukat  hangoztathassák. 
Bűnösnek érezték magukat, és ez csak még dühödtebbé és elkesere-
dettebbé tette őket, és még inkább katolikus szomszédaik ellen támad-
tak. Aztán egy borzalmas sikolyt hallottak, a rémület hangjai hallatszot-
tak Molly Fitzgerald emeleti szobájából. A sikolyokat és kétségbeesett 
kiáltásokat ördögi nevetés kísérte, és azok, akik felkísérték Williamet, 
egymást  biztatták  a  kislány  szörnyű  bántalmazására.  Azok  a  férfiak, 
akik az úrfival tartottak, mind megerőszakolták a kislányt. Sok férfiem-
bernek hasonló korú lánya volt, mint a kis Aine. A férfiak menekülve tá-
voztak a borzalmas hangok elől az éjszaka sötétjébe.

Aztán nem sokkal azután egy fiatal fiúgyermek futott be a házba, 
torkaszakadtából kiabálva.

– Azok a mocskos pápisták felgyújtották a templomot, és Dundas 
tiszteletesre  és  a  családjára  rázárták  az  ajtaját.  Az  asszonyaink  nem 
tudják kinyitni az ajtót!

– Menjetek – mondta Robert Morgan a társainak. – Mindjárt szó-
lok William úrnak és a többieknek.

Ezután Molly Fitzgerald háza újra elcsendesedett. Az ajtó tárva-
nyitva maradt, be sem lehetett csukni, mert a zsanérok az erőszak nyo-
mán leszakadtak róla. Az idős Biddy lassan előmerészkedett a rejtekhe-~ 244 ~



lyéről. Könny áztatta fájdalomtól eltorzult arcát. Öreg lábai remegtek a 
félelemtől és a szenvedéstől, amit át kellett élnie. Alig tudott felmenni 
az emeletre, hogy megkeresse Aine-t. A kislányt az édesanyja ágyán ta-
lálta, meztelenre vetkőztetve. A torkát az egyik fülétől a másikig átvág-
ták. Kék szeme nyitva volt és rémülettel teli. Édes kis arca eltorzult at-
tól a brutalitástól, amin keresztül kellett mennie. Harisnyája véres volt, 
ami nyilvánvalóvá tette, hogy erőszakot követtek el rajta. Biddy csen-
desen odalépett hozzá, lecsukta a kislány élettelen szemét, és letakarta 
a meggyalázott kis holttestet.

Az idős szolgáló még egyszer megtörölte a szemét a kötényével, 
majd keresztet rajzolt a kislány arcára. Lenézett a kis Aine-re, akit vala-
mikor ő segített a világra jönni, letérdelt mellé, és imát mondott érte. 
Azután lement az elegáns lépcsőházon át a földszintre, és újra bement 
a nappaliba. Maeve és az asszony holtteste mellett is imát mormolt, 
majd a hátsó kijáraton át elhagyta a házat. Kiment az istállóba, bár ha-
lálosan félt a lovaktól, de most össze kellett szednie magát. Végül úgy 
döntött, hogy Aine kis, kövér póniját köti el, és azzal hagyta el a várost 
és vágott neki a sötétségnek.

Tudta az utat, mert egész életét ezen a vidéken élte le. Nem Lis-
naskeából  származott,  hanem  Maguire’s  Fordból.  Lassan  és  nagyon 
óvatosan vezette a kis pónit a köves ösvényen a sötétben. Még csak 
akkor hajnalodott, amikor végre beért Maguire’s Ford falujába és átha-
ladt a kis csapóhídon Erne Rock várba. Szinte beleájult a fiatal kapusle-
gény karjaiba a kimerültségtől.

– Hívd Maguire-t – zihálta a megrázkódtatástól és kimerültségtől, 
és kiszabadította magát  a fiatalember karjai  közül.  – Nem bírom to-
vább! Kerítsd elő Maguire-t! Gyilkosság történt!

Rory Maguire kijött a kapusházból. Csak félig volt felöltözködve, 
mert a kapusgyerek annyira sürgette, hogy nem volt ideje felvenni a 
zekéjét. Azonnal felismerte Biddyt.

Az idős asszony meg sem várta, hogy a férfi kérdést intézzen hoz-
zá.

– Liasnaskeában  gyilkosság  történt!  Az  urunk  is  velünk  volt  az 
este, amikor kezdetét vette a borzalmas vérengzés. Nem tudom, hogy 
most hol lehet. William Devers lelőtte az asszonyomat és a fiatal Ma-~ 245 ~



eve-et. Mindketten halottak. Hogy a kis Aine-nel mit műveltek, azt a 
gyalázatot  képtelen vagyok elmondani.  Már ő is halott,  amiért hálát 
adok a teremtőnek.

– Hát mégiscsak megtörtént a baj! – mormolta halkan Rory Ma-
guire,  mintha  csak  magának  mondaná.  Aztán  átkarolta  az  idős  asz-
szonyt. – Jöjjön be a hallba, Biddy. Azonnal szólok a hercegnek és a fe-
leségének. El kell mondania nekik, hogy mi történt.

– És ugyan mit fognak csinálni ezek a protestánsok? Aligha fogják 
megbosszulni az én szegény asszonyom és a két lányának a halálát – til-
takozott Biddy mérgesen. – Az ő fajtájuk gyilkolta meg őket, és csak a 
jóisten tudja, még hány emberrel végeztek Lisnaskeában!

– Nem – mondta csendesen Maguire, miközben bevezette az asz-
szonyt a várba. – Nem minden protestáns és katolikus egyforma, Bid-
dy. Ezért is maradhattam itt a népemmel oly hosszú éveken át. Ezért 
lehet Maguire’s Ford a béke szigete mind a mai napig. Lady Jasmine na-
gyon jó asszony, akinek egyik hittel szemben sincsenek előítéletei. Hoz-
zá kell tennem persze, hogy ez bizony ritkaságszámba megy, de szeren-
csére itt, Maguire’s Fordban ő az úr és ő parancsol, az ő akaratából van 
béke és nyugalom hosszú ideje ezen a vidéken. Emlékezzék csak, hi-
szen az ő drága lánya is itt született a várban, itt ment férjhez Kieran 
Devershez. Ismerte az ön úrnőjét, és a lányait is. Elborzad, ha meghall-
ja, hogy mi történt.

Ekkor már bent jártak a hallban. Rory egy szolgát küldött a her-
cegnőért és a hercegért, akik szinte azonnal meg is jelentek. James Le-
slie segített a feleségének, mert az már előrehaladott viselős volt.

– Mi történt? – kérdezte Jasmine, miután kissé körülményesen 
helyet foglalt, mert már nehezebben mozgott az áldott teherrel az ölé-
ben.

– Ez itt Biddy, Molly Fitzgerald szolgálója – tájékoztatta az úrnőjét 
Rory. – Kérem, hallgassa meg a történetét, de előre figyelmeztetnem 
kell, mylady, hogy szörnyű dolgokról fog beszámolni.

A Leslie-k végighallgatták, amit az idős hölgy mondott a terrorról, 
az erőszakról és a gyilkosságokról. Szót ejtett a kislány meggyalázásáról 
is, töviről hegyire mindent elmesélt, ami előző este történt Lisnaskeá-
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ban. A herceg és a hercegnő egyre rémültebben hallgatta a beszámoló-
ját.

– Szégyellem, asszonyom, hogy elbújtam, de én nem tudtam vol-
na segíteni az asszonyomon és a két kislányán, akiket magam segítet-
tem a világra, és neveltem, tanítottam – Biddy ekkor már alig talált sza-
vakat a történtekre, mert feltört belőle a zokogás. – Viszont tudtam, 
hogy valakinek életben kell maradnia, aki tanúsítani tudja William De-
vers hitszegő és aljas tetteit.

– Ön helyesen járt el – válaszolta Jasmine, és magához ölelte Bid-
dyt. – Ön nélkül soha nem tudhattuk volna meg, hogy mi történt. Most 
azonban Sir Shane miatt aggódom. Azt mondja, hogy elhagyta a házat, 
amikor meghallotta odakint a nagy zajongást és kiáltozást, és azóta a 
színét sem látta. Vajon mi történhetett vele?

– Valószínűleg meggyilkolta annak az angol boszorkánynak az iva-
déka – mondta Kieran Devers, amint belépett a hallba, mert a szolga 
nemcsak a hercegnőt és a herceget, de őt is felébresztette.

– Azt már nem! – kiáltotta rémülettel vegyes haraggal Jasmine.
– William soha nem volt igazán mértéktartó vagy éppen elnéző 

és türelmes. Ha akart valamit, akkor azt meg is tette – fejtette ki állás-
pontját Kieran. – Ha végzett szegény Molly-val és a féltestvéreivel, ak-
kor miért ne ölte volna meg apámat? A mostohaanyám már úgyis min-
dent megszerzett, amit csak valaha is akart. Ezek után ugyan mi szüksé-
ge lenne az én apámra? Övé az apám otthona és a birtoka. A lányok 
nincsenek többé. Sikerült elűznie engem a házából, és hozzáadta a fiá-
hoz azt  a  lányt,  akit  világéletében akart.  A fejemet rá,  hogy ő áll  a 
lisnaskeai vérengzés mögött, de meg akarom tudni, hogy mi történt az 
apámmal, mielőtt megölöm William Deverst.

– Itt nem lesz több gyilkosság – mondta James Leslie nyomatéko-
san. – Semmiképpen sem hagyhatom, hogy Fortune egy gazfickó fele-
sége legyen, akit elítélnek és felakasztanak, Kieran, mert ha megölöd a 
fivéredet, nem kerülheted el a büntetést, tekintet nélkül arra, hogy ő 
mit követett el.

– Akkor szabadon és büntetlenül meg fogja úszni a dolgot – vála-
szolta Kieran. – Nincs Ulsterben olyan bíróság, amelyik hitelt adna egy 
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katolikus szavának, ráadásul egy katolikus szolgáló tanúskodásának egy 
protestáns nemessel szemben.

– Légy nyugodt, fiam. Megtaláljuk annak a módját és idejét, ami-
kor elégtételt vehetsz a téged ért sérelmekért, de most sokkal fonto-
sabb, hogy kinyomozzuk, vajon életben van-e még az apád. Ellovago-
lunk Mallow Courtba még a mai napon, te és én.

– Nem, Jemmie – kiáltott  fel  kétségbeesetten Jasmine.  –  Most 
már egyáltalán nem bízom a Deversekben. Mit gondoltok, most majd 
szabadon jöhettek-mehettek, mint azelőtt, te és Kieran?

– El kell mennem! –  mondta határozottan James. – Ha nem így 
teszek, drága Jasminom, akkor ugyanaz az ördög, amelyik megfertőzte 
Lisnaskea népét,  megfertőzi  Maguire’s  Ford lakosságát  is.  Remélem, 
ezt te sem akarod?

Jasmine Leslie összeszorította a száját félelmében. Tudta, hogy a 
férjének igaza van, de hirtelen rossz előérzet lett úrrá rajta. Nem arra 
gondolt, hogy bármi történhetne a férjével vagy Kierannal, legalábbis 
feltételezte, hogy az ő életük biztonságban van, de gonoszság és bűn 
terhe  nehezedett  rá  és  lengte  körül.  Először,  mióta  Rowan  Lindleyt 
meggyilkolták  itt,  nem érezte  magát  biztonságban  és  igazán  otthon 
Erne Rock várában. Rory Maguire-re emelte a tekintetét.

– Biztonságban lesznek? – kérdezte az intézőt.
– Ó, igen, de nem mehetnek nagy kísérettel, mylady. Ez zaklatás-

nak, sőt támadásnak minősülne ebben a helyzetben. Csak néhány em-
bert vigyen magával a klánból, mylord, úgy, mintha egyébként is csak 
látogatóba menne hozzájuk.

Glenkirk hercege egyetértően bólintott.
– Önnek is velük kell tartania – mondta Jasmine Rory-nak.
– Ő nem kísérhet el bennünket – válaszolta James Leslie. – Akár-

hogy is áll jelenleg a helyzet, ő mindenképpen Maguire, attól függetle-
nül, hogy most te birtokolod a földjét, kedves Jasminom. Egy ilyen bor-
zalmas mészárlás után provokációnak minősülne, ha ő most átlovagol-
na Lisnaskeába.  Azt szeretném, és azt  találnám jobbnak,  ha Rory itt 
maradna, ha itt is komolyra fordulna a helyzet. Ez az ellenségeskedés 
olyan, akár a fekély, minden órával egyre jobban elfertőződik.
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– Mi történt? – lépett be Fortune a hallba, kibontott hajjal. – Rois 
azt  mondta,  hogy  a protestánsok meggyilkolták  az  összes  katolikust 
Lisnaskeában. És most erre tartanak, hogy végezzenek velünk!

– Jézusom! – szörnyedt el Maguire. – Szóval már el is kezdődött. 
Az lesz a legjobb, ha magamra kapok valamit, és lemegyek a faluba, 
hogy  lecsendesítsem a  népet,  mielőtt  itt  is  elszabadulna  a  pokol.  – 
Odafordult Jasmine-hoz. – Az ön jóváhagyásával, természetesen, myla-
dy – És fejet hajtott úrnője előtt.

– Menjen – egyezett bele végül Jasmine –, és ti ketten is menje-
tek el – mondta a férjének és a vejének. – Fortune, gyere velem. Biddy, 
azt akarom, hogy itt maradjon a kastélyban velünk a saját biztonsága 
érdekében. Adáli ellátja majd étellel-itallal, és meleg hálóhelyet is kere-
sünk magának. Kimerítő lehetett ez a lovaglás az ön számára.

– Köszönöm, mylady! – válaszolta Biddy. Azután odafordult Ma-
guire-hez: – Önnek igaza van, uram. Nem minden protestáns elvete-
mült gazfickó – mondta kissé megkönnyebbülve a súlyos megrázkódta-
tások után.
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Tizenkettedik fejezet

Glenkirk hercege és a veje belovagoltak Mallow Courtba. Leugrottak a 
nyeregből, és bementek a házba, ahol Lady Jane üdvözölte őket.

– Hogy mertek berontani az otthonomba azok után, amit azok a 
mocskos  pápista  felebarátaik  műveltek  a  férjemmel?  –  sikoltotta  az 
asszony a mostohafiának.

A  herceg  figyelmeztetőleg  Kieran  karjára  tette  a  kezét,  és  azt 
mondta:

– Mi csak most tudtuk meg, hogy milyen zavargás történt Lisnas-
keában a múlt éjszaka. És amilyen gyorsan csak lehetett, idesiettünk, 
hogy meggyőződjünk arról, Sir Shane-nek nem esett baja, madame.

– Az uram ágyban fekszik és alig él – szipogta az asszony. – A szaj-
hája megpróbálta megölni, de William megmentette az apja életét.

– Valóban? – válaszolta a herceg. – Szeretnénk látni Sir Shane-t, 
madame.  Meg  fogja  érteni,  mert  Kieran  komolyan  aggódik  az  apja 
egészségéért. Ami azt illeti, a Lisnaskeában történtekről nagyon külön-
böző történeteket hallottunk.

– A férjem túlságosan is beteg ahhoz, hogy zavarják – válaszolta 
Jane Devers szinte gőgös hangon. – Jöjjenek vissza egy másik alkalom-
mal, mylord.

James Leslie gondterhelt pillantást vetett rá. Senki más nem volt 
a hallban, és tudta, hogy a Deversek nem tartanak fegyveres szolgáló-
kat a házukban.

– Madame, amint mondtam már önnek, mi másképpen ismerjük 
a  Lisnaskeában  történteket.  Most  azonnal  látni  akarjuk  Sir  Shane-t, 
hogy biztos lehessek afelől, nincs semmi komolyabb baja, és valóban 
életben van. Hogyan meri visszautasítani  a kérésemet? Vagy azonnal 
Sir Shane elé kísér minket, vagy pedig a kíséretemmel felkutatjuk a há-
zat, míg csak rá nem bukkanunk – válaszolta a herceg mérgesen.

Jane Devers mindenképpen meg akart szabadulni két látogatójá-
tól, de nem adhatta ki egykönnyen az útjukat, mert a herceg a legma-
gasabb  hatóságot  képviselte.  Ugyanakkor  William  a  lelkére  kötötte, 
hogy senki ne zavarja az apját. Az asszony azóta, hogy a fia hazahozta, ~ 250 ~



tulajdonképpen nem is látta a férjét, és Sir Shane hálószobájának a kul-
csa Williamnél volt.

– A fiam az apja biztonsága érdekében bezárta őt – sorolta az 
asszony a hercegnek. – Nekem nincs kulcsom a hálószobájához, és Wil-
liam jelenleg nem tartózkodik itthon.

– Azonnal mutassa meg nekünk, hogy hová zárták be Sir Shane-t 
– parancsolta az asszonynak a herceg. – Ellenkező esetben betörjük az 
ajtót, madame. Mindenesetre különös, hogy a férjét ilyen elbánásban 
részesítik, és a magam részéről meg vagyok ütközve, hogy ön a jóváha-
gyását adja a dologhoz. Ön az úrnője ennek a háznak, igaz?

Jane Devers izgatottan a férje hálószobájához kísérte a két várat-
lan látogatót. Meglepetéssel tapasztalta, hogy a mostohafia mindvégig 
olyan csendben volt.  William figyelmeztette, hogy Kieran mindenféle 
vad történetekkel fogja traktálni, amikor megjelenik Mallow Courtban, 
de Kieran nem szólt semmit. Ugyanakkor csöndes magatartása és dü-
hödt tekintete azt bizonyította, hogy csillapíthatatlan düh emészti. Az 
asszony megállt a férje hálószobája előtt, majd azt mondta:

– Itt van, bent.
Kieran egyetlen szó nélkül nekivetette a vállát az ajtónak, és vala-

mivel  több mint egy perc múlva már be is nyomta.  Az ajtó feltárult 
előttük. Ő és a herceg besiettek a szobába. Ott találták Sir Shane De-
verst, a lába és a keze meg volt kötözve, pecek volt a szájában, és az 
ágyában feküdt. Kieran és a herceg gyorsan eltávolították a pecket a 
szájából,  és  kioldották  a  kötelékeit  is.  A  halántékán  csúnya zúzódás 
volt, és hátul a feje vérzett.

– Apám! – kiáltotta Kieran, és magához ölelte az idősödő férfit.
– Meggyilkolta Mollyt – mondta Sir Shane. – Ő maga mondta ne-

kem, az a fiatal ördög. És a lányokkal is végzett. Isten verje meg a go-
nosz cselekedetéért!

– Tudjuk, hogy mit tett – válaszolta Kieran elkeseredetten. – Bid-
dy elrejtőzött, miközben az a gazfickó garázdálkodott, és aztán elván-
szorgott hozzánk Erne Rockba, hogy elmondja nekünk a történteket, 
apám.
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– Engem is megpróbált megölni – jelentette ki Sir Shane –, és így 
is tett volna, ha nem jönnek ide és nem szabadítanak ki, mylord. Köszö-
net érte.

– Mit nem mond ön? – kelt ki magából Jane Devers.  –  Hogyan 
merészeli a mi fiunkat ilyen rettenetes bűnnel megvádolni?

– Az ön fia, madame – mondta Sir Shane zordan. – Szívtelenül 
végzett azzal az asszonnyal, akit én szerettem, és nem kegyelmezett a 
két lányomnak sem, a féltestvéreinek. Engem is megtámadott, és ami-
kor nem sikerült kioltania az életemet, akkor ide hozott vissza, hogy a 
szerencsétlen  katolikusokat  vádolhassa  a  halálommal.  Ugyanis  azt 
mondta, miután úgy összekötözött,  mint egy karácsonyi pulykát szo-
kás,  hogy  megöl,  és  így  hamarabb  hozzájuthat  az  örökséghez,  mint 
egyébként megkaphatta volna. Az a fiú legnagyobb bánatomra egy vi-
pera, és amilyen gyorsan csak lehet, megszabadulok tőle, kiutasítom 
még a házamból is.

– Megsebesültél,  drágám – próbálta a férjét  kiengesztelni  Jane 
Devers, miközben óvatosan megérintette sebesült halántékát. – Bizto-
san félreértetted Williamet. Ő sosem lenne képes ilyesmire, hogy meg-
sebesítsen és az életedre törjön, Shane.

A férfi ellökte magától az asszony kezét.
– Madame, korántsem olyan komoly a sebesülésem, hogy ne fog-

tam volna föl, amikor azzal dicsekedett, hogyan lőtte le Molly Fitzge-
raldot és az ő két gyermekét. Maeve csak tizenhét éves volt, a mi kis 
Aine-ünk pedig alig tizennégy, madame. Azt terveztük, hogy Kierannal 
és a feleségével előbb Angliába mennek, aztán pedig az Újvilágba utaz-
nak  a  következő  esztendőben.  Sajnos  biztosak  voltunk  benne,  hogy 
nincs jövőjük Ulsterben. Soha semmilyen sérelmet nem okoztak Willi-
amnek, hogy ilyen gyalázatos és kíméletlen módon kioltsa az életüket. 
Ártatlan leányok voltak mindketten, madame! Átkozom a napot, ami-
kor elvettem önt feleségül, és a házamba hoztam, Jane. Alaposan meg-
bántam, hogy fiút nemzettem önnek, aki mindig olyan szenvtelen és ri-
deg volt velem. Ő nem más, mint egy szörnyeteg.

– Nem így van! – vette védelmébe a fiát az asszony. – Ha megölte 
azt az asszonyt, akkor azt csak azért tette, hogy védelmezze az én be-
csületemet. Már az is elég szégyent hozott a fejemre, hogy ön szeretőt ~ 252 ~



tartott, az pedig végképp tisztességtelen, hogy egy katolikus asszonyt 
választott. És az ön két gyermeke csak bajt hozott rám, amint a faluban 
hivalkodtak a származásukkal. Csak Dundas tiszteletes közbenjárásának 
köszönhetem, hogy nem lettem nevetség és gúny tárgya Lisnaskeában. 
Most azonban ő is halott a feleségével és a két gyermekével együtt, 
mert a vérengző, gyilkos természetű pápisták végeztek vele!

– Dundas tiszteletes volt  az,  aki  felbátorította  a  csőcseléket az 
előző  este,  és  semmi kétségem sincs  afelől,  hogy  az  ön  biztatására 
használta fel a fiát a komisz népség vezetésére – mondta Kieran De-
vers. – Willy nem valami lángész, sajnos, madame, de ahhoz elég sütni-
valója van, hogy hitelt adjon a mások bátorításának. El tudom képzelni,  
ahogyan  ön  és  a  menye  fellázítják  az  amúgy  is  heves  természetét. 
Ugyan mit remélt ön attól, hogy így feltüzelte azt a fiút?

– Nem lesznek a tartományomban katolikusok, akik megrontják a 
gyermekeimet – mondta William Devers, aki hirtelen betoppant a szo-
bába. – A feleségem várandós, és itt az ideje, hogy a pápistákat elűzzük 
erről a földről. – Azután jeges tekintetével végignézett a jelenlévőkön. 
– Ah, apám, látom, hogy már jól van.

– Nem vagy többé a fiam – mennydörögte Shane Devers.  –  Azt 
akarom, hogy még ma hagyd el a házamat!

– Micsoda? – gúnyolódott  William.  – El  akarsz  űzni  a  szülőföl-
demről? És mi lesz akkor a feleségemmel, aki most várandós az első 
unokáddal, apám?

– Vidd el magaddal, és ezt az asszonyt is, aki a világra hozott – 
mondta Shane Devers, akit teljesen hatalmába kerített a méreg, és az 
arca is belevörösödött a vitába. – Nem tűrök meg olyan férfit a házam-
ban egyetlen éjszakára sem, aki lelőtte az én Mollymat és a lányaimat! 
– Shane Devers ezután megütötte a fiát, aki előbb csak megtántoro-
dott, majd a földre esett.

Mindannyiuk legnagyobb meglepetésére Williamet a bátyja segí-
tette fel.

– Csak az ön szajháját és a nagyobbik lányát lőttem le  –  sorolta 
kegyetlen tetteit William. – A másikat, a legkisebbet a hátára fektet-
tem. Ha tudná, hogy sikoltozott, amikor elvettem az ártatlanságát! Azt 
akartam, hogy a kíséretemben levő többi férfi is a kedvét lelje benne, ~ 253 ~



de akkor jött a hír, hogy rágyújtották a templomot a szegény, idős Dun-
das tiszteletesre, és akkor átvágtam a kis őzgida nyakát. Kíváncsi vol-
tam, hogy olyan tüzes természetű-e, mint az anyja, az a senkiházi szaj-
ha! – mosolygott apjára a fiú.

Shane Devers rárivallt a fiatalabbik fiára:
– Te megerőszakoltad a féltestvéredet? – kérdezte elborzadva. – 

Hiszen Aine még kisgyermek volt!
– De már  nagyon szép kis  cicijei  voltak  – válaszolta  William.  – 

Amellett én még csak nem is gondoltam, hogy ő a rokonom, apám. Fo-
gadok, hogy a ribancod sem volt biztos benne, hogy tulajdonképpen ki 
az apja a gyermekeinek – jegyezte meg gúnyos mosoly kíséretében.

Shane Devers  szinte hallotta külön-külön minden szívdobbaná-
sát, és érezte, hogy a halántékában erősen lüktet a vér. Vörös ködben 
úszott előtte minden, és éles fájdalom cikázott át a fején. Felkiáltott, és 
lezuhant a padlóra. Tudta, hogy meg fog halni. Tekintetével az időseb-
bik fiát kereste. Nehezen, zihálva lélegzett. Minden erejét összeszedve 
azt mondta:

– Bocsáss meg nekem, Kieran – aztán összeesett, és heroikus ha-
láltusában kilehelte a lelkét.

Súlyos csend telepedett a szobára, majd végül William azt mond-
ta:

– Nos, megtörtént, aminek meg kellett történnie, igaz? Takarodj 
a házamból Kieran, és soha többé ne tedd be ide a lábadat! És figyel-
meztetlek! Itt Lisnaskeában gondom lesz a katolikusokra. A következő 
a sorban pedig Maguire’s Ford lesz. Ott is rendet teremtek.

James Leslie erre megragadta a fiatalember ingét.
– Fogadd  a  figyelmeztető  szavaimat,  William  Devers.  Csak  azt 

próbáld meg, hogy arra a földre lépsz a díszes színtársulatoddal együtt, 
amely a feleségem tulajdonát képezi, és majd meglátod, hogy milyen 
kemény fogadtatásban lesz részed. Azt nem tudtam megakadályozni, 
hogy itt bajt zúdíts az emberek fejére, de arra ne számíts, hogy ugyan-
ezt megengedheted magadnak Maguire’s Fordban is.  Hallgass a sza-
vamra, fiam, és ne akard ellenségeddé tenni Jemmie Leslie-t. Épp most 
érkezett meg a cousinomtól, Károly királytól az üzenet, hogy a felesé-
gem birtokát a két fia, Adam és Duncan Leslie tulajdonába helyezte. ~ 254 ~



Bolond lennél, ha azt hinnéd ezek után is még, hogy elorozhatod azt a 
földet tőlük. Ráadásul a bűn, amit elkövettél Fitzgerald asszony család-
ja ellen, mentségemül is szolgálna, ha úgy döntenék, hogy végzek ve-
led. És azt sem hallgathatom el, hogy nyilvánvalóan felelős vagy Shane 
Devers haláláért is,  Sir William. Csak próbálj meg másokat hibáztatni 
miatta,  vagy  bárki  mást  megvádolni  a  saját  förtelmes  bűnöddel,  és 
meglátod, az egész világ megtudja az igazságot. A bátyád biztonsága és 
tekintélye, valamint a Devers név tisztasága érdekében ezúttal hallga-
tok,  és nem teszek lépéseket ellened. Nem fogom a családodat  be-
mocskolni minden teremtett lélek előtt azzal a gazemberséggel, amit 
elkövettél, mert a Deversek mindig tiszteletre méltó famíliának számí-
tottak. – Ezután elengedte a fiú ingét, és utálkozva ellökte magától az 
ellenfelét.

William megrettenve tekintett a hercegre. Azután a bátyjára pil-
lantott, de Kieran arcán csak a fájdalom és a szomorúság jeleit fedezte 
fel apja halála miatti gyászában. A fiatalember ott térdelt az élettelen 
test  mellett,  könny csorgott  végig  az  arcán,  miközben védelmezően 
magához  szorította  atyja  fejét.  Csak  babusgasd  és  mormolj  imát  az 
öreg holtteste felett – gondolta William. Ő már eltávozott az élők sorá-
ból, vagyis sikerült végre megszabadulnom tőle.  Most már én vagyok  
Mallow Court ura. Öröm és megkönnyebbülés járta át a testét a feje 
búbjától a lábujjáig, csakhogy Kieran ezúttal ráemelte a tekintetét. A 
pillantása fájdalommal és dühvel volt csordultig tele.

– Ne merj így rám nézni! – William csaknem elveszítette önural-
mát felháborodásában.

– Isten legyen irgalmas hozzád, Willy! – mondta megtörten a fi-
vérének Kieran. – Isten legyen veled, mert az egész világ előtt a te lelki-
ismereteden szárad az apánk halála.

– Kifelé! – kiáltott rá Sir William Devers a féltestvérére. – Kifelé,  
te mocskos pápista fattyú!

Kieran Devers felemelkedett az apja élettelen teste mellől, és jó-
kora ütést mért az öccse finom vonalú állára, hogy az egykettőre a föl-
dön találta magát. A mostohaanyja azonnal odarohant a fiához.

– Rád küldöm a törvény embereit, Kieran Devers – fenyegetőzött 
az asszony. ~ 255 ~



– Ó, bárcsak ezt tenné, madame, akkor legalább elmondhatom 
nekik az igazságot, hogy mi történt tegnap éjjel Lisnaskeában. Éppen 
elég protestáns érez bűntudatot  a tettei  miatt,  és szívesen vádolják 
meg vele az ön fiát, csak hogy ne nyomja mindaz a gaztett a lelkiisme-
retüket,  amit elkövettek. Egyébként jobb, ha tőlem tudja meg, hogy 
William sosem volt túlzottan népszerű az arroganciája miatt azok kö-
zött az emberek között,  akikkel  érintkezett,  és ezekkel  a jó lelkekkel 
elég pökhendien bánt, mert pusztán az alattvalót látta bennük. A ható-
ságok lehet, hogy nem hisznek a katolikusoknak, de gyanítom, hogy az 
én szavamnak hitelt adnak, az azonban egészen bizonyos, hogy hinni 
fognak a saját  protestáns tanúiknak.  Emlékezzék csak,  asszonyom, a 
hallottakra, az ön becses fiacskája megerőszakolta a tizennégy éves fél-
testvérét  a  díszes  kompániája  előtt,  aztán  pedig  elvetemült  módon 
végzett vele. Ez nem túlságosan hízelgő kép, madame, különösen, hogy 
mindenki tisztességes kislánynak ismerte Aine Fitzgeraldot. És bizony 
sokaknak van annyi idős gyermekük, mint amennyi ő volt. Most pedig, 
madame, elmegyek a faluba, hogy eltemessem a féltestvéreimet és az 
édesanyjukat. Ha megpróbálnak megakadályozni ebben, akár ön, akár 
az a szörnyeteg, akit ön szült az apámnak, végzek önnel és a fiával is. 
Remélem, megértette, amit mondtam, madame. Willy? – Kieran csiz-
más lábával az öccsébe rúgott. – Te is felfogtad, amit mondtam neked, 
öcskös?

Sir William Devers alig hallhatóan felnyögött.
– Rendben! – mondta Kieran, aztán fejet hajtott a mostohaanyja 

előtt. – Madame. Jelen akarok lenni az apám temetésén. Ha ön meg-
próbál engem megakadályozni ebben, akkor azt keservesen meg fogja 
bánni. – Azzal a fiatalember elhagyta a szobát, léptei hangosan vissz-
hangzottak a lépcsőházban.

Keserű mosoly jelent meg James Leslie arcán. Tehát ez lett a ve-
jének a sorsa, amire még álmában sem mert gondolni. Kieran Devers 
keményebbnek mutatkozott e sorscsapások ellenére, ami bizakodással 
töltötte el, mert nem vár majd rá könnyű élet az Újvilágban. A herceg 
előbb Williamet segítette fel a földről, majd fejet hajtott előbb az édes-
anyja, majd a fia előtt is.
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– Jó napot, madame, Sir William! – búcsúzott, és elhagyta a szo-
bát, majd a házat is. Kint várt rá a veje az udvaron.

– Gondolod,  hogy  közölni  fogják  veled,  mikor  lesz  a  temetés, 
fiam? – kérdezte a herceg gondterhelten.

– Valószínűleg meg fogják próbálni titokban tartani előttem, de 
vannak embereim itt a házban,  akik megbízhatóak,  és mindenről  be 
fognak számolni,  ami  fontos  a  számomra –  válaszolta  rezzenéstelen 
arccal Kieran.

– Ellovagolok veled Lisnaskeába, hogy elhozzuk a húgaid és Fitz-
gerald asszony holttestét – mondta a herceg.

– Hálás vagyok érte, és a segítségért is,  amit  a mostohaanyám 
házában nyújtott nekem – hangzott a válasz.

Amikor beértek a faluba, megrázta őket az a romos, lepusztított 
látvány, ami eléjük tárult. Voltak házak, amelyek porig égtek a lángok 
között, akadtak olyanok is, amelyeket csak félig emésztett fel a tűz. A 
templomot viszont földig rombolták. A falu fölött a levegő megtelt az 
égett, üszkös fa és a halál nehéz szagával, bár már itt-ott az emberek 
kis csoportokba összeállva megpróbálták helyreállítani otthonaikat. A 
katolikusokat, akik életben maradtak, marhakarámba zárták. James Le-
slie felháborodott a látottakon, és megparancsolta, hogy azonnal bo-
csássák őket szabadon.

– Mi az ördögöt akartatok csinálni velük? – kérdezte dühösen a 
herceg.

– Sir William azt mondta, hogy öljük meg őket, mylord – válaszol-
ta a falu patkolókovácsa, Robert Morgan.

A herceg benézett  a  marhaakolba,  és szinte  csak  asszonyokat, 
gyerekeket és öreg férfiakat látott bent.

– Nyissa ki azt az átkozott kaput, és engedje, hogy összeszedjék a 
holmijaikat, ami még megmaradt ez után a vérontás után, és minden 
bántalmazás  nélkül  hagyja,  hogy  elmenjenek  Lisnaskeából.  Annyira 
gyenge elméjűnek tartja magát, hogy azt hiszi, a Jóisten kedvét leli eb-
ben a gyalázatos mészárlásban és erőszakban?

– De hiszen ők pápisták! Az Isten nem törődik a pápistákkal, uram 
– válaszolta a kovács.
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– És mondja csak, ki mondta magának ezt – kérdezte a herceg 
megvetően. – Az isten szerelmére, ember, ugyanazt az Istent imádjuk, 
még ha másképpen is!

– Az ő Istenük csak egy idol, mylord, nem az igaz Isten – hangzott 
a válasz. – Remélem, megérti, miről beszélek?

James Leslie szorosan összezárta a szemét. Semmire sem vezet, 
ha ostoba lelkekkel kezd vitatkozni – gondolta csüggedten. Vajon vége 
lesz-e valaha ezeknek a villongásoknak? Aztán felnyitotta a szemét, és 
keményen a következő szavakat intézte a kovácshoz:

– Azonnal szabadítsa ki azokat a szerencsétlen teremtéseket! – 
Majd mennydörögve  hozzátette:  –  Én nagyobb hatalmat  képviselek, 
mint a maga átkozott Sir Williamje, és ha azonnal nem engedelmeske-
dik a szavamnak, akkor felgyújtok itt mindent, ami még épen megma-
radt a maguk gyalázatos bíráskodása nyomán! – Mögötte az őt kísérő 
emberek egyetértésüknek adtak hangot, és hasonlóképpen nyilatkoz-
tak meg azok is, akik köréjük gyűltek a falu lakosságából. A kovács nyil-
vánvalóan dacolni akart a skót herceggel, de rémülten kapta össze ma-
gát, amikor a herceg újra ráförmedt és a hangja tisztán és élesen csen-
gett.

– Azt akarja, hogy a saját lánya is hasonló sorsra jusson, mint a 
szerencsétlen kis Aine Fitzgerald, jóember?

– Nyissák ki a marhaakolt, és engedjék ki őket – adta ki az utasí-
tást Robert Morgan. – Engedjék, hogy magukkal vigyék, ami az övék, és 
aztán békével elhagyhassák Lisnaskeát.

– És meg ne próbálják megtámadni őket, vagy bármilyen módon 
megkíséreljék bántalmazni a szerencsétlen párákat  – fordult a falu la-
kosaihoz a herceg. – Ezek itt asszonyok, gyerekek és öregek. Évekig bé-
kében éltek egymás mellett, míg mások előítéletei meg nem fertőzték 
magukat. Boldog éveket töltöttek együtt, és a halottaikat is együtt gyá-
szolták. Örültek a gyermekáldásnak, és együtt tartották meg az esküvő-
iket is. Emlékezzenek azokra az időkre, és ne arra, ami tegnap éjjel tör-
tént.  –  Azután  odafordult  az  embereihez,  hatot  közülük  otthagyott, 
hogy megakadályozzák a rendbontást,  és ellenőrizzék, hogy rendben 
kiszabadítják-e a  fogva tartott  katolikus  túlélőket.  A többiek,  meg a 
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herceg és Kieran a lemészárolt Fitzgeraldok holttestéért indult útnak a 
faluba.

Amikor odaértek a szép, tetszetős kőház elé, látták, hogy az ajtó 
tárva-nyitva van, és a szél csapkodja. Amikor beléptek a házba, legna-
gyobb meglepetésükre  Cullen Butler  atyát  találták  bent.  Az  atya  el-
mondta, hogy a falu katolikus papját előző este megölték a protestán-
sok. Erre azután került sor, hogy Brendan atyát is megölték, mert ez 
volt a katolikusok bosszúja. Addig a pillanatig a katolikusok csak véde-
keztek, de miután lelki vezetőjükkel gyalázatos módon végeztek, fel-
lobbant a gyűlölet.

– Valakinek ide kellett jönnie, hogy imát mondjon a szerencsétle-
nül járt nők lelki üdvéért – mondta csendesen Cullen Butler. – Itt nem 
lehet  őket  eltemetni.  A  temetőt  teljesen  lerombolták.  És  Maguire’s 
Fordban sem rendezhetik meg a temetést, mert az mintegy emlékmű-
ve  lenne  a  katolikusok  és  protestánsok  közötti  villongásoknak,  örök 
időkre. Valahol olyan helyen kell  elhantolni őket, ahol békében nyu-
godhatnak,  jeltelen  sírban,  de  legalább  biztonságban  –  tanácsolta  a 
pap. – Magam fogom megszentelni a földet, és elmondom felettük az 
imát is, megtartva a halotti szertartást. Az lenne a legjobb, ha a legin-
kább megbízható emberei végeznék ezt a munkát, hogy itt a faluban 
ne legyen senki tanúja a temetésnek, és senki se tudja, hol nyugszanak 
az áldozatok, Molly Fitzgerald és a lánykái. Ha Kieran elmegy, már senki 
nem fogja  emlegetni  a  dolgot  és  háborgatni  őket,  vagy  azt  firtatni, 
hogy hol hajtották örök álomra szerencsétlen fejüket.

Kieran Devers lenézett a két holttestre, amelyek a hálószoba pad-
lóján feküdtek. A pap egymás mellé fektette őket, miután halálos ölelé-
sükből kibontakoztatta a tetemeket. Molly kék ruhadereka csupa vér 
volt. Maeve sebesülését, a fejsérülést Kieran nem láthatta, mert a kis-
lány a hátán feküdt.

– Hol van Aine? – kérdezte a papot a lányka féltestvére.
– Ahol William Devers hagyta – hangzott a válasz. – Biddy leta-

karta, mielőtt elhagyta a házat.
Kieran egyetlen szó nélkül felment a lépcsőn, bement a hálószo-

bába, ahol Aine Fitzgerald feküdt élettelenül. A földszinten állók hirte-
len borzalommal teli és fájdalmas kiáltást hallottak. Mindannyian tud-~ 259 ~



ták, hogy Kieran Colleen után Aine-t szerette a testvérei közül a legjob-
ban.  Azután  újra  a  fiatalember  léptei  döngtek  végig  a  lépcsőházon, 
majd Kieran belépett a nappaliba, erős karjában a Biddy takarójával le-
takart kislány holttestét tartotta.

– Willynek meg kell  fizetnie ezért!  – mondta Kieran Devers el-
szántan.

– Isten ítélkezik felette, és egyedül csak az Isten – válaszolta Cul-
len Butler. – Neked, fiam, feleséged van, és fényes jövő áll előtted. Ne 
hagyd, hogy Írország szomorú múltja akadályozzon a terveid megvaló-
sításában, Kieran Devers. Isten adjon neked erőt, hogy ne kárhoztasd el 
tiszta lelkedet a pillanatnyi harag és bosszú miatt.

– Még akkor is ezt mondja nekem, atyám, amikor látja, hogy mit 
tettek ennek az ártatlan kislánynak a testével, hogy milyen alávaló mó-
don bántalmazták őt? – vágott az atya szavába a kislány bátyja. – Willi -
am megerőszakolta őt. A saját féltestvérét. Még alig nőtt ki a gyermek-
korból, és olyan tiszta volt, mint a tavaszi napsugár. – Aztán csendesen 
hozzátette. – Ugyan hogyan bocsáthatnám én meg ezt a borzalmat?

– A saját lelked tisztaságáért meg kell tenned – érvelt az atya. – 
Aine, Maeve és Fitzgerald asszony most már Isten országában vannak, 
biztonságban és békében. Mert amilyen borzalmas halált haltak, már 
biztosan túljutottak a tisztítótűzön. A féltestvéred, William pedig be-
mocskolta a lelkét, és ezért felelni fog, azt megígérhetem neked, Kieran 
Devers. Ne ejts foltot a lelkeden azzal, hogy Isten előtt ítélkezel felette. 
A bosszú és a büntetés az én előjogom, mondja a mi Urunk.

– Temessük el őket – mondta Kieran, aki  még mindig karjában 
tartotta a kis Aine testét.

– Kerítsetek egy kocsit – utasította az embereit a herceg, és ami-
kor a kocsi megérkezett, óvatosan felrakták rá a holttesteket, hogy a 
temetkezési helyükre szállítsák őket.

– Adjanak nekem egy percet – mondta Kieran, aki gyorsan vissza-
ment a házba.

Amikor újra előbukkant, a gyászmenet útnak indult, végig Lisnas-
keán, úgyhogy közben a herceg is megbizonyosodhatott arról, hogy a 
katolikusokat szabadon engedték, és biztonságban útra kelhettek. Ők is 
csatlakoztak a gyászmenethez, a herceghez, Kieranhoz, a paphoz és a ~ 260 ~



herceg embereihez. Lisnaskea protestánsai sorfalat álltak végig a falu 
egyetlen utcáján, és nézték, amint a menet elhalad előttük. Volt közöt-
tük, aki rezzenéstelen arccal figyelte őket, volt, akinek az arcán félelem 
tükröződött, és olyan is akadt, aki sírt. Egy legényforma, jóképű fiatal-
ember szaladt oda a kocsihoz, rápillantott a rajta fekvőkre, elrettenve 
nézte a halott nőket, és csak annyit mondott:

– Aine! – Aztán gyorsan elszaladt.
James Leslie megállította a menetet, és szigorúan azokra az em-

berekre nézett, akik a közelében álltak.
– Nézzék, emberek. Ezt tette veletek a gyűlölet, és ide vezetett a 

türelmetlenségetek. Remélem, képesek lesztek elviselni a következmé-
nyeit, és minden lelki terhével leélni az életeteket. – Azután jelt adott 
az élen haladóknak, hogy folytassák az útjukat, és a kocsi újra elindult. 
Mögöttük Molly Fitzgerald házából magasra csaptak a lángok, mert Ki-
eran felgyújtotta a kőépületet, hogy azok, akik ilyen brutális módon vé-
geztek a neki oly kedves nőkkel, ne bitorolhassák a halottak tulajdonát 
és házát soha többé.

Félúton  Maguire’s  Ford  felé  megálltak,  és  egy  kőrisfa  és  egy 
tölgyfa árnyékában megásták a sírokat. Nagy volt a sír, hogy a három 
nő, az édesanya és két lánya elférjen benne, és egymás mellett nyu-
godjanak. Miután behantolták a sírokat, a tetejét mohával és száraz le-
velekkel takarták be. A pap megszentelte a sírokat, mielőtt a három 
holttestet belefektették volna a sírgödörbe, majd latinul elmondta fe-
lettük a gyászszertartás szavait. Kieran vele imádkozott, arcán fájdalom 
és gyász látszott. James Leslie meglepődött, hogy a veje milyen komo-
lyan vette a pap szavait a bosszúról. Majd Kieranon kell tartania a sze-
mét, mert azt semmiképpen sem akarta, hogy a lánya a boldogtalan 
özvegyek  sorsára  jusson.  Ulster  nem  a  megfelelő  hely  a  számukra. 
Egyik gyilkosság követi a másikat, és a helyzet nem kecsegtet a meg-
egyezés lehetőségével.

Naplementekor érkezett meg a herceg és a klán tagjaiból verbuvált kis 
csapata Erne Rock várába. Biddy a kandalló mellett bóbiskolt, és ott ült 
Jasmine is a lányával.

Fortune rögtön talpra ugrott, amikor beléptek a hallba.~ 261 ~



– Sir Shane? Minden rendben van vele? Istenem, Kieran, sápadt 
vagy, akár a frissen meszelt fal.  – Odasietett a férjéhez, és magához 
ölelte a férfit.

– Eltemettük Mollyt és a lányokat – válaszolta Kieran.
– És az apád?
– Halott. William megölte őt.
Jasmine levegő után kapkodott a megrázkódtatástól.
– Az a férfi  az ördög maga – mormolta csendesen Biddy, aki  e 

szavak hallatán felébredt szendergéséből. – A pokol tüzén fog elégni a 
gyalázatos viselkedése és a gonoszsága miatt, inkább előbb, mint ké-
sőbb, úgy gondolom.

– Akár a börtönben, úgy őrizték a saját otthonában Sir Shane-t – 
mesélte a herceg a feleségének és a lányának. – Mi kiszabadítottuk őt a 
fogságból,  azonban  kisvártatva  megjelent  William.  Apja  azt  mondta 
neki, hogy azon nyomban el kell hagynia Mallow Courtot, és a felesé-
gét meg az  anyját  is magával  kell  vinnie.  Sir  Shane méregbe gurult, 
mert William azzal kérkedett előtte, hogy hogyan ölte meg Fitzgerald 
asszonyt és a két lányát. William azzal is elhencegett, hogy a kis Aine 
hogyan halt szörnyhalált, és a legvérmesebb és legerőszakosabb részle-
teket is előadta a gonosz fajzat. A szerencsétlen apját szívszélhűdés ér-
te, és a földre zuhant. Azonnal kilehelte sokat szenvedett lelkét – fejez-
te be a szomorú történetet James Leslie.

Fortune szeméből könnyek törtek elő, belekapaszkodott a férjé-
be.

Jasmine szeme is bepárásodott. Kezét a már egyre jobban dom-
borodó ölére helyezte, és azt mondta:

– Micsoda szörnyűség! Hála istennek, hogy Fortune nem ahhoz 
az emberhez ment feleségül. Minden valószínűség szerint őrült.

Lassan leszállt  az este. A hall  ablakain át  a sötétség tátongott. 
Rory Maguire csatlakozott az ott ülőkhöz, és látszott rajta, hogy valami 
nagyon bántja a lelkét.

– Sajnos itt  is  vannak forrófejű protestánsok – mondta.  –  A jó 
tiszteletes úrral mindent elkövettünk, amit csak lehetett, hogy minded-
dig  megőrizzük  itt  a  békét.  Azonban  néhány  fiatal  fickó  beszökött 
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Lisnaskeából Maguire’s Ford-ba, és azon settenkednek, hogy egymás-
nak uszítsák az embereket.

– Reméljük, az itteni protestánsok nem olyan ostobák, mint fele-
barátaik Lisnaskeában – aggódott Jasmine. – Mi beengedtük a protes-
táns menekülteket a faluba, amikor otthontalanokká váltak, és az an-
golok  ragaszkodtak  ahhoz,  hogy  térjenek vissza  Hollandiába,  miután 
hajójuk, a Speedwell léket kapott az Ír-tengeren. Itt sokkal nagyobb biz-
tonságban voltak, mint a Plymouth kolónián. Mindenképpen meg kell 
őriznünk a békét Maguire’s Fordban. Nem hagyom, hogy a vallási türel-
metlenség és összeférhetetlenség tönkretegye a fiaim örökségét!

Rory Jasmine-ra nézett és a lányára, akinek nem vallhatta meg, 
hogy ő az apja. E miatt a mészárlás, baj és szenvedés miatt kell elmen-
nie Fortune-nak és Kierannak Ulsterből. Öreg napjaira ugyanolyan ma-
gányos marad, mint amilyen eddig is volt szinte egész életében. Neki 
már soha nem adatik meg az az öröm, hogy láthassa felnőni az unokáit,  
még akkor is, ha azok nem tudhatnák, hogy ki is ő tulajdonképpen.

– A katolikusok legalább olyan alávalók tudnak lenni, de én eskü-
vel fogadom önnek, hogy megőrzőm a békét itt, ezen a földön, mylady  
Jasmine – ígérte az intéző asszonyának teljes szívéből-lelkéből.

– Együtt fogjuk fenntartani a békét, Rory – válaszolta az asszony 
– Mi nem fogjuk engedni, hogy bárki lerombolja, amit mi együtt felépí-
tettünk, aminek ön az egész életét áldozta hosszú éveken át. Cullen, ön 
újra beszélni kíván az emberekkel?

– Ó, igen, cousin, beszélni akarok velük – felelte a pap.
Az elkövetkező napokban szinte süket, hátborzongató csend bo-

rult Maguire’s Fordra. Glenkirk hercegnője személyesen hirdette ki a 
birtok minden templomában a kialakult feszült helyzettel kapcsolatos 
álláspontját:

– Ha nem tudnak békében élni a szomszédaikkal úgy, ahogy ed-
dig tették – szólt az emberekhez Jasmine –, akkor el kell menniük in-
nen. Nem tűröm, hogy mindaz a borzalom, ami lábra kapott Lisnaskeá-
ban, itt megismétlődjön. Ott jó emberek, mind protestánsok, mind pe-
dig katolikusok vesztették életüket, és mindez miért történt, barátaim? 
Mi valamennyien ugyanazt az Istent imádjuk. Miért hiszitek azt, hogy a 
mi Istenünk elnézi és megbocsátja azt a töméntelen erőszakot és gyil-~ 263 ~



kosságot azokkal szemben, akik mások, mint mi vagyunk? A Biblia nem 
szeretetre szólít fel minket és arra, hogy békében éljünk egymással? 
Nem az áll-e az ötödik parancsolatban, hogy „Ne ölj!”? Ez a parancsa Is-
tennek nem azt mondja, hogy ne ölj, kivéve, ha...

Sir  Shane-t  minden különösebb összetűzés nélkül,  békében te-
mették el. Colleen Kelly és a férje mint valami lökhárító állt Lady Jane, 
William és Emily Anne, valamint Kieran, Fortune és a Lesliek között. A 
fiatalasszony  őszintén  megmondta  a  féltestvérének,  hogy  soha nem 
fogja megbocsátani azt, amit gálád módon az apjával és a Fitzgeraldok-
kal tett.

– Te mindig is inkább hozzájuk húztál – nézett rá William lefity-
málóan. – Sem téged, sem pedig a családodat nem látjuk szívesen ezek 
után Mallow Courtban.

– Végtelenül sajnálom, hogy számodra nincs semmi remény, Wil-
liam – válaszolta csendesen Colleen.

Minden  rémhírterjesztés  ellenére  béke  honolt  Maguire’s  Ford 
hétköznapjaiban, és annak ellenére is sikerült megőrizni a nyugalmat, 
hogy mindkét felekezetből akadtak olyanok, akik szívesen felszították 
volna a szenvedélyeket, és egymásnak ugrasztották volna az embere-
ket.  Lisnaskeából  számos túlélő keresett  menedéket Maguire’s Ford-
ban élő rokonainál, ami viszont komoly ijedelemmel töltötte el a pro-
testánsokat, akik attól tartottak, hogy a katolikusok elégtételt vesznek 
majd rajtuk a történtek miatt.

Kieran Devers tárgyalásba bocsátkozott  Cullen atyával,  mert az 
egyházfi olyan gondolattal állt elő, ami a hátralevő problémát megold-
hatta volna.

– A herceg azt mondta nekem – kezdte magyarázni –, hogy sok-
kal könnyebben csatlakozhatunk Lord Calvert expedíciójához, ha saját 
hajónk van, és saját embereim is vannak, akik segítenek felépíteni a ko-
lóniát, amikor letelepszünk. Tekintettel arra, hogy ez egy olyan kolónia, 
amely elsősorban katolikusokat fogad be, miért ne vihetnék magam-
mal egy hajónyi ír férfit és asszonyt?

Fortune  meghallotta  a  férje  javaslatát,  és  teljesen  egyetértett 
vele.
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– Két hajóm is van, amelyik rendszeres kereskedelmi forgalmat 
bonyolít le – mondta a férjének. – Az egyik egy csodálatos, öreg, de na-
gyon jó minőségű, erős hajó, a  Cardiffi  Rózsa, amelyet mama hozott 
magával  Indiából sok évvel ezelőtt.  Hamarosan vissza kell  térnie egy 
szállítmánnyal  Kelet-Indiából.  De  van  nekem  egy  újabb  hajóm  is,  a 
Highlander, amely a Földközi-tengeren szeli a habokat. Jövő tavasszal 
tér vissza Angliába. – Majd odafordult a mostohaapjához. – Nem állít-
hatnánk be és szerelhetnénk fel azt a hajót, papa, és hajózhatnánk el 
vele az Újvilágba?

– Vásárolok én magamnak hajót – tiltakozott Kieran.
– Ne légy ostoba – pirongatta meg a felesége a férjét.  –  A pénz 

éppen eléggé kell majd arra, hogy felszereljük a hajókat és megfelelő 
rakományt vásároljunk. De ha téged ez megnyugtat, akkor kibérelhe-
ted tőlem a hajókat.

– Ez nagyon jó ötlet – mondta a herceg a vejének –, és ráadásul 
csak a legjobbakat mondhatom el erről a két hajóról, mert mindkettő 
egyaránt jó állapotban van mind a víz feletti, mind pedig a víz alatti ré-
szét illetően. Amennyiben új hajót akartok venni, sajnos korántsem le-
hettek biztosak abban, hogy ez más, idegen hajóknál is így van, hacsak 
nem vontatjátok  szárazdokkba a  hajót  természetesen,  de  az  erősen 
kétséges, hogy a tulajdonos hajlandó annyi  pénzt áldozni a hajójára, 
mert az ilyen vizsgálat elég költséges dolog.

– Ráadásul a Cardiffi Rózsának csodálatos kabinja van, amelyben 
pompásan eltölthetnénk az időt – mondta félhangosan a férjének For-
tune, és a szeme őszinte, forró szerelemről árulkodott.

James Leslie a mostohalányára nevetett. Milyen nagyon hasonlít 
is az anyjára még ebben a tekintetben is Fortune, még ha erről ő nem 
is tud.

– Őszintén sajnálom, hogy el kell rontanom a romantikus álmo-
dozásotokat,  kicsim –  szólt  közbe  a  herceg  –,  mert  mindaddig  nem 
utazhat  Lord Calvert  expedíciójával  sok  asszony,  amíg ki  nem derül, 
hogy hol is telepedhetnek le véglegesen, és nem épül fel a kolónia.

– De hiszen ez nevetséges! – csattant fel Fortune.
– Akármennyire is annak tűnik, ez már csak így lesz – szögezte le 
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– Akkor pedig nem megyünk – válaszolta Fortune szigorúan.
– És akkor hol fogtok élni? – kérdezte a lányát a mostohaapja.
– Vehetünk egy házat közel Cadbyhez, vagy Queen’s Malvernben 

– mondta Fortune, amiről azt hitte, hogy a logikája teljesen tökéletes –, 
vagy pedig nem messze Oxtontól. Akkor pedig közel lehetek Indiához.

– Az ír katolikus férjeddel? – Tette fel a fogas kérdést a herceg.
Fortune arca elkomorult.
– Ó, drágám – eszmélt rá hirtelen, milyen ostobának is hangozha-

tott  mindaz,  amit  idáig  mondott.  –  A puritánok Angliában pontosan 
olyanok, mint a protestánsok itt Ulsterben, ahol nem hagynak békét a 
katolikusoknak, igaz? – gondolkodott a lány hangosan, nem is várva vá-
laszt  a  kérdésére.  –  Akkor  pedig elmehetnénk Franciaországba  vagy 
Spanyolországba – állt elő újabb javaslattal a fiatal lány.

– Ahol viszont te eshetnél egykönnyen áldozatul  a vallási türel-
metlenségnek, ahogy én protestáns földön. Sajnos nincs más megol-
dás, Fortune. Ha mi ketten békében akarjuk élni az életünket, akkor el 
kell mennünk az Újvilágba; és hogyha Lord Calvert magával visz, akkor 
én egyedül előremegyek, és mindent megteszek, hogy a kolónia bizton-
ságos legyen az asszonyok számára is.

Mielőtt  Fortune  tovább  tiltakozhatott  volna,  Adáli  lépett  be  a 
hallba.

– Cullen atya  éppen most  üzent,  hogy  Lisnaskea irányából  egy 
nagy csapat lovas közeledik a falunk felé, mylord. Feltételeztem, hogy 
értesülni kíván róla. Mindenesetre megtettük a megfelelő előkészüle-
teket.

– Miféle előkészületeket? – kérdezte aggodalmasan a férjét Jas-
mine.

– A vár és a falu védelmét szolgáló intézkedésekre vonatkozóan – 
válaszolta a herceg a feleségének. – Mi nem fogjuk megengedni, hogy 
a  lisnaskeai  csőcselék  olyan  pusztítást  végezzen  Maguire’s  Fordban, 
mint a saját falujukban. – Felállt a helyéről. – Mennem kell, hogy csat-
lakozzam a többiekhez.

– Miféle többiekhez – ütközött meg a férje szavain Jasmine, mi-
közben ő is talpra ugrott. – Veled tartok, Jemmie. Végeredményben ez 
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a föld még mindig az enyém, és azt gondolom, fontos, hogy én is meg-
jelenjek az emberek előtt.

A férje előbb érvekkel akarta meggyőzni a feleségét, hogy jobb, 
ha otthon marad, de az oldalbordájának ezúttal is igaza volt. Másrészt 
pedig egy szelíd mosollyal nyugtázta, hogy nem is akarja lebeszélni az 
elhatározásáról, mondjon akármit is.

– Jöjjön, madame – mondta beleegyezőleg a herceg.
– Mi is jövünk – sietett hozzátenni Fortune.
Glenkirk hercege ennek hallatán már végképp nem tudta vissza-

fojtani  a nevetését,  de minden megjegyzés  nélkül  a kis csapat élére 
állt. Maguire’s Ford központjába tartottak, ahol a tér közepén egy kelta 
kereszt állt. Steen tiszteletes, Cullen atya és a város vezetői, mind pro-
testánsok, mind pedig katolikusok vártak rájuk. Körülöttük a házak ab-
lakai  el  voltak  sötétítve,  és az  emberek bezárkóztak.  Egyetlen kutya 
vagy macska nem volt az utcákon. Felettük az ég szürke volt, a felhők-
ből ítélve őszi vihar készülődött,  de a nyugati horizonton a lenyugvó 
nap vörös és arany sugarai bukkantak elő a felhők mögül. Előbb csönd 
vette őket körül, de aztán a feléjük tartó tömeg morajlása egyre hango-
sabbá vált.

William Devers vezette őket egy kitűnő szürke lovon ülve Magui-
re’s Ford főutcáján keresztül. Mögötte az emberek fáklyákat tartottak 
a kezükben, az arcuk rezzenéstelen volt, akár a kőszoboré, és a legki-
sebb szánalom jelét sem lehetett felfedezni rajtuk. Amint meglátták a 
fogadásukra  egybegyűlteket,  megálltak,  a  vezetőjük  pedig  egy  kissé 
előbbre ugratott, úgy, hogy pontosan a herceg és a hercegnő előtt állt  
meg. William letekintett rájuk.

– Ha békével jött, Sir William – mondta Jasmine –, akkor legyen 
üdvözölve. Ha mégsem így lenne, akkor meg kell kémem, hogy távoz-
zon.

A férfi, kihívóan semmibe véve a hercegnőt, egyenesen James Le-
slie-hez intézte szavait.

– Önök felé az a szokás járja, mylord, hogy a nők viszik a prímet? 
– kérdezte sértőn.

James Leslie csúfondárosan ránevetett a fiatalemberre.
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– Maguire’s Ford és a vár nem az én tulajdonom, hanem a felesé-
gemé, Sir William. Az ő tulajdonát érintő kérdésekbe én nem szólhatok 
bele, ahogyan ő sem szól bele az én birtokaim irányításába. Most pe-
dig, sir, a feleségem feltett önnek egy kérdést. Lenne olyan szíves, és 
válaszolna rá, nehogy azzal vádolhassuk meg önt, hogy felelőtlenül el-
hagyta az édesanyja örökségét.

William Devers elvörösödött. A saját emberei előtt fajankót csi-
náltak belőle, jócskán szégyenbe hozták, és ez igazán nem volt az ínyé-
re. A háta mögül kuncogást hallott, de nem fordult meg, mert ahhoz 
túlságosan is büszke volt.

– Az önök birtokán élő katolikusokért jöttünk – mondta. – Adják 
át őket nekünk, hogy megtisztíthassuk Maguire’s Fordot a pápistáktól, 
és akkor békével elmegyünk.

– Hagyja el a földemet, és a díszes kompániáját is vigye magával 
– válaszolta Glenkirk hercegnője rideg, kimért hangon. – Mit képzel? 
Pilátus vagyok én, hogy cserbenhagyjam az ártatlan embereimet, és ki-
szolgáltassam őket az ön felajzott csőcselékének? – Jasmine előbbre lé-
pett annyira, hogy a lovasnak meg kellett hátrálnia. – Hogy merészelt 
ön idejönni  és bajt  keverni? A protestánsok és a katolikusok hosszú 
évek óta békében élnek ezen a vidéken. A katolikusok befogadták a 
protestánsokat, amikor tíz évvel ezelőtt nem volt hová menniük. Temp-
lomot  építettek  a  számukra,  és  valamennyien  egyetértésben  éltek 
mindeddig. Micsoda merészségre és önhittségre vall, hogy ön, William 
Devers, ide merészel jönni, azt képzelvén, hogy a Jóisten beleegyezését 
és jóváhagyását bírja, amikor azt forgatja a fejében, hogy mészárlásba 
kezd és káoszt okoz maga körül, ráadásul minderre mindenszentek ün-
nepén kerít  sort.  Ön sokkal  inkább az  ördög követe, mint az Istené. 
Menjen innen, amíg magára nem küldöm a farkaskutyákat, maga hit-
vány ember!

– Madame, amiért jöttem, azt el is viszem – hangzott a konok vá-
lasz. – Kutassátok át a házakat, és hozzátok elibém a katolikusokat! – 
adta ki a parancsot.

Hirtelen egy lángoló nyílvessző ívelt fel a sötét égre, mely a vá-
rosra borult, és a harangok is megszólaltak a birtok valamennyi temp-
lomában. A szent épületek ajtajai felpattantak a falu mindkét végében, ~ 268 ~



és Maguire’s Ford népe nagy iramban előjött a város különböző pontja-
iról, majd körbevették a lisnaskeai férfiakat. Mindegyikük fel volt fegy-
verezve, kinek-kinek az volt a kezében, amit éppen keríteni tudott ma-
gának védekezésül, így volt, aki ősrégi mordályt tartott a kezében, míg 
mások kaszát ragadtak, de akadt olyan is, aki palacsintasütőt vagy vas-
edényt szorongatott harcra készen.

– Amint látja, a mi embereink nem hagyják, hogy egymás ellen 
fordítsák őket – mondta határozottan Jasmine Sir Williamnek. – Mi va-
lamennyien ugyanazt az Istent tiszteljük.

– Figyeljenek rám! – kiáltotta lóhátról a hívatlan vendég.  –  Ho-
gyan vagytok képesek együtt élni ezekkel a mocskos pápistákkal, Ma-
guire’s Ford lakosai? Mi már megtisztítottuk Lisnaskeát a fajtájuktól, és 
most a segítségetekkel itt is hasonlóképpen járunk el. Csatlakozzatok 
hozzánk!

Ekkor Steen tiszteletes vette át a szót.
– Mi nem csatlakozunk önhöz, William Devers. Menjen haza!
– Csak  nem azt  akarja  mondani,  tiszteletes  úr,  hogy  ezekkel  a 

romlott fajzatokkal cimborál? – kérdezte Sir William.
A protestáns lelkész elnevette magát.
– Ne merészeljen ítélkezni  ön se felettem, se bárki  más felett, 

William Devers. Ön az Istennek nem csupán egy parancsolatát sértette 
meg. Ne ölj! Ne kívánd a felebarátod feleségét és javait! Tiszteld apá-
dat és anyádat! Ön nem jó vezető. Zsarnok és bigott. Táguljon innen!

William Devers hirtelen előreugratta a lovát, az állat előrelépett, 
kissé felemelkedett, és felrúgta Jasmine-t és Steen tiszteletest. Magui-
re’s Ford lakosai felhördültek a váratlan erőszakos és brutális jelenet 
miatt, de legnagyobb meglepetésükre ekkor egy lövés dördült. Sir Wil-
liam szemében meglepetés tükröződött, majd hirtelen lefordult a lová-
ról, és a földre zuhant.

– Lelőtték Sir Williamet – kiáltozták a lisnaskeai férfiak. – Ezt meg 
kell bosszulnunk!

– Nem Maguire’s Ford emberei közül lőtt valaki, hanem én vol-
tam az – mondta egy hang a lisnaskeaiak közül, akik meglepetten utat 
engedtek maguk között egy fiatalembernek, aki bátran előrelépett.

– Ez Bruce Morgan, a kovács fia – kiáltotta valaki.~ 269 ~



Samuel Steen tiszteletes felkászálódott a földről, miközben a her-
ceg is felsegítette a feleségét.

– Miért tetted? – kérdezte a protestáns lelkész a fiútól.  –  Miért 
ölted meg Sir Williamet, Bruce Morgan? – Majd óvatosan elvette a régi 
pisztolyt a fiútól, és maga is csodálkozott, hogy egy ilyen öreg jószággal 
halálos sebet tudott ütni.

– Aine miatt tettem – hangzott a meglepő válasz. – Aine-ért, mert 
ő megölte őt. Először csak mondta nekem valaki, de nem hittem neki, 
úgyhogy belopakodtam a házba, miközben ők a templom felé tartot-
tak.  A saját szememmel láttam, hogy mit tettek a kedvesemmel. Egy 
napon feleségül akartam venni. Szerettem őt.

– Azt  képzeled,  hogy hozzájárultam volna,  hogy feleségül  vedd 
azt a katolikus szajhát, egy apátlan fattyút? – lépett elő mérgesen a fiú 
apja,  Robert Morgan.  –  És most  aztán  megnézheted,  hogy  mekkora 
bajt okoztál! Megölted a vezérünket. Többé nem vagy a fiam!

– Sir William maga az ördög, apám – válaszolta Bruce Morgan, 
miközben kihúzta magát,  és hirtelen sokkal  inkább úgy festett,  mint 
egy férfi, nem pedig egy kis kamasz. – És te mit gondolsz, apám, képes 
lettél volna megakadályozni, hogy elvegyem Aine-t? Soha nem törőd-
tem a vallással, apám. Én Aine-nel törődtem!

– Átokfajzat! – ordította az apja. – Felakasztalak azért, amiért ezt 
a szégyent hoztad a fejemre!

Közben a földről, ahol álltak, jól hallható hangra lettek figyelme-
sek, és Steen tiszteletes felkiáltott.

– Sir William nem halt meg. Csak megsebesült, de életben van.
Kieran Devers megragadta a fiatal Morgan vállát, míg a többiek 

nem figyeltek rájuk. – Menj be a várba, fiam – mondta. – Nem akarom, 
hogy felakasszanak.  Siess, mielőtt felfigyelnek rád! Arra nem számít-
hatsz, hogy ilyen körülmények között Sir William megkegyelmez neked. 
Eredj, fiam! – örömteli mosoly játszadozott a szája szélén, amikor a fiú 
követte a parancsát.

– Kerítsenek valamiféle hordágyat – mondta Glenkirk hercegnője, 
aki azóta már biztonságosan állt a lábán. – Ezt az embert semmiképpen 
sem fogadom be a házamba, de Steen tiszteletes talán könyörületes 
lesz hozzá,  és kerít számára egy orvost,  és aztán ott maradhat nála, ~ 270 ~



amíg fel nem épül, és már el tudja hagyni Maguire’s Fordot. – Ezután 
végignézett az előtte tornyosuló tömegen, majd amennyire csak lehe-
tett, kihúzta magát, de fájdalom nyilallt belé, amit nehezen tudott lep-
lezni. Az asszony azonban egy kis időre még összeszedte magát, mert 
mondandója volt  az emberek számára.  – Lisnaskeaiak! Van köztetek 
valaki, aki látta, hogy Bruce Morgan fegyvere volt az, amely megsebesí-
tette Sir Williamet? Ha nem, az apja biztonsága érdekében kérlek ben-
neteket, ne is említsétek többet, én megbocsátok nektek. Többé nem 
fogjátok látni a fiút, és mire Sir William felépül, és ő és a családja ki 
akarná nyomozni, hogy ki lőtt az úrfira, addigra már nem lesz Ulsterben 
sem. Ő még nagyon fiatal,  szerette  azt  a  kislányt,  akit  gyalázatosan 
megerőszakolt és meggyilkolt Sir William. A szívetek mélyén ti is tudjá-
tok, hogy amit tett Aine Fitzgeralddal, az ördögi cselekedet volt és sú-
lyos  bűn.  Ne hasonlítsátok  az  ő  bűnét  vagy  a  fiúét  a  magatokéhoz. 
Most pedig menjetek haza Lisnaskeába.  Nem hagyom, hogy bosszút 
álljatok és pusztítani kezdjetek Maguire’s Fordban. – Végigmérte őket, 
majd addig állt ott, amíg az emberek megfogadván a tanácsát lassan 
megfordultak,  és  elindultak  hazafelé,  fáklyáikkal  bevilágítva  az  utat, 
amerre csak elhaladtak. Jasmine ekkor hangosan felkiáltott, és térdre 
esett. – A mi kis porontyunk előbb fog megérkezni, Jemmie! – mondta,  
miközben összeszorította a fogát.

– Mama! – rohant oda Fortune az édesanyjához.
James Leslie is odasietett hozzá, hogy a segítségére legyen. Kicsit 

arrébb tolta a mostohalányát, hogy gyorsan a karjába kaphassa a fele-
ségét, és végigvitte a falun, aztán a csapóhídon fel a várba.

Amikor Biddy meglátta őket a bejárati ajtóban, rögtön azt kér-
dezte:

– Van szülőszéke, mylord?
Rohána futva jött elő.
– Majd én gondját viselem az asszonyomnak – mondta.  –  Azóta 

mellette vagyok, amióta világra jött.
– Majd ha megszületik a gyerek, akkor Biddy is a gondját viselheti 

– vette védelmébe az idős asszonyt Jasmine, nehogy megsértődjön Ro-
hána szavai miatt. – És most is a segítségedre lehet, mert van benne 
gyakorlata. – Aztán felsóhajtott: – Ez a gyerek nem vár senkire, mind-~ 271 ~



járt meg fog születni. Ez nem olyan lesz, mint te voltál, Fortune, aki 
annyi  törődést  okoztál  nekem.  Ahhh!  Már  érzem  a  gyermek  fejét! 
Mindjárt megszületik!

James Leslie tudta,  hogy mit kell  tennie. Feltette a feleségét a 
nagy asztalra, és erősen lefogta a vállát úgy, hogy a két asszony hozzá-
férhetett a gyermekhez. Itt most nem volt idő, hogy pontosan mindent 
előkészítsenek,  vagy zsörtölődjenek. Jasmine nyögdécselt szülés köz-
ben. Még soha nem szült ilyen gyorsan, és érezte, hogy a gyermek feje 
félig már kint van.

– Rohána?
A szolgáló felhajtotta Jasmine szoknyáját, és bepillantott az úrnő-

je lába közé.
– Igen, asszonyom, igaza van, már látszik a feje. A következő fáj-

dalomkor nyomjon. Ohh! Már majdnem teljesen kint van. Gyönyörű. 
Még soha nem láttam csecsemőt ilyen hamar a világra jönni, herceg-
nőm! Ohh! – Rohána a kezébe fogta a gyermeket, amint az könnyedén 
kicsúszott az édesanyja testéből. A gyermek azonnal elkezdett sírni, pi-
ciny karjával kalimpált a levegőben, mintegy tiltakozván, hogy el kellett 
hagynia a biztonságos, meleg és sötét mennyek országát e rideg világ 
kedvéért.

– Mi lett? – kérdezte Jasmine.
– Kislány – válaszolta örvendezve James Laslie. – Egy gyönyörű, 

eleven kislány!
– Rendben, Jemmie, akkor teljesült a kívánságod. Egy újabb kis-

lányt akartál magadnak, hogy kedvedre játszhass vele – mondta a fele-
sége kacagva.

Fortune csodálkozva nézte végig a gyors szülést, és szemtanúja 
volt  a  legújabb féltestvére  születésének.  Elragadtatással  kérdezte  az 
édesanyját.

– Minden kisgyermek ilyen gyorsan születik, mama?
Jasmine pajkosan felnevetett:
– Nem, kicsim, általában nem ilyen könnyen jönnek a világra. El-

estem nem sokkal  ezelőtt,  és azt  hiszem, ezért  érkezett korábban a 
vártnál, de a hangjából úgy hallom, hogy erős kisbaba.
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– Egy  szépséges  kislánnyal  ajándékozta  meg  az  Úr  –  mondta 
Biddy, miközben letisztogatta az újszülöttet, és az anyja karjába tette. – 
Méghozzá egy Samhein-lányka!

– Mi lesz a neve a gyermekünknek? – kérdezte James Leslie a fe-
leségét.

Jasmine gondolkodott pár pillanatig, majd azt mondta:
– Autumn, mert ősszel született az én kis virágom, és én is éle-

tem őszéhez közelítek már. – Azután a szeme a tálalón álló vázában vi-
rító rózsacsokorra tévedt: – Autumn Rose Leslie – határozott Jasmine. 
– A lányunkat Autumn Rose-nak fogják hívni.
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Harmadik rész

ANGLIA ÉS MARYLAND
1632-1635

„Szeresd Istent, és bármit megtehetsz!”
– Szent Ágoston
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Tizenharmadik fejezet

Sir William Devers túlélte a sebesülését, de soha többé nem tudott láb-
ra állni és járni. Olyan hamar, amilyen hamar csak lehetséges volt, el-
vitték Samuel Steen tiszteletes házából,  Maguire’s Ford falujából Lis-
naskeába. Még csak húszas évei közepén járt, és csupán ágyban tudott 
feküdni, vagy egy széken ült, amelyet az ő kényelme és igényei szerint 
alakítottak ki. A düh egyre jobban a hatalmába kerítette a szerencsétle-
nül járt fiatalembert. Sir William a sérüléséért a katolikusokat akarta 
felelőssé tenni, ez azonban lehetetlen volt, és ezt neki is be kellett lát-
nia, mivel a háta mögül tüzelt valaki, és Maguire’s Ford katolikus népe 
szemben állt vele. Ennek ellenére Sir William úgy vélte, hogy ha Magui-
re’s Ford katolikus lakosai nem lettek volna ott, akkor neki sem kellett 
volna odamennie, és akkor nem tett volna szert erre a súlyos sebesü-
lésre,  nem esett  volna  ilyen súlyos  betegségbe,  és  annak  rendje  és 
módja szerint egészségesen élhetne. Nem tudta, hogy ki lőtt rá, és úgy 
tűnt, hogy senki sem emlékezett az eseményre.

És bár még mindig a katolikusokat tette felelőssé azért az áldat-
lan állapotért, amiben szenvedett, és az édesanyja és a felesége is arra 
bátorította, hogy bosszút álljon rajtuk, már számot kellett vetnie azzal 
a ténnyel, hogy sem a katolikusokon általában, sem pedig személy sze-
rint a féltestvérén, Kieranon, sem pedig Fortune-on nem tud elégtételt 
venni a történtekért. Bizony az is gyakran megfordult a fejében, hogy 
ha Fortune nem jött volna Ulsterbe, akkor az események nem vettek 
volna ilyen fordulatot. Végeredményben arra a következtetésre jutott, 
hogy mindenért ők a felelősek.

Senki nem látogatta meg Sir Williamet és a családját. A szolgák is 
csak  a  legszükségesebb  mértékig  tettek  eleget  a  feladataiknak.  Úgy 
tűnt, hogy a fiatalember hátralevő életét Mallow Courtban fogja leélni 
az édesanyjával és feleségével, az ők kétségkívül pallérozott, de egye-
düli társaságában. Sir William rákapott az italra, és mindent felhajtott, 
ami csak a keze ügyébe került, hogy a fájdalmát csillapítsa, illetve hogy 
elűzze az unalmát.
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Maguire’s Fordban a kis Autumn Leslie, aki mindenszentekkor és 
az ősi kelta törzsi ünnepen, a  Samhein napján látta meg a napvilágot, 
szépen növekedett. Jasmine egészen bizonyos volt benne, hogy ez a 
kislány lesz az ő utolsó gyermeke, és így nagy odaadással sürgölődött-
forgolódott körülötte, olyannyira, hogy még szoptatós dajkát sem foga-
dott mellé, hanem maga táplálta a kis porontyot.

– Olyan édes ez a csöppség – sóhajtott fel Fortune. – Bárcsak ne-
kem is ilyen gyönyörű kislányom lenne majd egy napon. De tisztában 
vagyok vele, hogy ez most számomra nem a legalkalmasabb idő.

– Ha Kieran elmegy egyedül az Újvilágba – javasolta neki Jasmine 
–, talán az lenne a legjobb, ha teherbe esnél és gyermeket szülnél. Ak-
kor  ott  lehetnék melletted,  amikor  a  gyermeked megszületik.  Aztán 
amikor már biztonsággal  csatlakozhatsz  a férjedhez, és a gyermek is 
elég erős, akkor elutazhatsz vele te is, de várj mindezzel addig, amíg el  
nem megyünk Angliába.

Fortune újra  felsóhajtott.  Olyan  életet  akart  élni  ő  is,  mint  az 
édesanyja vagy a nővére, India. Otthont, férjet, gyermekeket és békét 
akart magának. Miért nem adatik meg neki mindez? Fortune azonban 
nagyon jól tudta a választ erre a kérdésre. Egy olyan férfihoz ment fele-
ségül, akinek a hite miatt nem volt maradása ezen a vidéken. El kell 
utazniuk innen, és egy másik helyen új életet kell kezdeniük, ahol nem 
taszítják ki az emberek maguk közül a hite miatt. De vajon mikor kerül 
minderre sor? Miért kell ehhez olyan sok idő? Szorosan magához ölelte 
a kishúgát, és csodálta, hogy milyen tökéletes kis teremtés volt a kis-
lány. Sötét haja lassan aranyszín ragyogást vett fel, és a szeme zöldes 
árnyalatot  kapott.  Még csak két hónapos volt,  amikor Samuel Steen 
tiszteletes megkeresztelte. Ő és öccse, Adam voltak a keresztszülők.

Karácsony és vízkereszt is elmúlt már. Kemény telet éltek Magui-
re’s Fordban. A falu csöndes volt, Lisnaskea felől nem fenyegetett töb-
bé az erőszak veszélye. Az elmúlt október súlyos kegyetlenkedései, úgy 
tűnt,  lecsillapították  az embereket,  és senki  sem volt kapható újabb 
erőszakra.  Kieran legnagyobb örömére sok család döntött  úgy,  hogy 
vele és Fortune-nal tartanak az Újvilágba. Köztük volt Bruce Morgan is. 
Az emberek a veszély ellenére is inkább az új, békés élet lehetőségét 
látták abban, hogy elhagyják szülőföldjüket, és máshol próbáljanak sze-~ 276 ~



rencsét. Az idősek, természetesen, már nem akarták elhagyni Ulstert. 
Eddig is  túlélték a veszélyeket,  és úgy döntöttek,  hogy ők már nem 
utaznak el a fiatalokkal.

Január után február következett, és február után pedig eljött a 
tavasz. Márciusban kizöldültek a mezők, és az újszülött bárányok, ame-
lyek ekkor még csak egy hónaposak voltak,  fehér, finom gyapjaikkal 
tarkították a vidéket. A herceg azt tervezte, hogy hamarosan elhagyják 
Maguire’s Fordot, és elutaznak Skóciába. Május tizenötödikén akarták 
elhagyni a vidéket, egy nappal azután, hogy Adam Leslie betölti tizen-
ötödik évét. A két Leslie fiú igen jól érezte magát Maguire’s Fordban. 
Steen tiszteletes volt a nevelőjük és tanáruk. A király rendeletére vár-
tak, és a család csak annak megérkezte után akart elmenni Skóciába. 
Jasmine újrarajzolta a határokat, kétfelé osztva a birtokot a két fiú kö-
zött. Mire Duncan négy év múlva betölti a tizenhatodik életévét, akkor-
ra felépül az ő háza is. A fiú már ki is választotta azt a telekrészt, ahol a  
ház állni fog.

Eltelt  március,  aztán  pedig  április  következett.  Április  közepén 
megérkezett a király parancsa, amely Maguire’s Fordot Lady Jasmine 
Leslie, Glenkirk hercegnőjének tulajdonából a két fiának, Adam és Dun-
can Leslie-nek a birtokába helyezte. Mindkét fiú főnemesi rangot ka-
pott a királytól, mert az apjuk herceg volt. Adam Erne Rock főura, Dun-
can pedig Dinsmore bárója lett, címének neve a hegyoldalon húzódó 
erődítményre utalt.  A dokumentum másolatát nyilvánosan kifüggesz-
tették a falu főterén, Kieran pedig egy másolattal Mallow Courtba sie-
tett, hogy a mostohaanyját és a féltestvérét is értesítse a király dönté-
séről.

Jane Devers fáradtnak látszott, és keserűen üdvözölte a mosto-
hafiát.

– Azt mondták, hogy soha többé nem jössz ide – förmedt rá a 
férfira, amikor az betette a lábát a házba.

– Ez lesz az utolsó látogatásom Mallow Courtban, madame, ezt 
megígérhetem önnek. Hol van William? Vezessen elé, és hívja be a me-
nyét is.

Jane Devers a nappaliba vezette be a mostohafiát, ahol egy kipár-
názott széken ült William. ~ 277 ~



– Kieran! – William hangja csaknem szívélyes volt, amint az öcs-
csét üdvözölte.

– Sajnálom, hogy bejelentés nélkül zavarlak, Willy – mondta Kie-
ran –, de attól tartottam, hogy ha előre bejelentem az érkezésemet, 
akkor nem is fogadsz engem. Elhoztam neked a király rendelkezését 
Maguire’s Forddal kapcsolatban. – Azzal átnyújtotta a dokumentumot 
az öccsének. – A hivatalos irat nyilvánvalóvá teszi, hogy a birtok tulaj-
donjogát a két Leslie fiú között osztja meg, mégpedig azonos mérték-
ben Adam és Duncan Leslie között, akik ettől fogva az arisztokráciához 
tartoznak, és kijár nekik a Sir Adam és a Sir Duncan megszólítás. Többé 
nem férhet kétség Erne Rock és a hozzá tartozó földbirtok tulajdonlá-
sát illetően. Azt két protestáns úr örökli, akiknek a nevelője Steen tisz-
teletes.

– De Maguire még ott van – elégedetlenkedett William –, igazam 
van? – A hangja csupa keserűség volt.

– Igen, és haláláig ott is marad – válaszolta Kieran.  –  Nem okoz 
semmilyen zavart, sem viszályt nem kelt senki közt, ráadásul kitűnően 
ért a lovakhoz, Willy. Mindenképpen szükség van rá.

– Maguire katolikus – hangzott a konok válasz.
– De a főurai nem. Willy, eszedbe se jusson ujjat húzni a Glenkirk 

fiúkkal. Skócia nincs messze ide, és James Leslie könnyen végezhet ve-
led.

– Jobb lenne,  ha meghalnék – válaszolta keserűen William De-
vers. – Semmit sem érzek derékon alul, Kieran, egyetlen tagomat sem. 
Az orvos azt mondta, hogy az az egyetlen utódom lesz, akit Emily Anne 
hamarosan megszül. Mi lesz, ha nem fiú születik? Egész nap csak ülök 
itt, és nincs más társaságom, csak az anyám és a feleségem. A vidámsá-
guk és a nemes törődésük megbetegít engem. Az orvos azt is mondta, 
hogy soha többé nem használhatom a lábaimat, és nem nyerem vissza 
a  férfiasságomat  sem.  Viszont  egyébként  olyan  egészséges  vagyok, 
akár egy ló, úgyhogy hosszú és keserves élet elé nézek. Hogy tetszik ez 
neked, bátyám? Lehet, hogy még téged is túléllek!

– Sajnálom, William, de az az igazság, hogy csakis magadat hibáz-
tathatod mindezért. A lisnaskeai protestánsok egy időben örömmel kö-
vettek téged, az édesanyádat és a néhai Dundas tiszteletest, aki a lán-~ 278 ~



gok martaléka lett,  de azután elhagytak téged. Ha meglátnak,  akkor 
eszükbe jut, hogy mit tettek a saját szomszédaikkal csupán azért, mert 
katolikusok voltak. Ahányszor csak rád pillantanak, eszükbe villan, hogy 
mit tettél a féltestvéreddel, a kis Aine Fitzgeralddal. Igazán sajnálom, 
ami  veled történt.  És  mégsem segíthetek  rajtad,  mert  pontosan azt 
kaptad, amit érdemelsz.

– Ezek  szerint  megsiratod  a  lánytestvéreidet,  de  nem  hullatsz 
egyetlen könnycseppet sem a fivéredért? – mondta fogcsikorgatva Wil-
liam. – Örülök, hogy apánk meghalt, különben azt is meg kellett volna 
érnem, hogy neked adja a birtokát, te fattyú.

– Nem tartok rá igényt, Willy.  Ulster nagyon sok szomorúságot 
okozott  nekem. Nem érzem, hogy ide tartoznék.  Legyen csak a tiéd 
Mallow Court, és az örököseidé, kisöcsém.

– Akkor pedig mit akarsz? – toppant be a szobába Jane Devers és 
a menye, a hang azonban Emily Anne-é volt. Már igen előrehaladott 
terhes volt,  és Kieran azon gondolkodott,  hogy vajon fiút  vagy lányt 
fog-e  szülni,  és  hogy  még egyáltalán  meg fogja-e  tudni.  A  gyermek 
azonban már nagyon hamarosan meg fog születni – gondolta.

– Jó napot, asszonyom! – mondta kedvesen Kieran, és fejet haj-
tott előtte. – Elhoztam a királyi pátens egyik másolatát, amely megpe-
csételi Maguire’s Ford sorsát, és így ön is meggyőződhet róla, hogy a 
birtok az anyósom tulajdonából törvényesen és hivatalosan is a két fia-
talabb Leslie fiú kezére jutott. – Kieran kivette a dokumentumot Willy 
kezéből, és odaadta Emily Anne-nek és Lady Jane-nek. – Ha gondosan 
végigolvasták, akkor kérem vissza a király rendeletét. Egyben búcsúzni 
is jöttem. A feleségem, a Leslie-k és én Skóciába megyünk május köze-
pén. Nem valószínű, hogy valaha visszatérek Ulsterbe.

A  két  asszony  figyelmesen  áttanulmányozta  a  királyi  pátenst, 
majd visszaadták Kierannak.

– Lady Jasmine az igazat mondta, amikor bejelentette, hogy a két 
legkisebb fia között fogja felosztani a birtokot, Maguire’s Fordot – álla-
pította meg Jane Devers meglepetten.

– Nem – válaszolta Kieran –, nem hazudott. – Azután pedig, mivel 
már nem volt több mondanivalója egyiküknek sem, kezet csókolt a két 
asszonynak, és kezet fogott vonakodó bátyjával is, majd örökre elhagy-~ 279 ~



ta a gyermekkori otthonát. A hegy tetejéről még egyszer utoljára visz-
szanézett. Tudta, hogy soha nem fogja ezt a helyet újra látni az életé-
ben.

Április végén Kierannak meghozták a hírt, hogy a sógornője kislánynak 
adott életet, akit Emily Jane-nek kereszteltek. A gyermek egészséges 
volt, és az édesanyja igen bátran viselte a szüléssel kapcsolatos fájdal-
makat. Kieran Devers az unokahúgának – akit nem állt szándékában so-
sem meglátogatni  –  egy ezüstkanalat  és  -csészét  küldött  ajándékba. 
Már hónapokkal korábban megrendelte, de csak a legutóbbi napokban 
kapta meg.

– Szegény William – sajnálkozott Fortune. – De végre gyermeke 
született. Nem gondolja, sir, hogy nekünk is gondolnunk kellene a csa-
ládalapításra? Egy kicsit többet kellene gondolnunk rá, és tennünk is 
kellene valamit érte. Az utóbbi hetekben legnagyobb sajnálatomra tel-
jesen elhanyagolt engem.

Fortune éppen tisztálkodott, és egy nagy tölgyfa kádban feküdt a 
kandalló mellett.  A kád minden helyet elfoglalt, amit az ágy megha-
gyott a csöppnyi szobában.

Kieran felnevetett, gyorsan megszabadult a ruhájától, és bemá-
szott a kádba Fortune mellé. Szeme csordultig volt vággyal.

– Most én akarok több gyönyört élvezni, Fortune –  mondta Kie-
ran.

A férfi Fortune fölé térdelt, és férfiasságát a fiatalasszony kezébe 
adta, és az ajkához dörzsölte. Előre-hátra mozgatta, Fortune pedig ki-
csiny nyelvével cirógatta. Majd befogadta a szájába. – Igen, ez az, ki-
csim – bátorította a férfi az asszonyt, miközben a vágy mindinkább a 
hatalmába kerítette. Az asszony nem tiltakozott egy csöppet sem, ami-
kor a férfi a kedvét lelte a szerelemnek ebben a módjában, hanem mé-
lyet sóhajtott, és előbb gyengédebben, majd erősebben vette munká-
ba a férfi erejét.

– Ah, Fortune, ez csodálatos! – A férfi hímvesszője egyre kemé-
nyebb lett, majd megszabadult a terhétől.

Fortune szinte reszketett a felkorbácsolt vágyakozástól. Amit ez-
úttal csináltak, az teljesen új és szokatlan volt számára. Kíváncsi volt ~ 280 ~



arra, hogy a férfi is hasonló gyönyört tud-e szerezni asszonyának ezen 
a módon. Melle megfeszült a vágytól, és megkeményedett. A lába kö-
zött meleget és izgatottságot érzett. Felsóhajtott, amikor a férje a lábát 
a vállára tette, és hasonló módon juttatta szerelmi örömhöz.

– Ohh, igeeeeen! – kapkodott levegő után, bátorítva a férjét. – 
Kérlek, még! Ne hagyd abba!

Az asszony méz- és pézsmaillatot árasztott. Ékszere kiemelkedett 
és pattanásig feszült. A férje nyelvével simogatta, kedvét kereste, kita-
pogatta a legérzékenyebb pontját. Aztán megvárta, amíg az asszonyt 
elérte az első gyönyörhullám, és akkor az újra peckesen álló férfiassá-
gával behatolt az asszony legtitkosabb zugába. Előre és hátra mozgott 
a rejtett kertben, és közben azt suttogta Fortune fülébe:

– Én édes kis asszonyom! Te kis kéjenc! – Majd gyorsabbra vette 
a  tempót,  és  egyre  hevesebben mozgott  előre-hátra.  –  Szeretlek!  – 
mondta a feleségének, és hevesen csókolgatni kezdte.

Kissé kiharapta az asszony száját,  de Fortune egy cseppet sem 
bánta. Páratlan gyönyörben volt részük ez alatt az együttlét alatt. For-
tune még sosem érzett ilyet.

– Nem is gondoltam volna, hogy ilyen kéjsóvár vagy, drága fér-
jem! – mondta Fortune. – Csak abban reménykedem, hogy az évek fo-
lyamán nem fogsz  megváltozni,  és mestere  maradsz a  szerelemnek. 
Ah! Ahh! Ahhhhh! – A gyönyör mind magasabbra hágott mindkettőjük 
testében, szinte remegtek a gyönyörűségtől és a szerelmi mámortól. – 
Szeretlek, drágám! Annyira szeretlek! – mondta a férjének Fortune, mi-
közben újra a fellegekbe juttatta őt a férfi.

Arra eszméltek fel, hogy az alkony lassan leszállt, és aranyos ra-
gyogással töltötte be a szobát. Közben azonban kialudt a tűz a kandal-
lóban, és már csak a tölgyfa kád vize melegítette őket. Fortune meg-
borzongott, aztán újra végigfutott rajta a hideg. A férje lágyan a karjá-
ba vette és letette az ágyra, majd a kádat megkerülve odament a tűz-
höz. Alig fért hozzá, olyan kis helyet hagyott a kád. Letérdelt, és a para-
zsat  megpróbálta  újra  lángra  gyújtani,  de  mindhiába  próbálkozott, 
mert már hamuvá hullott szét a nem is olyan rég még lobogó lánggal 
égő szén.
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– A kutyafáját! – most már ő is fázni kezdett. – Még a végén ösz-
szeszedek egy jó kis náthát.

– Biztos én is megfáztam – panaszolta Fortune. – Be tudsz gyújta-
ni a kandallóba?

– Le kell mennem a hallba, hogy felhozzak néhány izzó széndara-
bot, mert ezekkel már semmit sem lehet kezdeni. – Majd másodszor és 
harmadszor is végigfutott rajta a hideg. Fortune nem tudta megállni 
szó nélkül. Hangosan felnevetett, és kissé bosszantó, oktató modorban 
a következőket mondta a férjének:

– Látod, milyen jó leckét kaptál, Kieran? Ne szeretkezz vizesen, és 
ne feküdj  nedves,  nyirkos ágyba egy tavaszi,  fázós alkonyon.  Azt hi-
szem, az lesz a legjobb, ha most magunkra kapunk valamit, és leme-
gyünk a hallba, hogy átmelegedjünk. Majd a szolgáknak gondja lesz a 
szobára, bízzuk rájuk a kádat is. Nekem azonban most egy kis zabkását 
kell ennem, s hozzá jó forró almabort innom.

– Én is veled tartok – mondta a férje. Majd huncutul rákacsintott 
a feleségére: – Csodálatos estét töltöttünk együtt, én gyönyörű és tü-
zes természetű feleségem, igaz?

Fortune tiszta szívéből és boldogan nevetett a férjére.

Az április hamar elszaladt, és az ulsteri kivándorlókat egyre sürgette az 
idő. Kieran összegyűjtötte maga köré azokat a katolikus családokat, és 
persze egyedülálló asszonyokat és férfiakat is, akik vele akartak tartani 
az új honalapításra az Újvilágba. Tizennégy embere volt. A legtöbbjük 
farmer, de Bruce Morgan az apja mesterségét folytatta tovább, és kitű-
nő patkolókovács lett. Volt még közöttük rézműves, tímár, cipész, két 
takács, két halász és egy asszony, aki értett a gyógyításhoz.

Ezt az asszonyt Happeth Jonesnak hívták, és Enniskillenből érke-
zett. Elűzték a falujából a protestáns szomszédai, akik azzal gyanúsítot-
ták  meg,  hogy  boszorkány.  Mielőtt  még komolyra fordultak volna  a 
dolgok,  Mistress Jones összepakolt  és elmenekült  Maguire’s  Fordba. 
Jones asszony  nem vallott  színt  vallási  kérdésekben,  de azt  hallotta, 
hogy Maguire’s Fordban sokkal türelmesebbek az emberek, mint Ulster 
más részén, így aztán úgy döntött, hogy itt telepszik le.
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– Boszorkánysággal foglalatoskodik? – kérdezte minden kertelés 
nélkül Kieran.

– Természetesen nem – válaszolta méltatlankodva Jones asszony.
Nagydarab asszonyság volt, kerek, kedves képpel, sötét hajjal és 

rózsás orcával. Kék szeme fényesen csillogott, miközben Kierannal be-
szélgetett.

– Akik üldözőbe veszik az embert, mindig boszorkányságnak titu-
lálják azt, amit ők nem értenek meg, vagy nem tudnak megcsinálni. Jó-
magam orvos vagyok, az apám tanította meg nekem a mesterség forté-
lyait. Gyógyító asszony vagyok, aki örökölte az édesanyja varázslatos 
erejű érintését is. Bizony, én is rendelkezem vele. A sikereim növekvő 
féltékenységet keltettek Enniskillenben. Abban a városban két orvos is 
volt, ráadásul még egy sebész is tevékenykedett ott.  Ők voltak azok, 
akik megvádoltak engem, és rossz híremet keltették. Nemcsak jobb or-
vos voltam náluk, de ráadásul még nő is vagyok, márpedig tudjuk, hogy 
a legtöbb ember szerint a nők csak a gyermekszülésre és a háztartás 
vezetésére jók – hunyorított az asszonyság Kieranra.

– Van férje?
– Nem  volt  nekem  időm  a  férjhez  menéssel  foglalatoskodni  – 

hangzott a rátarti válasz.
– A Jones név nem cseng ismerősen Ulsterben – jegyezte meg a 

férfi.
– A szüleim Angleseyből jöttek – válaszolta az asszony. – A nagy-

apám a Beaumaris családnál volt orvos. Az édesanyám rokonságában 
kereskedők voltak a legnagyobb számban, akik Írországgal üzleteltek. 
Mivel Jones nagyapámnak két fia született, és mind a ketten az édesap-
juk nyomdokaiba léptek, apámnak nem volt más választása,  mivel  ő 
volt a fiatalabb, mint hogy elhagyja Angleseyt, és egy olyan helyet ke-
ressen magának, ahol praktizálhat, mert szükség van a tudására. Angle-
sey egy kis porfészek, az emberek szegények, és egy orvos több mint 
sok volt a számukra. Én voltam a szüleim egyedüli gyermeke, és még 
csak apró poronty voltam, amikor eljöttünk Enniskillenbe – magyarázta 
az asszony

– Nem lesz könnyű dolga az Újvilágban sem, Mistress Jones – fi-
gyelmeztette az asszonyságot Kieran. – Van valakije, aki elkíséri önt?~ 283 ~



– Itt van az én kis Taffym – mondta csendesen Jones asszony. – 
Neki is része volt abban, hogy boszorkánysággal vádoltak meg engem.

– Miért?
– Sajnos törpe és néma szegény,  de nagyon eszes, és mindent 

megért, amit mondanak neki. Az anyja eldobta magától, amikor látta, 
hogy milyen lesz. Én neveltem fel őt, mintha csak a saját gyermekem 
lenne. Ő segít nekem a gyógyításban, és ő a patikusom. Nem csúnya, 
csak aprócska a lelkem. Aztán van néhány kutyám is. Bizonyos okoknál 
fogva nem tarthatok macskát – nevetett az asszony.

Kieran is jót derült a beszámoló csattanóján, és tudta, hogy For-
tune tetszését is el fogja nyerni Jones asszony.

– Bizonyos dolgokat magával kell hoznia – mondta a férfi. – Van 
elég pénze rá, hogy megvásárolja őket? Segítünk önnek, ha mégsem 
így lenne. Az ön tudása és az asszistenséé értékes a számunkra.

– Mikor indulnak? – kérdezte az asszony.
– A feleségem és én Skóciába megyünk, azután pedig Angliában 

töltünk egy kevés időt – sorolta Kieran. – Még be kell hogy mutassanak 
Lord Baltimore-nak, aki az expedíció vezetője, és meg kell győznünk őt, 
hogy magunkkal vigyen bennünket. Addig az embereim itt maradnak 
Ulsterben, amíg nem küldök értük. Lehet, hogy még ezen a nyáron el-
indulunk, de az is lehet, hogy csak a következő évben kerül rá sor. Van-
nak hajóink,  és azokkal  fogjuk innen elszállítani  az  embereket.  Nem 
szükséges Angliába jönniük – fejezte be Kieran. – Aztán majd lovakat is 
viszünk magunkkal.

Adam Leslie május tizennegyedikén töltötte be a tizenötödik életévét. 
Olyan magas volt már, mint az apja, és alig várta, hogy a maga ura le-
gyen. Jasmine félrevonta a nagyobbik Leslie fiút.

– Mindenáron meg kell őriznetek a békét itt – okította az anya a 
fiát. – Nem engedheted meg, hogy bárkit is üldözzenek a hite miatt, le-
gyen az akár katolikus, akár protestáns. Biztosan lesznek majd, akik el-
jönnek hozzád és arra kérnek, hogy az ő pártjukat fogd, Adam, de te ne  
hallgass a pártütő szavukra. Egyik felekezet sem jobb a másiknál, le-
gyen bárki is, aki az ellenkezőjét állítja. Szent Augustine mondja, hogy 
„Szeresd az Istent, és bármit megtehetsz”. Ezt tanácsolom én is neked, ~ 284 ~



fiam.  Remélem,  majd úgy egy év múlva elmész a  Trinity  College-ba 
Dublinba, és magadba szívsz minden tudást, amit lehet. Ameddig pedig 
itt van Rory Maguire, kielégítheted az efféle tudásvágyadat is kedved-
re.

– Már éppen eleget tanultam, anyám – mondta a fiú tudáléko-
san. – Inkább Duncan az, aki szereti bújni a könyveket. Tudok írni és ol-
vasni, és a könyveléshez is értek. Beszélek franciául és olaszul, bár még 
nem látom világosan, hogy ez majd később mire is lesz majd jó. Most 
már inkább azt szeretném megtanulni  Maguire-től, hogy hogyan kell 
irányítani a birtokot, és hogyan kell lovakat tenyészteni. Kérlek, egyszer 
s mindenkorra oldjál fel Samuel Steen jószívű, ámbátor kissé unalmas 
tanórái alól.

Az édesanyja elnevette magát, és megborzolta a fia haját.
– Rendben van, Adam, immáron teljesül a kérésed, szabad vagy. 

Gyanítom, hogy téged az üzleti élet és a birtok ügyeinek intézése job-
ban érdekel, de így is van rendjén, mert a te vállaidra nehezedik majd 
Maguire’s Ford ügyeinek intézése.

– Duncanre is nekem kell majd vigyáznom? – kérdezte a fiú.
Jasmine gondolataiba merült egy kevés időre. Ami igaz, az igaz. 

Duncan Leslie még csak tizenkét éves, és ami azt illeti, egy kissé vere-
kedős. Jasmine nem látta biztos kezekben a heves természetű kisebbik 
fiát a szelíd Steen tiszteletes védőszárnyai alatt. Mr. Steen könnyen be-
folyásolható, és végül is mindig a csendet és a békét keresi.

– Cullen Butler fogja az öcsédet szemmel tartani – mondta végül 
Jasmine a nagyobbik fiának. – És ha még ez is kevés lenne, ott van Rory 
Maguire is.  Nem kell  több felelősséget magadra  venned,  fiam, mint 
amiben megállapodtunk  –  zárta le a beszélgetést a maga részéről az 
asszony

– Ha mégis villongások lennének, vagy bármilyen összeütközésre 
kerülne sor, akkor lesznek olyanok, akik nem nézik majd jó szemmel, 
hogy  két  katolikus  neveli  a  kisebbik  fiadat,  anyám  –  észrevételezte 
Adam. – Akkor mit tegyünk?

– Akkor a végső szót a legnagyobb hatalommal rendelkező sze-
mély, az apád mondja ki. Duncan semmilyen fontos kérdésben ne hoz-
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zon addig döntést, míg az apját meg nem kérdezi, aki nem is lesz olyan 
messze tőletek Skóciában – válaszolta Jasmine.

Adam Leslie megköszörülte a torkát.
– Neked aztán csavaros észjárásod van, anyám.
Rory Maguire figyelte, amint az anyja kioktatta a fiát. Vajon látja-

e még valaha a szeretett asszonyt? – morfondírozott magában. És a lá-
nyukat? Most már Fortune-t féltette jobban. Az Újvilágot egy hatalmas 
óceán választja el tőlük, és ő nem volt olyan bátor, hogy nekivágjon az 
útnak. A lánya viszont a legjobb géneket örökölte mind a kelta őseitől, 
mind pedig a Mughal családtól. És mennyire szerette Kieran Deverst! A 
férfi mosolygott magában. Mindazt a tüzet és szenvedélyt, ami meg-
volt az anyjában, Fortune is örökölte. És már alig várta, hogy a kalandos 
utazásba kezdjen azzal a férfival, akit nagyon szeret.

De hiszen alig ismerem őt, vélekedett magában. Es ő még kevés-
bé ismer engem. A saját lányom. Ez az én titkom, amit magammal vi-
szek a sírba. Majd csak akkor tudod meg az igazságot, amikor a menny-
országban találkozunk, Fortune Mary, de addig is nagyon fogsz nekem 
hiányozni. Ez az év volt a legszebb időszak az életemben, mert te ide-
jöttél, és láthattalak, és együtt lehettem veled, bár te mit sem sejtettél. 
Egyszer régen elbúcsúztam az anyádtól, és sírtam, miközben azt mond-
tam magamban, hogy egy férfinak nem szabad könnyeket hullatnia. És 
most ugyanúgy sír a lelkem, kislányom, de legalább tudom, hogy szere-
tet vesz körül. Nemcsak az anyádé és James Leslie-é, de azé a szilaj uls-
teri férfié is, akihez feleségül mentél, Fortune Mary Devers. És a szere-
tetem veled marad, lányom. Örökké a teljes szívemből foglak szeretni 
téged, ahogy az anyádat is oly sok éve szeretem már.

Az utolsó dolog, amit el kellett még intézni, mielőtt elutaztak vol-
na Maguire’s Fordból, az Rois és Kevin Hennessy házasságkötése volt. 
A fiatal párt a vár kis kőkápolnájában adták össze indulásuk reggelén. A 
fiatal párt mint Fortune és Kieran személyes szolgálóit vitték magukkal, 
noha előrebocsátották, hogy amikor az Újvilágba érkeznek, akkor Kevin 
feladata a lovakkal való foglalatoskodás lesz, amelyeket szintén maguk-
kal akartak vinni hajójukon. Kevin szülei már régen meghaltak, ez a kö-
rülmény is segített eldönteni a fiatalembernek, hogy elhagyja a szülőfa-
luját. Rois szülei és nagyszülei jelen voltak a gyermekkora óta dédelge-~ 286 ~



tett nagylány esküvőjén. Michael Duffy szeméből szivárogtak a köny-
nyek, amikor tanúja volt lánya kézfogójának, az édesanyja, Bride azon-
ban hangosan felzokogott,  amikor  az  unokája  kimondta  a  boldogító 
igent. Mindenki tudta, hogy Bride nemcsak az esküvő miatt sír, hanem 
azért is, mert már valószínűleg sohasem láthatja viszont a legfiatalabb 
unokáját,  és köztudomású volt az is, hogy Bride valamennyi unokája 
közül Rois-t kedvelte a legjobban.

A hallban a menyasszonyt és a vőlegényt annak rendje és módja 
szerint felköszöntötték, és elmondták nekik szerencsekívánataikat. Az-
tán eljött a búcsúzás ideje, hogy elmenjenek Maguire’s Fordból. Jasmi-
ne elbúcsúzott a két fiától, és megígérte nekik, hogy egy vagy két éven 
belül visszatér hozzájuk. Ez a hír sok barátját megörvendeztette, mert 
bizony mindenki  azt  gondolta,  hogy soha többé nem látják Glenkirk 
hercegnőjét, ha egyszer elhagyja őket.

– Nem – nevetett Jasmine. – Személyesen is meg kell győződnöm 
arról, hogy ez a két fiatalember valóban azt teszi, amit kell. És aztán 
nem is olyan sokára feleséget kell találnom nekik, igazam van, fiaim? Ez 
az idősebbik – és ekkor a hercegnő kissé összeborzolta a nagyobbik fia,  
Adam haját – már igencsak érdeklődik a lányok iránt. Azt hitted, nem 
veszem észre? – kérdezte évődve az édesanyja. – Ha arra kerül a sor, 
bizony minden csínytevésetekről tudni fogok Skóciában, drága fiaim. – 
Azután magához ölelte a gyermekeit, majd Roryhoz fordult.

– Csak  mindent  úgy  tegyen,  ahogy  eddig  is,  öreg  barátom  – 
mondta neki az asszony. – Nem bántam meg azt a napot, amikor a bi-
zalmamba fogadtam önt, Rory Maguire. Köszönettel  tartozom önnek 
mindazért, amit tett, és mindazért, amit tenni fog. Vissza fogok jönni, 
megígérem.  –  Aztán Maguire legnagyobb meglepetésére a hercegnő 
előrehajolt, és a férfi mindkét arcát megcsókolta. – Azt hiszem, így kell 
elbúcsúznunk, igazam van? – kérdezte a piruló intézőtől. Aztán meg-
paskolta az arcát: – Viszontlátásra, Rory, hamarosan visszajövök.

– Olyan piros vagy, akár a répa, Rory Maguire – mondta Fortune 
nevetve, és átkarolta az idős férfit, majd magához ölelte, és megcsókol-
ta az arcát.  –  Mama egy kis meglepetéssel szolgált, igaz? De én nem. 
Szeretném, ha tudnád, drága keresztapám, hogy nagyon szeretlek és 
tisztellek téged. Nagyon fogsz nekem hiányozni, Rory. Biztos vagy ben-~ 287 ~



ne, hogy nem akarsz velünk jönni az Újvilágba? Pedig micsoda csodála-
tos lovakat nevelhetnél ott fel! Mert lovakat is viszünk magunkkal a re-
mek tenyészetedből. Ulster olyan szomorú hely, és attól tartok, hogy 
csak még szomorúbb lesz.

Rory szorosan a karjában tartotta Fortune-t, egy pillanatig csupán 
magához ölelhette a saját lányát. Aztán azt mondta:

– Nem hagyom el Maguire’s Ford népét. Ha nem mentem el ak-
kor,  amikor  az  apám  távozott  a  hercegekkel  és  a  családjával,  akkor 
most sem bírhat távozásra semmi, lányom. De azért nagyon köszönöm, 
hogy magaddal hívtál.  –  Most ő csókolta meg a lányát. – Remek férfi 
karján hagyod el ezt a vidéket, Fortune, és ez az, amiért idejöttél, igaz? 
– Pár lépést visszalépett, és rámosolygott az elragadóan szép lányára: – 
Menj Isten hírével, és élj mindig biztonságban és békében – búcsúzott 
a férfi. – Ha küldenél néhanap levelet nekem, nagyon megörvendeztet-
nél vele, és válaszolnék is rá. – Majd végső búcsúképpen megcsókolta a 
lánya homlokát.

Fortune  nagyon  elszomorodott,  a  szeme megtelt  könnyel.  Egy 
pillanatra az intéző szemébe nézett, és látta, hogy annak is bepáráso-
dott a tekintete.

– Ó, Rory, úgy fogsz hiányozni nekem! És igenis, fogok írni neked. 
Ígérem! – mondta csaknem sírva.

– Kieran Devers, gyere ide a feleséged mellé, és vigyázz rá, mert 
még utóbb teljesen átáztatja a zekémet a könnyeivel – mondta rekedt 
hangon Rory, és átengedte Fortune-t a férjének.

Kieran Devers védelmezően átkarolta Fortune-t, míg a másik ke-
zével Maguire kezét fogta:

– Viszontlátásra, Rory Maguire! Ön tudja, hogy mi az én kérésem 
önhöz, biztos vagyok benne.

Maguire bólintott.
– Ó,  igen,  fiam. Gondját  viselem a síroknak,  efelől  nyugodt  le-

hetsz. Erre meg is esküszöm, ha kell – és búcsúzóul megrázta a fiatal-
ember kezét.

Ezután James Leslie lépett oda Rory Maguire-hez, hogy búcsút 
mondjon neki:
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– Kísérje figyelemmel a fiúk fejlődését, és gondja legyen rájuk – 
mondta a herceg. – Biztos vagyok benne, hogy mindent megtanít majd 
Adamnak, amire csak szüksége lehet, Maguire.

– Így lesz – mondta Rory, ahogy azt a herceg elvárta tőle.
Bride Duffy, aki még mindig sírt, valamennyiüket megölelte. Fer-

gus Duffy velük tartott, ő hajtotta a lovas kocsit, amely a tengerpart fe-
lé veszi majd az útját, ahol hajó vár a távozókra.

Jasmine pár szót váltott még a cousinjával, Cullen Butlerral is.
– Őrködjön éberen, Cullen. Nem akarok mártírokat a birtokon, és 

nem akarom, hogy a lelkiismeretemet újabb viszálykodás terhelje – fo-
galmazta  meg  a  jövőre  vonatkozó  elképzeléseit  Jasmine.  –  Nagyon 
megkedveltem ezt a vidéket,  és nem akarom, hogy anyám szelleme 
szemrehányást tegyen nekem.

– Mindig azon igyekeztem, hogy fenntartsam itt a békét  –  vála-
szolta a férfi.

– Változnak az idők, Cullen, bizony még a világnak ezen a pontján 
is, és még az alatt az idő alatt is sok változás történt, hogy én itt vol-
tam. A harcos protestánsok minden nappal egyre hangosabban hallat-
ják a hangjukat. Anglia irányítja Írországot, és Angliában a király maga 
is harcolni kényszerül a puritánokkal, hogy fenntarthassa a rendet. Na-
gyon óvatosan kell eljárnia, mert a felesége protestáns, és el akarja ke-
rülni annak a látszatát, hogy a francia katolikus feleség túlságosan nagy 
befolyással van rá. Nem könnyű időket élünk, és nem is tűnik úgy, hogy 
könnyebb idők jönnének ránk. Az előrelátás egy pap esetében minden-
képpen hasznos dolog lehet.

– Az Isten vigyáz majd rám – válaszolta a férfi csendesen.
– Azt mondja a szállóige, hogy segíts magadon, s az Isten is meg-

segít – mondta Jasmine, mosollyal  a szája szögletében. – Ügyeljen a 
gyermekeimre, és ha bárki megkötné a kezét, emlékezzen, hogy bármi-
lyen ügyben a legmagasabb hatóságot és a döntő szót Glenkirk hercege 
képviseli, illetve mondja ki, legyen az bármi, ami a fiaimat illeti, Cullen.

A pap kezet csókolt a hercegnőnek.
– Isten áldja, cousin – búcsúzott a férfi. – Most pedig az lesz a 

legjobb, ha indul, mert a végén még itt marad.
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A Leslie és a Devers család elindult a tengerpart felé. A nagy szál-
lítmány Fortune ruháival  csak még nagyobb lett,  mint  a  jövetelekor 
volt, és már egy nappal korábban elindult, hogy súlyos terhével idejé-
ben célhoz érjen. Egy utazókocsi tartott velük, de csak a csomagokat 
vitte, meg Rohánát és Adálit. A másik két szolga, akár az uraságok, szí-
vesebben ment lóháton, mint hogy a kocsin zötykölődjön. A visszafelé 
vezető úton elkerülték Appletonék tanyáját, amennyire csak lehetett, 
és pihenni inkább Tully asszony Arany Oroszlán fogadójánál álltak meg.

Amikor elérték a  tengerpartot,  a csomagokkal  megrakott  kocsi 
már  a  kikötőben  várt  rájuk,  és  éppen  bepakolták  a  ládákat  a  hajó 
gyomrába. Úgy tervezték, hogy először Skóciában kötnek ki. Nagy volt 
a sürgés-forgás a kocsi körül, úgyhogy a kapitány sem állhatta meg szó 
nélkül.

– Igaza volt, asszonyom, amikor azt mondta, hogy üresen álljon 
be a hajó a kikötőbe, de így legalább a kisasszony magával viheti mind-
azt a sok csomagot, amit magával hozott Ulsterbe. De amint látom, jó 
néhány darabra itt is szert tett még. Ha nem csal meg a szemem, több 
a csomag, mint volt a jövetelükkor – a kapitány jót derült a dolgon.

A hercegnő is elmosolyodott.
– Igen, én is úgy látom, hogy csak gyarapodott a lányom ruhatá-

ra, kapitány.
Az utazás rövid ideig tartott. Kieran Devers szíve dobbant egy na-

gyot, amikor távolodni látta szülőföldje partjait, de nem sajnálkozott. 
Helyesnek tartotta, hogy elhagyják Írországot, és már alig várta a kalan-
dos utazást. Egész életében nem hagyta el szülőföldjét, nem úgy, mint 
a felesége, akinek az utazás megszokott dolognak számított. Kíváncsi 
volt, vajon mi vár rájuk. És persze amiatt is izgult, hogy vajon Lord Balti-
more magával viszi-e őket. Remélte, hogy az apósától kellő segítségben 
részesül. És végül az is erősen foglalkoztatta, hogy vajon milyen élet vár 
rájuk az Újvilágban.

Kieran Devers Skócia partjait pásztázta tekintetével, miközben át-
karolta bájos felesége vállát. Az asszony rámosolygott a férjére.

– Minden rendben lesz,  Kieran, szerelmem. A szívem azt súgja, 
hogy nem kell félnünk. Az Újvilág az, ahová mi ketten valójában tarto-
zunk, te meg én. Az a föld lesz a tanúja a mi sikeres életünknek, és ~ 290 ~



higgy nekem, hogy csodálatos jövő vár ott majd ránk. Lord Baltimore 
magával visz bennünket. Hogyan is utasíthatna vissza?

– Még soha nem nehezedett rám ekkora felelősség, mint most, 
Fortune – vallotta meg őszintén Kieran. – Egész eddigi életemben csak 
magamért voltam felelős. Az apám házában éltem, békében és bizton-
ságban. Most már egészen más a helyzet. Nagyon szeretlek téged, de 
nincs helyünk a világban, ahová tartoznánk, és amelyet a magunkénak 
mondhatnánk. Nem félek, drágám, csak felelősséget érzek irántad, és 
aggódom érted, szerelmem.

– Nem kell aggódnod miattam, Kieran. Már mondtam neked az 
előbb, hogy a szívem legmélyéről  érzem, hogy helyes, amit  teszünk. 
Miénk  a  világ!  –  A  fiatalasszony  magabiztos  mosolya  meggyőzte  a 
férfit, és elűzte kétségeit.
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Tizennegyedik fejezet

George Calvert 1580-ban született  Yorkshire-ben,  egy jómódú vidéki 
úriember, Leonard Calvert és felesége, Alicia házasságából. Míg az apja 
protestáns volt,  és annak is  nevelkedett,  az  édesanyja  katolikus,  aki 
nem hivalkodott a hitével, de bántatlanul gyakorolhatta a vallását. Cal-
vert az oxfordi Trinity College-ban tanult.  Miután befejezte tanulmá-
nyait, áthajózott a kontinensre, ahogyan azt az ő társadalmi helyzeté-
ben levő társai is tették. A párizsi angol követségen a szerencse jóvoltá-
ból megismerkedett Sir Robert Cecillel, a királynő titkárával. Cecil meg-
kedvelte az okos, körültekintő, intelligens fiatalembert, és állást aján-
lott neki.

Tudor Erzsébet meghalt, és utána James Stuart került a trónra. 
Cecil  továbbra  is  megtartotta  a  pozícióját,  George Calvertet pedig a 
magántitkárává nevezte ki. Ekkorra Calvert már megnősült,  feleségül 
vette Anne Mynne-t, egy jó családból való, hertfordshire-i fiatal nőt. 
Calvert  elsőszülött  gyermekét,  a  fiát  Cecilnek  nevezte  el,  patrónusa 
iránti tisztelete jeléül. Azután több gyermekük is született még: három 
fiú és két lány.

Sir Robert Salisbury grófja lett, ami George Calvert számára is je-
lentős előrelépést jelentett. Amikor a király és a királynő 1605-ben Ox-
fordba jött, akkor Calvert a közé az öt férfi közé tartozott, akiket kine-
veztek az egyetem magisztereivé. A másik négy férfi igen magas neme-
si rangot töltött be. A király George Calvertet küldte hivatalos utakra Ír-
országba, mert megkedvelte Cecil magántitkárát, és komoly, megbízha-
tó embernek ismerte.

Amikor 1612-ben Cecil meghalt, a király megtartotta George Cal-
vertet a hivatalában, és öt évvel később lovaggá ütötte. Nem sokkal ez-
után Sir George Calvertből miniszter és a Királyi Államtanács tagja lett. 
A vidéki gentleman fia igen magasra vitte. Tekintettel arra, hogy mindig 
keményen dolgozott,  és szerény természetű volt,  csaknem mindenki 
kedvelte. Szinte hihetetlen, de nem volt ellensége az udvarban. Ahogy 
a férfit a szerencse a szárnyaira vette, egy nagy ház építését tervezték 
a yorkshire-i Kiplinben, ahol Calvert felnőtt. Csakhogy időközben Anne ~ 292 ~



meghalt,  amikor a hatodik gyermekét szülte. Ekkor George Calvert a 
katolikus vallásban keresett vigasztalást és megnyugvást. Titokban tar-
totta a hitét, tekintettel a szigorú törvényre, amelyet a vallás kérdésé-
ben hoztak.

Ekkor kérte meg James király, hogy vegyen részt egy hivatalos bi-
zottság  munkájában,  akik  egy kisebb embercsoport  felett  ítélkeztek, 
mert  megtagadták,  hogy csatlakozzanak  az  anglikán  egyházhoz.  Volt 
köztük katolikus és puritán is. Ekkor azonban George Calvert lelkiisme-
rete és magatartása összeütközésbe került. Úgy határozott, hogy elő-
ször a királlyal tárgyal, majd pedig nyilvánosan is bejelentette, hogy át-
tért a katolikus hitre. Ezzel egyidejűleg visszautasította a hivatalát, be-
leértve a miniszteri állást is. A király azonban nem mentette fel a hiva-
talából, hanem továbbra is megtartotta Calvertet a szolgálatában. Mi-
vel  olyan megbízható és becsületes embert, mint amilyen ő volt, bi-
zony nem találhatott volna egykönnyen.

James Stuart tiszteletre méltó és tisztességes ember volt, olyas-
valaki, aki megbecsülte azt a néhány barátját, aki körülvette őt. George 
Calvertben megbízott, mert tudta, hogy katolikus hite ellenére mindig 
is hű marad hozzá és az örököseihez. Barátját akár a Towerbe is küld-
hette volna, ehelyett azonban ír főurat csinált belőle, és neki adomá-
nyozta Longford tartományt. Emellett a király – mivel tudomása volt 
arról, hogy Calvert, azaz Lord Baltimore kolóniát akar alapítani – neki  
adományozott  az Újvilágban egy hatalmas földdarabot, Avalon-félszi-
getét Newfoundlandon.

A telepesek útra keltek, és Sir George is csatlakozott hozzájuk va-
lamivel később, új feleségével és gyermekeivel. Legnagyobb sajnálatára 
azonban Newfoundland nem volt valami barátságos hely. A tél október 
közepétől  egészen májusig tartott.  Így aztán nem maradt volna elég 
idő arra, hogy elvessék a gabonát vagy más termények magvait, és be 
is takaríthassák a termést. Ugyanakkor azonban kitűnő lehetőség nyílt 
a halászatra, ami még haszonnal is kecsegtetett, de sajnos éppen en-
nek kapcsán a félsziget felkeltette a franciák érdeklődését, akik táma-
dásaikkal zaklatták az angol telepeseket. Calvert okosan és előrelátóan 
járt el, amikor a családját Dél-Virginiába küldte, ő maga azonban a ko-
lónián maradt, és ott töltötte a telet. Amikor eljött a tavasz, még őt ~ 293 ~



magát  is  meglepte,  hogy  a  zord  és  veszélyes  körülmények  ellenére 
életben maradt. Levelet küldött a királynak, amelyben beszámolt a ta-
pasztalatairól, a nehézségeiről és a kellemetlen körülményekről, majd 
a  felesége  után  ment  Virginiába.  Szomorúan  vette  tudomásul,  hogy 
Avalon nem megfelelő hely a kolónia létrehozására.

Miután csatlakozott a családjához Jamestownban, amely sokkal 
kellemesebb helynek mutatkozott, úgy gondolta, hogy valóra válthatja 
az álmait, és létrehozhatja azt a kolóniát, ahol a különböző vallású em-
berek békében megférnek egymás mellett. Míg a barátai igen szívélye-
sen fogadták, akadtak olyanok, akik gyanakvással figyelték a ténykedé-
sét, mert Calvert hiténél fogva arra gondoltak, hogy előnyben részesíti  
majd a hitestársait, a délebben élő spanyolokat. Így aztán George Cal-
vert nem tehetett egyebet, mint hogy délebbre húzódott a családjával 
együtt. Itt azonban, bár igen jó és kellemes volt az éghajlat, nem volt 
elég mély a víz ahhoz, hogy az Angliából érkező hajók, amelyek minden 
szükségeset és újabb telepeseket szállítottak volna, biztonságosan ki-
kössenek. Ekkorra már Jamestownban várt rá a király levele, amelyben 
az állt, hogy azonnal térjen haza Angliába.

Mielőtt Calvert megkapta volna a király levelét, Észak-Virginiában 
is körülnézett, és felfedezte a Chesapeake régiót. Amit ott látott, való-
sággal lázba hozta. Nagy öblök húzódtak arrafelé, és a hajóknak megfe-
lelő kikötőkre talált. Az öblökbe számtalan folyó ömlött, amelyeken fel 
is lehetett hajózni a szárazföld belsejébe. A vizek bőven adtak halat, 
kagylót, sok kacsa és liba telepedett meg arrafelé. Az erdőkben pedig 
pulykára, szarvasra és nyúlra vadászhattak.

A bokrokon bogyós gyümölcsök termettek, és a gyümölcsfák is 
bőven ontották ízletes termésüket. Még hajóácsolásra és házépítésre 
alkalmas kemény fát is talált elegendő mennyiségben Calvert. Lord Bal-
timore, vagyis George Calvert úgy gondolta, meglelte kolóniája földjét, 
amely maga volt a Paradicsom.

Amikor  visszatért  Jamestownba,  és  elolvasta  a  király  levelét, 
azonnal hazaindult, második feleségét és a gyermekeit azonban hátra-
hagyta. Az volt a célja, hogy elérje, a király adományozzon neki Észak-
Virginiában egy jelentős földdarabot, ahol megalapíthatja a kolóniáját. 
Angliában I. Jakab király meghalt, és I. Károly követte a trónon, aki ha-~ 294 ~



sonlóképpen kedvelte Lord Baltimore-t. Az új király úgy gondolta, hogy 
öreg barátja és hűséges szolgája már megfáradt ember, és megpróbál-
ta elterelni a figyelmét az Újvilágról.  I. Károlynak azonban azt kellett 
látnia, hogy George Calvert hajthatatlan ebben a kérdésben, és nem 
engedi magát eltéríteni a szándékától. Nem nyugszik addig, amíg létre 
nem hozza a kolóniáját, amelynek a gondolatát már oly régóta dédel-
gette. Ami a vallási türelem kérdését illette, a királynak komoly kétsé-
gei  voltak azt  illetően, hogy ez megvalósítható-e, de miután George 
Calvert  annyira  ragaszkodott  az  elképzeléséhez,  a  király  megadta  a 
hozzájárulását.

Lord  Baltimore  megkapta  az  olyannyira  óhajtott  földdarabot, 
amelynek főurává nevezte ki a király az idős férfit. Egészen pontosan a 
Potomac folyó torkolatvidéke került a tulajdonába. A lordprotektort a 
király széles jogkörrel ruházta fel. Törvényeket hozhatott. Hadsereget 
állíthatott  fel.  Bíráskodhatott,  jogokat,  címeket  és  rangokat  adomá-
nyozhatott. Károly király még egy különleges joggal is felruházta a Vir-
ginia-kolóniát. Lord Baltimore telepe szabadon kereskedhetett bármely 
országgal, cserében pedig a király az ott talált arany és ezüst egyötödét 
kapta meg.

A király azt javasolta Lord Baltimore-nak, hogy a kolóniát nevez-
zék el a királynőről. George Calvert egyetértett vele, és bár latin néven 
jegyezték be Terra Mariaenek, mindenki szinte azonnal csak Maryland-
nek hívta az új telepet.

Lord Baltimore a feleségéért és a gyermekeiért küldött, akiknek 
hajója egy csendes tengeri út után léket kapott Anglia partjainál. Lord 
Baltimore-t porig sújtotta a gyász. Két feleséget és több gyermeket ve-
szített el élete folyamán. Megfáradva, kimerülve a sokéves áldozatos 
munka után, George Calvert, Lord Baltimore 1632. április tizenötödikén 
meghalt. Két hónappal később a király Cecil Calvertet, az akkor huszon-
hét éves fiatalembert tette meg Baltimore lordjává.

* * *
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James Leslie,  Glenkirk  hercege mostohafia,  Charles  Frederick  Stuart, 
Lundy herceg jóvoltából értesült a Lord Baltimore-ral történtekről, ép-
pen akkor, amikor Kieran és Fortune Angliába készült.

– Nem hiszem, hogy ebben az évben el tudtok majd hajózni az 
Újvilágba – mondta a herceg –, de addig semmi biztosat nem mondha-
tunk, amíg nem beszéltetek Lord Baltimore-ral. Előbb Queen’s Malver-
be kell mennetek, és Charlie tudni fogja, hogy mi legyen a következő 
lépés. Én nem ismerem ezeket az embereket, de mivel kapcsolatban 
állnak az udvarral, Charlie biztosan jól informált.

James Leslie és a felesége úgy döntött, hogy ezen a nyáron nem 
mennek el Dél-Angliába a szokásos nyári családlátogatásra. A herceg 
úgy érezte, hogy épp elég ideig volt távol a birtokától, és nem akart új-
ra nyeregbe ülni. Jasmine pedig csak épp akkor, mintegy hét hónappal 
a szülés után épült fel és erősödött meg. Nem akarta a kislányát, Au-
tumn-ot kitenni egy újabb utazás fáradalmainak. A hazautazás éppen 
eléggé kifárasztotta a kicsiny és nagy szeretettel körülvett kislánnyal, 
akit  szíves örömest  dajkált.  Úgy határoztak,  hogy  Kieran és  Fortune 
egyedül utazik Angliába.

Ahogy közeledett az indulás napja, úgy nőtt Glenkirk hercegnőjé-
nek a szomorúsága. Ha a második lánya elhagyja őt, akkor nem marad 
mellette más gyermeke, csak Patrick Leslie, aki már tizenhat éves volt, 
és bár nagyon szerette az édesanyját,  és nagy tisztelettel  viseltetett 
iránta, már kész férfinak tartotta magát. Nem volt más, akiben vigaszra 
találhatott volna, mint a kis Autumn Rose, de ő is olyan iramban növe-
kedett és fejlődött, hogy szomorúság járta át az asszony szívét, amiért 
ilyen hamar tovaszállt az ifjúsága, és ezen már nem is tud változtatni.

Fortune megértette anyja búbánatát, és megpróbálta megvigasz-
talni az édesanyját.

– Ő még kislány, mama. Hosszú évek múlva fog csak elhagyni té-
ged. Most legalább minden idődet neki szentelheted, aminek külön is 
örülhetsz, hiszen velünk nem sok időt töltöttél együtt. Azt hiszem, vé-
gül is Autumn nagyon is szerencsésnek mondható ebben a tekintetben.

– Igen – válaszolta az anyja, aki egy kissé felélénkült e szavak hal-
latán. Fortune nagyon okos volt, vágott az esze, akár a borotva, és ha 
cselekvésről volt szó, nagyon gyakorlatiasnak és ésszerűnek mutatko-~ 296 ~



zott. Igen, amikor ő és a testvérei kicsik voltak, akkor ő az udvarban 
volt – gondolta Jasmine. Nem volt elég időm rájuk, legalább most erre 
a kislányra elég időt szentelhetek.

– Hiányozni fogsz – mondta Glenkirk hercegnője bánatosan.
– Nekem is te, mama – hangzott a válasz. – Egyrészről nagyon iz-

gatott vagyok az utazás miatt az Újvilágba, nagyon vonz az új élet lehe-
tősége, másrészről azonban egy kicsit félek is. Olyan kalandokkal teli-
nek tűnik a számomra, és te tudod, hogy engem sosem vonzottak az 
effélék. Sosem úgy terveztem az életemet, hogy az ne legyen előre ki-
számítható. És most az én kedvesemmel, Kierannal együtt az ismeret-
len  előtt  állunk.  Ha  az  emberek  türelemmel  lennének  egymás  hite 
iránt, akkor nem kellett volna elhagynom Ulstert soha az életben. – Na-
gyot sóhajtott. – Gondolod, mama, hogy Maryland a türelem és a bé-
kesség földje lesz? Mi fog történni akkor, ha kiderül, hogy korántsem 
így van? Akkor vajon hová mehetünk?

– Akkor  hazajöttök  Glenkirkbe,  ahol  mi  majd megvédelmezünk 
benneteket. – mondta komolyan a hercegnő. Aztán átkarolta a lányát, 
és szorosan magához ölelte. – Tudod, Fortune, hogy te és Kieran min-
dig szívesen látott vendégeink vagytok itt, ebben a várban. Mindig!

Fortune-nak nehezére esett elhagyni Glenkirket. Itt nagyon bol-
dog gyerekkort töltött, amely már ebben az életben soha többé nem 
jön vissza. Egy hatalmas óceán fogja elválasztani őket egymástól, és ha 
egyszer  már  átkelt  rajta,  nem valószínű,  hogy  vissza  is  jön.  Fortune 
nem gondolta, hogy annyi bátorság lakozna benne, hogy még egyszer 
megkísérelné megtenni azt a nagy utat. Ahogy mindig is hangoztatta, ő 
nem volt a kalandok rabja, és most mire szánja el magát? A hely, ahová 
hamarosan elutaznak, vad vidék. Ott nincsenek kastélyok, házak, váro-
sok és boltok. Hogyan fogják túlélni a nélkülözéseket? És mi más vá-
lasztásuk van az életben?

Fortune mindenesetre összeszedte a bátorságát, és jó képet vá-
gott  az  induláshoz.  Mindenkitől,  akit  csak  szeretett,  elbúcsúzott.  A 
mostohaapjától, James Leslie-től, az édesanyjától, Jasmine-tól, a fivéré-
től, Patricktól és a kishúgától, Autumn-tól. Az édesanyja szolgálóit még 
sosem látta sírni, de most valamennyiüknek könnyes lett a szeme. For-
tune-nak az jutott az eszébe, hogy felettük is eljárt az idő. Soha többé ~ 297 ~



nem látom őket viszont, jutott eszébe hirtelen. A fiatalasszony átkarol-
ta Adálit, az édesanyja komornyikját. Egyikük sem szólt semmit, mert 
nem akadt szó, amely kifejezhette volna a szívükben rejlő érzéseket. 
Némán megölelték egymást,  majd a férfi  gyorsan  elfordult,  de  nem 
olyan  gyorsan,  hogy  Fortune  ne  vehette  volna  észre  a  szemében  a 
könnyet. Rohána és Toramalli is átölelte, megcsókolta Fortune-t, és úgy 
sírtak, mint a záporeső.

Aztán hamarosan útnak indultak, elhagyták Glenkirket, a Fortune 
csomagjait  szállító  kocsi  mögöttük  haladt.  Mindaddig,  amíg Queen’s 
Malvernbe  nem  értek,  a  glenkirki  herceg  fegyveresei  óvták  őket  az 
esetleges támadásoktól. Az utazás szerencsére eseménytelen volt, de 
Kieran, Rois és Kevin számára szokatlan, és legalább annyira élvezték az 
utat, mint amikor Ulsterből Glenkirkbe tartottak. Fortune-nak viszont, 
aki hozzászokott az utazgatásokhoz, nem jelentett különösebben izgal-
mas kalandot az út.

Charles Frederick Stuart,  Lundy herceg várta az érkezésüket az 
otthonában, Queen’s Malvernben. Ezt a birtokot még a szépanyja kap-
ta Tudor Erzsébettől, és James király, a nagyapja áldásával szállt reá. A 
királynak tulajdonképpen semmilyen különösebb gondot nem jelentett 
az első unokáját, akit igen kedvelt, megerősíteni a birtok tulajdonlásá-
ban. Charlie, ahogy a családban szólították, magas, karcsú férfi volt. A 
haja gesztenyebarna, és anyja aranybarna szemét örökölte. Sokkal in-
kább az apjára, a néhai Henry hercegre hasonlított, mint az anyja csa-
ládtagjaira. Szeptemberben tölti majd be a huszadik életévét, és olyan 
finom udvari ember vált belőle fiatal kora ellenére, mint a nagybátyja, 
Lynmouth grófja, Robin Southwood.

– Különösen frissnek és elégedettnek látszol – üdvözölte testvé-
rét egy pajkos mosoly kíséretében. – Ez a furcsa házasság jót tett ne-
ked,  Fortune.  –  Szívből  megcsókolta,  és  magához  ölelte  a  fiatalasz-
szonyt.

– A Stuartok mindenekelőtt, ahogy a mama szokta mondani – vá-
laszolta nevetve Fortune. – Itt van a férjem, Kieran Devers. Kieran, en-
gedd meg, hogy bemutassalak a nem igazán királyi Stuartnak, Charlie-
nak.
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A két férfi egymás kezébe csapott, felmérték egymást, és azonnal 
meg is kedvelte egyik a másikat.

– Henry valószínűleg eljön Cadbyből  ide,  Queen’s Malvernbe – 
mondta Fortune-nak és Kierannak az asszony fivére –, aki a legnagyobb 
tiszteletnek örvend valamennyiünk közül.

Bementek a házba, és a szolgák azonnal frissítővel kínálták őket a 
hallban. A kandalló mellett helyezkedtek el, mert kissé hideg volt ez a 
júniusi nap, majd beszélgetni kezdtek.

– Papa azt  mondta,  hogy tudod,  mi a módja annak, hogy Lord 
Baltimore-ral érintkezésbe lépjünk – mondta a fivérének Fortune.

– Wardour kastélyában van, Wiltshire-ben – hangzott a válasz.
– Hogyan juthatunk oda? – kérdezte Kieran.
– Fortune itt marad – felelte Charlie. – Te és én néhány napi lo-

vaglás után odaérünk. Előre elküldök valakit,  hogy biztosan találkoz-
hassunk vele, mert rendkívüli  népszerűségnek örvend az expedíciója, 
és szinte üldözik és ostromolják őt azok, akik vele akarnak tartani. So-
kan közülük persze csak földet akarnak szerezni, és aztán otthagynák a 
telepeseiket, és gazdagon térnének haza. Cecil Calvert, ahogyan az apja 
is őelőtte, komoly embereket akar magával vinni, akik ott is maradná-
nak Marylandben, és nem csupán a nyerészkedés érdekelné őket. Az a 
benyomásom, hogy ti megfelelnétek a legmagasabb elvárásainak is, és 
mindaz a támogatás, amiben részesültök, sokat nyom majd a latban. És 
persze, mivel én a király kedvenc unokaöccse vagyok, biztosan lesz szá-
motokra hely.

– Ráadásul vannak saját hajóink is – magyarázta Fortune. – Vele-
tek akarok menni én is, Charlie. Ne hagyjatok engem magamra, miköz-
ben ti jól szórakoztok, kedves fivérem.

– Wardour nem kifejezetten nőknek való hely – tiltakozott Char-
lie. – Ott egy fontos expedíciót indítanak útjára, és tele lesz férfiakkal, 
és te szerencsére egy tiszteletre méltó asszony vagy.

– Lord Baltimore-nak nincs felesége, Charlie?
– De van, Lady Anne Arundel – hangzott a válasz.
– Akkor én is megyek – válaszolta Fortune. – Te udvari  ember 

vagy Charlie, és sok mindennel nem vagy tisztában, ami az udvaron kí-
vül történik. A férjem pedig egy ulsteri vidéki úriember, aki nem mozog ~ 299 ~



otthonosan Angliában. Nekem is mennem kell! Közületek nekem van a 
legjobb gyakorlati érzékem, és nektek a tárgyalások során szükségetek 
lesz erre.

– Igaza van – mondta nevetve Kieran –, és én nem bánom, ha ő is 
velünk tart, Charlie.

A fiatal herceg gondolkodott egy pillanatig, aztán elmosolyodott.
– A csudába, Fortune, te mindig fején találod a szöget. Időközben 

megfeledkeztem arról,  hogy  valamennyiünk közül  te  vagy  a  legoko-
sabb. Ó, igen, gyere és tarts velünk, de arra figyelmeztetlek, hogy lova-
golni fogunk, Fortune, több napon keresztül. Nem lesznek velünk szol-
gák, és nem hozhatsz magaddal csodálatos ruhákat sem. Wardour Tis-
bury-nél  érhető el,  és jó néhány napi lovaglásra van innen, Queen’s 
Malverntől. Lehet, hogy visszafelé benézünk Indiához, és meglátogat-
juk a családját, útba ejtve Oxtont.

– Ó, mennyire szeretném látni őt is – mondta elragadtatással For-
tune.

Üzenetet küldtek Henry Lindleynek Cadbybe, hogy néhány napra 
elmennek Wiltshire-be, és amikor visszajönnek, találkoznak vele. Rois-t 
és Kevint, akik Queen’s Malvernben maradtak, a szolgák gondjaira bíz-
ták, és hárman nekiindultak az útnak egy szép júniusi reggelen. Kierant 
meglepte, hogy a felesége milyen jól bírja magát. Korábban gondolni 
sem merte volna, hogy ilyen szívós, és azon csodálkozott, hogy milyen 
kevéssé is ismeri Fortune-t. Néhány nappal később Wardour kastélyá-
hoz értek. Fortune még soha életében nem látott ilyen épületet. Hat-
szögletű volt, és a bejárattal egy szintben volt a nagyterem.

Cecil Calvert személyesen sietett az üdvözlésükre.
– Charlie! Milyen jó, hogy látlak! A király jól van?
– Már vagy egy hónapja nem voltam az udvarban – válaszolta 

Charlie. – Azért jöttem ma ide, hogy szívességet kérjek tőled, Cecil. Ez a 
hölgy itt a testvérem, Lady Fortune Lindley az úr pedig a férje, Kieran 
Devers. Kieran szép örökség elé nézett Usterben, de a mostohaanyja 
úgy látta jobbnak, ha a fia, Kieran féltestvére örökli a birtokot, Mallow 
Courtot.

– Ön katolikus? – kérdezte Lord Baltimore, és máris látszott, hogy 
szimpatizál a fiatalemberrel. ~ 300 ~



– Ó, igen, mylord, az vagyok – válaszolta Kieran csendesen.
– Veled akarnak tartani, Cecil – magyarázta Charlie.
Lord Baltimore kissé elbizonytalanodott.
– Sokkal több emberünk van, mint amire valaha is számítottunk – 

szabadkozott.
Ekkor Fortune közbeszólt.
– Vannak saját hajóink is, mylord – mondta lelkesen. – Két saját 

kereskedelmi szállítóhajónk van. A nagyobbal utaznánk mi. A másikkal 
pedig lovakat vinnénk magunkkal az Újvilágba. Vannak telepeseink is. 
Összesen tizennégy ember, akik közül öt farmer, két halász, két takács, 
egy patkolókovács, egy rézműves, egy tímár, egy cipész, egy pedig pati-
kárius. Valamennyien egészségesek, lelkesek, és tiszta jellemű embe-
rek. Van egy orvosunk is, Mistress Happeth Jones, és az én két szemé-
lyes szolgám. Mi gondoskodunk az ellátásukról és a hajókról is. Kérem, 
vigyen bennünket magával. Nincs hova mennünk, mert a férjem katoli-
kus, én pedig anglikán vagyok. Azt mondják, ön nem tesz különbséget 
az emberek között a hitük alapján Marylandben. Úgy tűnik, az a leg-
jobb hely számunkra.

Cecil  Calvert végigmérte az előtte álló gyönyörű fiatalasszonyt. 
Lovagláshoz volt ugyan öltözve, de finom őzbőr bricseszt viselt, és ele-
gáns, drága volt a többi ruhadarabja is. A keze elárulta, hogy úrinő. A 
beszéde pallérozott volt.

– Nem könnyű ott gyökeret ereszteni, Lady Lindley  –  mondta a 
férfi. – Önöknek kell felépíteniük a házaikat. És ez még mind semmi. 
Más veszélyek  is  leselkednek a telepesekre.  Az  egy vad vidék.  Nem 
mindegyik bennszülött barátságos, és háború dúl ott, ami a franciákat 
és a spanyolokat illeti, bár én úgy tervezem, hogy békét kötök velük. 
Önöknek kell mindent magukkal hozniuk, és ha valami hiányzik, akkor 
anélkül  kell  megoldaniuk  a  helyzetet.  Távol  lesznek  a  családjuktól, 
ugyanis Charlie-tól tudom, hogy önöknek nagy családjuk van. Nem fog-
ja látni a fivéreit és a lánytestvéreit évekig, ha egyáltalán még valaha 
viszontlátja őket. Biztos ön abban, hogy végig akarja csinálni ezt az uta-
zást, és az Újvilágban akar élni?

– Ó, igen – válaszolta Fortune. – Bizonyos vagyok benne.
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– Gondoltam, hogy kétségeid lesznek, Cecil – mondta jelentőség-
teljesen Charlie Stuart.

Lord Baltimore intett a kezével.
– Nem, Charlie. Boldogsággal tölt el, hogy a testvéredet és a fér-

jét is a telepesek között tudhatom. Ők azok az emberek, akikre valóban 
szükségem van. Ők valóban jól fognak sáfárkodni azzal a földdel, amit 
kapnak, és ott is fognak maradni a kolónián. Jöjjenek be a dolgozószo-
bámba. Mindent elmondok önöknek, amit tudniuk kell, és ami más ott, 
mint itt. Hogy mit kell magukkal hozniuk, és mit kapnak ott. – Kezébe 
fogta Fortune kezét. – Emlékszem önre és a nővérére, Indiára, még az 
udvarból. Akkoriban önök voltak a legcsinosabb lányok ott. Amikor ön 
elhagyta a királyi udvart, bizony sok szívet összetört. – Lord Baltimore 
végigvezette vendégeit egy kőpadlójú folyosón, majd egy deszkapadló-
zatú szobába léptek be,  amelyet  kellemesen befűtött  a  kandallóban 
pattogó tűz.

Lord Baltimore leültette a vendégeit, és ő is helyet foglalt szem-
ben velük.

– Most pedig lássuk csak! – mondta Fortune és Kieran szemébe 
nézve. – Minden föld az én tulajdonomat képezi ott. Mindenkinek hű-
ségesküt kell tennie a telepesek közül, hogy alávetik magukat a lord-
protektorátus törvényeinek.  Négyszáz hektár föld jár minden öt em-
bernek, akiket magukkal hoznak. Mivel önök tizenöt emberrel érkez-
nek, így ezerkétszáz hektár jár érte, Devers úrfi. Nekem húsz fontot fi-
zetnek minden ember után. A nőket és a gyermekeket nem számítom 
ebbe bele. Minden férfi telepes kap negyven hektár földet, és ha fele-
sége is van, akkor még száz jár neki. Minden tizenhatodik évét betöl-
tött gyermek után húsz hektár jár. A telepeseknek minden évben húsz 
penny hűbérpénzt kell fizetniük minden húsz hektár után. Önök húsz 
fontot fognak fizetni évenként.

Minden embernek legkevesebb két kalapot, két rend ruhát, há-
rom pár zoknit, cipőt, egy fejszét, egy fűrészt,  egy lapátot,  szegeket, 
egy köszörűkövet, egy nyársat, egy sütőrostélyt, egy edényt, egy serpe-
nyőt, egy üstöt, egy kannát és hét rőf vásznat kell magával hoznia. Az 
asszonyok természetesen nem öltönyt, hanem ruhát hoznak magukkal. 
Minden férfinak szüksége lesz egy muskétára, tíz font puskaporra, tíz ~ 302 ~



font sörétre, golyókra és kardra, övre, tölténytáskára és egy flaskára. 
Az embereiknek, legyenek azok férfiak vagy akár nők is, meg kell tanul-
niuk lőni, mert mindenkinek magát is meg kell tudni védenie, és nem 
mindig számíthatnak segítségre.

Kieran bólintott.
– Milyen élelmiszereket vigyünk magunkkal? – kérdezte.
– Lisztet, mindenféle hüvelyes és szemes terményeket, szárított 

halat és húst, valamint gyümölcsöt. Sört, almabort és bort. És magokat 
is. Majd kapnak egy listát, hogy mit kell magukkal hozniuk, mert át kell 
majd vészelnünk a telet, majd pedig a tavaszt, hogy a saját földünk el-
tarthasson azután bennünket – válaszolta Lord Baltimore.

– Még ebben az évben el akar indulni? – kérdezte Kieran megle-
petten. Mind az apósa,  mind pedig Charlie azon a véleményen volt, 
hogy csak a következő évben indul el az expedíció. Akkor bizony Íror-
szágba  kell  valakit  küldenie  az  üzenettel,  hogy  készülődjenek.  Majd 
Rory Maguire ellátja őket a szükséges pénzösszeggel. – Pontosan mi-
kor? – Bizony addig még sok mindent el kell intézniük.

– Ősszel. Nem éppen a legalkalmasabb idő az utazásra, de nincs 
más választásunk. Nem úgy mint az apám esetében, sajnos nekem van-
nak ellenségeim, akik azt  akarják,  hogy ne induljanak el  a telepesek 
arra a vidékre, vagyis Marylandbe.

Virginia kolónia képviselői súlyos zaklatásoknak voltak kitéve. Voltak, 
akik azért panaszkodtak a királynak, hogy ha létrejön a Maryland koló-
nia, akkor ők elveszítik a földjüket és a telepeseiket. Mások azt kifogá-
solták, hogy Cecil Calvert egy olyan kolóniát hoz létre, ahol minden em-
ber, különösképpen a katolikusok, úgy imádhatják az Istent, ahogy ne-
kik tetszik. Aztán elterjedt a rémhír, hogy csak a katolikusokat engedik 
Marylandbe. Sokan keményen lobbiztak amellett, hogy a király állítsa 
le Lord Baltimore tervezett expedícióját. A király valamennyiüket meg-
hallgatta, de aztán emlékezett arra, hogy George Calvert milyen nagy 
szolgálatot tett a családjának. És a fiatal katolikus királynő is amellett 
volt, hogy a király mellőzze a zúgolódókat, és hagyja figyelmen kívül az 
érvelésüket.
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– Az expedíció el fog indulni – mondta a király a feleségének. – 
Azt gondolom, hogy Calvert álma arról, hogy létrehozzon egy telepet, 
ahol  minden ember,  tekintet  nélkül  a  hitére,  békében együtt  élhet, 
csak üdvözlendő lehet. Persze az emberi természet olyan, amilyen... – 
A király hangosan felsóhajtott. – De talán nem lehetetlen – mondta ki a 
végső szót. – Majd imádkozni fogunk, hogy sikerrel járjanak.

Mindazonáltal az áskálódok nem hagyták abba a háttérben az ex-
pedíció  leállításáért  folytatott  küzdelmüket,  hogy  megakadályozzák 
Lord Baltimore álmának megvalósulását. Cecil Calvert szomorúan vette 
tudomásul, hogy ő nem utazhat el pont ezek miatt az ellenségei miatt. 
A fiatalabb fivérét, Leonardot tette meg parancsnoknak, és egy másik, 
ugyancsak fiatalabb testvérét, George-ot pedig ideiglenes kormányzó-
nak. Két főbiztost is kinevezett, az egyik Jerome Hawley volt, a másik 
pedig Thomas Cornwalls. Az előkészületek tehát tovább folytak. Kieran 
és Fortune visszatért Queen’s Malvernbe, hogy ők is felkészüljenek az 
utazásra. Nem volt vesztegetni való idő, és így Indiát sem látogatták 
meg Oxtonban.

Visszaérkezvén  Queen’s  Malvernbe,  Fortune  azt  tapasztalta, 
hogy kimaradt a hószáma. Gyermeket várt. Ez elbizonytalanította a fia-
talasszonyt. Tisztában volt vele, hogy ha a férje megtudja, hogy állapo-
tos, akkor nem engedi elutazni őt Marylandbe, amíg a gyermek meg 
nem születik. Ha ő lett volna India, akkor megtartotta volna a titkot 
magának, csakhogy ő nem volt olyan. Ő egy nagyon ésszerű és gyakor-
latiasan gondolkodó teremtés volt, de... Fortune nagyot sóhajtott.

– Mi a baj? – kérdezte a fivére, aki Fortune mellé telepedett az 
egyik kőpadra Queen’s Malvern kertjében, éppen akkor, amikor a fia-
talasszony felsóhajtott. Aztán a kezébe vette Fortune kezét.

– Van egy kis gondom, amit meg kell oldanom – mondta Fortune. 
A kezével idegesen babrálta sötétzöld selyemszoknyáját.

– Újra  azon  morfondírozol,  hogy  elhagyod  Angliát?  –  kérdezte 
Charlie a testvérét. Az igazat megvallva Charlie nem nagyon értette, mi 
hajtja-űzi  Kierant  és  Fortune-t.  Katolikusok  is  éltek  Angliában.  Nem 
könnyen, de megbirkóztak a nehézségekkel.

– Maryland az a föld, ahová mi mind a ketten tartozunk – mond-
ta Fortune Charlie-nak. – Eddig még soha sehol nem éreztem magamat ~ 304 ~



otthon, és Kieran sem. Mind a ketten tudjuk, hogy Maryland az a hely, 
ahová mindketten tartozunk, és ahová el kell mennünk. Nem ez az én 
problémám, fivérem.

– Akkor csak arról lehet szó, hogy még nem mondtad meg a fér-
jednek, hogy áldott állapotban vagy – állt elő a farbával Charlie.

Fortune mélységesen megdöbbent.
– Honnan tudtad? – kapkodott levegő után.
Charles Frederick Stuart hangosan felnevetett.
– Te is tudod, hogy hány gyermeke van a mamának! Én voltam a 

negyedik. Aztán még öt követett engem, Fortune. Tudom, hogy egy nő 
mikor várandós. Mikorra várod a kisbabát?

– Nem tudom – válaszolta a fiatalasszony, és amikor a fivére va-
lósággal  viháncolni  kezdett  a  nővére  válaszán,  Fortune  zavartan  azt 
mondta: – Ne merj nevetni rajtam, Charlie! Mindig is úgy volt, hogy a 
mama itt lesz velem, amikor megszületik az első gyermekem. Azt gon-
doltam, hogy ő majd elmondja nekem, mennyi ideig nő a gyermek az 
édesanyja hasában. Most mihez kezdjek? – Felállt, és zavarában a kerti 
ösvényt rugdosta a lábával.

– Mikor szakadt meg a hószámod, testvérkém? – kérdezte a fivé-
re.

Fortune dühösen nézett rá, de azért megmondta:
– Azóta nem volt vérzésem, amióta eljöttünk Glenkirkből.
A fiú törte pár pillanatig a fejét, majd azt mondta:
– Akkor valamikor kora tavasszal fog megszületni, de majd írunk 

a mamának. Közben azonban el kell mondanod a dolgot a férjednek, 
Fortune. Neki tudnia kell erről.

Fortune  magában  lamentált,  hogyan  mondja  meg  Kierannak, 
hogy áldott állapotba került, és hogyan győzze meg a férjét, hogy en-
nek ellenére beleegyezzen abba, hogy elutazzon vele Marylandbe. Még 
nem volt bátorsága színt vallani. Tudta ugyanis, hogy a férje mit mon-
dana. Ragaszkodna hozzá, hogy maradjon Angliában mindaddig, amíg a 
gyerek meg nem születik, és biztonságban teheti meg az utat az Újvi-
lágba. Végül is nem ugyanezt a döntést hozták a szülei az elmúlt esz-
tendőben? És ráadásul Autumn az édesanyja kilencedik gyermeke volt, 
nem az első. Talán várhatna addig, amíg a nyílt tengeren lesznek. Igen! ~ 305 ~



Majd akkor mondja meg a férjének a nagy újságot, amikor már nem 
tudnak visszafordulni. Ez a tökéletes megoldás! Hála Istennek – gondol-
ta magában Fortune. Sokkal  inkább hasonlítok a mamára és Indiára, 
mint gondoltam volna, állapította meg. Így aztán nem szólt egy szót 
sem, és ravaszul elkerülte a fivére kérdő tekintetét.

Az egyik reggel farkasétvággyal ébredt. Felöltözött, és lesietett az 
ebédlőbe, ahol Kieran és Charlie már éppen reggeliztek. Nagy élvezet-
tel kezdett enni. Egy tányér zabkását fogyasztott el tejszínnel és szárí-
tott almával, majd friss kenyeret vajjal és cheddar sajttal. Két főtt to-
jást is evett még, jól megsózta, aztán ivott még egy kis almabort is. Ha-
marosan azonban felfordult a gyomra. Hangosan megkordult, és még 
mielőtt Fortune felállhatott volna, kihányta az egész reggelijét az asztal 
közepére.

Mind a két férfi megütközve és rémülten ugrott fel, nehogy a ru-
hájukra is jusson a váratlanul jött permetből.

– Drágám, minden rendben? Jól vagy? – kérdezte Kieran aggód-
va.

Mielőtt Fortune bármit is válaszolhatott volna a férje kérdésére, 
a fivére azt kérdezte:

– Szóval, te kis komisz, nem mondtad meg a férjednek!
– Mit nem mondott meg? – kérdezte Kieran, miközben a felesé-

géről a fivérére tekintett.
– Várandós – vágta ki az igazságot Charlie, mielőtt még a fiatal-

asszony valami körmönfont mesét találhatott volna ki. – El akarta mon-
dani neked.

– Mikor? – kérdezte Kieran kimérten. – Amikor a nyílt tengeren 
vagyunk?

– Igen – hangzott Fortune vékonyka hangocskája. – Az látszott a 
legjobb megoldásnak.

Kieran felhördült.
– Veszélyeztetted volna a saját és a gyermeked életét, csak azért, 

hogy ostobán a saját fejed után menj.
Közben a szolgák beszaladtak, hogy letisztítsák az asztalt,  a két 

férfi pedig a kandalló mellé kísérte Fortune-t. Rois, aki látta, hogy mi 
történt, borsmenta teát hozott az úrnőjének.~ 306 ~



– Lassan  kortyolgassa,  mylady  –  tanácsolta  Fortune-nak.  –  Ez 
majd megnyugtatja a beleit. Aztán majd hozok egy kis száraz kenyeret.

Fortune leült  a puha székbe,  felnézett  dühös férjére,  majd azt 
mondta:

– Elmész nélkülem Marylandbe, Kieran?
– Természetesen nem – a férfi csaknem kiabálva válaszolt.
– Látod, ezért nem mondtam meg neked – felelte Fortune.
– Azt hiszem, Fortune, nem vagy a józan eszednél – mondta neki 

a férje.
– De igen, nagyon is ésszerűen gondolkodom. Ne kiabálj velem, 

és előbb hallgasd meg, amit mondani akarok, és csak azután válaszolj – 
mondta a fiatalasszony, majd könnyekben tört ki, és hangosan szipo-
gott.

A férfi teljesen elbátortalanodott. Fortune-nak nem volt igaza, és 
most a könnyeivel akarja meghatni. Nos, nem fogja hagyni, hogy egy 
nő így játszadozzon vele. Jó alaposan el kellene fenekelni, és ha nem 
lenne terhes, akkor így is tenne.

– A nők különösen érzékenyek, amikor áldott állapotba kerülnek 
– mondta a sógora nyugodtan. – Adj neki pár percet, és el fog múlni a 
furcsa viselkedése – kacagott a fiatalasszony fivére. – Fortune, testvér-
kém, fejezd be a sírást, és mondd el nekem, hogy miért tartottad eddig 
titokban a dolgot.

Fortune szipogott még egy sort, majd sikerült összeszednie ma-
gát.

– Ha nem megyünk el az első hajókkal Marylandbe, akkor nem 
juthatunk hozzá a legjobb földekhez. Az elsők között kell lennünk! Mi 
nem vagyunk befolyásos főurak, akik nyerészkedni akarnak az új koló-
nia földjeivel, Kieran. Mi azon kevés telepesek közül valók leszünk, akik 
ott is akarnak maradni Marylandben. A legtöbb nemes elutazik, ha na-
gyon szükséges, de az sem biztos, hogy nekivág az útnak, hanem in-
kább itt marad, és az ügynökeit küldi az Újvilágba, hogy minél gyorsab-
ban minél nagyobb haszonra tegyen szert. Azokkal népesítik be a földe-
ket, akikkel nekik tetszik, aztán túladnak rajta a legmagasabb haszon-
nal.
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– A következő évben lovakat akarunk magunkkal vinni az Újvilág-
ba.  Nekünk  ezért  legelőkre  van  szükségünk,  méghozzá  jó  legelőkre. 
Nem tölthetjük az időnket azzal, hogy nekiállunk kivágni egy erdőt. Ha 
az első telepesekkel  érkezünk, akkor személyesen Lord Baltimore-tól 
kapjuk  meg  a  földünket.  Ha  várunk  az  utazással,  akkor  azoktól  kell 
megvennünk, akik előttünk érkeztek oda. El kell mennünk, Kieran. Nem 
ülhetünk itt a babérjainkon!

– Miért nem? – kérdezte a férje. – Vanak katolikusok is Angliá-
ban. Nem tudnánk itt venni egy házat, és csendesen éldegélni benne?

Fortune megrázta a fejét.
– Nagyon jól ismered azokat a lehetőségeket, amelyek között a 

katolikusok élnek itt Angliában. És a puritánok minden nappal nagyobb 
hatalmat nyernek. Még maga a király sincs biztonságban. És mindent, 
amit a királynő tesz vagy mond, kritikával illetnek. És mindezt miért te-
szik? Mert a királynő katolikus. Azt gondolod, hogy önző és szűk látókö-
rű vagyok,  azért  mert  veled akarok  tartani,  pedig  várandós  vagyok? 
Mistress Jones majd a gondomat viseli, efelől nyugodt lehetsz. És ilyen 
körülmények között te vagy az önző, nem én.

– Én? Miért? – kérdezte a férje megütközve.
– Te  magad  mondtad,  hogy  a  te  hited tulajdonképpen nem is 

olyan erős, és csak azért ragaszkodtál a katolicizmushoz, mert az édes-
anyád csak ezt hagyta rád. Azt gondolom, hogy még az is szerepet ját-
szott benne, hogy ezzel irritálhattad a mostohaanyádat.  Ezzel  kitűnő 
fegyvert adtál a kezébe, amellyel elvehette tőled Mallow Courtot. Mal-
low Court négyszáz hektáros birtok, Maguire’s Ford pedig másik ezer-
kétszáz.  Mi nemcsak Ulsterben, de egész Fermanaghban nagy tekin-
télynek örvendhettünk volna, de te csak a múlttal foglalkoztál, és a val-
lási összeférhetetlenséggel érveltél. Szeretlek, Kieran Devers. Egy ha-
talmas birtokot adtam fel miattad, és egyetlen szemrehányást sem tet-
tem neked. A gyermeked kora tavasszal születik meg. Ha nem akarsz 
velem elutazni Marylandbe ilyen körülmények között, akkor én itt ma-
radok Angliában. De istenemre mondom, neked el kell menned az első 
expedícióval, és ki kell követelned nekünk azt az ezerkétszáz hektáros 
bővizű és termékeny földet. Már férfi vagy, és nagy felelősség neheze-
dik rád. Én nem vagyok Lady Jane! Nem bújhatsz el a hited mögé elő-~ 308 ~



lem, és nem használhatod arra, hogy megbocsássam a túlzott büszke-
ségedet, Kieran Devers!

Kieran nem szólt semmit, és amikor Fortune felállt és elhagyta a 
szobát, akkor sem tudott neki mit mondani.

– Ez az első legorombításod, gondolom – mondta neki viccesen 
Charlie.

Kieran bólintott.
– A mi családunkban az asszonyoknak heves a természetük, és 

jobb  nem  kihozni  őket  a  sodrukból.  Valamennyien  intelligensek  és 
büszkék, Kieran. A testvéremnek igaza van abban, hogy neked el kell 
menned Marylandbe, még akkor is, ha ő most nem mehet. Nem vára-
kozhattok tovább. Az a sok ember ott Maguire’s Fordban mind a ti üze-
netetekre vár és arra, hogy elviszitek őket az Újvilágba. Ráadásul hama-
rosan megszületik a gyermeked is. Attól tartok, hogy most nem mene-
külhetsz el a felelősség elől.

– Hogy lehet az,  hogy fiatal  korod ellenére ilyen sokat tudsz a 
nőkről és az életről? – kérdezte Kieran, miután megjött a hangja.

– Jó tanáraim voltak. A szépanyám Lady de Marisco volt. Termé-
szetesen a származásomnál fogva is nagy lehetőségek álltak előttem. 
Az ember hamar felnő a királyi udvarban, Kieran, különösen akkor, ha 
túl akarja élni a sok intrikát, és sikerre akarja vinni az életét. Csupán az, 
hogy a király unokaöccse vagyok, sosem volt elég a boldoguláshoz.

– Ez az egész olyan különös nekem – magyarázta Kieran.  – Nem 
értettem annak a családnak az életvitelét és életszemléletét, amelybe 
beházasodtam, amikor szerelembe estem a testvéreddel. Veletek ösz-
szehasonlítva mi olyan provinciálisak vagyunk, de én erre mindaddig 
nem döbbentem rá, ameddig Angliába nem jöttünk. Abban a pillanat-
ban, amikor megláttam Fortune-t, tudtam, hogy el kell vennem felesé-
gül. És most azon gondolkodom, hogy nem vágtam-e a fejszémet túlsá-
gosan nagy fába. Hogy vajon meg tudok-e birkózni a feladatommal? Fel 
tudok-e építeni egy új birodalmat az Újvilágban? És ha vajon nem sike-
rül, akkor csalódást fogok-e okozni Fortune-nak? És most gyermekem 
is születik hamarosan. Mi lesz a gyermekemmel? – Kieran idegesen vé-
gigsimította a haját.
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– Először is – mondta Charlie – meg kell értened, hogy a mi csalá-
dunkban  az  asszonyok  valamennyien együtt  dolgoznak  a  férfiakkal. 
Már így nevelik fel a gyermekeiket is, miközben ők maguk is sikert arat-
nak abban, amihez csak hozzákezdenek. Ragadd meg a szerencsédet, 
Kieran. Ülj le a feleségeddel, és beszéljétek meg a teendőket, hogy si-
kerre vigyétek a telep életét az Újvilágban. Értsd meg, hogy neked el 
kell menned, és neki itt kell maradnia, amíg megszületik a gyermeke-
tek. Majd a következő évben ő is utánatok megy. Addigra felépíted a 
házatokat. Nem maradhatsz itt, és róhatod rá másra a felelősséget a 
családban, ami az otthonalapítást jelenti. Nincs ebben semmi olyasmi, 
amit ne tudnál megcsinálni és sikerre vinni, barátom – fejezte be Char-
lie, és karját a sógora széles vállára tette.

– Nincs más választásom, mint hogy megfogadjam a tanácsodat – 
mondta Kieran. – Majd imádkozom, hogy igazad legyen. Nem akarom 
elveszíteni Fortune-t.

– Majd anyánk eljön ide, vagy még jobb, ha India jön. Fortune 
mellette volt,  amikor az  első gyermeke született.  Egyszer majd kérd 
meg, hogy mesélje el – ráhunyorított Kieranra. – Túl vagy már az első 
nagyobb megrázkódtatáson? Gondolom, nem volt könnyű rádöbben-
ned, hogy egy nagyszájú sárkányt vettél el feleségül.

– Nem vagyok sem cserfes, sem pedig sárkány – mondta Fortune, 
amikor visszajött a hallba. – Hogy mondhatsz ilyet? Kieran tudja, hogy 
nem így van.

A férje elmosolyodott.
– Természetesen tudom, szerelmem – értett egyet vele a férje. – 

Charlie és én jól elbeszélgettünk. Le kell ülnünk, és döntenünk kell, ho-
gyan intézzük az utazást, ha te itt maradsz.

Fortune mindkét férfira rámosolygott:
– Nagyon  örülök,  hogy  Charlie  mindent  elmagyarázott  neked. 

Most  pedig  sok  a  tennivalónk,  sir,  és  nincs  semmi  vesztegetni  való 
időnk.

Charles  Frederick  Stuart,  Lundy  hercege  rámosolygott  mind  a 
testvérére, mind pedig annak férjére. A szeméből az volt kiolvasható, 
amit az imént mondott.  Kieran olvasott  a sógora tekintetében. Min-
den, amit tenned kell, az az, hogy kövesd az ő utasításait.~ 310 ~



Tizenötödik fejezet

Amilyen gyorsan csak tudtak, üzenetet küldtek Maguire’s Fordba, hogy 
mindazok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy velük tartanak az Újvi-
lágba, készülődjenek az elkövetkező néhány hónapban, hogy csatlakoz-
hassanak a Cardiffi Rózsához, ha eljön az ideje. Rory Maguire megkapta 
azt a listát, amit Lord Baltimore bocsátott a Devers család rendelkezé-
sére, és amely mindazokat a nélkülözhetetlen dolgokat felsorolta, amit 
a leendő telepeseknek magukkal kellett vinniük. Csak egyetlen nőnek 
adták meg az engedélyt az utazásra, mégpedig Mistress Jonesnak, az 
orvosnak,  mert  az  első  hónapokban  nem  tudták  volna  nélkülözni  a 
munkáját. Azt tanácsolták neki, hogy ne csak szárított leveleket, gyöke-
reket és fakérgeket  hozzon magával,  hanem palántákat  és gyökeres 
növényeket és dugványokat is, mert nem tudták biztosan, hogy milyen 
növényeket találnak majd az Újvilágban a marylandi kolónián. A többi 
nő és gyermek a csoportból Ulsterben maradt, és majd a következő 
nyáron indulnak útnak, amikor a  Cardiffi  Rózsa  visszajön értük, és a 
Highlander társaságában szeli  a habokat,  amelyen lovakat szállítanak 
majd és más lábasjószágot. Azt tervezték, hogy mire elmúlik a tél, ad-
digra felépül a Devers-ház, és persze a többiek is elkészülnek az ottho-
nuk felépítésével, úgyhogy amikor az asszonyok megérkeznek a gyere-
kekkel együtt, akkor már védve lesznek az elemektől.

Ha az emberek elérték úti céljukat az óceán túlsó partján, akkor 
majd vásárolhatnak maguknak Virginiában ökröt, tehenet és lovakat is. 
Aztán, majd ha jön a tavasz, felszánthatják a földet. Hallották, hogy a 
virginiai telepesek nem voltak valami barátságosak, mert féltékenyked-
tek Maryland különleges előjogaira. Fortune azonban tudta, hogy ele-
gendő pénzzel a legkelletlenebb embert is jókedvre lehet bírni, és a 
férje lelkére kötötte, hogy mindenből a legjobbat vegye, és a legjobb 
üzletet kösse meg, mert ezen állt vagy bukott a sikerük vagy a balsze-
rencséjük.

– Milyen okos vagy – mondta a feleségének az egyik napon Kie-
ran, amikor még egyszer végigolvasták a listát a teendőkről és a be-
szerzésre váró dolgokról. – Sajnálom, hogy nem jössz velem, drágám.~ 311 ~



Fortune rámosolygott.
– Annyira szeretnék veled menni, de megértem, hogy most nem 

lehet. Neked most arra kell összpontosítanod, hogy előkészülj az uta-
zásra, és hogy a munkád a legnagyobb hasznot hozza, Kieran. Ebben a 
helyzetben csak nyűg lennék a nyakadon, és a legszívesebben megsza-
badulnál tőlem.

A férfi a felesége hasára tette a kezét, mely csak az utóbbi időben 
kezdett szépen kigömbölyödni.

– Gyűlölöm még a  gondolatát  is  annak,  hogy  nem lehetek  itt, 
amikor a fiunk megszületik – válaszolta Kieran.  –  Emlékszem, amikor 
apám mesélte, Isten áldja haló porában,  hogy a bába,  amint anyám 
megszült,  azonnal  a kezébe adott engem. Bárcsak én is itt lehetnék, 
drágám, hogy hasonlóképpen járjunk el az én gyermekemmel is. – Fi-
noman megcirógatta a felesége hasát. – A fiam – mondta áhítattal ve-
gyes aggódással.

– A gyermekünk – javította ki a felesége kedvesen. – Lány is lehet 
éppenséggel, de fiú is, Kieran. Nem bánom, hogy fiút vagy lányt szülök, 
csak egészséges legyen.

Kieran kedvesen megcsókolta a feleségét.
– Egyetértek, Fortune. – Majd újra megcsókolta a feleségét, és 

ekkor már sokkal szenvedélyesebben húzta magához az asszonyt. – Ép-
pen egy éve, hogy beleszerettünk egymásba.

A fiatalasszony hangosan felnevetett örömében.
– Te vagy a legszentimentálisabb férfi, akit valaha ismertem, Kie-

ran Devers – mondta neki. – Tudom, hogy helyesen döntöttem, amikor 
téged választottalak, még akkor is, ha Maguire’s Fordba került nekem.

A nyárnak hamarosan vége lett. Jasmine a kislányával, Autumn 
Leslie-vel lejött délre Queen’s Malvernbe, Angliába. A herceg és az idő-
sebbik fia Glenkirkben maradt,  de a hercegnő nem tudta megtenni, 
hogy ne legyen Fortune, a második lánya mellett, amikor az megszüli 
első gyermekét. Minthogy Autumn már majdnem egyéves volt, így sok-
kal  kényelmesebben  lehetett  utazni  vele,  mint  korábban.  Kieran  is 
megnyugodott kissé, hogy Fortune édesanyja a feleségével lesz, amikor 
a gyermek megérkezik.
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– Mindketten okosan döntöttetek, hogy elhalasztottátok az uta-
zást, ami Fortune-t illeti – mondta Jasmine. – Az első gyermeknél nem 
lehet tudni, hogy mikor érkezik meg. Jobb, hogy Fortune itt marad ve-
lünk. Charlie hamarosan az udvarba megy és akkor az egész Queen’s 
Malvern a rendelkezésünkre fog állni.

Charles Frederick Stuart a huszadik születésnapját ünnepelte. A 
fivére, Henry Lindley Westleigh márkija, az idősebb nővére, India, Ox-
ton grófnője és a férje, Deveral Leigh jöttek el, hogy együtt ünnepeljék 
a Stuart fiú születésnapját. Jasmine azon az estén végigjártatta tekinte-
tét a hallban ünneplőkön. Négy idősebb gyermeke volt jelen. Régeb-
ben olyan közel  álltak egymáshoz.  Most már azonban valamennyien 
felnőttek, és nagy hűhót csaptak a kis Autumn Leslie körül, aki vala-
mennyiük közül a legfiatalabb volt.

Aztán Stuart fián állapodott meg a tekintete.
– Nagyon hasonlítasz az apádra – mondta Charlie-nak.  –  Húsz-

éves  volt,  amikor  meghalt.  Szerencsére  te  erősebb  alkat  vagy  nála. 
Amikor megszületett, Skóciában, úgy tisztelték, akár egy indiai bálványt 
a szülőföldemen. Négyéves koráig a szolgák hordták mindenüvé. Egy-
szer azt mondta nekem, hogy amikor éjszaka magára hagyták, akkor ki-
ugrott az ágyból, és fel-alá sétált a szobában. Ha nem így tett volna, ak-
kor olyan gyengék lettek volna a lábai, mint szegény fivéréé. Charles 
nagybátyád nem volt olyan bátor és merész, és borzasztó hosszú időbe 
telt, amíg megtanult járni. Gondolom, észrevetted, hogy még ma is fur-
csán lépked.

– Igen. És nem tudtam, hogy mi az oka – válaszolta Charlie. – Te 
idősebb voltál valamivel, mint az apám, igaz, mama?

– Három és fél évvel – válaszolta Jasmine –, de ezzel senki nem 
törődött. Gondolom, örültek neki, hogy végre megfelelő szeretőre ta-
lált, és bebizonyíthatta, hogy férfi a talpán. Talán a te füledbe is elju-
tottak a nagyapáddal,  James királlyal  kapcsolatos híresztelések – Rá-
mosolygott a fiára, és megpaskolta az arcát. – És te, fiam? Elcsavarta a 
fejedet valamelyik udvarhölgy vagy más fehérnép?

Charlie elvörösödött.
– A király unokaöccse vagyok. Nem számít, hogy a lepedő rosz-
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és a ladyk nagyon kedvesek hozzám – a fiú arcán hamiskás mosoly lát-
szott.

– Anyád nem házasodott össze Henry herceggel – mondta Henry 
Lindley.  – Különben te lennél most a király,  és nekem az a vélemé-
nyem, hogy jobb király lennél, mint az öreg Károly. Ami azt illeti, elég 
bizonytalan a kormányzást illetően, és szinte a haláláig rágódik a fontos 
döntéseken. És meg ne próbálj neki bármiben is ellentmondani. Nem 
állhatja sem a javaslatokat, sem pedig a kritikát.

– Nem rossz király – vette védelmébe az uralkodót Jasmine.
– De igen – válaszolta Westleigh márkija –, még akkor is, ha az el-

lenkezőjét gondolja magáról. A felesége, Henrietta Marie pedig egy túl-
ságosan büszke, szenteskedő asszony. Már a jelenlétével is sok zavart 
okoz.

– Henry! Ne feledkezz meg arról, hogy a sógorod katolikus. Nem 
úgy neveltelek benneteket, hogy ilyen hangot üssetek meg, és előítéle-
tekkel viseltessetek embertársaitok iránt – fedte meg a fiát Jasmine.

– Mama, én nem vagyok katolikusellenes. Praktikusan gondolko-
dom, ennyi az egész, és persze kimondom az igazságot – válaszolta a 
márki. – Akkor is megmondanám a véleményemet róla, ha puritán len-
ne. A szélsőséges magatartás nem szerencsés egy ország számára, és a 
kormányzásban is sok kárt okozhat. Anglia változik, és én nem vagyok 
biztos benne, hogy kedvelem ezeket a változásokat.

– Azt gondoltam, azért jöttünk össze, hogy megünnepeljük a szü-
letésnapomat – jegyezte meg Charlie nevetve.  –  Nem akarom, hogy 
politikáról  vagy  vallási  kérdésekről  beszélgessünk.  Örüljünk,  hogy 
együtt vagyunk, mert soha többet nem leszünk így, ilyen körben. Fortu-
ne hamarosan elhagy bennünket, és elutazik az Újvilágba. Most nem 
akarok mást csinálni, mint csak enni és inni, és a régmúlt időkre emlé-
kezni.

– Ami engem illet, én nagyon szívesen emlékszem vissza a gyer-
mekkoromra – mondta lelkesen Fortune. – Milyen szép idők is voltak, 
amikor mama az udvarban volt, és mi Madame Skye-jal és Adam nagy-
apánkkal töltöttük az időt. Emlékszel arra a fekete pónira, amit a nagy-
apa vett neked, India?
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– Akkor kértem azt a pónit, amikor te születtél – mondta. – Pon-
tosan emlékszem rá, hogy azt mondtam, jobban szeretnék egy pónit, 
mint egy kishúgot. Csak hároméves voltál, amikor valahogyan a póni 
hátára kerültél, mi magunk sem tudjuk azóta sem, hogyan sikerült ráül-
nöd. Aztán kihátráltál az istállóból, és nagy kurjongatások közepette ki-
lovagoltál vele az istállóudvarra.

– És te nagyon megharagudtál rám, hogy rá mertem ülni a pónid-
ra, ezért másnap Adam nagyapa vett nekem egy szürke pónit, amelyik-
nek a farán fekete foltok voltak.

– Hogyan kerültél a pónimra? – kérdezte India.
– Henry segített nekem – hangzott a pajkos válasz.
– Henry? – csodálkozott el India, és a fivérére pillantott.
Westleigh márkija felnevetett, és kissé bosszankodva adta elő az 

esetet.
– Nem gondoltam, hogy Fortune kijön az udvarra – magyarázta –, 

és annyira odavolt azért, hogy felülhessen a póni hátára. Féltem, hogy 
mama rájön a turpisságra. Így aztán a hátsó kijáraton kiszöktem, és úgy 
tettem, mintha és is meglepődnék a dolgon, hogy Fortune kilovagol az 
istállóból. Fortune soha nem árult el engem, és ezért mind a mai napig 
hálás vagyok neki.

Legnagyobb meglepetésükre az édesanyjuk jót derült a történe-
ten.

– Milyen boldogok is voltatok együtt. Az én kis Autumn-om egye-
dül fog felnőni, nem lesznek mellette nagyobbacska testvérei. A legfia-
talabb Leslie fiú is már tizenkét évvel idősebb, mint ő. Senki nincs itt 
Glenkirkben most, csak Patrick, aki azonban tizenhat éves, és már job-
ban érdeklik a lányok, mint hogy a kishúgával játsszon. – Majd kissé 
szomorúan rámosolygott a négy legidősebb gyermekére.

A következő napon Henry Lindley hazatért otthonába, Cadbybe, 
ahogy nővére, India is elutazott a férjével Oxtonba, Charlie pedig a ki-
rályi udvarba ment. Este már csak Jasmine és két lánya, Fortune és a 
kis Autumn, meg Kieran maradtak Queen’s Malvernben. Melankolikus 
hangulat ülte meg a nagy téglaházat. Kieran és Fortune egymás társa-
ságát keresték, és ezt Jasmine meg is értette. Túlságosan hamar el kell 
válniuk egymástól. Aztán megjött az üzenet, hogy a marylandi expedí-~ 315 ~



ció október közepén indul  Gravesendből.  Fölösleges ezért  Londonba 
menni, mert a Cardiffi Rózsa Liverpoolban horgonyoz.

– Utazz oda, Kieran – mondta Fortune a férjének, és az édesanyja 
helyeslően bólintott. – A hajó Dundalkben veszi fel a telepeseket, és ta-
lálkozhatnak Leonard Calvert hajóival lent valahol.

Fortune elgondolkodott, a legjobb megoldáson törte a fejét.
– Hol is, mama?
– Cape Clearnél, lenn Dél-írországban – válaszolta Jasmine csen-

desen. – A marylandi expedíció arra halad el, amikor átszelik a Szent 
György-csatornát, hogy kijussanak a tengerre.

– Üzenetet kell küldenünk még reggel Lord Baltimore-nak – java-
solta Fortune Kierannak –, hogy megtehesse a szükséges előkészülete-
ket. És Maguire’s Fordba is üzennünk kell, hogy az embereink Dundalk-
ben legyenek a megadott időpontban. És a küldöncnek vissza kell ér-
nie, mielőtt te elindulsz Liverpoolba lóháton. Én is veled tartok.

– Nem – szólt rá szigorúan a lányára Jasmine. – Én fogom elkísér-
ni, és neked itt kell elbúcsúznod Kierantól. Nem kockáztathatjuk, hogy 
végigzötykölődj  az  úton  egy  szekérrel,  lóháton  pedig  semmiképpen 
sem utazhatsz egy ilyen hosszú útra. Ez túlságosan veszélyes lenne a 
számodra, Fortune, és biztos vagyok benne, hogy egészséges gyerme-
ket akarsz  szülni,  aki  majd képes lesz  veled tartani  az  Újvilágba egy 
hosszú és veszélyes hajóúton Marylandbe a jövő nyáron.

– Egyetértek, asszonyom – válaszolta Kieran gyorsan, és a felesé-
gére pillantott. – Fortune?

Most első alkalommal fordult elő, hogy Fortune szinte szó nélkül 
elfogadta az édesanyja érvelését. Kelletlenül beleegyezett a dologba.

– Egyikőtökkel sem tudok vitatkozni, de azt kívánom, bárcsak ne 
mennél el, Kieran.

Másnap útnak indították a futárt, és a következő hetekben sűrűn 
váltottak üzenetet. Rory Maguire értesítette őket, hogy a telepesek a 
megadott időpontban Dundalkben lesznek. Telt múlt az idő, és egyre 
közeledett  az  az  időpont,  amikor  Kierannak  el  kell  hagynia  Queen’s 
Malvernt, és a feleségétől is búcsút kell vennie. Fortune-on olyan féle-
lem és rettegés vett erőt, amelyet eddig még sosem tapasztalt.
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– Szinte azt  kell  gondolnom, hogy elment az  eszünk  –  mondta 
Fortune a férjének. – Ez egy nagyon veszélyes és hosszú út a hatalmas 
óceánon keresztül. Mi történik, ha a hajó viharba kerül? Vagy esetleg 
elsüllyed? Akkor soha többé nem látlak! – keseredett el a fiatalasszony, 
aztán  pedig  sírni  kezdett,  majd  a  férjébe  kapaszkodott,  és  telesírta 
könnyeivel a férfi hálóingét.

– Mi más lehetőségünk lenne? – kérdezte a férfi  csendesen. – 
Már legalább százszor megbeszéltük. Az Újvilág a mi egyetlen lehetősé-
günk, Fortune. Nincs ebben a régi világban semmi keresnivalónk, ked-
vesem – közben megigazgatta az asszony borzas, vörös haját.

– Katolikus leszek – mondta Fortune. – Egyszer már megkeresz-
teltek katolikusnak. És akkor elmehetünk Franciaországba vagy esetleg 
Spanyolországba,  és ott  is  élhetnénk.  Belle  Fleurs-ben is élhetünk, a 
mama kastélyában.  Adam  nagyapám  nem messze  lakik  onnan,  Arc-
hambault-ban,  Kieran.  Nagyon  boldogok  lehetnénk  ott  –  nézett  re-
ménykedve a férjére a fiatalasszony

A férfi felsóhajtott.
– Te talán boldog lehetsz ott,  Fortune,  de én nem. Büszke va-

gyok, és elég nehezemre esett ezt a pár hónapot is elviselni, amit nem 
a  magam  uraként  éltem meg.  Tudom,  hogy  akadnak  szép  számmal 
olyanok, akik azt hiszik, hogy azért vettelek feleségül, mert nagy örök-
ség elé néztél, és nem azért, mert szerelmes lettem beléd. Nos, nekem 
is van egy szerény örökségem, szegény apámnak köszönhetően, de hol 
van az a tiédhez képest. Az Újvilágban majd felépítem az életünket, ott 
egy nagy birtok urai lehetünk. Talán nem akkoráé, mint amelyet felad-
tunk,  de a saját  erőmből  szerzem meg,  és ott  senki  nem fog görbe 
szemmel tekinteni rám. Amíg el nem vettelek téged, nem gondoltam 
arra, hogy mit tartanak rólam, csakhogy ez a házasságunk után megvál-
tozott. Én nem vagyok olyan férj, aki feléli a felesége vagyonát! Senki 
ne gondolja ezt sem rólam, sem pedig rólad. Majd mi ketten kialakítjuk 
a magunk életét, és ezt csak az Újvilágban tudjuk megoldani. Nem itt.  
Nem  is  Angliában.  Nem  Írországban.  Nem  Spanyolországban  vagy  
Franciaországban.  Csakis  Marylandben. Remélem,  most  már  megér-
ted, hogy miért kell elmennem.
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– Még sohasem voltam ilyen szomorú, Kieran – válaszolta Fortu-
ne. – Amim csak van, az a tiéd is, drágám. Ne hagyd, hogy telebeszéljék 
az emberek a fejedet mindenféle ostobasággal. Ha az boldoggá tenne 
téged, akkor mindent a te nevedre íratok!

A férfi felnevetett.
– Nem, drágám! Nem tartok igényt a vagyonodra. A családodnak 

igaza van, hogy a nőknek meg kell tartaniuk a saját birtokukat. Amellett 
ez nem is szempont, Fortune. Ahogy te büszke vagy, ugyanúgy én is. 
Egy férfinak meg kell állnia a saját lábán a világban. – Kedvesen megci-
rógatta Fortune-t. – Mi történt az én gyakorlatias kis feleségemmel?

– Nem akarom, hogy elmenj! – kezdett újra sírni Fortune. – Szíve-
sebben tartanék veled, és osztanám meg a nehézségeket, mint hogy itt 
maradjak Angliában, és egyedül legyek, amikor a gyermekünknek éle-
tet adok.

– Nem leszel egyedül – mondta a férfi nyugodt, meggyőző han-
gon. – Az édesanyád itt lesz veled, szerelmem.

– Nem az anyámra van szükségem, hanem rád! Azt akarom, hogy 
mellettem legyél!

Jasmine figyelmeztette a férfit, hogy Fortune jelenlegi állapotá-
ban érthetetlen hangulatváltozások állhatnak be időnként. Itt volt az ő 
gyönyörű felesége, aki azt mondta neki, hogy menjen el mielőbb az Új-
világba, Marylandbe az első telepesekkel, és most vissza akarja tartani 
őt. Ebben a pillanatban a férfi nem tudta, hogy mit is mondjon az asz-
szonyának, és úgy határozott, hogy ezúttal taktikát változtat.

– Ha itt maradok veled, akkor leromboljuk a reményünket, hogy 
valaha is sikerre vigyük az életünket – mondta szigorúan. – Te magad 
mondtad, hogy attól függ a sikerünk, meg tudjuk-e szerezni a legjobb 
legelőket a lovaink számára. Ha nem megyek el, akkor hogyan tehet-
nék rá szert? Biztos vagyok benne, hogy nélkülem is boldogulsz a szü-
léssel. Vagy már elfelejtetted, hogy India is egy hegyi házikóban szülte 
meg a gyermekét, és a két szolgálója segédkezett neki? A szülés termé-
szetes dolog az asszonyoknál. Most pedig kérlek, szedd össze magadat, 
Fortune.

Fortune kikelt magából a férje rendreutasítása miatt.
– Hogy merészelsz így beszélni velem?~ 318 ~



– Hogyan beszélhetnék másképp, amikor úgy viselkedsz, mint egy 
kisgyerek – válaszolta a férfi,  aki legalább annak örült, hogy Fortune 
abbahagyta a sírást.

– Soha nem fogom megbocsátani neked, hogy elhagysz  –  jelen-
tette kis az asszony fensőbbségesen. – Egyszerűen kibírhatatlan vagy, 
Kieran.

– Amikor majd megérkezel Marylandbe a következő nyáron, és 
egy szép ház vár rád, akkor majd megbocsátasz nekem. Miattad és a 
gyermekem miatt  megyek  el.  Valóban  haragszol  rám  ezért?  –  kissé 
megpaskolta az asszony arcát, és a szemébe nézett.

– Igen.
– Valóban?  –  kérdezte  Kieran,  és  magához  vonta  a  feleségét, 

majd megcsókolta.
– Igen! – ismételte meg a választ Fortune, de az ajka a férfi ajkát 

kívánta.
– Igazán? – évődött vele a férfi.
Közben vágyakozni kezdett a felesége iránt, és visszahúzta magá-

hoz a párnára, majd kibontotta Fortune hálóingét, és megcsókolta az 
asszony mellét. Fortune felsóhajtott. Olyan kellemes volt a férfi érinté-
se. Kieran széles tenyerével megragadta a fiatal nő csípőjét, és előreha-
jolt, majd megcsókolta az asszony szemét.

– El tudod képzelni, hogy mennyire hiányozni fogsz nekem, For-
tune? Azt mondják, hogy az asszonyok elveszítik az érdeklődésüket a 
házasélet  iránt,  amikor  várandósak,  de  a férfiaknál  ez  nem így van. 
Most még sokkal izgalmasabbnak talállak, mint korábban.

A fiatalasszony kinyitotta zöldeskék szemét, és azt mondta:
– Akkor az lesz a legjobb, ha a hátralevő időt velem töltőd, fér-

jecském. Biztosan tudom, hogy nem fogsz megcsalni. Igazam van? – Át-
ölelte a férfit, és kissé megharapta a fülét. – Igazam van, Kieran?

– Igen, Fortune – válaszolta a férfi. – Nem leszek hűtlen hozzád. – 
Majd óvatosan az oldalára fordította az asszonyt, és levette róla a háló-
ingét.

Fortune hangosan felsóhajtott, amikor a férfi behatolt a testébe. 
Ki az ördög mondhatta azt, hogy a várandós asszonyok elveszítik érdek-
lődésüket a férjük iránt? Lehet, hogy később így lesz, de ennek most ~ 319 ~



még semmi jelét nem látta. Szorosan a férfihoz húzódott, majd szelí-
den nyögdécselni kezdett, amikor Kieran cirógatni kezdte, és az érzé-
keny mellbimbóját harapdálta.

– Hiányozni fogok neked? – kérdezte az asszony pajkosan, majd 
átadta magát az élvezetnek.

– Igen, nagyon fogsz hiányozni nekem – mondta a férfi, páratlan 
örömben részesítve a feleségét. Ezúttal is együtt jutottak el a gyönyör 
legmagasabb csúcsáig.

A következő napokat a szerelemnek szentelték, majd hamarosan eljött 
az idő, amikor Kierannak el kellett indulnia Queen’s Malvernből Liver-
poolba. Fortune-nak sikerült úrrá lennie az izgatottságán. A ház főbejá-
rata előtt állt, és búcsúpoharat nyújtott fel a férjének, aki akkor már in-
dulásra készen, lóháton ült. A férfi kiitta az italt, majd visszaadta a fele-
ségének a serleget. Azután lehajolt hozzá, és utoljára még megcsókol-
ta.

– Ezt neked szántam és a mi kis porontyunknak – mondta kedve-
sen. – Szeretlek, Fortune. Imádkozz, hogy sikerrel járjak. Ha Isten is úgy 
akarja, akkor a következő nyáron találkozunk Marylandben. – Aztán el-
engedte az asszonyt, és anélkül, hogy többet is mondott volna, elvihar-
zott gyönyörű paripáján. Kevin is vele tartott.

– Siess  haza!  –  kiáltotta  Fortune,  majd  Jasmine-hoz  fordult.  – 
Gyere haza,  amilyen gyorsan csak lehet, és lásd el mindenféle jó ta-
náccsal, mielőtt elválsz tőle.

Jasmine bólintott, majd követte a vejét.
Fortune, miután szem elől tévesztette őket, visszament a házba. 

Mama legalább egy hétig nem jön majd haza, de az is lehet, hogy to-
vább is elmarad. Tulajdonképpen egyedül volt, csak Rois maradt mel-
lette.

– Ó, hogy gyűlölöm a magányt – mormolta a fiatalasszony magá-
ban, majd magához hívatta a komornáját abban a reményben, hogy 
vele gyorsabban telik az idő. Persze – gondolta magában – Rois sem 
sokkal boldogabb, mint ő, hiszen neki is ugyanaz jutott osztályrészül, a 
férjének ugyancsak el kellett mennie.

Rois az úrnője elébe sietett, a szeme ki volt sírva.~ 320 ~



– Ne sírj, mert különben én is zokogni kezdek – mondta Fortune. 
– Pontosan olyan szomorú vagyok, mint te, Rois.

– Tudom, hogy a férfiaknak el kellett menniük – szipogott Rois. – 
Kevin azt mondta, hogy ha a jövőnket biztosítani akarjuk, akkor saját 
földre kell szert tennünk, és erre nem volna lehetőségünk Ulsterben. 
Maradjak csendben? Miért pont most kellett elmenniük? Most, amikor 
gyermeket várok! – majd újra sírni kezdett.

– Te is gyermeket vársz? – csodálkozott el Fortune. – Mikorra vá-
rod a kicsit?

– Nem sokkal azután, hogy az asszonyomé meg fog születni, my-
lady – mormolta Rois.

– Kevin tud róla? – kérdezte Fortune a szolgálóját.
Rois megrázta a fejét.
– Nem mertem megmondani neki, nehogy itt maradjon és ne kel-

jen útra. Nem akarom elrontani a jövőbeni kilátásainkat.
Fortune nevetni kezdett. Annyira abszurdnak találta a helyzetet. 

Férjhez ment, méghozzá ahhoz a férfihoz, aki fekete bárány volt a csa-
ládjában,  elvesztette  az  örökségét  a  háziasság  miatt,  majd  terhesen 
hátrahagyta a férje egy ugyancsak terhes szolgálóval, míg a férjeik a jö-
vőjük érdekében útra keltek. Ha valaki előadja neki mindazt, ami vele 
történt, akkor visszautasította volna, hogy Lady Fortune Lindley ilyen 
sorsnak essen áldozatul az ő ésszerű és gyakorlatias jellemével.

– Rendben van, Rois – mondta. – Azt hiszem, nincs más választá-
sunk, mint hogy abban reménykedjünk, hogy a férjeink szerencsével 
járnak. Maradjunk együtt,  míg a magzataink szépen fejlődnek. Tudsz 
kötni? Én sosem tudtam, de tudok varrni. Gyere és készítsünk a gyer-
mekeinknek csinos kis ruhákat. Azt hiszem, így legalább hasznosan le-
foglalhatjuk magunkat.

A fiatal Bramwell kisasszony, aki ugyancsak a házimunkában se-
gédkezett, bement a raktárba, és előhozott jó pár vég anyagot, varró-
eszközöket, és mindazt, amire csak a két fiatalasszonynak szüksége le-
hetett a varráshoz. Még régi papír szabásmintákat is talált a számukra, 
amely alapján a kis újszülötteknek csinos ruhácskákat és mindent, ami-
re csak szükségük lehetett a későbbiek során, megvarrhattak. Rohána 
is a segítségükre sietett, mert ő nem kísérte el az úrnőjét. Az elkövetke-~ 321 ~



ző hetekben szabással és varrással foglalatoskodtak. A kis Autumn ott 
sertepertélt körülöttük, és a lehulló ruhadarabokkal játszadozott.

Nyolc  nappal  később Jasmine  visszatért  Queen’s  Malvernbe,  a 
glenkirki fegyveresek oltalmazták a visszafelé vezető úton.

– Elhajóztak Írország felé – mondta a lányának. – Kitűnő szelet 
kaptak, és a tenger is csendes volt. Ne aggódj, kicsim – vigasztalta For-
tune-t. – Gondolj csak bele, hogy én hónapokig utaztam a tengeren, 
mire végre hazaérkeztem.

– Mostanra már valószínűleg elérték Ulstert, és felvették hajóikra 
a telepeseket – válaszolta Fortune. – Most már valószínűleg a Leonard 
Calverttal megbeszélt találkozási pont felé tartanak. Remélem, hogy ő 
is sikeresen partot ért.

És valóban, Lord Baltimore expedíciója elhagyta Gravesendet, de nem 
jutottak messzire. Cecil Calvert okosan tette, hogy Angliában maradt. 
Ellenségei azt a híresztelést keltették, hogy a két hajó, az Ark és a Dove 
csupán apácákat és katonákat szállít Spanyolországba. Lord Baltimore-
nak el kellett mennie az udvarba, hogy megvédje az expedícióját, és a 
saját elképzelései védelmére keljen. A hajóját a királyi tengerészet ha-
jója megállásra kényszerítette, és Cowesba kísérte, Wight-szigetre. Ott 
vesztegeltek  majdnem egy  hónapig,  mielőtt  végre  útjukra  engedték 
őket. Az  Ark kapitánya, aki tudta, hogy a Cardiffi Rózsa Cape Clearnél 
várja őket, üzenetet küldött Kieran Deversnek. A küldönc elmagyarázta 
a helyzetet, és azt a javaslatot tette, hogy a Cardiffi Rózsa menjen előre 
Barbadosra, ahol bevárhatják Lord Baltimore expedíciós hajóját, amely 
hamarosan követni fogja őket.

November huszonkettedikén a telepesek elindultak Maryland fe-
lé. Alig hagyták el Anglia partjait, amikor szörnyű viharba keveredtek, 
de azután kitűnő idő várt reájuk az útjuk hátralevő részében Barbado-
sig. Olyan kellemes hajóútban volt részük, hogy az Ark kapitánya még 
meg is jegyezte, hogy ilyenre alig volt példa.

A vihar azonban elválasztotta tőlük a Dove-ot, amely egy kisebb 
hajó volt. Csupán reménykedhettek abban, hogy a hajó megmenekült, 
és majd beéri őket Barbadosnál.

~ 322 ~



Kieran Devers és a telepesei az ismeretlen felé hajóztak. Felettük 
felhőtlen volt az ég. Minél messzebbre kerültek Írországtól, annál ma-
gasabbra emelkedett a hőmérséklet. Olyan kellemes időjárásban volt 
részük,  és  olyan  nyugodt  hajózásnak  örvendezhettek,  hogy  Mistress 
Jones és Taffy előhozták a palántáikat a fedélzetre, és elkülönítettek 
számukra egy kis helyet. Hat hét múlva a Cardiffi Rózsa kikötött Barba-
doson, ahol az expedíció többi hajóját kellett bevárniuk.

A sziget kormányzója, Sir Thomas Warner óvatos ember volt, és 
visszafogottan üdvözölte a leendő telepeseket. A Cardiffi Rózsa az O’-
Malley-Small kereskedelmi társaság hajója volt, és némi szállítmányt is 
hozott magával. Arról nem is beszélve, hogy tele volt ír katolikusokkal. 
Nemcsak nehézséget okozott az érkezésük a számára, de a szállítmány 
komolyan aggasztotta a kormányzót.  Mindenesetre szívélyesen meg-
hívta Kierant és a hajó kapitányát ebédre, hogy kifaggassa őket a célja-
ik felől. Kieran hozzájárult, hogy a telepesek partra szálljanak és körül-
nézzenek a szigeten,  de figyelmeztette őket,  hogy ne vetemedjenek 
semmilyen rendbontásra, különben vissza kell menniük a hajó fedélze-
tére.

– Meg kell várnunk Lord Calvertet. Természetesen sokkal kényel-
mesebb lenne a számunkra, ha a hátralevő időt nem kellene a hajón 
tölteni,  hanem  az  embereink  szabadon  mozoghatnának  a  szigeten. 
Még  hosszú  út  áll  előttünk.  Mindenesetre  tájékoztatom  őket,  hogy 
nem tűröm a részegeskedést, és aki berúg, az a hátralevő időt a hajón 
fogja tölteni mindaddig, amíg Marylandbe nem érünk.

Azután, hogy ilyen módon eligazította az embereit, Kieran Devers 
és O’Flaherty a kormányzóhoz indult ebédre. A férfi szívélyesen fogad-
ta őket, és aztán asztalhoz is ültek. Kieran elcsodálkozott, amikor meg-
pillantott  egy különös,  uborka  formájú  gyümölcsöt  termő fát  a  kor-
mányzó kertjében az ebédlő ablakán keresztül.

Amikor a kormányzó észrevette, hogy min akadt meg Kieran sze-
me, nevetve azt mondta:

– Azok banánok. Le kell hántani a külső héjukat, és belül finom 
édes a gyümölcsük. Adok belőle néhány fürttel, hogy magával vihesse a 
hajóra.
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– Addig a szigeten kell maradnunk, amíg Lord Baltimore expedíci-
ója meg nem érkezik,  mylord.  Természetesen csak akkor várakozha-
tunk itt, ha ön is hozzájárul – mondta a kormányzónak Kieran. – Már 
hetek óta tengeren vagyunk, és nem vagyunk hozzászokva a hajózás-
hoz, mert az embereim nagy része nem tengerész, hanem farmer.

– Merre tartanak tovább, ha szabad kérdeznem? – kíváncsisko-
dott a kormányzó.

– Lord Baltimore marylandi kolóniájára – hangzott Kieran válasza.
– Azt mondták nekem, hogy azt a kolóniát csupán a katolikusok 

számára létesítik – felelte Sir Thomas.
– Nem, sir, Marylandet minden jóérzésű ember számára alapítja 

Lord Baltimore, legyenek akár katolikusok vagy protestánsok – igazítot-
ta ki a kormányzót Kieran. – Azon a kolónián senkit nem fognak üldöz-
ni.  Tulajdonképpen ezért megyünk oda,  de hozzá kell  tennem, hogy 
Lord Calvert leginkább protestánsokat hoz Marylandbe.

– Nem kedvelném a katolikus kolónia gondolatát – mondta a kor-
mányzó. – Éppen elég bajunk van a spanyolokkal.

– Maryland  nem spanyol kolónia, mylord. Angol. Valamennyien 
az angol király alattvalói vagyunk. Tudja, hogy a feleségem testvére a 
király kedvelt unokaöccse?

– Valóban? – kérdezte kétkedőn a kormányzó.
– Lord Charles Frederick Stuart, Lundy hercege – válaszolta Kie-

ran.
– Ó, igen. Most már emlékszem, hogy Henry hercegnek törvény-

telen gyermeke született – mondta Sir Thomas. – A kisasszony nagyon 
csinos volt, ha jól emlékszem. A haja színe sötétbarna, és kék volt a 
szeme.

– Igen, az anyósomról van szó, Glenkirk hercegnőjéről – helyeselt 
Kieran –, de természetesen akkor még nem volt a felesége James Lesli-
e-nek.

– Mindaddig  szívesen  látott  vendégek  a  telepesei,  amíg  nem 
okoznak semmilyen zűrzavart vagy bármilyen nehézséget – mondta a 
kormányzó Kierannak.

– Köszönöm,  mylord  –  válaszolta  Kieran,  majd  az  étkezésnek 
szentelte a figyelmét. ~ 324 ~



– Ez igazán jó érvelés volt – jegyezte meg később O’Flaherty kapi-
tány. – A család büszke lesz önre.

Kieran zavartan tekintett a kapitányra, és az visszakacsintott rá.
– Te jóságos isten! – mondta Kieran elképedve. – Ön is a család-

hoz tartozik?
– Igen. Ualter O’Flaherty, Ewan fia, Skye és Dubhdara unokája áll 

ön előtt – hangzott a válasz. – Az ön felesége az én cousinom, bár még 
nem volt szerencsém találkozni vele vagy bármelyik rokonával. Csak a 
nagyanyámat ismertem. Kétszer találkoztam vele életemben. Az apám 
Írországban  él,  Ballyhenessey  ura.  Én az  egyedüli  gyermeke vagyok, 
akiből tengerész lett. A nagyanyám a pártomat fogta, hogy azt tehes-
sem, amit akarok, mint ahogy ez jellemző a többi cousinomra is. A Car-
diffi Rózsán szolgálok már egy ideje. Ez egy kitűnő hajó. Legtöbbször a 
Földközi-tengeren hajóztam vele. Számtalanszor jártunk már Algériá-
ban, San Lorenzóban, Marseilles-ben, Nápolyban, Athénban, Alexandri-
ában és Isztambulban.

– Miért nem közölte velem mindezt idáig? – kérdezte csodálkoz-
va Kieran.

– Fontos volt az ön számára? – vágott vissza O’Flaherty kapitány.
Kieran felnevetett.
– Igazán  különös  és  nagyszerű  családba  nősültem  be,  Ualter 

O’Flaherty – jegyezte meg.
– Ebben egyetértünk – mondta a kapitány vidáman.

December elején érték el  Barbadost.  Itt  tartották meg a karácsonyt. 
Nem volt  velük  pap,  hogy  misét  celebráljon  nekik,  úgyhogy  dalokat 
énekeltek, és csendesen imádkoztak. Az ünnepségre disznót sütöttek a 
parton.  A húshoz gyümölcsöket  szolgáltak  fel,  banánt,  sárgadinnyét, 
ananászt és görögdinnyét. A disznón kívül minden egyéb élelmiszer új-
donság volt a telepesek számára. Nagy kíváncsisággal kóstolták végig a 
gyümölcsöket, és amikor kedvükre valónak találták őket, akkor bőven 
és élvezettel fogyasztottak belőle.

Január elején az Ark megérkezett Barbadosra, és a Cardiffi Rózsa 
emberei üdvrivalgással fogadták. Ahogy korábban Kieran telepesei, az 
Ark utasai is csodálattal adóztak az egzotikus és csodálatos fák és virá-~ 325 ~



gok előtt. Elbűvölve nézték a piciny és színes madarakat is. Az  Arkon 
hálaadó ünnepet tartottak, amelyet csak a katolikusok látogattak, míg 
a protestánsok a kormányzó templomába mentek istentiszteletre.

Az elkövetkező néhány hétben megrakták a hajón maradt szabad 
helyeket magokkal, szemes terményekkel, burgonyával és más élelmi-
szerekkel. A víztárolókat újra feltöltötték. Nagy örömmel vették tudo-
másul, hogy időközben a Dove is megérkezett Barbadosra a Dragonnal 
együtt, mely utóbbi kereskedőket szállított. Amikor a vihar kitört, akkor 
behajóztak egy biztonságos angol kikötőbe, és csak a vihar csitultával 
folytatták az útjukat. Most már együtt volt minden hajó, amelyik Leo-
nard Calvert expedíciójához tartozott, és tovább folytathatták az útju-
kat  észak  felé,  Maryland  irányába.  Barbados  kormányzója  örömmel 
vette tudomásul, hogy a telepesek elhajóznak a szigetről. Mint sokan 
mások, ő sem tudott megszabadulni attól az előítélettől, hogy az angol 
és az ír katolikusok a spanyolokhoz húznak, és nem az angol protestáns 
királyt támogatják.

Az expedíció márciusban ért Virginiába. Lord Baltimore azt java-
solta az embereinek, hogy ne érintkezzenek a virginiaiakkal, akiknek a 
képviselői mindent elkövettek, hogy megakadályozzák Maryland létre-
hozását. Leonard Calvertet egy üzenet várta Virginia kormányzójánál, 
mely a királytól érkezett, és néhány ajándékot is kapott a kormányzó-
tól, amelyet az személyesen adott át. A telepesek kilenc napot töltöt-
tek Virginiában, ahol a lakosok, Calvert kormányzó legnagyobb megle-
petésére, szívélyesen fogadták őket. Amikor továbbindultak, magukkal 
vittek egy szőrmekereskedőt is, aki jól ismerte azt a vidéket, ahová tar-
tottak, és az indiánok nyelvét is beszélte.

Ahogy a hajó beérkezett az öbölbe, ahol kikötöttek, a telepesek 
örömmel pásztázták végig tekintetükkel az otthonukat, és már első al-
kalommal igyekeztek alaposan körülnézni.  Az  erdő csodálatosan dús 
volt, és mind kemény-, mind puhafával szolgált a számukra. Kieran De-
vers úgy érezte, hogy végre hazatért, és szívét a biztonság és az elége-
dettség érzése járta át. Azt szerette volna, ha Fortune is vele van, és 
együtt pillanthatták volna meg új otthonukat. Azzal vigasztalta magát, 
hogy mire Fortune ideér, addigra már felépül a házuk. Tudta, hogy For-
tune-nak minden nagyon tetszene itt. Besietett a kabinjába, hogy leve-~ 326 ~



let írjon a feleségének, mert a Cardiffi Rózsa nem sokkal azután, hogy 
kikötött, visszaindult Angliába, márpedig Kieran azt akarta, hogy Fortu-
ne mindenről értesüljön, ami velük történt. Mindennap írt neki, így egy 
naplószerű leírást küldhetett a fiatalasszonynak.

A telepesek először egy lakatlan szigeten kötöttek ki  és léptek 
partra, amelyet Szent Celmentnek hívtak. Az indiánok, akik az érkezé-
sükkor sorfalat álltak a parton, mostanra eltűntek. Egy magas fakeresz-
tet állítottak fel. Ezután ünnepélyes misére került sor, amelyet a Cal-
vert kormányzóval érkezett White atya tartott meg. A mise után Leo-
nard Calvert Isten, I. Károly király és Lord Calvert nevében a tulajdoná-
vá nyilvánította a területet,  és Marylandnek nevezte el.  Ekkor 1634. 
március huszonötödikét írtak.

Pontosan ezen a napon Queen’s Malvernben Fortune-nál megin-
dult a szülés nem sokkal éjfél után. A számítások szerint a gyermek egy 
hetet késett. Fortune nagyon hálás volt az édesanyjának, és a szeren-
csétlen Rois-nak is, aki ugyancsak szülés előtt állt, de azért tőle telhető-
en segédkezett  neki  a  szülésben.  A fiatal  szolgálónak  nem is  tudták 
nagy hasznát venni, ami ebben az állapotában nem is volt elvárható. 
Amikor Jasmine meglátta a fiatal szolgáló arcát, amint belépett a lánya 
hálószobájába, azonnal azt mondta neki:

– Menj! Hívd Rohánát és Toramallit. Azonnal!
Rois  hálás  pillantást  vetett  az  asszonyára,  és  amilyen  gyorsan 

csak tellett tőle, eleget tett az úrnője parancsának.
– Jézusom, ez nagyon fáj! – mondta Fortune. – Sohasem gondol-

tam volna, hogy ennyire fog fájni. Amikor Indiánál megindult a szülés, 
akkor én érted és papáért indultam lóháton. Ohhh! Mennyi ideig tart a 
vajúdás, mama?

– Állj szépen a lábadra – mondta Jasmine. – Sétálunk fel és alá a 
szobában, hogy egy kicsit felgyorsítsuk a szülést. Igazán sajnálom, hogy 
az én ésszerűen gondolkodó, praktikus lányomnak azt kell mondanom, 
hogy a gyerekek akkor születnek meg, amikor nekik tetszik, és nem ak-
kor, amikor az édesanyjuk akarja.

– Nem valami bátorító, amit mondasz, mama – suttogta Fortune.
Ekkor kinyílt a hálószoba ajtaja, és belépett Jasmine két ikerszol-
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– Bramwell kérdezi, hogy hol állítsa fel a szülőszéket, mylady – 
érdeklődött Rohána.

– Hozzátok ide, a kandalló mellé. És hozzatok forró vizet, tiszta 
kendőket és pólyát – válaszolta Jasmine. A régi emlékek jutottak eszé-
be. A fia, Henry herceg itt született Queen’s Malvernben. A fiú édesap-
ja, Henry herceg is vele volt akkor. A háta mögé állt, és megfogta a vál-
lát, bátorító szavakat suttogott a fülébe, és megmasszírozta az asszony 
szép, kerek hasát. Jasmine számára úgy tűnt, mintha már több szülésen 
is jelen lett volna, olyan bátran viselkedett,  később azonban elárulta 
neki, hogy az volt az első alkalom. Aztán amikor már majdnem megszü-
letett a gyermek, akkor Adálit hívták, aki a herceg helyét foglalta el, és 
aki arrébb küldte Skye nagymamát, így Charlie a kezei közé jött a világ-
ra. Jasmine nagyon meghatódott a férfi odaadásán, sírni kezdett, majd 
elfordította az arcát. Henry Stuart nagyon jólelkű férfi volt.

– Mama! – kiáltott fel hirtelen Fortune. – Azt hiszem, már egyet-
len lépést sem vagyok képes tenni. Egyre erősödnek a fájások, és egyre 
gyakrabban is jelentkeznek.

Időközben megpirkadt, és Fortune már órák óta vajúdott.
– Itt az ideje, hogy beülj a szülőszékbe – mondta neki az édesany-

ja.
Fortune Toramalli segítségével nagy nehezen felküzdötte magát 

a szülőszékbe, amely furcsa átmenetet alkotott az ágy és a szék között.  
Rohána mögé állt, és megfogta a vállát.

– Láttam  az  édesanyádat  megszületni,  aztán  a  fivéreidet  és  a 
lánytestvéreidet is – sorolta Rohána. – Most pedig a te gyermekedet 
segítem a világra, mylady Fortune. Annyira sajnálom, hogy el fog hagy-
ni bennünket. Nem fogom látni a következő gyermekeit, akiket a nagy-
szerű férjének még biztosan szülni fog.

– Gyűlölöm Kierant! –  kiáltotta Fortune. – Hogy tehette ezt ve-
lem,  hogy  amíg  ő  az  Újvilágban  kujtorog,  én  addig  itt  szenvedek? 
Ohhhh! Megszületik valaha ez a gyermek, mama? Már órák óta tarta-
nak a fájások.

– Olyan, mintha Indiát hallanám, és nem az én Fortune-omat! – 
vigasztalta  a  lányát  Jasmine,  hogy egy kis  erőt öntsön belé.  –  Meg-
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mondtam neked, hogy a gyerekek akkor születnek meg, amikor nekik 
tetszik.

Jó néhány óra eltelt, és már délután volt, amikor a gyermek feje 
felbukkant. Jasmine még egy erős nyomásra buzdította a lányát. Las-
san. Lassan. Már kint volt a kisgyermek feje és a válla is. Aztán egy utol-
só erőfeszítés következett és a gyermek kicsusszant az anyja méhéből. 
A szeme nyitva volt, és a nagymamájára tekintett először. A száját szé-
lesre nyitotta, és hangosan felsírt.

– Kislányt szültél! – mondta Jasmine örömmel.
– Igen? – kérdezte Fortune kifáradva. – Hadd nézzem meg! – És 

kitárta a karját, hogy megfoghassa a gyermekét.
Jasmine a lánya kezébe adta a gyermeket, és Fortune élesen fel-

sikoltott.
– Mama! Ez a gyermek csupa vér! Megsérült?
– A szülés vérzéssel jár, lányom, ahogy a nagyanyám is elmagya-

rázta Henry hercegnek, ez már csak ilyen esemény – válaszolta Jasmi-
ne. – Azonnal megfürdetjük a kicsit. Nagyon szép gyermek. Egy élet-
erős kislány. Hallgasd csak, milyen erős a hangja!

– Shhhh, kicsi lány! – intézte első szavait a kislányához Fortune. A 
kislány kissé lecsillapodott, kinyitotta a szemét, és egyenesen az édes-
anyja szemébe nézett. Fortune kimondhatatlan szeretetet érzett a kis 
jövevény iránt. – Kék a szeme! – kiáltott fel csodálkozva.

– Minden újszülöttnek kék a szeme először – válaszolta az édes-
anyja. – Emlékezz csak, hiszen te vagy a harmadik a sorban, kicsim.

– Kopasz a fejecskéje – jegyezte meg Fortune.
– A lányok többnyire kopaszon jönnek a világra. De piciny, vörös 

pihe borítja a fejét, nézd csak! – majd finoman megcirógatta a kislány 
fejét. – Mi lesz a neve?

– Aine – válaszolta Fortune. – Kieran kishúgáról fogom elnevezni. 
Nem  kislányt  vártam.  Azt  hittem,  fiú  lesz,  és  úgy  gondoltam,  hogy 
Jamesnek fogom hívni, apám neve után, de aztán később már éreztem, 
hogy lány lesz, és akkor úgy döntöttem, hogy Aine lesz a neve. Aine 
Mary Devers névre fogom megkeresztelni. – Megcsókolta a kislány fe-
jecskéjét. – És katolikus keresztelője lesz. Tudom, hogy az apja így akar-
ná. ~ 329 ~



– A fivéred helyzetére való tekintettel nem hozhatsz katolikus pa-
pot a házába – intette Jasmine a lányát. – Angliában protestáns keresz-
telőt tartunk. Majd ha Marylandben leszel, akkor már azt csinálhatsz, 
amit akarsz. Itt Angliában követned kell a törvényt, ahogy a királynőnek 
is ez az osztályrésze. Remélem, megérted a helyzetet?

Fortune bólintott.
– Most pedig add vissza nekem az unokámat, le kell tisztítanunk, 

és add nekem a méhlepényt is. Az egyik tölgyfa alá fogjuk elásni, és ak-
kor a  kislányod mindig nagyon egészséges lesz.  –  Jasmine átvette  a 
gyermeket, majd továbbadta Toramallinak. Aztán Fortune befejezte a 
szülést. Miután a gyermeket és őt is letisztogatták, végre lefekhetett. 
Aine a bölcsőjében pihent a kandalló mellett, és Rohána vigyázott rá. 
Jasmine erősítőitalt hozott a lányának.

Fortune lassan kortyolgatta az italt. Hirtelen nagy fáradtságot ér-
zett, és nagyon, nagyon álmos lett. A szeme becsukódott, de Jasmine-
nak sikerült elkapnia a lánya kezéből kicsusszanó serleget, mielőtt le-
esett volna a földre. Rámosolygott a lányára. Hogy telnek az évek, gon-
dolta, de nagyon boldog volt és hálás a sorsnak, hogy együtt lehetett 
Fortune-nal, amikor az az első gyermekét szülte. Anya és gyermeke ha-
marosan útnak indulnak. Nem valószínű, hogy az életben valaha még 
látni fogják egymást – gondolta Jasmine. Többé már nem akarta átszel-
ni az óceánt. Jasmine megsimogatta az alvó Fortune homlokát, aztán a 
szoba másik sarkába ment, hogy az unokájában gyönyörködjön. A kis-
lány erős volt és szép. Kieran nem fog csalódni, amikor meglátja,  és 
még elég idő áll rendelkezésükre, hogy a családjuk fiúkkal is gazdagod-
jon. Erre már Marylandben fog sor kerülni.

– Figyelj  egy kicsit  a gyermekre – mondta a szolgálólánynak.  – 
Gyönyörű kislány, ugye? Majd nemsoká felküldöm Joant vagy Pollyt, 
hogy felváltsanak.

– Igenis, mylady – válaszolta Rohána. – Olyan szép ez a gyermek. 
Annyira sajnálom, hogy nem fogom látni felnőni.

– Én is nagyon sajnálom, hogy elmennek – válaszolta Jasmine –, 
de Aine-nek is meglesz a maga sorsa. És hogy milyen élete lesz, azt csak 
az idők folyamán tudhatjuk meg.
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Tizenhatodik fejezet

– Mama! Mama! A Cardiffi Rózsa kapitánya megérkezett! – hívta izga-
tottan az édesanyját Fortune. – Ó, uram, már azt gondoltuk, hogy soha 
nem ér ide! Kérem, mondja meg nekem, hogy van a férjem, kérem! Mi-
kor megyünk Marylandbe? – Majd gyorsan megfordult. – Rois! Azonnal 
csomagolnunk kell!

– O’Flaherty kapitány? Jasmine Leslie vagyok – sietett a kapitány 
elé Glenkirk hercegnője, és üdvözlésképpen a kezét nyújtotta neki.

Ualter O’Flaherty megfogta a hercegnő elegáns kezét, és megcsó-
kolta.

– Mi  cousinok  vagyunk,  madame,  mivel  önnek  és  nekem  is  a 
nagyszerű Skye O’Malley volt a nagyanyánk. Mivel még sosem találkoz-
tunk, személyesen szeretném átadni Kieran üzeneteit a feleségének és 
önnek. Remélem, megbocsátja, hogy bejelentés nélkül érkeztem önök-
höz.  – Tisztelettel  fejet hajtott  a hercegnő és Fortune előtt  is,  majd 
kedvesen  rámosolygott  a  két  asszonyra,  és  azt  gondolta  magában, 
hogy Jasmine, a cousinja igen szép asszony, akin nem fog az idő. A her-
cegnő  szépségét,  sötét  haját  és  türkizkék  szemét  kiemelte  a  vörös 
ruha, amit viselt. Kieran feleségét is igen csinos asszonynak találta, a 
vörös hajával és kékeszöld szemével szinte olyannak, mint a nagyany-
ját, Skye O’Malleyt.

– Rendkívül szívesen látjuk az otthonunkban, cousin. Ön minden 
bizonnyal az én oly ritkán látott Ewan unokabátyám fia, igaz? – kérdez-
te Jasmine.

– A legfiatalabb fia vagyok és az utolsó előtti  gyermeke  –  vála-
szolta a kapitány.

– Meséljen nekünk Marylandről – türelmetlenkedett kissé Fortu-
ne.

– Azt hiszem, az lenne a leghelyesebb, ha megkínálnánk a cousi-
nomat egy kis frissítővel előbb, és a kandalló mellé ültetnénk, mert bi-
zonyára átfázott lovaglás közben – mondta a hercegnő a lányának. – A 
június különös egy hónap. Egyik pillanatban meleg van, a másik perc-
ben pedig lehűl a levegő. Már három napja esik nálunk.~ 331 ~



– A hajózás hozzászoktatja az embert a szélsőséges időjárási vi-
szonyok elviseléséhez is, madame – válaszolta a kapitány, miközben át-
vette a borosserleget, amelyet feléje nyújtottak.

A kellemes meleget árasztó kandalló mellé telepedtek, és a kapi-
tány átnyújtott Fortune-nak egy jókora csomagot.

– Mi ez? – csodálkozott el a fiatalasszony, miközben átvette a te-
kintélyes pakkot.

– Az ön férjének a naplója, amelyben feljegyezte a tapasztalatait 
az úttal és Marylanddel kapcsolatban, valamint egy levelet is küldött 
mellé önnek, mylady Fortune – szolgált magyarázattal Ualter O’Flaher-
ty kapitány. Lassan kortyolgatta a finom bort.

– Jól van a férjem? – kérdezte Fortune kedvesen.
– A legjobb testi és szellemi állapotában váltam el tőle, ezt bíz-

vást állíthatom. Az átkelés a vártnál sokkal jobban alakult. Azt mondják 
az öreg tengeri rókák, hogy ritkaságszámba megy a mi nyugalmas hajó-
utunk az óceán túlpartjára. A virginiaiak kedvesen üdvözöltek minket, 
és a föld, amely a Maryland nevet kapta, várakozáson felül szép és ér-
tékes, de a férje naplója mindenről részletesen beszámol önnek, amiről 
csak tudni lehetséges, mylady. Egyébként haszonnal is járt az út, mert a 
Plymouth kolóniáról, amelyet visszafelé útba ejtettünk, szárított halat, 
rókaprémet és hódprémet hoztunk.

– Töltsön néhány kellemes napot nálunk, cousin – mondta szívé-
lyesen Jasmine.

– Igazán megtisztelő számomra – válaszolta a kapitány
Fortune  felbontotta  a  csomagot,  amelyről  az  imént  beszéltek. 

Nagy örömet okozott neki, hogy a férje levelet is írt, de előbb mégis a 
naplót kezdte olvasni. A férje mindent úgy írt le, hogy Fortune, miköz-
ben olvasta, úgy érezte, ő is ott van vele, és tudta, hogy hamarosan ő is 
végigjárja majd azt az utat, úgyhogy nagy érdeklődéssel forgatta egész 
délután a férje naplóját. A szolgák már a vacsorához terítettek, amikor 
Fortune befejezte a napló olvasását, és végre felnyitotta a férje levelét. 
Szinte  lélegzet-visszafojtva  olvasta  minden  sorát.  Aztán  odafordult 
O’Flaherty kapitányhoz.

– Ön tudja, hogy mi áll a levélben, cousin?
– Igen – felelte a férfi. ~ 332 ~



– És egyezik az álláspontjuk, ami az ottani helyzet megítélését il-
leti? Nem festette le a helyzetet egy kicsit sötétebben, mint amilyen 
valójában? Azt hiszem, hogy Kieran úgy gondolja, mindennek tökéle-
tesnek kell lennie akkorra, amikorra én odaérek, pedig igazán nem vá-
rom el ezt tőle az adott lehetőségek közepette, sir – mondta Fortune.

– Nem,  mylady  Fortune,  szó  sincs  erről.  Egyáltalán  nem túloz. 
Maryland jelenleg még vad terület, és a nyugati tengerpartja, ahol az 
első telepek létesültek, erdős rész. Nagyon sokat kell még ott dolgozni 
ahhoz, hogy civilizáltak legyenek a körülmények. Az a néhány asszony 
és nő, akik az Ark és a Dove fedélzetén érkeztek, igen nagy nehézségek-
kel küzdenek.

Fortune összepréselte az ajkát, látszott rajta, hogy kissé ideges. 
Nem ez volt az, amit hallani akart.

– Mi a baj, lányom – kérdezte Jasmine.
– Kieran azt akarja, hogy  csak a jövő nyáron utazzam  –  mondta 

Fortune. – A földeket még nem osztották fel, és azt írja nekem, hogy 
együtt  élnek  a  vadakkal  az  indián  falvakban.  Tudom,  hogy  oda  kell  
mennem!

Jasmine O’Flaherty kapitányra nézett.
– Csak késő márciusban érkeztünk meg – kezdte mesélni az útju-

kat a férfi. – A főexpedíció több mint egy hónapot késlekedett Wight 
szigeténél.  Calvert  kormányzó  üzenetet  küldött  a  Cardiffi  Rózsának, 
amely Cape Clearnél várakozott rá, hogy menjünk előre, és majd talál-
kozunk Barbadoson. Mi azt a déli nagy kerülő utat választottuk, tekin-
tettel a rossz őszi időjárásra.

– Bölcs döntés volt önöktől – mondta helyeslően Jasmine.
– Az Ark januárig nem érkezett meg. Aztán a Dove futott be a ki-

kötőbe tíz nappal később. Mire friss vizet vettünk fel a hajóra, és élel-
miszert is  felhalmoztunk egy időre, valamint végighajóztunk a Karib-
tengeren, végig a spanyol kolóniák mentén, addigra tavasz lett. Megáll-
tunk Virginiában, ott töltöttünk néhány napot, aztán továbbmentünk 
Marylandbe. Mire megalapítottuk a kolóniát, addigra március huszon-
ötödikét írtunk.

– Akkor van Aine születésnapja! – mondta Fortune.
– Aine? – kérdezte csodálkozva a férfi.~ 333 ~



– Aine Mary Devers, a lányom – hangzott a válasz. – A kisgyer-
mek, akivel várandós voltam, amikor Kieran elment, és aki miatt ne-
kem itt kellett maradnom – magyarázta Fortune. – Én a kislányomat 
március huszonötödikén szültem, Rois,  Kevin felesége pedig március 
huszonhetedikén adott életet a fiának, Brendannak.

– A férje nagyon fog örülni – mondta Ualter O’Flaherty kapitány – 
Nagyon sokat aggódott a születendő gyermek miatt. Már alig várom, 
hogy megmondhassam neki a jó hírt. Kíváncsi vagyok, milyen képet vág 
majd.

– Majd én fogom megmondani neki – erősködött Fortune.
– Várj, kicsim – intette az édesanyja. – Többet akarok tudni arról, 

hogy jelenleg milyenek az életkörülmények Marylandben, cousin.
– A  telepesek  egy  kis  falura  bukkantak  a  Potomac  folyó  egyik 

északi ágánál,  amelyet a wicocomoco indiánok laknak. A kormányzó-
nak megtetszett a hely, és a törzsfőnök engedélyét kérte, hogy letele-
pedjenek azon a területen. A terület tele van bővizű folyóval, és a vize 
némelyiknek olyan mély, hogy a tengerjáró hajók is kiköthetnek arrafe-
lé. Ezek az indiánok harcban állnak egy másik,  nagyobb törzzsel.  Azt 
tervezik, hogy elköltöznek, és máshol telepednek le. Megegyeztek ve-
lünk abban, hogy megosztják velünk a házaikat, illetve azokat az alkal-
matosságokat,  amelyekben élnek,  cserébe azért,  hogy mi  megvédel-
mezzük őket, amíg el nem mennek. A telepesek jelenleg vigvamokban 
laknak, amelyek fűből, szénából, sárból, botokból és állatbőrökből ké-
szültek. Elég primitív építmények, és nem is túlságosan kényelmesek. 
Ha az indiánok elmennek, akkor a telepeseknek erődöt kell építeniük 
előbb, és persze őrházat, kerítést és raktárépületeket az élelem számá-
ra. Ez a munka megköveteli tőlük, hogy valamennyien együtt dolgozza-
nak. Senki nem kezdheti el a saját házát építeni addig, amíg el nem ké-
szül az erődítmény.

Most a Cardiffi Rózsa élelmiszert fog szállítani a telepeseknek. A 
kormányzó kiadta a parancsot,  hogy  nem jöhet több nő,  sem pedig 
gyermek a következő évig. Az ön férje elment Virginiába, hogy állatokat 
vásároljon  a  többiek  számára.  Kieran  keményen  dolgozik.  Mistress 
Jones és Taffy valóságos isten áldása a telepesek számára. Ez történt a 
telepesekkel mind ez ideig. ~ 334 ~



– Ha  a  kormányzó  kiadta  a  parancsot,  hogy  nem  mehetsz  – 
mondta szigorúan Jasmine –, akkor nem is mész el. Nagyon egyszerű a 
dolog. Vagy hazajössz velem Glenkirkbe, vagy pedig itt maradsz Que-
en’s Malvernben. Tudom, hogy Charlie egyáltalán nem bánja, ha mara-
dunk. Veled leszek, kicsim, mindaddig, amíg el nem érkezik az idő, hogy 
indulnod kell.

– Hogy vagy képes ilyen sokáig meglenni a papa nélkül? – okton-
diskodott Fortune. – Nem, mama, vissza kell menned Glenkirkbe.

– Apád fajdvadászattal  üti agyon az időt Skóciában, a vadászati 
szezonban – nevetett  Jasmine.  Nem akarta magára  hagyni  a lányát, 
Fortune-t. Bár ez a másodiknak született leánya nem volt olyan akara-
tos, mint az első, semmiképpen sem akarta hagyni, hogy elmenjen Li-
verpoolba és magával hurcolja Rois-t és a gyerekeket a Cardiffi Rózsa  
fedélzetére. Ennek nem szabad megtörténnie! A lányának meg kell vár-
nia, amíg Calvert kormányzó engedélyezi, hogy nők és gyerekek is me-
hetnek Marylandbe.

– Az lenne a legjobb, ha írnál Rory Maguire-nek, hogy elmondja a 
nőknek, hogyan áll jelenleg a helyzet. Írd meg, hogy most még milyen 
primitív körülmények között élnek, és hogy a jövő évben fognak csak 
elutazni – javasolta a hercegnő a lányának.

– Azt gondolom, hogy Calvert kormányzó rosszul ítéli meg a hely-
zetet, és túlzottan elővigyázatos – panaszkodott Fortune.

Jasmine együtt érzőén elmosolyodott.
– Így lesz jobb a gyermekeknek – magyarázta.
– De nem nekem és Rois-nak – robbant ki Fortune-ból a tiltako-

zás. – Nagyon hiányzik az ágyban a férjem, és Rois is vágyakozik Kevin 
után.

Mind  Jasmine,  mind pedig  O’Flaherty  kapitány  jót  derültek  az 
őszinte szavakon.

– Örülök,  hogy a családban a nők ilyen forróvérűek – jegyezte 
meg a kapitány, majd elnevette magát, amikor Fortune elpirult.

James Leslie eljött Glenkirkből, hogy csatlakozzon a feleségéhez és a lá-
nyához.  Karjába vette az unokáját,  akit nagyon szép kis teremtésnek 
tartott, és aminek hangot is adott. A legkisebb lánya az első két hétben ~ 335 ~



minden egyes alkalommal az arca elé emelte a két kezét és mögé bújt, 
amikor meglátta az apját. Aztán egy napon rámosolygott a hercegre, és 
megbarátkozott vele. Ez nagyon jólesett az apjának, mert ez a kislány 
az ő gyermeke volt. Sem Indiát, sem pedig Fortune-t nem látta kisgye-
rekként.

– Azt szeretném, ha hazajönnél velem szeptemberben – mondta 
a herceg a feleségének, amikor együtt ültek a hallban az egyik este.

– Félek itt hagyni Fortune-t – mondta neki Jasmine.  –  Attól tar-
tok, hogy keres magának egy hajót, és elhajózik az Újvilágba, hogy Kie-
ranhoz csatlakozzon. Rettenetesen hiányzik neki a férje.

– De hiszen már felnőtt nő – mondta a herceg. – Majd a becsület-
szavát veszem, hogy vár jövő nyárig, amíg a Cardiffi Rózsával elutazik, 
drága Jasmine-om. Ha te és Autumn itt maradtok még egy darabig, az a 
kislány megint el fog felejteni. Nem maradhatok tovább, és nem hagy-
hatom egyedül olyan sokáig Patrickot. Szüksége van az irányításomra 
és a tanácsaimra, ha azt akarjuk, hogy egy idő múlva a helyemre lép-
jen. Neked is haza kell jönnöd.

– Nem, Jemmie. Nekem maradnom kell. Ha Fortune majd eluta-
zik, vajon újra láthatom-e még? Autumn hamarosan kétéves lesz. Menj 
vissza Glenkirkbe szeptemberben, és gyere vissza karácsonykor. Patrick 
már felnőtt férfi, és nélküled is elboldogul. Vissza tudnál menni most a 
nyár végén Skóciába,  miközben tudnád,  hogy soha többé nem látod 
Fortune-t? Szükségünk van rád, szerelmem. Mindössze néhány hónap-
ról van szó.

A férfi amennyire lehetett, belenyugodott a helyzetébe. Elmúlt a 
nyár,  és augusztus végén Glenkirk hercege visszatért Skóciába.  Meg-
ígérte,  hogy  decemberben visszajön.  Charlie  csatlakozott  hozzájuk  a 
nyáron, most azonban visszament az udvarba, hogy támogassa a királyt 
a puritánokkal folytatott soha véget nem érő harcában. Minden évvel 
egyre erősebbek lettek,  és elutasítottak  mindent,  amit  a  király  és a 
francia katolikus felesége tett, annak ellenére, hogy már négy gyerme-
ket szült az asszony a férjének és a királyságnak, akik közül három élt, 
két fiú és egy lány és az asszony újra várandós volt.
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Az sem hozott megnyugvást, hogy valamennyi gyermeket az ang-
likán egyház keresztelte meg. Akadályozták a parlament működését, és 
egyre nehezebb volt szót érteni velük.

Októberben egy fiatalember lovagolt be Queen’s Malvernbe. Sir 
Christian Denby néven mutatkozott be, és azt mondta, hogy nemrégi-
ben örökölt egy birtokot a szomszédban.

– Nem tudtam, hogy Sir Morton Denbynek van egy fia – jelentet-
te ki a hercegnő, miközben végigmérte a fiatalembert, aki előtte állt. A 
férfi egyszerűen volt öltözve, fekete ruhát és fehér gallért viselt.

– Így is van, asszonyom, én a bátyja gyermeke vagyok. A nagybá-
tyám nagylelkűen rám hagyta  Oakleyt,  az  idősebb fivérem pedig  az 
apja fennmaradó birtokát örökli majd. Miközben szemrevételeztem a 
birtokomat, gondoltam, meglátogatom a szomszédaimat.

– Sajnálom, hogy a fiam, Lundy hercege nincs most itt, hogy talál-
kozhatna vele, Sir Christian – mondta Jasmine. – A nagybátyja, a király 
egész évben igényt tart a szolgálataira. Én Glenkirk hercegnője vagyok, 
és itt van a lányom, Lady Lindley.

Sir Christian meghajolt, majd Adáli egy pohár borral kínálta meg, 
amit szívesen el is fogadott.

– Ön itt él, madame?
A kérdés enyhén szólva merész volt,  de Jasmine sokkal  inkább 

szórakoztatónak találta, mint bosszantónak. A fiatalember a földbirtok 
tulajdonjogát  akarta kifürkészni.  Ezt  azonban szokatlanul  udvariatlan 
modorban tette.

– Csak a nyári hónapokban, sir. Az én otthonom Skócia, jelenleg 
azonban a lányom tartózkodik itt, miközben a férje az Újvilágban van. 
Mivel  majd  csak  a  jövő  nyáron  csatlakozhat  hozzá,  úgy  döntöttem, 
hogy az indulásáig itt maradok vele és a kisgyermekével. És itt van ve-
lem a kislányom is, aki még túl fiatal ahhoz, hogy az édesanyját nélkü-
lözni tudja. És az ön felesége, sir? Ő önnel él?

– Engem még nem ért az a szerencse, hogy megtaláltam volna a 
jövendőbelimet, madame – válaszolta a férfi, miközben Fortune felne-
vetett. – Feleséget találni manapság nem könnyű dolog. Azt várom el 
az asszonyomtól, hogy itt maradjon velem a birtokon. Áhítatos legyen, 
illendően öltözködjön és társalogjon, alávesse magát az akaratomnak, ~ 337 ~



tökéletesen vezesse a háztartást, gyermekeket szüljön nekem, és ren-
desen nevelje fel őket, és megfelelő hozománynyal is rendelkezzen. A 
mai lányok között sok könnyelmű és túlságosan is merész fellépésű te-
remtéssel találkoztam.

– Akkor ön minden bizonnyal puritán – mondta Jasmine kedve-
sen.

– Igen – válaszolta a férfi.
– Mi anglikánok vagyunk – jegyezte meg Jasmine.
– Az ön férje Virginiában van? – fordult Fortune-hoz Sir Christian, 

aki éppen Aine-t dajkálta.
– Marylandben, sir – javította ki Fortune.
– A katolikus kolónián? A királynak soha nem lett volna szabad 

megengednie, hogy az a kolónia létrejöjjön, de amilyen a mi királyunk 
és királynőnk, egyáltalán nem csodálkozom a dolgon. Akkor az ön férje 
katolikus, ugye?

– A férjem valóban katolikus – válaszolta Fortune –, de Maryland 
olyan hely, ahol minden férfi és nő, aki jóakarattal viseltetik embertár-
sai iránt, békében élhet együtt. A telepesek nagyobbrészt egyébként 
protestánsok, sir.

– Szóval önt ezzel traktálták, de mi tudjuk az igazságot. Lord Bal-
timore meg akarja támadni a virginiaiakat, és a spanyolok kezére akarja 
juttatni a területet, akik a szövetségesei – mondta hevesen Sir Christi-
an.

Fortune hangosan felnevetett.
– Ez a legmulatságosabb dolog, amit valaha hallottam. Ön osto-

ba, ha hisz az efféle rémhíreknek, és aztán még tovább is adja őket.
– És ha szabad megkérdeznem, és nem tart túl merésznek, ön mi-

ért nincs a férje mellett? – ellenkezéssel teli tekintetét most Fortune-ra 
függesztette.

– Azért, mert most még nem tud minket méltóképpen elszállásol-
ni és ellátni. Tavasszal utazom utána, amikorra már rendeződnek a kö-
rülmények.

Sir Christian Aine-re tekintett, majd megfogta a kislány állát.
– A lányát katolikusnak keresztelte meg?
Aine a férfira pillantott, és rögtön elkezdett sírni.~ 338 ~



– Vegye le a kezét a lányomról, sir – mondta csendesen Fortune, 
majd néhány kedves szóval lecsendesítette a kislányt.

– Nagyon örülünk, hogy megismerhettük önt, sir – mondta a her-
cegnő, és megpróbált valahogyan megszabadulni a váratlan vendégtől.

A férfi elértette a szavát, és felállt.
– Hogyan  engedhette,  hogy  az  unokáját  katolikusként  neveljék 

fel?
– Ha szabad megjegyeznem, ez nem tartozik önre, és a kérdései 

minden merészségen túltesznek, attól tartok  –  mondta Glenkirk her-
cegnője.

Egy gyors főhajtással Sir Christian elhagyta a hallt.
Aine befejezte végre a sírást.
– Milyen kellemetlen ember – jegyezte meg Fortune. – Remélem, 

nem kell vele újra találkoznom.

Autumn Leslie második születésnapját ünnepelte október végén. Jas-
mine és Fortune két napra elutaztak Cadbybe, hogy találkozzanak Hen-
ry Lindleyvel, aki meg akart nősülni. Nem árulta el a menyasszonya ne-
vét az édesanyjának, azt mondta neki, hogy meglepetésnek szánja a fe-
lesége személyét. És valóban sikerült is meglepetést szereznie. Henry 
Lindley Cecily Burke-öt választotta menyasszonyául, Lord Burke of Cle-
arfields lányát,  aki  az  édesanyja nagybátyja  volt.  Cecily  három évvel 
volt fiatalabb Henrynél, gyönyörű teremtés, aki apja sötét haját és a 
családra jellemző kék szemeket örökölte. Ő volt Padraic és Valentina 
legfiatalabb lánya.

– De hát hogyan... – kérdezte Henryt az édesanyja, akit valóban 
meglepett a dolog.

– Tudtam,  hogy meg fogsz  lepődni.  Nem találkoztam Cecilyvel, 
amióta gyerekek voltunk, és egy alkalommal összetalálkoztunk Queen’s 
Malvernben.  Azóta  hosszú  idő  telt  el.  Tavaly  télen  meglátogattam 
Charlie-t az udvarban, és Cecily ott volt a királynő komornájaként, mert 
nagyon jól tudott franciául. Attól tartok, hogy ez szerelem volt első lá-
tásra. Számtalanszor kerestem aztán fel Cecilyt Clearfieldsben, és ő is 
sokat jött hozzám Cadbybe.
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– És soha nem mondtad nekem! – Jasmine nem tudta, hogy mé-
regbe  guruljon,  vagy  nevessen a  dolgon.  Fortune-t  azonban  nagyon 
szórakoztatta a dolog.

– Hogy lehet ez, Henry? Soha nem tűntél nekem valami romanti-
kus férfinak – jegyezte meg pajkosan Fortune.

– Ó, cousin – mondta gyorsan Cecily –, ő a legromantikusabb em-
ber, akit valaha ismertem.

Valamennyien jót nevettek a menyasszony szellemes megjegyzé-
sén.

– Nagybátyám – fordult oda Jasmine Padraic Burke-höz.  –  Miért 
nem szóltál nekem erről  semmit? írhattál volna, és nem kellett volna 
így rászedni engem.

– Mit is mondhattam volna addig, amíg a fiad nem kérte a bele-
egyezésemet a házasságba? Egy kissé fontolgatták a dolgot, mert közeli 
unokatestvérek,  de  szerencsére  nem állnak  közeli  rokonságban  egy-
mással. Mondd, mi a véleményed a házasságukról?

– Egyetértek a fiam választásával, bár ami a rokonság kérdését il-
leti, te az én édesanyám bátyja vagy. Jóságos Isten! – sóhajtott fel Jas-
mine, és a család jót nevetett a meglepett édesanyán.

A kézfogó alkalmából  partit  rendeztek,  és  Fortune legnagyobb 
meglepetésére ott volt Sir Christian Denby is. Amint észrevette Fortu-
ne-t,  azonnal mellé szegődött,  és nem tágított  mellőle, Fortune bár-
mennyire is igyekezett lerázni őt.

– Kíséret nélkül érkezett, madame? – kérdezte a férfi.
– A bátyám házában vagyok – válaszolta Fortune.
– A dekoltázsa túlságosan merész – jegyezte meg a férfi, miköz-

ben alig tudta levenni a szemét Fortune bájairól.
– Ha annyira zavarja a ruhám kivágása, akkor nyugodtan nézzen 

másfelé – vágott vissza neki Fortune.
– Hogyan nézhetnék másfelé, amikor közszemlére teszi a kebleit 

itt a fogadáson. Mondták nekem, hogy ön ebben is az anyjára ütött. 
Talán bizony szeretőt keres magának, hogy a férje nincs most itt?

Fortune alig kapott levegőt a megrázkódtatástól, és még mielőtt 
válaszolhatott volna, Sir Christian a következő kérdést tette fel neki:
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– Nem az ön édesanyja volt Henry herceg szajhája, madame? – 
sértette meg a fiatalasszonyt a férfi.

Fortune azonnal elfordult, és otthagyta. Látszott rajta, hogy na-
gyon zaklatott állapotba került. Henry Lindley azonnal ott termett mel-
lette.

– Mi történt? – kérdezte.
– Miért hívtad meg azt a férfit a házadba? – kérdezte Fortune.
– Az egyik szomszédom cousinja. És új ezen a vidéken. Éppen fe-

leséget keres magának, és gondoltam, ez az összejövetel ideális hely 
lesz a számára, hogy megismerkedjen a helybéli szépséges lányokkal. 
Mi baj van, Fortune? – kérdezte a fivére a fiatalasszonyt.

– Súlyosan inzultált engem és a mamát is – válaszolta Fortune. 
Aztán elpanaszolta, hogy mit mondott neki a férfi. – Puritán ez a férfi, 
Henry. Nem hívnám meg soha a házamba, de most nem akarom elron-
tani Cecily eljegyzését azzal, hogy kikísértetem ezt az embert a házból. 
De legalább tartsd távol tőlem!

Amikor egy délután Fortune és az édesanyja együtt ültek otthon, 
Queen’s Malvernben a hallban, Sir Christian Denby berontott a terem-
be, félrelökte az útjában álló szolgát, és a következőket mondta:

– Mindkettőjüktől bocsánatot szeretnék kérni.
Fortune talpra szökkent:
– Kifelé! – mondta mérgesen. – Hogyan merészel ránk törni a há-

zunkban bejelentés nélkül? Ön nem szívesen látott vendég itt, sir!
– Csak azért jöttem, hogy bocsánatát kérjem egy egyedülálló asz-

szonynak – szabadkozott a férfi.
– Nem vagyok egyedül, sir. Az édesanyám és a testvérem is ve-

lem van. Van egy lányom is. A ház tele van szolgálókkal, akik azóta is-
mernek engem, amióta ezen a világon vagyok. A mostohaapám hama-
rosan idelátogat Skóciából, hogy együtt legyen velünk a következő hó-
napokban. Én nem vagyok egyedül!

– Feltétlenül beszélnem kell önnel, Lady Lindley. Féltem a gyer-
mekét. Nem szabad katolikusként felnevelnie a lányát,  mert magára 
veszi a bűnt, hogy a lánya ön miatt fog örökkön-örökké a pokol tüzén 
égni.
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– Ha ön így  vélekedik,  sir,  nagyon sajnálom – mondta Fortune 
mérgesen. – Milyen Istent imád ön? Az én kislányom olyan ártatlan,  
akár a többi gyermek. Menjen innen! És soha többé ne jöjjön vissza!

– Adáli! – mondta csendesen Jasmine. – Kísérje ki a fiatalembert 
a házból, és ne engedje be többé.

– Igenis, hercegnő – válaszolta Adáli, és lassan kikísérte a hívatlan 
vendéget a hallból.

– Istenem! – mondta Fortune zaklatottan. – Miért gondolkodnak 
így az emberek? Miért van annyi gyűlölet a szívükben a másik ember 
hite iránt? Ezt soha nem fogom megérteni.

– Én sem, és a nagyapád sem – mondta csendesen Jasmine. – Azt 
hiszem, sajnálkoznunk kell Sir Christianon, aki nem a nevéhez méltóan 
viselkedik.

– Rám  ijesztett,  mama.  És  amit  Aine  elkárhozásáról  mondott. 
Nem akarom még egyszer a kislányom közelében tudni ezt az embert. 
Maga az ördög ez a férfi!

Jasmine egyetértett a lányával, ha nem is fejtette ki részletesen 
az álláspontját. Inkább lecsendesítette a lányát. Adálit azonban figyel-
meztette, hogy figyeljen a kis Aine-re, és ne hagyják egy pillanatra sem 
őrizetlenül a kislányt.

James Leslie eljött Skóciából Queen’s Malvernbe tizenkét nappal kará-
csony  előtt.  Henry  is  eljött  Cadbyből  Cecilyvel,  mert  úgy  döntöttek, 
hogy december huszonegyedikén tartják meg az esküvőjüket Queen’s 
Malvern kis kápolnájában. Az ünnep így azokat a régi nagy családi ösz-
szejöveteleket idézte,  amelyeket Queen’s Malvernben tartottak Skye 
O’Malley és a férje, Adam de Marisco idejében. A családi kápolna már 
számtalan  esküvőnek  adott  otthont,  és  most  kivételesen  gyönyörű, 
napsütéses idő volt, amikor a fiatal pár az oltár elé állt. A kis Autumn 
Leslie a menyasszony elé állt, majd az oltár előtti korlátba kapaszkodva 
azt kérdezte vékonyka hangocskáján:

– Mama, most hová menjek?
Nevetés és jókedv hangjai morajlottak végig az egybegyűlteken, 

majd Charles Frederick Stuart, aki hazajött Henry esküvőjére, felkapta 
a kislányt, és kedvesen azt mondta neki:~ 342 ~



– A karomba, mylady Autumn, itt lesz a legjobb helyed. – Amikor 
a kis Autumn visszamosolygott a fiatalemberre, Charlie-nak hirtelen az 
jutott az eszébe, hogy ő is megnősülhetne, de aztán úgy döntött, hogy 
még várhat a házasulással, mert még túl fiatalnak tartotta magát hoz-
zá. Végül is Henry huszonhat éves volt már, ő pedig csak huszonkettő.

Eljött a tél, aztán amikor újra hosszabbak lettek a nappalok, hi-
deg szél kezdett fújni, és hó takarta a házak fedelét. Akkorra azonban, 
amikor Aine Mary Devers az első születésnapját ünnepelte, már kinyíl-
tak a nárciszok Queen’s Malvern kertjében. Azóta, hogy O’Flaherty ka-
pitány a múlt nyáron náluk járt, Fortune ki sem ejtette a száján Kieran 
nevét. Most azonban tudta, hogy hamarosan el fogja hagyni Angliát. E 
napok egyikén látogató jött hozzájuk.

– Jonathan Kira vagyok – mutatkozott be a férfi. – Én intézem az 
önök üzleti ügyeit Liverpoolban, mylady – mondta Jasmine-nak. – Íror-
szági embereink arról értesítettek bennünket, hogy az önök hajóját, a 
Cardiffi Rózsát  száz tengeri mérfölddel, vagy egy kicsivel távolabb lát-
ták Cape Cleartől felbukkanni. Azt gondoltam, hogy eljövök és megkér-
dezem Lady Fortune-t, miben állhatnék a szolgálatára, és egy szívessé-
get is szeretnék kérni tőle.

– Mi lenne az a szívesség? – kérdezte Fortune.
– Előbb két kérdést szeretnék feltenni, ha megengedi, mylady – 

hangzott  a válasz.  – Igaz az,  hogy Marylandben minden jó szándékú 
embernek helye van, tekintet nélkül a hitére? És ha így van, akkor hoz-
zájárulna-e ahhoz, hogy a második fiam, Aaron is a telepesekkel utaz-
zon? Ha az olyan hely lenne, ahol nem üldöznék őt, akkor a Kira család 
üzleti vállalkozást nyitna az Újvilágban. Zsidókat is fogadnak Maryland-
ben?

– Csak azt mondhatom, amit tudok – válaszolta Fortune.  –  Lord 
Baltimore maga mondta, hogy minden ember, tekintet nélkül a vallásá-
ra, hitére, szívesen látott személy Marylandben. Ha ez így igaz, akkor az 
ön fiának is helye van a hajón és a telepen, sir.  Boldogan felajánlok 
neki egy helyet a  Cardiffi Rózsán, amikor én is elutazom vele. Az ön 
családja már hosszú idő óta intézi a családom és a mostohaapám csa-
ládjának az üzleti ügyeit, több generáció óta, ha jól tudom.
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– Köszönöm, mylady – hajolt meg Jonathan Kira a fiatalasszony 
előtt.

– Töltse nálunk az éjszakát – ajánlotta fel neki a herceg.
– Nagyon hálás vagyok a meghívásért és a szíves vendéglátásért – 

hangzott a válasz. – Az a kérésem, hogy ne ítéljenek el azért, hogyha én 
csak azt az ételt eszem meg, amit magammal hoztam. A mi étkezéssel 
kapcsolatos előírásaink nagyon szigorúak, így amikor el kell  utaznom 
valahová, akkor mindig viszek magammal ennivalót is a magam számá-
ra.

– Akkor mihez fog kezdeni az ön fia a hajón, sir? – kérdezte For-
tune a férfit. – Néhány hét múlva már kint leszünk a nyílt tengeren.

– Majd ő is visz magával ételt. És ha majd elfogy, amit magával 
vitt, akkor is mindent meg fog tenni, hogy az étkezési előírásainkat be-
tartsa.  Egyébként  rendkívüli  helyzetekben  megszeghetjük  ezeket  az 
előírásokat – magyarázta Jonathan Kira Fortune-nak. – Amellett Aaron 
fiatal fiú, és az ő lelkiismereti kérdései nem fognak zavarni senkit sem – 
mondta mosolyogva a férfi.

Ekkor Adáli sietett be a hallba, odament Jasmine-hoz, odahajolt 
hozzá, és valamit súgott a fülébe. Aztán arra lettek figyelmesek, hogy a 
hercegnő elsápadt.

– Mi történt? – kérdezte a herceg a feleségét.
Jasmine a lányára pillantott, látszott rajta, hogy izgatott.
– Rois-t megtalálták a kertben, ott, ahol a gyerekekre vigyázott. 

Eszméletlenül találtak rá, Brendannak nincs semmi baja, de a kis Aine 
eltűnt.

– Ó, Istenem! – kiáltotta Fortune, miközben talpra ugrott.
– Rois eszméleténél van már? – kérdezte a herceg Adálit.
– Lassan magához tér, mylord, de súlyos ütést mértek a fejére. Az 

a szerencse, hogy nem halt meg. Bevittük a házba, és Polly gondjaira 
bíztuk. Brendan alszik.

– Sir Christian Denby – mondta Fortune felháborodva. – Ha meg-
találom, megölöm, márpedig a nyomára bukkanok, annyi szent.

– Micsoda? – kérdezte az édesanyja. – Mit mondtál az előbb, For-
tune?
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– Sir Christian Denby lopta el Aine-t. Biztos vagyok benne. Azóta, 
amióta csak megismertem, azon aggódik, hogy Aine-t katolikus hitben 
akarom felnevelni. Ez az ember egy fanatikus, mama. Te magad is rá-
jöttél.

– Nem vádolhatod meg őt bizonyítékok nélkül – mondta a her-
ceg.

– Milyen  bizonyítékot  hozzak  elébed,  papa?  Az  ösztöneim  azt 
súgják, hogy Sir Christian keze van a dologban. Ki más vihette el Aine-t? 
Errefelé talán olyan hiány van gyermekekből, hogy az asszonyok gyere-
keket lopnak? Vagy talán a cigányok tették? Itt nincsenek cigányok. Az 
az ember volt az! Minden ízemben érzem, hogy ő volt. Adj mellém egy 
csapat férfit, hogy a keresésére induljunk, mert meg akarom találni a 
gyermekemet – mondta Fortune magából kikelve. – Én is velük megyek 
lóháton.

– Az ön lányának igaza van – mondta Jonathan Kira csendesen. – 
Mylord, kérem, engedje meg, hogy szóljak néhány szót. Egy ideje rém-
hírek kaptak szárnyra ezzel az emberrel kapcsolatban.

– Miféle rémhírek? – kérdezte a herceg.
– Kisgyerekek, kislányok tűntek el, mylord. Katolikusok, angliká-

nok és egy vagy két zsidó gyermek, és minderre akkor került sor, ha va-
lahol Sir Christian Denby felbukkant. Ezek a szerencsétlenül járt csalá-
dok,  ahonnan  ellopták  a  gyermekeket,  szegény  emberek  voltak,  és 
nem volt sem hatalmuk, sem pedig pénzük, hogy felkutassák az elra-
bolt gyermekeiket. Azt beszélik, hogy ezeket a gyerekeket puritán csa-
ládoknál helyezik el, hogy tökéletes nevelésben legyen részük. Azt gon-
dolom, hogy Lady Fortune megérzése igenis helytálló. Az ön hozzájáru-
lásával ellovagolnék Oakleyba, hogy beszéljek azzal a fiatalemberrel er-
ről a dologról.

– Mit tud ön segíteni nekünk ebben az ügyben?
– Engedje meg, hogy csak annyit mondjak, van bizonyos befolyá-

som az  említett  úriemberre,  Sir  Christianra.  Most  azonban  az  idő  a 
döntő  tényező.  Még  nem  állhatott  elegendő  idő  a  rendelkezésére, 
hogy elvigye a kislányt valahova. Ugyanis ebben a tartományban nem 
élnek puritánok. Majd valahova máshova kell elvinnie a kislányt, hogy 
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az elhatározásának eleget tegyen. Ma már túl késő van ahhoz, hogy út-
nak induljon, mylord. Kérem, engedje meg, hogy segítsek, ha tudok.

Mielőtt James Leslie bármit is válaszolhatott volna, Fortune azt 
mondta:

– Menjen, Kira úr! Menjen, és hozza vissza a gyermekemet!
Jonathan Kira elegánsan meghajolt Fortune előtt, és megfordult, 

majd kiviharzott a hallból.
James Leslie elmosolyodott, miközben a férfi után nézett. A Kira 

család  igazán  csodálatos  család  volt.  Egy  fikarcnyi  kételye  sem volt, 
hogy ha Sir Christian Denbynél van Aine, akkor késő estére már itt is 
lesz vele Jonathan Kira.

– Adáli! – szólította a komornyikot. – Küldjön Kira úr mellé né-
hány  fegyveres  férfit,  hogy  megfelelő  védelemben  legyen része,  ha 
esetleg szüksége lenne rá.

Adáli  ironikus  mosollyal  az  arcán  azonnal  engedelmeskedett  a 
herceg parancsának.

Jonathan Kirát nem lepte meg, hogy hamarosan egy csapat fegy-
veres férfi csatlakozott hozzá a herceg megbízásából. Udvarias fejbólin-
tással  üdvözölte  a kapitányt,  majd csendesen folytatta útját.  Magas, 
szikár ember volt, a haja barna, és szép, sötét szeme volt. Szakállat vi -
selt. Az öltözéke a legutolsó divatot követte. Ha valaki nem ismerte a 
mosolyát, akkor igencsak félelmetes férfinak gondolhatta. Ezt a jellem-
ző vonását ki is használta alkalomadtán, ha szükség volt rá. Egy órán 
belül Oakley Hall bejárata előtt állt. Miután leugrott a nyeregből, azt 
mondta a fegyvereseknek, hogy várjanak rá, majd bekopogott az ajtón.

Az ajtót egy libériás inas nyitotta ki.
– Vezessen az uraság elé – mondta Kira szigorúan.
A férfi megrettent kissé a váratlan vendég hivatalos és némiképp 

fenyegető hanghordozásától, és a sötét ruhás férfit bevezette az úrfi 
könyvtárszobájába. Amint Jonathan Kira belépett a szobába, gyermek-
sírás ütötte meg a fülét. Elmosolyodott magában, majd arrébb lökte a 
szolgálót, és becsukta maga mögött a könyvtár ajtaját.

– Jó estét, Sir Christian!
A házigazda felnézett, rábámult, majd felugrott a székéről. Éppen 
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– Kira!  Mit  keres maga itt?  Az adósságom kifizetése még nem 
esedékes. Majd amikor eljön a fizetési határnap, rendezem a tartozá-
somat.

– Aine Deversért  jöttem,  Sir  Christian –  mondta  Jonathan  Kira 
minden különösebb bevezető nélkül. – Adja ide nekem a gyermeket, 
hogy visszavihessem a családjához, és akkor nem lesz közöttünk sem-
miféle nézeteltérés.

– Fogalmam sincs, miről beszél – válaszolta Sir Christian, és köz-
ben nem nézett a váratlan vendég szemébe.

– Ah! – válaszolta Jonathan Kira. – A bolondját járatja velem. Mi-
lyen szánalmas is ön. Csak az a szerencséje, hogy a gyermekekre fel-
ügyelő asszony nem halt meg, hanem csak megsebesült, különben fel-
akasztanák magát. Ha az ő kisgyermekét rabolta volna el, akkor nem 
lett volna komolyabb következménye talán, mert a gyermek ír katoli-
kus szülőktől származik. Aine Devers, tekintet nélkül a vallására, a her-
ceg unokája, s több magas rangú és gazdag embernek az unokahúga, 
többek között a király unokaöccsének is. Ilyen körülmények között nem 
kerülheti el a gyermekrablás vádját.

– Hagyja el a házamat! – kiabálta Sir Christian.
– Az ön házát? – nevetett Jonathan Kira. – Amíg nem rendezi az 

adósságait, addig ez a ház nem az öné. Tudatában vagyok a jogaimnak, 
bár zsidó vagyok, és ha akarom, akkor megvonom öntől azt a kölcsönt, 
amelyet önnek adtam. Mi lesz akkor önből? Csak a rangja marad meg, 
és a rengeteg adóssága, semmi más. Hogyan fogja akkor segíteni a pu-
ritán társait a király ellen lobbizni, ha azt a keveset is megvonom öntől, 
amivel most rendelkezik? Hozza ide azonnal a gyermeket, hogy vissza-
vihessem az otthonába. Ha nem engedelmeskedik a szavamnak, akkor 
kinyitom az ajtót, és beengedem a herceg fegyveres embereit. Akkor 
pedig azok  majd megkeresik  és meg is  találják a gyermeket,  akit  az 
imént sírni hallottam az emeleten. Akkor aztán nyilvánosságra jut a do-
log, és akkor önnek vége. Azonban, ha azonnal ideadja nekem a gyer-
meket, akkor ez az ügy kettőnk között marad, és megkapja a haladékot 
a kölcsön visszafizetésére. Mindent elmondtam, amit akartam. Remé-
lem, megértett engem. Hozza ide a gyermeket!
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– Az ördögbe! – kiáltott fel bosszúsan a fiatalember. – Ti zsidók 
mind az ördög teremtményei vagytok! – Azután félrelökte Jonathan Ki-
rát, elviharzott mellette, és mérgesen azt kiáltotta. – Jöjjön és köves-
sen, és megkapja, amiért idejött ezen az estén.

Jonathan Kira győzelemittas mosollyal az arcán követte a házigaz-
dát, aki a lépcsősor aljánál megállt, és felkiáltott, hogy hozzák le a gyer-
meket. A parancsát azonnal teljesítette a személyzet, és kisvártatva fel-
bukkant Aine Devers egy szolgáló karján.

Sir Christian átvette a gyermeket az asszonytól, majd mérgesen 
átadta a kislányt Jonathan Kirának.

– Itt van a gyermek, aki a pokol tüzén fog égni az örökkévalósá-
gig. – tette hozzá elszántan.

– Köszönöm – mondta Jonathan Kira csendesen. – És ha ön fi-
gyelmesen elolvassa a Bibliát, akkor rá fog jönni, hogy a zsidók Isten 
választott népe. És az is tény, hogy a názáreti Jézus, akit önök Jézusnak 
hívnak, szintén zsidó volt. Jó estét, sir!

Jonathan Kira kisétált a házból, és felnyújtotta a kislányt a kapi-
tánynak.

– Menjünk vissza Queen’s Malvernbe, most azonnal  –  mondta. 
Azután megcirógatta a kislány állát, és azt mondta neki: – Micsoda ka-
landban volt részed, kicsi lány! Most már minden rendben van, és ha-
zaviszünk az édesanyádhoz, hála Jehovának!

– Ma-ma! – mondta könnyek között a kislány. – Ma-ma.
A férfi kedvesen rámosolygott, most nem az a komoly üzletem-

ber volt, mint egyébként. – Igenis, Mistress Aine! Megyünk haza a ma-
mádhoz!

A tavaszi  szürkületben elindultak visszafelé, a levegőben érezni 
lehetett a frissen felásott föld szagát, a korai virágzású bokrok és virá-
gok illatát. Fortune az ajtóban várta a kislányát, és azonnal elvette a ka-
pitánytól, amint a herceg emberei odaértek hozzá. Magához ölelte Ai-
ne-t, aki még mindig szipogott.

– Ma-ma! – a kislány hangja most már nyugodt volt.
– Igen, gyermekem, itt vagy az édesanyád karjában és az ottho-

nod biztonságában. – Aztán megpuszilta a kislány kivörösödött arcocs-
káját. Utána odafordult Jonathan Kirához. – Az ön fiának csak oda kell ~ 348 ~



jönnie a Cardiffi Rózsához a megfelelő élelmiszerekkel, én helyet bizto-
sítok a számára. Minden mást, amire szüksége lesz, azt meg fogja kapni 
tőlem. És majd az Újvilágban ő fogja intézni a pénzügyeinket. Ön és a 
fia örökké tartó barátságunkat érdemelték ki azzal, amit most ön ér-
tünk tett. De hogyan sikerült elérnie, amit akart?

– Sir  Christian  egy lepusztult  házat  örökölt,  mylady,  továbbá a 
rangját és semmi egyebet. Pénzre van szüksége, hogy újjáépítse a há-
zát, és befektessen valamibe, hogy biztosítsa a függetlenségét, és hogy 
megfelelő parti legyen egy feleség számára, akinek megfelelő hozomá-
nya van. Ezért eljött a Kirákhoz, és pénzt kért tőlünk kölcsön, úgyhogy 
tartozik nekünk. Azt mondtam neki, hogy döntse el: vagy elveszít min-
dent, vagy visszaadja a gyermeket. Szerencsére okosan döntött.

Valamennyien visszamentek a házba.
– Hála istennek, hogy ön itt volt velünk, különben soha nem kap-

hattam volna vissza a lányomat. – Fortune újra megcsókolta a kisgyer-
meket, és átadta Rohánának, hogy fektesse le.

– A szolgáló hogy van?
– Magához tért szerencsére, és elmondta, hogy Sir Christian és 

egy másik férfi, valószínűleg az egyik szolgája támadt rá. Az első ütés, 
amelyet a fejére mértek, még nem okozott nála eszméletvesztést, és 
felismerte őket. Megpróbált kiáltani, ekkor másodszor is fejbe verték – 
magyarázta Fortune. – Rendbe fog jönni egy kis pihenés után, hála is-
tennek! Nem tudom még, hogyan fogom elmondani Kevinnek, hogy mi 
történt a feleségével. Jöjjön be a hallba, és igyon meg velünk egy pohár 
bort. Ihat bort, ugye?

– A saját poharamból – mondta nevetve a férfi.
– Mióta is  van az  ön családja a mi családunkkal  kapcsolatban? 

Már hosszú ideje, ha nem tévedek
– Ó, igen – mondta Fortune-nak a férfi. – Az ön mostohaapjának 

egyik  őse, egy nagy tekintélyű asszony összebarátkozott  az én egyik 
nagyszerű ősömmel, Esther Kirával.  A két asszony egymást  segítette 
hosszú éveken keresztül és minden lehető módon, és ez mindkettejük-
nek nagy hasznára vált hatalom és gazdagság tekintetében. Azt hiszem, 
hogy ennek már vagy száz esztendeje is megvan. Aztán az ön édesany-
jának a nagyanyja is felvette velünk a kapcsolatot, aki igen intelligens, ~ 349 ~



becsületes és erkölcsös asszony volt. Ennek úgy hetven éve. Aztán a 
két család egyes tagjai között házasságra is sor került. Ez egy minden 
tekintetben sikeres együttműködésnek bizonyult, mylady.

– Remélem, az Újvilágban is ilyen jól  mennek majd a dolgok – 
mondta Fortune mosolyogva.

– Ámen – válaszolta Jonathan Kira. – Így legyen, mylady!
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Tizenhetedik fejezet

Fortune újra a  Cardiffi Rózsa fedélzetén állt a hajó korlátjánál, és ér-
deklődéssel figyelte, amint egyre közelebb jutottak új hazájának a part-
jaihoz. A szépséges táj magával ragadta, és valójában nem is számított 
olyan gyönyörű tájékra, mint ami felbukkant előtte. A vidéket annyira 
elbűvölőnek  találta,  hogy  majdnem  elsírta  magát.  Aztán  eltöltötte 
egész valóját az a megmagyarázhatatlan érzés, hogy ő idetartozik, és 
ezt még eddig sohasem tapasztalta sehol, amerre eddig a sors vetette. 
Kierannak mennyire igaza volt Ez az otthona, az igazi hazája. Még soha 
életében nem látott olyan tengerpartot, mint amely felé közeledtek. A 
partot hatalmas öblök fodrozták, és a hajók kikötésére is alkalmas volt.  
A víz nagyon, nagyon kék volt, csodálatos égszínkék. Felette az égen 
egyetlen felhőt sem látott.  Mennyire különbözik is e partot érése az 
angliai kihajózástól, amely körülbelül egy hónappal ezelőtt történt.

Azon a tavaszi napon, amelyen elindult, esett az eső, és szürke-
ség borult a tájra. És Fortune Lindley Deversre hirtelen rátört a félelem. 
Az édesanyjával és az egyetlen apával, akit életében ismert, a hajó fe-
délzetén állt, indulásra készen. Jasmine szeme vörös volt a sírástól, de 
már erőt vett magán, nyugodt és fegyelmezett volt. Még James Leslie 
is szokatlanul csendesen viselkedett, aki a kis Aine-t a karjában tartot-
ta.

– Hamarosan indulnunk kell, cousin – mondta Ualter O’Flaherty 
kapitány, amint egy pillanatra odalépett hozzájuk. – Nemsokára jön a 
dagály, és akkor kihajózunk. – Aztán otthagyta őket, hogy nyugodtan 
elbúcsúzzanak egymástól.

– Egy  napon  majd  visszajössz,  és  meglátogatsz  bennünket  – 
mondta James Leslie hirtelen.

Fortune érezte, hogy a könnycseppek végigcsorognak az arcán.
– Nem hiszem, papa – mondta. – Én nem vagyok olyan bátor és 

kalandvágyó, mint mama vagy India. Ha egyszer már biztonságosan át-
keltem az óceánon, akkor már ott is maradok, ahol vagyok, attól tar-
tok. Emlékezzetek csak vissza – mondta szelíden elmosolyodva –, hogy 
én gyakorlatias és ésszerűen gondolkodó lányotok voltam mindig is.~ 351 ~



– Ha olyan ésszerűen gondolkodtál és cselekedtél volna – mond-
ta Jasmine keserűen –, akkor nem estél volna szerelembe Kieran De-
versszel. – A szívét átjárta a fájdalom, hogy ezt a második lányát, aki-
nek Rowan volt az édesapja, már soha többé nem látja az életben. For-
tune csaknem ugyanúgy hagyja el őt, mint az édesapja oly sok évvel ez-
előtt. Jasmine úgy érezte, hogy elönti a düh. Aztán újra lecsillapodott. 
Ez igazán nem Kieran és Fortune hibája, hanem a helyzeté, amely kiala-
kult körülöttük. Azoknak az embereknek a hibája, akik szűk látókörűen 
képesek csak gondolkodni, és akik nem tudnak senkit sem elfogadni, 
aki csak egy kicsivel is különbözik tőlük, aki nem úgy néz ki, mint ők, 
nem úgy gondolkodik, mint ők, és nem úgy imádja az Istent, mint ők. 
Örömtelen lelkek, akik nem ismerik el a szeretet Istenét, és viszályt és 
ellenségeskedést szítanak az emberek között. Tulajdonképpen sajnálta 
őket, de magában el is átkozta őket a türelmetlenségükért, ami végül is 
oda vezetett, hogy a lányának el kell mennie.

– Mama – kapaszkodott az édesanyja karjába Fortune.  –  Itt  az 
idő, mama. Neked és papának el kell hagynotok a hajót, és le kell men-
netek a partra. El kell búcsúznunk egymástól.

Jasmine egy megsebzett vadként fordult a lányához.
– Nem! –  a tiltakozás a szíve legmélyéről tört fel, majd Fortune 

újra beszélni kezdett.
– Nagyon hálás vagyok neked és papának, hogy olyan boldog idő-

ket tölthettem veletek. Mindig emlékezni fogok erre, mama, még ak-
kor is, amikor már idős asszony leszek. Ne sirassatok engem. Azt te-
szem, amit tennem kell. Szeretem Kierant. Új életet kezdünk az Újvilág-
ban.  Majd  mindig  küldök  nektek  levelet  a  Cardiffi  Rózsával,  amikor 
majd a két tengerpart között szeli a habokat. Alig fogjátok észrevenni,  
hogy nem vagyok veletek. Tudom, hogy azt akarjátok, hogy boldog le-
gyek, mama. – Azután Fortune átkarolta és megölelte az édesanyját. – 
Isten veled, mama! Mindig emlékezzetek arra, hogy mennyire szeretlek 
benneteket és az egész családot itt. Ne felejtsetek el engem. – Megcsó-
kolta az édesanyja mindkét arcát. Majd elfordult Jasmine-tól, és hason-
lóan kedves szavakkal búcsúzott el a mostohaapjától, Glenkirk herce-
gétől. – Köszönöm, papa, hogy elfogadtad és a sajátodként szeretted 
Rowan Lindley gyermekét. – Majd a mostohaapját is megpuszilta, és ~ 352 ~



gyorsan elfordult, mert hatalmába kerítették az érzelmek, és attól tar-
tott, hogy még azt a kis bátorságát is elveszíti, amit nagy nehezen sike-
rült előhívnia magából, és úrrá lesz rajta a végtelen szomorúság.

Kellemes meleg szellő cirógatta meg az arcát, és Fortune gondolatai is-
mét a jelenre összpontosítottak. A szeme megtelt könnyel az emlékek 
hatására. Az átkelésük Angliából viszonylag simán megtörtént. Nem ke-
rültek vad viharba, és csak pár napot esett az eső, szürke fellegekkel ta-
karva el a napot. Megálltak Írországban, hogy felvegyék az asszonyokat 
és a gyerekeket Maguire’s Fordból és Lisnaskeából. A  Highlander már 
napokkal  előbb elhagyta  Ulstert  a  lovakkal  és más lábasjószágokkal, 
amelyeket az Újvilágba akartak vinni,  Marylandbe. Rory Maguire ott 
volt Dundalkban, hogy üdvözölje a lányát, és elkísérte a telepeseket is.

– Nos, gyermekem, végül is nekiindulsz a nagy útnak – mondta a 
férfi, miközben megpuszilta Fortune arcát. – Hol van a kislányod? Sze-
retném látni őt, Fortune Devers!

Ekkor Rois lépett elé a két gyermekkel, és Rory kerekre nyitotta a 
szemét a láttukra. Aztán a karjában vette Aine-t.

– Ah! – mondta örvendezve –, ez aztán igen! Micsoda gyönyörű 
kislányod született, Fortune. – Majd odafordult Rois-hoz, és azt mond-
ta neki:  – Menj a kikötőhídra,  Rois. Ott  van a nagyanyád. Jöjjön ide 
Bride Duffy, és nézze meg, milyen remek kis legényke az unokája.

– Az egész falut elhoztad magaddal? – csipkelődött kedvesen For-
tune, miközben a fedélzeten sétáltak Aine-nel.

– Nos, Fergusnak el kellett jönnie, mert ő hajtotta a lovakat az 
egyik szekér előtt, amely az asszonyokat és a gyerekeket szállította, va-
lamint a holmijaikat és az ingóságaikat. Nem tehettünk semmit, mert 
Bride el akart jönni vele – nevetett Rory, és a kis Aine vele kacagott. – 
Szóval te is érdekesnek és viccesnek találod a dolgot, kicsim – és meg-
csiklandozta a kislány állát, ami még jobb kedvre derítette a gyerme-
ket.  Az unokáját! A szeme valósággal magába szívta a kislány alakját, 
majd Fortune-ra nézett. A lányára! Ez volt az utolsó alkalom, hogy lát-
hatta a lányát. És az unokáját. Felsóhajtott. Egyfelől azt gondolta, hogy 
meg kellene mondania neki az igazat, másfelől azonban nem akarta le-
rombolni a kialakult képet saját magáról azzal, hogy ő megnyugtatja fá-~ 353 ~



jó szívét és sajgó lelkét. És ott volt annak a lehetősége is, hogy a lány 
meggyűlöli érte. Jobb lesz, gondolta, ha megtartja az igazságot magá-
nak, és tovább viseli a titok súlyát.

– Hogy vannak az öcséim?
– Jól – hangzott a válsz. – Adam már felnőtt férfi, ehhez kétség 

sem férhet, Duncan pedig folytatja a tanulmányait. Mindketten rendes 
fiúk.

– És sikerült megőrizni a békét Maguire’s Fordban?
A férfi bólintott.
– Igen, de sehol máshol Írországban. És a helyzet egyre romlik, és 

ez így is lesz mindaddig, amíg az angolok ki nem vonulnak az orszá-
gunkból.

– Hogy van Kieran testvére és a családja? – kérdezte Fortune. – 
Híreim vannak az ő számára is.

– Sir William tovább folytatja a zsarnokoskodását még a beteg-
ágyából is. A szerencsétlenség, ami történt vele, nem lágyította meg a 
szívét. Csak még inkább megkeményítette. Az a szörnyű hír járja róla, 
hogy az édesanyja és a felesége is fél tőle. És ami a lányát illeti, alig is-
meri, és egyáltalán nem törődik vele. Szomorú, de az az ember egyre 
keserűbb lesz amiatt,  hogy elveszített téged, és hogy deréktól lefelé 
megbénult.

Fortune  azt  fontolgatta  magában,  hogy  elmondja-e  Rorynak  a 
férjével kapcsolatos híreket, vagy inkább ne szóljon róluk. Egy csapat 
liba repült el a hajó fölött a nyugati part felé. Fortune boldogan elmo-
solyodott. Hamarosan! Hamarosan a férje ölelő karjai között lesz. És 
már mióta nem találkozott vele! Kíváncsi volt, hogy mi vár rá, mert a 
nagy öböl környékén, ahová készült, semmilyen civilizációnak nem volt 
nyoma az erdőborította földeken. Majd Szent Mary városában érnek 
partot, Calvert telepén, még ezen a napon. Most már nem sok választja 
el ettől.

A többi asszony is a hajó korlátjára támaszkodott, és az eléjük táruló 
tájat fürkészték kíváncsian.

– Minden csupa fa és erdőség.
– Látta az indiánokat? ~ 354 ~



– Nem tudom, hogy melyik a rosszabb, az indiánok vagy a protes-
tánsok.

– Elég szép vidék.
– Ulster volt szép.
– Végre itt esélyünk lesz arra, hogy békében élhessünk, és saját 

földünk legyen. Ez elég volt a számomra, hogy elhagyjam Ulstert!
– Lesz velünk pap is?
– Igen, azt mondják.
– Hála istennek!
Fortune hallgatta az asszonyok beszélgetését, igaz, csak fél füllel 

figyelt rájuk, de örömmel töltötte el, illetve megnyugvással, hogy ők is 
pont olyan izgatottak, mint ő, mind az utazással kapcsolatosan, mind 
pedig a végcéljukat illetően. Milyen lesz vajon az otthona? A Highlan-
der biztonságban megérkezett-e az Újvilágba? Minden ingósága, vala-
mint a lovak azon a hajón voltak, amelyik egyébként kisebb volt a Car-
diffi Rózsánál. És az a kevés holmi, amit a többi telepes a magáének 
tudhatott, az a két hajó között volt elosztva. Kíváncsi volt arra is, mit 
szól  majd  Kieran,  ha  meglátja  a  kis  Aine-t.  Isten  áldásával,  amilyen 
gyorsan csak lehet, egy fiúval akarta megajándékozni a férjét. A csudá-
ba a mama kotyvalékával.

– Nézzenek oda! – kiáltott fel az egyik asszony. – Házakat látok!
– Ott pedig egy templomtorony látszik.
– Hála legyen Istennek!
Ualter O’Flaherty lejött a kapitányi hídról, ahol eddig állt, és rá-

mosolygott az asszonyokra.
– Nos, jól van lányok, ha közelebbről is szemügyre akarjátok ven-

ni a férjeiteket, akkor az lesz a legjobb, ha lementek a kijárathoz. Ha-
marosan kikötünk Szent Mary városában. – Az asszonyok gyorsan fel-
kapták a gyermekeiket, és levonultak a hajó aljába.

Aaron Kira is csatlakozott hozzájuk.
– Ez igen vad vidék, mylady. Kíváncsi vagyok, hogy miféle üzletet 

lehet itt kötni. Majd idővel meglátjuk.
Aztán ágyúlövéseket hallottak.
– Jeleztek nekünk – mondta a kapitány –, és persze az összes te-

lepesnek, hogy hamarosan kikötünk. – Odafordult Fortune-hoz.~ 355 ~



– Nos, cousin, már nemsokára otthon lesz. Kieran már alig várja, 
hogy a karjába kaphassa, tudom. Ez egy minden addigi helytől különbö-
ző vidék, mint amerre eddigi élete során eljutott, és jó lesz, ha számot 
vet ezzel és felkészül rá. Kierannak majd házat kell építenie most, tu-
dom, de ez nem olyan ház lesz, amilyeneket eddig látott életében, és 
amelyekhez hozzászokott. Majd a későbbiek során szert tehetnek egy 
jobb épületre is, de az első otthona egyáltalán nem olyan lesz, mint 
ahogy talán elvárja. A körülmények egyelőre még nagyon primitívek itt.

– Megijeszt engem, Ualter – válaszolta a fiatalasszony
– Pedig  nem akartam  –  felelte  a  kapitány  –  Csak  azt  akartam 

mondani, hogy ez a ház nem olyan lesz, mint Queen’s Malvern vagy a 
mostohaapja kastélya, vagy pedig Maguire’s Ford. Olyan lesz, mint egy 
hatalmas, rusztikus tanyaépület.

– Nem bánom, ha nem kell vigvamban laknom, ahogy tavaly kel-
lett a telepeseknek – mondta beletörődően Fortune. Aztán elmosolyo-
dott. – Ez nem az Óvilág, Ualter, tudom. Ez egy nagyon új lesz, de lesz 
ott valami, ami a régi. A szerelmünk Kierannal egymás iránt.

– Ön igazán bátor asszony.
A Cardiffi Rózsa simán befutott a kikötőbe, és nem sokkal azután 

kikötött. Fortune és Rois, karjukban a gyermekükkel, álltak, és a tekin-
tetükkel a tömeget pásztázták. Körülöttük csoportosultak az asszonyok 
és a gyerekek, akik közül többen már sírtak, mert meglátták a férjüket. 
Leeresztették a lejárót, és O’Flaherty kapitány a partra kísérte a cousin-
ját. Kieran nem volt sehol. Aztán felbukkant a tömegből Kevin, aki kar-
jába zárta a feleségét és a fiát, Brendant. A szeme örömkönnyektől volt  
nedves. Fortune megvárta, amíg üdvözlik, megölelik és megcsókolják 
egymást, és Kevin kigyönyörködi magát a fiában, akit most látott életé-
ben először. Brendan nem tudta eldönteni, hogy sírjon-e vagy ne an-
nak a hatalmas embernek a láttán, aki az apja volt, és olyan szorosan 
magához ölelte őt. Végül Kevin észrevette az úrnőjét, aki csendesen vá-
rakozott mellette. Kibontakozott Rois öleléséből, és fejet hajtott Fortu-
ne előtt.

– Isten  hozta  Marylandben,  mylady.  Bizonyára  örülni  fog  neki, 
hogy a Highlander egy héttel ezelőtt kikötött. A lovak már a mezőkön 
legelnek, és az ingóságai is biztonságban vannak Fortune Farmján.~ 356 ~



– Fortune Farmján? – kérdezte csodálkozva Fortune.
Kevin elnevette magát.
– Az úr így hívja a birtokot, mylady. Szép házat építettünk ön és a 

gyermeke számára.
– Hol van a férjem? – kérdezte Fortune. – Jól van? Miért nem jött 

ki elénk a kikötőbe, Kevin? – a fiatalasszony arca gondterheltnek lát-
szott.

– Van a telepünkön egy bajkeverő fiatal lány, mylady. Már száz-
szor is elmondtuk neki, hogy ne kószáljon egyedül az erdőben, de ma 
reggel megint arra vetemedett, és sikerült is eltévednie. Sok Hold, az 
öreg wicocomoco gyógyító férfi  meglátta őt,  és visszakísérte.  A lány 
csak sírt és jajgatott, hogy az indiánok meg akarják skalpolni. A mester 
ilyen körülmények között úgy döntött, hogy vele marad. Tudja, hogy 
ön meg fogja érteni a helyzetét, mylady.

– Szegény lány – mondta Fortune, valójában azonban nem érzett 
szimpátiát  azzal  az engedetlen szolgálólánnyal,  aki  feltartóztatta Kie-
rant.  Talán,  ha  Fortune  Farmjának  úrnője  megérkezik,  akkor  majd 
rendreutasítja, és az a lány megtanul tisztességesen viselkedni.

– Lovas kocsival jöttem, asszonyom – mondta Kevin.
Fortune magához tért ábrándozásából, és a férfira figyelt.
– A hajó legénysége már fel is pakolta a holmijait, amit ezzel a ha-

jóval hozott, és az lenne a legjobb, ha elindulnánk. Ötmérföldnyire va-
gyunk a várostól.

– És mi lesz a többi telepessel? – kérdezte Fortune. – És persze 
Kira úrfival?

– A vezetőik tudják, hogy hová vigyék őket, mylady – hangzott a 
válasz. – Kira úrfinak a kikötővel szemben vásároltak egy kisebb házat, 
ott, nem messze innen, ön is láthatja – mutatott az egyik épületre Ke-
vin.

Aaron Kira megköszönte Kevinnek az útbaigazítást, kezet csókolt 
Fortune-nak, elbúcsúzott tőle, és elindult a háza felé.

Kevin felsegítette az úrnőjét és a feleségét a szekér faüléseire. 
Mindkét asszony ölébe vette a gyermekét. Azután a férfi is felmászott a 
kocsira, elindította a lovakat. Néhány perc elteltével már élénken be-
szélgetett a feleségével, Rois-val. Fortune csak fél füllel figyelt rájuk, a ~ 357 ~



gondolatai a férje körül jártak, aki ahelyett, hogy kijött volna a lassan 
már két esztendeje nem látott felesége elé, egy hisztérikus szolgáló-
lánnyal maradt. Azon morfondírozott, hogy miért is vette fel a legszebb 
ruháját a férje üdvözlése alkalmából. Úgy tűnt számára,  hogy Kieran 
több figyelmet szentel a szolgálólánynak, mint neki, a saját feleségé-
nek. Hibát követett el hát mégis, hogy hozzáment feleségül? Hiba volt 
az is, hogy átkelt érte az óceánon, és elhagyta miatta a szerető család-
ját? Majd hamarosan kiderül. Ha a férje megváltozott,  akkor néhány 
héten belül visszatér Angliába O’Flaherty kapitánnyal. Nem fog ott ma-
radni,  ahol  nem fogadják szívesen és szerelemmel.  Ujjaival  idegesen 
babrálta a drága selyemruháját. A kellemesen meleg, szelíd szellő kissé 
megborzolta a tollakat a kalapján, és végigsimította az arcát.

Kieran megpillantotta a feleségét a kocsi tetején, amint a fapa-
don ült. A szekér egy kezdetleges állapotban lévő ház elé kanyarodott. 
A ruha, amit a fiatalasszony viselt, nem volt sem túl sötét, sem túl vilá-
gos. Hófehér, szögletes csipkegallér keretezte a nyakkivágását. Arany-
szögekkel kivert, hosszú, finom bőrből készült kesztyűt viselt. Még so-
sem látta a feleségét kalapban. Milyen elegáns volt! Hogy az ördögbe 
mehetett  hozzá feleségül? Miért utazott végig ilyen hosszú és veszé-
lyes utat, hogy egy ilyen primitív helyen találkozzon vele? Vajon szereti 
még őt? Aztán  meglátta a kisgyermeket az  asszony ölében,  aki  már 
nem  volt  csecsemő,  az  ölében  ült,  és  nyilvánvalóan  a  fiatalasszony 
gyermeke volt. Kieran Devers érezte, hogy hevesen ver a szíve, majd 
nagyot dobban. Csak némán bámulta a feleségét, amint a kocsi megállt 
előtte.

– Kieran!
A férfi már el is felejtette, hogy milyen szépen csengő hangja van 

a feleségének. A fiatalasszony elmosolyodott, azután azt mondta:
– Aggódtam a biztonságodért, amikor nem voltál ott a kikötőben. 

Nem üdvözölne az otthonomban, sir?
– Jóságos Isten! Mennyire hiányoztál! – tört fel végre a hang a 

férfi  torkából.  Sötét  szeme  szinte  parázslott  a  vágytól,  és  ott  azon 
nyomban el is felejtette minden kétségét, amint Fortune arcát megpil-
lantotta.
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Rois a férje térdére ültette a fiukat, és átvette Aine-t az édesany-
jától, miközben egy, a kislány által jól ismert dallamot dúdolt, hogy az 
nehogy sírni kezdjen, és a szülei végre örülhessenek egymásnak. Rois 
nagyon  jól  el  tudta  képzelni,  milyen  rosszul  eshetett  az  úrnőjének, 
hogy a férje nem jött ki elé a kikötőbe a fogadására.

Fortune Farmjának ura leemelte a feleségét, a karjába zárta és 
szenvedélyesen megcsókolta. Az ajka égett a vágytól. Érezte, amint ha-
talmába keríti a vágy, és azt kívánta, hogy bárcsak elszökhetne vele egy 
vagy két hétre, hogy szeretkezzen vele. A férfi a keze közé fogta az asz-
szony nyakát, Fortune pedig szorosan hozzásimult, amennyire csak le-
hetett,  és szinte nem kapott  levegőt,  mert  a  férfi  olyan hevesen és 
szenvedélyesen kezdte csókolgatni a száját, az arcát, a szemhéját újra 
és újra, hogy a fiatalasszonynak elkezdett remegni a lába felindultságá-
ban, és azt kiáltotta:

– Elég, szerelmem!
– Nagyon hiányoztál – mondta a férfi mély, zengő hangján. – Azt 

hittem, hogy tudom, hogy mennyire.  Most azonban azt  kell  monda-
nom, hogy még csak nem is sejtettem eddig a pillanatig. Isten hozott 
itthon, drágám! Isten hozott Fortune Farmján. – Ezután újra megcsó-
kolta a feleségét, aki már meg is nyugodott, mert látta, hogy a férje mi-
lyen vágyteli fogadtatásban részesítette. Most már minden rendbe jön.

– Ma-ma! – gügyögte a kislány vékonyka hangocskáján, és egy kis 
sértettség is volt a hangjában, hogy ki lehet az a férfi, aki elrabolja tőle 
az édesanyját ilyen hosszú időre.

A fiatal pár kibontakozott az ölelésből, nevetésben tört ki, majd 
Fortune átvette a gyermeket Rois-tól, és átadta Kierannak a kislányt.

– Ez a férfi a te édesapád, drágaságom – magyarázta a kicsinek az 
asszony.

Aine végigmérte a nagy termetű fiatal férfit, és eltakarta az arcát 
a tenyerével, és az ujjai közül kukucskált vissza rá.

– Pa-pa? – próbálgatta, ízlelgette a kislány a fülének idegen szót. 
Aztán hirtelen kalimpálni kezdett a karjával, és azt sikoltozta:

– Le! Le!
Kieran letette a földre a kislányát.
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– Nem akar pa-pa – mondta komoly hangon a kislány, majd oda-
fordult az édesanyjához, és belecsimpaszkodott a ruhájába.

A férfi arca meglepetést tükrözött és csalódottságot.
– Nem kedvel engem – mondta bánatosan.
Fortune elnevette magát, és odaadta a kislányát Rois-nak.
– Nem szokott hozzá a férfiakhoz. Csupán ennyi az egész. Legna-

gyobbrészt  egyedül  voltunk  mamával  Queen’s  Malvernben.  Amikor 
papa eljött  hozzánk,  akkor  sokkal  inkább a kislányával,  Autumn-mal 
foglalkozott, mint a kis Aine-nel. Idővel hozzád szokik a lányod, Kieran. 
Ne törődj a pillanatnyi  duzzogásával,  és majd meglátod,  ő maga fog 
odamenni hozzád, drágám. Most pedig látni szeretném a házunkat!

Egy kissé hátrább lépett, és körbefuttatta tekintetét a házon. Két 
emelet magas faépület volt, nem is a legjobb minőségű fából épült, há-
rom téglakéménye volt, és a tető is fából készült. Örömmel vette tudo-
másul, hogy az ablakokon üveg van, és spaletták is vannak rajta. O’Fla-
herty kapitánynak igaza volt, amikor azt mondta, hogy az épület külön-
bözni fog mindattól a háztól, amit életében ez idáig látott, vagy amiben 
élt. De mindezt természetesnek találta.

– Pince is van a ház alatt – próbálta elterelni Fortune figyelmét a 
nyilvánvaló szegényességről és egyszerűségről Kieran, a hiányosságok-
ról nem is szólva. – Majd építünk egy téglaházat is, de egyelőre csak 
annyi téglánk volt, ami a kéményekre elegendő csupán.

Fortune bólintott. Végül azt mondta.
– Milyen nagy a ház belül?
– Négy szoba van a földszinten és még egy éléskamra meg egy 

raktár. A szolgák fenn alszanak az emeleten, amely valamivel kisebb. 
Kevinnek és Rois-nak itt a közelben van a háza.

– Szolgák? – Fortune meglepődött, és hirtelen az eszébe villant 
az engedetlen nő, aki feltartóztatta a férjét. – Há-nyan vannak?

– A házban három bérmunkás van és négy béres – válaszolta a 
férfi. – Tavaly vásároltam őket Virginiában.

– Ezeket a béreseket, vagy szolgálókat, vagy ki tudja, miket, nem 
valamilyen bűncselekmény elkövetése miatt szállították át az Újvilág-
ba? – kérdezte nyugtalanul Fortune.
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– Néhányukat valóban azért hozták ide, és utasították ki az orszá-
gából – válaszolta Kieran –, de sokan csak nevetséges dolgokat, úgy-
szólván semmiségeket követtek el. És aztán vannak itt olyanok is, akik 
elszegődnek egy gazdához, és hét év szolgálat után felszabadulnak. És 
saját földet kapnak. Mrs. Hawkind, aki a szakácsnőnk, nem tudta fizetni 
az orvost, aki a haldokló férjét ápolta volna. A férje ragaszkodott hozzá, 
hogy elmenjen. Dolly, akit azért fogadtam fel, hogy Aine-re vigyázzon, 
katolikus. Comfort Rogers, a szolgálólány azért került ide, mert kenye-
ret lopott, hogy a testvéreinek enni adhasson. A négy férfit azért vásá-
roltam meg, hogy a földeken segítsenek nekem, és az állatokkal törőd-
jenek. Ők valamennyien puritánok. Ez a bűnük, de itt Marylandben szí-
vesen látjuk őket. Mind jó munkások. Nem hoztam veszélyes bűnözőt a 
házba, drágám.

Istenem! Milyen gyönyörű vagy abban a kalapban, azokkal a fe-
hér tollakkal!

Újra megcsókolta a feleségét,  ezúttal  azonban csak rövid ideig 
tartott a csók, bár elég erőteljes volt.

– Ez a divat most Londonban. Minden nő irigyelni fogja a telepen.
– Menjünk be a házba, szerelmem – javasolta a férfi, és bekísérte 

asszonyát. Kéz a kézben lépték át a küszöböt.
Amikor  beléptek  a  lakásba,  Fortune  alaposan  szemügyre  vett 

mindent. Egy kissé visszahőkölt, amikor meglátta, hogy a falakat durva 
fából ácsolták össze, és sárral tapasztották be a nyílásokat, hogy a szél-
től és az esőtől menedéket nyújtsanak. Mindazonáltal,  a legnagyobb 
szobával már lehet valamit kezdeni – gondolta. Az emelet félkész álla-
potban volt, és deszkából ácsolták össze. Szerencsére hozott magával 
értékes és finom indiai szőnyegeket. A folyosó bal oldaláról nyílott a 
hálószoba. A jobb oldalon volt a szalon. Aztán a hálószoba mögött volt 
még egy igen picinyke hálószoba, a folyosó végéről nyílt a kamra és a 
raktár.

– A falakat be kell vakolni, mégpedig azonnal – mondta Fortune 
szigorúan. – Télen sokkal hidegebb lesz Aine és az én számomra. A pad-
lót fel kell fényesíteni. Hol vannak a bútoraim, amelyeket magammal 
hoztam?
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– A szalonban vannak, de az ágy már a helyén van  –  mondta a 
férfi sokatmondó pillantással a szemében.

Fortune elpirult, de ezúttal örömében és vágyakozásában. Ha a 
férje vágyódott utána, akkor ő is ugyanúgy kívánta őt.

– A bútorok ott maradnak, ahol eddig voltak, amíg bevakoltatjuk 
a falakat. Nem illenek ehhez a durva falhoz.

– Már holnap hozzákezdünk, mielőtt a nap felkel – ígérte neki a 
férje. – Gyere, és ismerd meg a szolgákat – javasolta a feleségének, és 
hátravezette őt, ahol már vártak rá a szolgálók, mégpedig három nő.

Az egyik kövér volt és mosolygós arcú, barna szeme huncutul csil-
logott. Ő volt Dolly aki Aine-re fog vigyázni. Fortune az első pillanatban 
megkedvelte. A nő udvariasan fejet hajtott előtte.

– Tudod, hogy hány éves vagy, Dolly? – kérdezte Fortune.
– Akkor születtem, amikor fel akarták robbantani a parlamentet – 

válaszolta Dolly. – Nemigen adok rá, mylady.
Akkor Dolly harmincéves lehet.
– Rendben – mondta Fortune, és nevetve hozzátette:  –  Én sem 

törődöm az efféle dolgokkal.
– Nem bánod, ha eggyel több gyermekre kell felügyelned? Több 

gyermeket is szeretnék, de most Rois gyermekére is vigyáznod kell. Az 
ő fia két nappal fiatalabb a lányomnál. Majd együtt sétálgathatnak, és 
persze meglesznek a maguk csínytevései is.

– Majd én óvatosan kordában tartom őket – válaszolta Dolly. – 
Nekem is volt két gyermekem, amíg egy betegség el nem ragadta őket, 
a férjemet pedig a börtönben érte a halál.

Fortune úgy érezte, hogy a szeme megtelik könnyel, majd meg-
fogta az asszony kezét. A két asszony pillantása találkozott, és mindket-
ten úgy érezték, hogy közel állnak egymáshoz, aztán a fiatalasszony rá-
mosolygott a szolgálóra.

– Ő pedig Mrs. Hawkins, drágám. Nélküle alighanem felkopna az 
állunk – mondta Kieran.

Fortune a magas, erős csontú asszony felé fordította a tekintetét, 
aki pukedlit csinált előtte.

– Látom, hogy a férjem milyen kitűnő erőben van, Mrs. Hawkins. 
Köszönet a lelkiismeretes munkájáért.~ 362 ~



Mrs. Hawkins elmosolyodott, és kivillantak a fogai, amelyek olyan 
nagyok voltak, akár ő maga, legalábbis a termetéhez illőek.

– Köszönöm, mylady. Pulykát sütöttem roston a ma esti vacsorá-
ra, és örömmel szolgálom fel önöknek.

– És ő pedig Comfort Rogers, aki rendben tartja a házat – mondta 
Kieran. – Nagy ijedségben volt része ma reggel.

– Igen, mondták nekem – válaszolta Fortune szárazon, és végig-
mérte az előtte álló szolgálót, mégpedig jó alaposan. Míg a másik két 
asszony idősebb volt nála, Comfort Rogers csak nemrégiben nőhetett 
ki a gyerekkorból, ráadásul csinos is volt. A haja szőkés és a szeme kék.

– Tudod, hogy hány éves vagy? – kérdezte Fortune kíváncsian. A 
lány alattomos pillantást vetett rá.

– Akkor születtem, amikor az  öreg királynő meghalt,  legalábbis 
nekem azt mondták – válaszolta. – Az édesanyám a nyolcadik gyerme-
ke világrahozatalakor halt meg, az apám pedig nem sokkal utána. Én 
vagyok közülük a legidősebb, és azért hoztak ide, mert kenyeret lop-
tam a fivéreimnek meg a húgaimnak.

– Mi történt velük? – kérdezte Fortune.
A lány megvonta a vállát.
– Nem tudom – mondta, és látszott, hogy nem is nagyon érdekli 

a testvérei sorsa.
– És nem is törődik velük –  hallotta Fortune Mrs. Hawkins halk 

megjegyzését.
– Ugye  nem fogsz  többet  elkóborolni  az  erdőben,  Comfort?  – 

Fortune szigorúan nézett a lány szemébe.
Comfort nem válaszolt. Némán nézett Fortune-ra.
– Nem válaszoltál nekem, Comfort – mondta az úrnője.
– Nem gondoltam, hogy eltévedek. Csak málnát akartam szedni 

Kieran gazda reggelijéhez.
– Ne menj újra az erdőbe, hacsak nincs melletted valaki, aki tudja 

a hazavezető utat – mondta Fortune kimérten.
– Maga nem fogja megmondani nekem, hogy én mit csináljak – 

felelte Comfort vérmesen. – Csak a gazda parancsol nekem.
Mielőtt Kieran bármit is mondhatott volna, és rendreutasíthatta 

volna a lányt, Mrs. Hawkins jókorát húzott a fenekére a fakanállal.~ 363 ~



– Vigyázz a szádra, annyit mondok, te kis londoni csatornatölte-
lék. Ő lesz az úrnőd, és övé ez az egész ház, és itt minden. Ő az, aki  
megmondja neked, hogy mit csinálhatsz és mit nem, Comfort Rogers, 
különben elad másnak, ami szerintem nem is rossz ötlet. – Odafordult 
Fortune-hoz. – Tud valamelyest takarítani. Próbálom erre is, arra is ta-
nítgatni, de semmihez sincs kedve, mylady. Még jó, hogy ezt a munkát 
valamelyest el tudja látni. Semmi jót nem tanult otthon, ha egyáltalán 
volt otthona és édesanyja, akire emlékezhet.

– Gazda! Ohhh, gazda – Comfort rácsimpaszkodott Kieranra. – Ne 
engedje, hogy elküldjön! Kérem, ne! – majd gyorsan Fortune-ra pillan-
tott.

– No, no, most már elég legyen! Végezd rendesen a munkádat, és 
add meg a tiszteletet az úrnődnek! – csitította Kieran. – Ha így teszel, 
akkor nem lesz veled baj. Mrs. Hawkins jól mondta az imént. A ház va-
lóban a myladyé. Elsősorban őt kell tisztelned. – Kieran megpaskolta a 
lány vállát, és aztán ellépett mellőle.

Fortune belekarolt a férjébe.
– Szóljanak, ha készen van a vacsora – mondta Mrs. Hawkinsnak, 

és semmibe se vette Comfortot.
– Igenis, mylady – hangzott a készséges válasz.
– Dolly, gyere velem, és nézd meg a gyerekeket – mondta a lány-

nak Fortune.
– Tehén – húzta el a száját Comfort, amikor a gazda és a felesége 

elmentek.
– Jobb lenne, ha rendesen viselkednél, lányom. Az úrnőd egy bi-

zonyos ideig türelemmel lesz irántad, de azután egyszer majd a forró 
üstben találod magadat. A gazda nem hozzád való, és soha nem is lesz 
a tied – oktatta ki a lányt Mrs. Hawkins.

– Ha valóban szeretné a felesége, akkor vele együtt jött volna, 
amikor a gazda ideérkezett Marylandbe – érvelt Comfort. – Már két 
éve, hogy nem látták egymást. Miért nem jött előbb, ha szereti a fér-
jét? Láttad, hogy a gazda hogy nézett rám? Akar engem. Ismerem én a 
férfiakat.

Mrs. Hawkins mérgesen felhorkant.
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– Alighanem elment az eszed, Comfort Rogers. A gazda semmi-
lyen módon nem néz rád, legalábbis úgy biztosan nem, ahogy te gon-
dolod. Ha egyáltalán észrevesz! A felesége azért nem jöhetett, mert vá-
randós  volt,  amikor  a  gazda  ideérkezett.  Azután  pedig  Calvert  kor-
mányzó megtiltotta, hogy nők és gyerekek jöjjenek ide, amíg a férfiak 
nem tudnak megfelelően biztonságos házakat építeni a számukra. Mi 
csak szolgák vagyunk, de a gazda azt akarta, hogy a felesége biztonság-
ban legyen. – Majd hamiskásan felnevetett. – Annyit mondhatok ne-
ked, hogy alig egy éven belül újabb gyermek születik ebben a házban. 
Ma éjjel és még sok-sok éjjelen igen nagy örömét leli a feleségében.

Comfort az asszonyra emelte dühödt tekintetét.
– Gyűlöllek! – mondta.
Mrs. Hawkins legyintett egyet, és jót mulatott azon, hogy kihozta 

a sodrából azt a kis fruskát. Ez a lány nem egészen tiszta fejű, gondolta 
magában. Sosem volt az. Sajnos elég baj, hogy a gazda nem veszi észre, 
de ez már csak így van a férfiaknál, ha nőkről van szó. A felesége azon-
ban átlát a szitán. Comfort Rogers nem fogja elcsavarni a gazda fejét,  
az már biztos.

Dolly és a gyerekek szinte az első pillanatban megértették egymást, és 
így Rois felszabadult egy kissé, és segíthetett az úrnőjének néhány dol-
got kicsomagolni.

– Addig nem foglalkozom a bútoraimmal, amíg be nem vakoljuk a 
falakat  –  mondta  Fortune  a  szolgálólánynak.  –  Menjünk,  és  nézzük 
meg, milyen házat épített Kevin a számodra.

Rois új háza Fortune házának a közelében épült fel. A padló még 
sok kívánnivalót hagyott maga után. Két kandalló volt a házban. Az ab-
lakokat zsírpapír takarta be, de ha üveg nem is volt bennük, mindegyi-
ken volt legalább spaletta. A nehéz fából készült ajtó kissé ferdén állt. A 
konyhában vasrostély volt, és vasüst lógott le a mennyezetről. A ház 
azonban  teljesen üres  volt.  A  bútorok  pedig  kint  álltak  az  udvaron, 
mert Kevin még nem merte bevinni őket a házba.

– Hadd vigyem be a bútorokat! – javasolta Fortune. – Nem hagy-
hatod itt kint őket a szabad ég alatt. – Azzal Fortune felkapott egy szé-
ket, és elindult vele a ház felé. ~ 365 ~



– Ó, mylady, önnek ezt nem szabad megengednem – kiáltott fel 
Rois.

Fortune a szolgálólányára mosolygott.
– És akkor ki fogja megcsinálni, ha nem mi ketten? Nem neveltek 

engem olyan puccos ladynek, hogy ne foghatnék meg egy széket, és ne 
vihetném be a házba. Gyerünk, fogjunk hozzá!

A két fiatalasszony munkához látott, és előbb a székeket cipelték 
be, majd sorban következett a többi bútordarab is. Amikor az ággyal 
küszködtek, Kieran meglátta, hogy mit csinálnak, és szólt Kevinnek. Az-
tán már együtt folytatták a hurcolkodást.

Rois hirtelen felkiáltott:
– Mit fogok enni adni vacsorára? Nincs a házban egy fikarcnyi en-

nivaló sem.
– Majd  velünk  esztek  –  válaszolta  Fortune  csendesen.  –  Mrs. 

Hawkins pulykát sütött vacsorára.
– De mylady, az mégsem járja, hogy a feljebbvalóinkkal egy asz-

talnál költsük el a vacsoránkat – aggodalmaskodott Rois. – Mit szólna 
az édesanyja? Hát még a nagyanyám? Ez nem helyes.

– Rois  –  magyarázta  türelmesen Fortune.  –  Ez  itt  nem Anglia, 
nem Skócia, és nem is Írország, hanem Fortune Farmja, márpedig az 
nem kastély, nem is egy tekintélyes nyaraló vagy úri ház. Majd idővel 
minden kialakul. Ez Maryland. Gondolom, a férjem sem egyedül evett, 
amióta itt él. Kevinnel és a többiekkel együtt költötte el az elemózsiá-
ját. – Fortune Kieranra pillantott. Kieran bólintott. – Látod? – mondta 
Fortune. – És most már egy szót se többet erről. Majd egyszer nekem is 
lesz elegáns ebédlőm, de most be kell érnem azzal, amim van.
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Tizennyolcadik fejezet

Fortune Farmjának falait bevakolták. A padlót beszórták homokkal, és 
fényesre csiszolták. A faliszőnyegek a helyükre kerültek. Az indiai sző-
nyegekkel beborították a padlót. A bútorokat, amelyeket Fortune ho-
zott  magával  Angliából,  felállították.  Az  ír  telepeseket Kieran Devers 
aratási ünnepségre hívta. A telepesek ettek, ittak, táncoltak. Ünnepé-
lyesen álltak, miközben White atya, Leonard Calvert jezsuita lelkésze 
megszentelte Fortune birtokát. Az összetartozás érzése és áhítat járta 
át a jelenlévők lelkét.

Happeth Jones asszony, aki a telepesek közt az orvosi teendőket 
látta el, két különleges rózsabokorral ajándékozta meg Fortune-t.

– Vagy egy tucattal hoztam magammal Angliából belőlük  –  ma-
gyarázta –, és szemlátomást kedvelik az itteni éghajlatot. Keressen fel 
hamarosan, asszonyom, és majd adok önnek egy jóféle erősítőitalt az 
ön és a gyermeke részére, akivel várandós. Jövő tavasszal sok újszülött 
látja meg a napvilágot a mi kis telepünkön. – Az asszonyság szeme ha-
miskásan hunyorgott a szemüvege mögött. – A jelek szerint valameny-
nyi férjet rendkívüli módon megörvendeztette, hogy viszontláthatja a 
feleségét.

Fortune boldogan felnevetett.
– El ne árulja Kierannak! Éppen ma akarom megmondani neki. Az 

én kis Rois-m is áldott  állapotban van. Maryland a legcsodálatosabb 
hely a földkerekségen, ugye, Happeth Jones?

Fortune boldog volt. Soha életében nem érezte magát ilyen bol-
dognak. Az ő Újviláguk nem okozott csalódást a számukra. Földje rend-
kívül termékenynek bizonyult. Az Orinoco folyó mentén dohányt ter-
mesztettek. A hatalmas, sötét színű levelek – amelyeknek a vége olyan 
hegyes volt, mint a rókafül – hamarosan beérnek. A földeken magasan 
állt a gabona, és a sütőtök meg az úri tök indái oly gazdagon burjánoz-
tak, hogy a termőföldet teljesen betakarták. A futóbab egész nyáron át 
bőségesen hozta termését. Minden kitűnően növekedett. A természet 
bőkezűen hálálta meg a szorgalmas munkát. A sárgarépa-, cékla-, zöld-
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borsómagvakból nemcsak gazdag termést takarítottak be, de magvai-
kat is begyűjthették a következő esztendőre.

A saláta tavasszal  kitűnő termést hozott,  és az  ősszel  újra ter-
mett.  A kelkáposzta zöld volt,  és szépen gömbölyödött.  A telepesek 
jamszgyökeret  is  termesztettek,  és  burgonyát  is  neveltek  földjeiken. 
Ezeket a növényeket, melyeket az indiánok ismertettek meg velük, el-
tehették  télire  is,  amikor  ízletes  táplálékul  szolgáltak,  akár  parázson 
sütve, akár főzve.

A körülöttük levő erdőkben sok volt a pulyka és a szarvas. Az öb-
lökben kacsák és libák úszkáltak. A vizek bővelkedtek mindenféle hal-
ban, még kagylót és osztrigát is bőven halászhattak. Rákkal és homárral 
is kedvükre gazdagíthatták étrendjüket. Kieran látta, hogy az ő emberei 
közül termése egy részét mindenki a közösség raktárának adományoz-
za.  A  maradékot  megtartották  maguknak.  Az  indiánok  megmutatták 
nekik, hogyan kell a kukoricát lisztté őrölni, kenyeret és péksüteményt 
készíteni belőle.

Comfort Rogers ki nem állhatta az indiánokat. Azt hangoztatta, 
hogy fél tőlük, megriasztja őt a kíváncsiságuk, amit a világos színű haja 
ébresztett bennük, mely olyan volt, mint a tengerparti, homokos fö-
veny. Fortune viszont egyáltalán nem félt az indiánoktól. Szívesen leen-
gedte  hosszú,  vörös  haját,  hogy  a  bennszülöttek  megvizsgálhassák, 
megnézhessék, és apró tincseket ajándékozott asszonyaiknak. Viszon-
zásképpen az indiánok új nevet adtak neki: Touched-by-Fire, ami azt je-
lentette, hogy Tűzhajú.

– Egyik reggel  arra ébred, hogy nincs meg a skalpja  –  jegyezte 
meg gonoszkodva Comfort, hogy jól ráijesszen az asszonyára.

Fortune vidáman felnevetett.
– Hiszen csak kíváncsiak – válaszolta. – Végül is az asszonyaik va-

lamennyien  sötét  hajúak.  Még soha  nem láttak  olyan  világos  hajat, 
mint a mienk, szőkét vagy vöröset. Miért félsz tőlük?

– Mocskos, alávaló, hitvány teremtések – válaszolta Comfort gya-
lázkodva. – És ahogy majd felfalnak a szemükkel, vagy ahogy rám san-
dítanak ördögadta szemük sarkából! Én már csak tudom, hogy mit for-
gatnak a fejükben. Arra gondolnak, hogy milyen lenne, ha fölibém ke-
rekednének, és miközben én kiáltoznék, kedvüket tölthetnék rajtam.~ 368 ~



– De hiszen az ő asszonyaik is szépek, sőt gyönyörűek – válaszolta 
Fortune. – Azt hiszem, lányom, gonosz gondolatok fészkelték be magu-
kat a fejedbe. Úgy vélem, itt az ideje, hogy késedelem nélkül férjet ke-
rítsünk neked, Comfort. Itt az idő, hogy bekössék a fejedet. Talán ha 
egy életerős férjjel  osztanád meg az ágyadat,  nagyobb biztonságban 
érezhetnéd magadat.

– Már kinéztem magamnak az én emberemet – mondta Comfort 
vérmesen.

– Valóban? – kérdezte Fortune. Hangjában egy csöppnyi megle-
petés sem volt. – És ugyan ki az?

– A gazda az én emberem. Asszonyom amúgy sem lesz képes itt 
élni az Újvilágban hosszú ideig. Hamarosan hazatér Angliába, és akkor a 
gazda lesz az én hites uram. Az úrnő túlságosan is előkelő származású 
ahhoz, hogy elviselje az itteni élet viszontagságait. Maga egy puhány, 
agyonkényeztetett szuka, aki nem érdemli meg a férjét. Én vagyok a 
neki való asszony. Csak egyszer háljon velem, azután már soha többé 
nem fog maga az eszébe jutni.

Fortune jókora pofonnal viszonozta a lány szemérmetlenül hety-
ke viselkedését. Tudta, hogy Comfort szemet vetett Kieranra, de kama-
szos bohóságnak vélte a lány vonzódását a férje iránt. Végül is Kieran 
vásárolta meg Comfortot, és bánt vele kedvesen és emberségesen.

– Maryland az én otthonom, Comfort, és a férjem soha nem lesz 
a tied. És ő sem fog semmilyen körülmények közt elhagyni engem. Van 
egy gyermekünk. Most pedig újra gyermeket várok. Azt hiszem, min-
denképpen beszélnem kell  a gazdával  veled kapcsolatban. Valószínű, 
hogy te valahol máshol boldogabb leszel, mint itt, Fortune Farmján.

– Ő nem akar eladni engem senki másnak – válaszolta önelégül-
ten a fruska. – A gazda szeret engem. Látom, hogyan néz rám, még ha 
asszonyom nem is veszi észre.

– Menj, és töröld le a bútorokat a szalonban! – csattant fel Fortu-
ne. – Minden csupa por, s közben te elhanyagolod a munkádat.

Azon az éjszakán Fortune, miközben a férje karjában pihent, el-
mondta neki azt az örömteli hírt, amelyre Kieran már oly régóta várt.

– Megint várandós vagyok, szerelmem.
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– Ezúttal  egy fiúgyermekkel ajándékozol meg – mondta Kieran, 
mintha ifjú felesége bizonyossággal beteljesíthette volna férje óhaját.

– Ó, igen – válaszolta Fortune szelíden. – Ezúttal egy fiút hordok a 
szívem alatt. Egészen biztos vagyok benne. Most egészen másképp ér-
zem magamat, mint amikor Aine-nel voltam viselős.

– Ha megszülöd nekem – mondta Kieran –, a holdat, a csillagokat, 
és mindent, amit csak kívász, neked adom, drágám.

– Szavadat veszem most nyomban, ha már ilyen könnyelmű vagy 
– mondta kissé évődve Fortune.

– Mondd csak bátran, mit akarsz – kíváncsiskodott Kieran.
– Azt akarom, hogy add el Comfortot – válaszolta Fortune.
Kierant nem lepte meg a felesége óhaja.
– Mit csinált az a kis szajha, amivel magára haragított, Fortune? 

Tudom, belém habarodott, de még csak tizenhat éves, és elég nehéz 
sorsa volt.  Csak nem vagy féltékeny rá,  kedvesem? – Kieran közben 
szerelmesen megcirógatta és megcsókolta Fortune mellét.

– Abban a kis cserfes fruskában nincs semmi ártatlanság és lá-
nyos szelídség – magyarázta Fortune. – Lelkében, legbelül, olyan vén, 
akár Éva anyánk, és elvetemült, mint egy ringyó. Tudod, hogy mit me-
részelt mondani nekem ma?

Kieran félt megkérdezni, mi is történt, végül mégis rákérdezett, 
és a válasz, amit hallott, valósággal megrendítette.

– Comfortnak egyáltalán nem fűlik a foga a házimunkához,  sőt 
megtagadta, hogy elvégezze azt, és Mrs. Hawkins szerint nem hajlandó 
segíteni neki a konyhai teendők elvégzésében sem, hacsak szigorúan rá 
nem parancsol. Aztán órákra eltűnik, és senki nem tudja, merre kujto-
rog. Ez a mihaszna fruska nemkívánatos személy a házamban, és én 
nem vagyok hajlandó egy fedél alatt élni vele, Kieran. Egy új gyermek-
nek készülök életet adni,  és nem akarok körülöttem tudni  egy ilyen 
könnyűvérű perszónát.

– Nem lesz egyszerű találnom valakit, akinek el tudom adni őt – 
mondta elgondolkodva Kieran. – Virginiában vásároltam ezt a lányt, és 
az ár, amit fizettem érte, tartalmazta az utazásának a költségét is. Ami-
kor a szerződése lejár, vagyis letelik a szolgálati ideje, húsz hektár föl-
det kell  adnom neki,  továbbá egy ökröt,  egy puskát,  két kapát,  egy ~ 370 ~



szoknyát, cipőket, harisnyákat, egy kék kötényt, egy vászon munkaru-
hát, két vászonsapkát és három hordó gabonát. Nem hiszem, hogy va-
lakinek is kellene ilyen feltételek mellett.

– Akkor küldd vissza Virginiába, és ott add el! – mondta Fortune 
ingerülten. – De még jobb, ha adunk neki egy bizonyos összeget, és 
visszaküldjük Angliába a Cardiffi Rózsán, amikor az legközelebb vissza-
tér. Ki tudja, nem tolvajlásért kellett-e elhagynia a hazáját. Ő természe-
tesen nem fogja elárulni, különben visszaküldenék Newgate-be. Azzal a 
pénzösszeggel nyithat egy boltot, találhat magának férjet, aki lecsilla-
píthatja nyugtalan vérét, ami annyira űzi-hajtja, emészti őt.

– Majd igyekszem keresni valakit, aki hajlandó megvenni – felelte 
Kieran. – Nem akarom elveszíteni a teljes vételárat, és ő már két évet 
ledolgozott a szolgálati idejéből. Így aligha kapom meg az érte kifizetett 
összeget.

– Nem érdekel, ha egy árva garast sem kapsz érte. Ha valaki haj-
landó átvállalni, egyszerűen írasd át a szerződést az illető nevére min-
den ellenszolgáltatás nélkül, mintegy ajándékképpen. Egyszer és min-
denkorra el akarom távolítani a házamból!

– Ígérem, hogy aratás után elküldöm – egyezett bele Kieran.

Szeptemberben betakarították a dohányt,  a leveleket behordták szá-
radni,  majd  miután  kötegelték  őket,  hordókba  pakolták,  és  hajóval 
Angliába szállították a Cardiffi Rózsán. Az O’Malley-Small kereskedelmi 
társaságnak  immár  volt  némi  befektetése  a  dohányüzletben,  amely 
igencsak felvirágzott. A Cardiffi Rózsa gabonával teli hordókat is szállí-
tott Angliába. A kivándoroltak települése nagyobb lett, mint az kívána-
tos lett volna, így mindig jól jött a gabona, mely fizetőeszközül szolgált. 
A kerti terményeket begyűjtötték, a gyökereket, gumókat és a káposz-
tákat télire pincében raktározták. A férfiak szarvasra és szárnyasokra 
vadásztak,  amelyeket  felakasztottak,  és  ugyancsak  eltettek  télire.  A 
Highlander három tejelő tehénnel, két csorda ökörrel, két tucat tyúkkal 
és egy kakassal érkezett vissza.

Közelgett a tél. A ludak nagy, gágogó csapatba gyűltek össze, és 
benépesítették az öblöt. A fákon a levelek őszi pompájukban mutatkoz-
tak. A juharfák arany és vörös színt öltöttek. A tölgyek levelei vörösre ~ 371 ~



és  barnásvörösre  változtak.  A  bükkfák  és  a  nyírek  csodálatos,  telt 
aranyszínbe öltöztek, színük majdnem olyan volt, mint a szárított do-
hányleveleké. És Fortune méhének gyümölcse ugyancsak szépen fejlő-
dött, akárcsak szolgálólányának, Rois-nak a magzata.

Az egyik délután a két várandós asszony éppen a ház előtt ült, és 
születendő gyermekeik számára kelengyét varrogattak, amikor felbuk-
kant Comfort Rogers. Aznap feltűnően elhanyagolt, mocskos és slam-
pos volt a külseje, a hajából fenyőtűlevelek álltak ki. Rois nem állhatta 
meg szó nélkül, és odafordult asszonyához:

– Kíváncsi vagyok, kivel fetrengett az imént, mylady.
– Szentséges ég! Nagy hassal nem tud Kieran túladni a kis szaj-

hán.
– Kieran el akarja adni? – kérdezte Rois szemmel láthatóan felvi-

dulva. – Látnia kellene asszonyom, hogy milyen pillantásokat vet az én 
Kevinemre. Amikor csak ki tudja keríteni, folyvást évődik vele. A legszí-
vesebben kikaparnám a szemét, de nem akarok jelenetet csinálni  és 
asszonyomat ezzel fölöslegesen zaklatni. Egy fikarcnyit sem fogom saj-
nálni, ha kiadják az útját. A béresek pletykálnak róla, hogy egy fél pen-
ny nem sok, és Comfort Rogers máris szétrakja a lábait bárkinek, min-
den tiltakozás nélkül.

Fortune behunyta a szemét, és magában szitkozódott.
Aztán kinyitotta a szemét, szembefordult Rois-val, és azt kérdez-

te:
– Miért nem mondtad ezt nekem előbb? Ez a fruska, ahogy már 

korábban is sejtettem, közönséges ringyó. Meg kell szabadulnunk tőle, 
mégpedig jobb előbb, mint később.

– Nem tudtam senkit sem találni, aki megvenné Comfortot – val-
lotta be Kieran, amikor aznap este a felesége kérdőre vonta a cseléd-
lánnyal kapcsolatban.

– Rois azt mondta, hogy ez a szajha bárkinek gondolkodás nélkül 
hanyatt dobja magát – vágta a férje képébe Fortune mérgesen a nyers 
igazságot.

– Tudok róla – válaszolt gondterhelten Kieran. – Éppen ezért nem 
tudok túladni rajta. Nincs az a tisztességes asszony, aki hajlandó lenne 
egy fedél alatt élni egy ilyen ringyóval. Sajnálom, drágám. A kedvedre ~ 372 ~



akartam tenni, azért fogadtam fel szolgálónak, hiszen téged mindig is 
cselédek vettek körül. Nem állt szándékomban elszomorítani téged itt, 
Marylandben.

Fortune sajnálkozva rázta meg a fejét, és odabújt a férjéhez.
– Micsoda zűrzavar! – sóhajtotta. – Nos, nincs más választásunk, 

vissza kell küldenünk őt Angliába egy teli erszénnyel. Nem tűrhetem to-
vább a szajhálkodását. Rossz fényt vet ránk, ha az emberek azt látják, 
hogy szemet hunyunk felette, ugyanakkor nem tudjuk megzabolázni. – 
A fiatalasszony egy pillanatra elhallgatott. – Talán az lesz a legjobb, ha 
nem hagyjuk, hogy folyton úgy elkujtorogjon, hogy senki  nem tudja, 
hol lehet. Azt hiszem, meg kellene korbácsolnunk, és kalodába kellene 
zárnunk.  Ez  mindenkinek a  tudomására  hozná,  hogy  nem nézzük  el 
neki a helytelen viselkedését. Azután pedig megbilincseljük a lábát, és 
akkor majd nem kóborol összevissza.

– Ez bizony elég szigorú bánásmód – felelte Kieran –, de egyetér-
tek veled. A Cardiffi Rózsa ebben az évben egyszer még kiköt nálunk. 
Amikor pedig visszatér Angliába – ígérem neked, Fortune –, Comfort 
Rogers  ott  lesz  a  fedélzetén.  Nem zavarhatja  meg az  életünket  egy 
ilyen alávaló, esztelen ringyó.

Másnap reggel Fortune összehívta a cselédeit.
– Tudomásomra jutott néhányótok helytelen viselkedése – kezd-

te Fortune. – Jól véssétek az agyatokba, hogy nem vagyok hajlandó egy 
pillanatig sem tovább tűrni a közelemben azt, aki nem keresztény vagy 
elfogadhatatlan magatartást tanúsít. – Szigorú pillantást vetett az előt-
te  álló  négy  szolgára,  akik  bár  a  puritán hitet  követték,  ugyanolyan 
könnyelmű életet folytattak, mint bárki más. – Comfort Rogers, te nem 
hagyhatod el  a házat az engedélyem nélkül.  Remélem, megértetted, 
amit mondtam.

Comfort  mogorván  méregette  úrnőjét,  de  nem  szólt  egy  árva 
szót  sem.  Fortune  nem  erőltette  a  választ.  Comfort  sorsát  illetően 
megszületett a döntés.

– Épp itt volt az ideje – mondta Mrs. Hawkins Dollynak, a dajká-
nak. – Nem lepne meg a dolog, ha hamarosan útilaput kötnének a tal-
pára. Éspedig minél hamarabb, annál jobb.
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– Úgy gondolod, hogy asszonyunk eladja Comfortot?  –  kérdezte 
Dolly.

– Ha akad egy olyan kötöznivaló bolond, aki megvásárol egy ilyen 
szajhát – válaszolta Mrs. Hawkins. – A guta kerülget, amikor azt hallom, 
hogy a  gazda milyen pillantásokat vet rá. Ezt a kis ringyót jól el kéne 
agyabugyálni, én azt mondom.

– Biztos vagyok benne, hogy nem bánná, sőt nagyon is élvezné, 
ha maga a gazda szedné őt ráncba – vihogott Dolly. – Jaaaj! – kiáltotta,  
miközben odakapott, ahová Mrs. Hawkins jól odasózott neki a kemény 
fakanállal. – Hát ezt meg miért kaptam? – kérdezte, miközben a sajgó 
testrészét masszírozgatta.

– Vigyázz a nyelvedre, Dolly! – utasította rendre a szakácsnő.  – 
Asszonyunk szereti a férjét, és a férje is szereti őt. Nem tűröm az ilyen 
beszédet. Szégyelld magadat, hogy pont te mondasz ilyet, akire a kis-
lányt bízták.

– Nem  is  gondoltam  semmi  rosszra  –  mondta  megszeppenve 
Dolly

– Tudom – nyugtatta a dajkát Mrs. Hawkins, aki büszke volt és 
magabiztos, hogy helyreállította a rendet. – Viselkedj rendesen, illendő 
módon, és láss a dolgod után. Nekem még meg kell tisztítanom és töl-
tenem két pulykát vacsorára.

A  nyitott  ajtó  árnyékában  megbújva  Comfort  kihallgatta,  hogy 
mit beszél a két asszony benn a házban. Mrs. Hawkins egy kivénhedt 
tehén, Dolly pedig buta. Ha én leszek ennek a háznak az úrnője, mind-
ketten abban a pillanatban kezdhetnek csomagolni. Én leszek az, aki el 
fogom őket adni. Kieran nem fog engem sohasem elküldeni. Szerelmes 
belém, de a felesége miatt nem meri megmondani nekem. Az ő bekép-
zelt úriasszony felesége azzal a lángvörös fejével és hófehér bőrével hi-
valkodik. Gyűlölöm őt! Hogyan is nevezték el az indiánok? Tűzhajúnak! 
Ez az!

Ó, úgy sikoltozna, ha az indiánok kezébe kerülne, ahogy a torkán 
kifér. Ha ő nem lenne, Kieran engem választana. Tudom, hogy így lesz! 
Azt parancsolta nekem, hogy nem hagyhatom el a házat a nagyságos-
asszony engedélye nélkül, igaz? Majd én megmutatom neki, hogy oda 
megyek, ahová akarok, és amikor nekem tetszik.~ 374 ~



– Mistress Fortune. – A cselédek egyike, Prosper megszólította asszo-
nyát.

Fortune, aki a ház előtt ült Rois-val, és a kelengyét készítette szü-
letendő gyermekének, felnézett rá:

– Igen, Prosper, mondjad csak, mit akarsz.
– Ez a Comfort, asszonyom, már megint eltűnt az erdőben. Láttuk 

a mezőről.
Fortune felugrott.
– Az az átkozott perszóna! Aztán majd nem talál vissza.
– Nem, asszonyom – mondta a szolga. – Comfort nagyon is jól is-

meri a környező erdőket, jobban, mint bárki közülünk. Minden szögle-
tüket bejárta már, akár az indiánok.

– Igen? – Ez igazán érdekes hír volt Fortune számára. Lehetséges, 
hogy azon a napon,  amikor megérkeztek,  Comfort  szándékosan tett 
úgy, mintha elveszett volna az erdőben. – Mutasd meg nekem, merre 
láttátok őt – mondta Fortune. – Rois, mondd meg Kierannak, hogy az 
után a bajkeverő szajha után mentem, és azt is, hogy az a cafka holnap 
a Szent Marybe megy, és ezúttal végképp nem kerüli el a kalodát és a 
korbácsolást.

– Előbb-utóbb úgyis előkerül – próbálta Rois jobb belátásra bírni 
az asszonyát. – Ne menjen az után a semmirekellő perszóna után.

– Az  az  alávaló  nőszemély szándékosan megsértett  engem, rá-
adásul mindenki előtt – tajtékzott Fortune. – Ha nem én magam ho-
zom vissza, elveszítem a tekintélyemet a saját birtokomon a cselédsé-
gem előtt. – Fortune hátat fordított Rois-nak, és követte Prospert.

A cseléd a dohányföldek széléig vezette úrnőjét, majd megmutat-
ta azt az ösvényt, amelyen Comfort bement az erdőbe.

– Elkísérem asszonyomat – ajánlotta fel segítségét a cseléd.
– Nem – válaszolta Fortune. – Még nem juthatott messzire, és én 

magam akarom őt visszahozni. Vágd le nekem azt a botot, Prosper.
A cseléd teljesítette asszonya parancsát, majd kaján vigyor kísé-

retében átadta neki a vesszőt.
Fortune bement az erdőbe, és követte az alig látható ösvényt. 

Körülötte a falevelek késő októberi színpompájukat viselték. A levelek ~ 375 ~



csendesen hullottak alá, Fortune valamelyes távolságig mégis belátta a 
kis erdei csapást. Valamivel előtte járhatott Comfort, mert Fortune hal-
lotta, hogy egy kis dalocskát énekel. Fortune ismerte a dalt. Megszapo-
rázta lépteit, de nem tudta beérni a szolgálólányt. Aztán hirtelen rá-
döbbent, hogy néhány perce nem hallja Comfort hangját. Hová tűnhe-
tett az az átkozott teremtés? – töprengett Fortune.

Comfort észrevette, hogy valaki követi.  Talán valamelyik férfi  a 
mezőről, gondolta izgatottan. Elbújt az egyik bokor mögé, hogy kifür-
késsze, vajon ki eredt a nyomába. Amikor megpillantotta Fortune-t az 
ágak rejtekéből, nagy csalódást érzett. Aztán hirtelen eszébe jutott va-
lami.  Újra  elkezdett  énekelni,  miközben úrnőjét  mind mélyebbre és 
mélyebbre csalta az erdőbe. Átkelt egy kis patakon, majd újra elrejtő-
zött, és figyelte, amint Fortune átgázol a vízen, és tovább folytatja az 
útját. Comfort visszafordult, arcán győzelemittas kifejezéssel. A riválisa 
saját maga rohant a vesztébe. Hamarosan rádöbben, hogy elveszett, és 
egyedül sohasem fog kitalálni a sűrű erdőből. És akkor majd én leszek a 
gazda felesége, gondolta magában kárörvendően Comfort, és kisétált 
az erdőből, majd átvágott a mezőn, és egyenesen a ház felé tartott.

Fortune hirtelen rádöbbent, hogy már nem hallja Comfort hang-
ját. És már a cselédlány lépteinek a zaja is elhalt. Hová tűnhetett az az 
átkozott nőszemély? – tűnődött. Megállt. Sűrű rengeteg vette körül, az 
aljnövényzet és a bokrok is áthatolhatatlanok voltak. Vissza kell men-
nem, gondolta magában Fortune. Megfordult,  és megpróbált  vissza-
menni ugyanazon az úton, amelyen jött, de míg oly magától értetődő 
volt betérni az erdőbe, most bizonytalanság vett rajta erőt. Maga előtt 
hallotta  a  patak  csobogását.  A  kis  folyócska,  amin  átkelt!  Csakhogy 
amikor odaért hozzá,  már nem volt biztos benne, hogy ugyanazon a 
patakon kelt át. Az a vízmosás nem csobogott ilyen hangosan, ez a fo-
lyó pedig vidáman csacsogott  sziklás  medrében,  amint végigfutott  a 
sziklák között, amelyek kitöltötték a medrét.

Fortune-t félelem kerítette hatalmába. Elvesztem – gondolta ijed-
ten. Fortune kővé dermedve állt. Hirtelenjében meg sem mert mozdul-
ni egyetlen irányban sem, mert úgy érezte, hogy akkor még inkább el-
nyeli a rengeteg erdő. Nem tartott hosszú ideig, amíg befelé jöttem az 
erdőbe. Sem időben, sem a távolságot tekintve. Nem lehetek annyira ~ 376 ~



messze az otthonomtól.  De melyik irányban induljak el? Ó, Istenem! 
Nem tudom! Fortune arcán könnyek csorogtak végig. Elveszett az Újvi-
lág sűrű rengetegében, és a világon senki nem jut a nyomára. Aine ár-
vaságra jut, és a fia – mert egészen biztos volt benne, hogy ezúttal fiú-
gyermeket hord a szíve alatt – vele együtt elpusztul. Lerogyott az erdő 
moha fedte puha földjére, és álomba sírta magát.

– Tűzhaj, ébredj! – Fortune mély hangot hallott maga mellett. Va-
laki ébresztgette.

Fortune magához tért és talpra ugrott, és egy magas indiánnal ta-
lálta szemben magát. Levegő után kapkodott.

– Nem félni, Tűzhaj. Én lenni Sok Hold, a wicocomoco törzs gyó-
gyító embere.

– Beszélsz angolul? – ámult el Fortune.
A férfi kissé elmosolyodott.
– A ti vajákos asszonyotok, Üvegszem megtanított angolul, én pe-

dig cserébe megtanítani őt a mi nyelvünkre.
Üvegszem? Hát persze! Az okulárés Happeth Jones!
– Eltévedtem, Sok Hold! Vissza tudsz vezetni az otthonomba?
Az indián bólintott.
– Azt a lányt követni, akinek a haja olyan színű, mint a homok? Ő 

lenni nagyon rossz nő, Tűzhaj! Betegséget hozott sok fiatal férfiainkra, 
akiket elcsábított. Hagyta, hogy úgy tegyenek vele, ahogyan egy férfi 
akar egy nővel tenni. Azután betegek lettek.

– A neve Comfort – mondta Fortune, miközben a vajákos ember 
mellett haladt. – A férjem el akarja küldeni. Comfort kijelentette, hogy 
fél az indiánoktól. Sajnálom, hogy megbetegítette a férfiaitokat. Talán 
Mistress Jones, vagyis Üvegszem segíteni tud neked. Nagyon hálás va-
gyok, amiért rám találtál, Sok Hold. Nem hiszem, hogy a segítséged nél-
kül kitaláltam volna az erdőből. – Fortune örömmel nyugtázta, hogy rit-
kulnak körülötte a fák, majd végül elmaradnak, és felbukkannak a do-
hányföldek. A nap lemenőfélben volt. A nap nagy részét tehát az erdő-
ben töltötte.

– Fortune! Fortune!
Fortune hallotta, hogy a nevét kiáltják.
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– Itt vagyok – kiabált vissza, és miután kilépett az erdőből, Kieran 
kitárt karjába futott.

– Már azt hittem, sosem találunk meg – mondta Kieran vágyako-
zóan, és megcsókolta a feleségét.

– Csakhogy nem így történt, hála Sok Holdnak.
Fortune megfordult.
– Elment! Ó, Kieran, szerettem volna, ha te is megköszönöd neki. 

A  wicocomoco  törzs  gyógyító  embere,  Mistress  Jones  barátja  talált 
meg engem az erdőben, és menekített ki a sűrűből. Tudod, hogy hívják 
őt az indiánok? Üvegszemnek!

– Miért mentél az erdőbe? – kérdezte Kieran Fortune-t, miköz-
ben hazafelé tartottak.

– Megszidtam ma reggel  a cselédeket a  helytelen viselkedésük 
miatt, és megmondtam Comfortnak, hogy nem hagyhatja el a házat az 
engedélyem nélkül – magyarázta Fortune. – Természetesen semmibe 
vette, amit mondtam neki. Prosper látta, amint keresztülvág a földeken 
és bemegy az erdőbe. Azonnal megkeresett, és elmondta nekem. Jó-
magam pedig a kis szajha nyomába eredtem, de bizonyára rájött, hogy 
követem. Eltűnt, és nem láttam, de még csak nem is hallottam őt. Az-
tán rádöbbentem, hogy eltévedtem. Kerestem egy darabig a kivezető 
utat, aztán elaludtam. Sok Hold talált rám – sorolta a viszontagságait 
Fortune. – Farkaséhes vagyok, Kieran!

– Mrs.  Hawkins  hamarosan  elkészül  a  vacsorával.  Rois  azonnal 
odajött hozzám, és megmondta nekem, hogy bementél az erdőbe. Az-
tán megtudtam, hogy eltűntél. Egész délután le-föl járkáltam az erdő 
szélén, és közben a nevedet kiabáltam. Már azon voltunk, hogy elkül-
dünk valakit az indián faluba, és a segítségüket kérjük. Mi a csudát ke-
resett Comfort az erdőben?

– Ő nagyon is tudja, hogy mit keresett az erdőben, mint legutóbb 
megtudtam. Egyáltalán nem fél az indiánoktól, mint azt olyan sokszor 
hangoztatta. Lefeküdt több fiatal indián férfival, és megfertőzte őket 
egyfajta betegséggel  – magyarázta Fortune a férjének. – Rois mondta 
neked, hogy holnap Szent Marybe akarom küldeni őt?

Kieran bólintott.
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– Megbilincseltem, és bezártam az éléskamrába – válaszolta For-
tune-nak a férje, amint beléptek a házba.

– Ó, asszonyom, hála az égnek, hogy visszajött épen és egészsé-
gesen – mondta örvendezve Rois,  miközben asszonya elébe szaladt, 
hogy üdvözölje őt.

– Most már minden rendben van, Rois – nyugtatta meg a cseléd-
jét Fortune –, és holnap pedig megszabadulunk Comfort Rogerstől.

– Hála istennek, hogy kiadja az útját, asszonyom – örvendezett a 
szolgáló.

Korán reggel a síró Comfortot kihozták a kamrából, és kocsira rakták. 
Kevin az urasággal ment Szent Mary városába. Amint a ház előtt álló 
szekér elindult, Comfort torkaszakadtából sivalkodni kezdett.

– Magával visz, te ócska szajha! Együtt fogunk élni, és te egyedül 
maradsz! Mindig is tudtam, hogy engem akar. Engem szeret és nem té-
ged!

– Ribanc! – morogta Rois.
– Sajnálom – mondta Fortune.
Este, amikor a férfiak visszatértek, és valamennyien együtt vol-

tak, Kieran Devers elmesélte, hogy milyen tortúrán kellett keresztül-
menniük. Ő és Kevin épp jókor érkeztek Szent Marybe. Kieran a kor-
mányzó elé vitte a szolgálólányt, és azt kérte tőle, hogy tekintettel a 
nőszemély kicsapongó és helytelen viselkedésére, zárják kalodába és 
korbácsolják  meg.  Azután  intézkedtek,  hogy  a  büntetést  követően 
O’Flaherty kapitány felügyelete alá kerüljön, és vigyék vissza Angliába.

Comfort sikoltozott, amikor kalodába zárták a város egyik terén, 
aztán hátul felhasították a ruháját, és tíz korbácsütést mértek rá feslett 
és léha életmódjáért, és ura és úrnője iránt tanúsított engedetlen ma-
gatartásáért. Egész nap a kalodában maradt, és késő délután, az esti  
dagály előtt, felvitték a hajóra. Miután Kieran és Kevin tanúi voltak an-
nak, hogy Comfortot méltóképpen megbüntették, az üzleti ügyeik után 
néztek. Ellenőrizték, hogy a dohánnyal teli hordókat rendben felszállít-
sák a Cardiffi Rózsa fedélzetére. Azután felkeresték Aaron Kirát, és ör-
vendezve vették tudomásul, hogy letelepedett Szent Mary városában, 
és hogy a bankja felvirágzott. ~ 379 ~



– Mihez kezdjek ezzel a szajhával, ha megérkeztünk Angliába? – 
kérdezte Ualter O’Flaherty cousinjának a férjétől, amikor már végeztek 
a berakodással a teherszállító hajóra, és mind a három férfi együtt volt 
a kapitány kabinjában, hogy elköltsék a vacsorájukat.

– Adja oda neki azt a pénzt, amit átadtam önnek, és bocsássa út-
jára. Nem mer visszamenni a régi tartózkodási helyére, mert elkapnák 
és letartóztatnák. A szerződéséből még csak két évet dolgozott le, de 
nem tudunk túladni rajta, mert olyan rossz a híre, és mert becstelen. 
Semmi esetre sem akarom a családom körül tudni. Ez a mihaszna, ledér 
perszóna elcsalta a feleségemet az erdőbe, azután otthagyta őt, egye-
dül  a  sűrűben.  Végül  az  indián  szövetséges  törzsünk  egyik  embere 
mentette ki a rengetegből. Az igazat megvallva, nem bánnánk, ha a fe-
délzetről az óceán kellős közepébe dobná, Ualter. Erre igazán rászolgált 
az a semmirekellő szajha. Tartsa őt bilincsben, hét lakat alatt elzárva,  
különben azon kapja magát, hogy a legénységgel hempereg, és zendü-
lés tör ki a hajón.

Kopogtak az ajtón, és amikor kinyitották, a kabinos fiú állt előt-
tük.

– Uram, egy férfi szeretne beszélni Kierannal – mondta, majd fél-
reállt, és beengedett a kabinba egy férfit.

– Kieran Devers vagyok – mutatkozott be Kieran, miközben felállt 
és kezet nyújtott az illetőnek.

– Anthony Sharpe vagyok, Devers úr. Áll az ön szolgálatában egy 
nő, akit Comfort Rogersnek hívnak?

– Igen, de már nem sokáig – válaszolta Kieran.
– Letartóztatási parancsom van ellene, uram. Az a nőszemély egy 

csaló, egy elítélt gonosztevő,  akit fel akartak akasztani  gyilkosságért. 
Newgate-ben egy halott asszony helyébe lépett, aki az Újvilágba akart 
utazni. Senki sem fogott gyanút, csakhogy felbőszített egy asszonyt, aki 
szintén az  Újvilágba készült.  Elcsábította  a  férjét  az  arcátlan  ringyó.  
Ocsmány egy teremtés. Megéri a pénzét, az a hír járja róla  –  mondta 
Anthony Sharpe gúnyos mosoly kíséretében.

– Két évvel ezelőtt vásároltam meg – válaszolta Kieran.  –  Miért 
tartott ilyen hosszú ideig a kormánynak, hogy érvényt szerezzen a tör-
vénynek? ~ 380 ~



– Az  az  asszony,  akit  magára  haragított,  mindaddig  nem talált 
meghallgatásra, míg át nem jött ide, az Újvilágba. Ő később, egy másik 
hajóval érkezett. Ennek az asszonynak a gazdája végighallgatta a törté-
netét, hitt neki, és értesítette a hatóságokat. Londonba is küldtek üze-
netet. Ott Newgate-ben kisebb jutalmat ajánlottak az ott veszteglők-
nek, ha bármilyen adattal  tudnak szolgálni azzal  kapcsolatosan, hogy 
mi  történt  Comfort  Rogersszel.  A  pénz megtette  a  magáét,  hirtelen 
megjavult az emlékezőtehetségük, uram. Úgyhogy megtudhattuk, hogy 
Comfort Rogers meghalt, és a személyazonosságát Jane Gale vette fel.

– Mit csinált az a perszóna?
– Megölte az úrnőjét. Meg volt győződve róla, hogy az asszonyá-

nak a  férje  szerelmes  belé,  és  hogy  megszerezze  magának  a  férjét, 
megölte az asszonyt – hangzott a válasz.

– És sikerült neki megszerezni a férfit? Az buzdította erre a ször-
nyű tettre? – kérdezte Kieran.

– Nem, uram, ez az egész csak annak a perszónának a zavaros fe-
jéből pattant ki – mondta Anthony Sharpe.

– Édes Istenem! Micsoda szerencse, hogy nem gyilkolta meg a fe-
leségét, Kieran – szörnyülködött el Ualter O’Flaherty, aztán odafordult 
Mr. Sharpe-hoz, és elmondta neki töviről hegyire, hogy mi történt alig 
egy napja a cousinjával.

– Igen, az ön felesége valóban szerencsés teremtés – hangzott el 
a megállapítás.

– Az a ribanc kalodában van – mondta Kieran. – Éppen most ké-
szültünk érte menni. – Egy szóval sem említette, hogy Comfort Rogerst 
vagy Jane Gale-t, vagy akármilyen névre is hallgatott ez a nőszemély, 
azért akarta visszavitetni Angliába, hogy megszabaduljon tőle. – Mit te-
gyünk vele mindezek után?

– Vitessék vissza Londonba – hangzott a válasz. – Hajót kell talál-
nom a magam és az elítélt számára.

– Az esti dagállyal kihajózom, és az én hajómon van hely az önök 
számára is – válaszolta gyorsan O’Flaherty. – Az önök utazásáért nem 
kell fizetniük, Mr. Sharpe, mert az én cousinom, aki távoli rokona a ki-
rálynak, elvárja tőlem, hogy a segítségére legyek a királyi hatóságok-
nak. Küldök néhány embert, hogy hozzák el a ribancot a kalodából.~ 381 ~



– Mi is velük megyünk – mondta Kieran. – Mindazonáltal szeret-
ném  látni  a  letartóztatási  parancsát,  mielőtt  elhagyjuk  a  hajót,  Mr. 
Sharpe.

– Természetesen, uram – válaszolta Sharpe, majd benyúlt a mel-
lénye zsebébe, és előhúzott onnan egy pergament, amit átnyújtott Kie-
rannak.

Kieran átvette a hivatalos dokumentumot, felnyitotta és végigol-
vasta. Valóban letartóztatási parancsot tartott a kezében, amely egy el-
ítélt bűnöző ellen szólt. Bizonyos Jane Gale, illetve Comfort Rogers né-
ven ismert nő ellen, aki tizenhat éves volt, a haja lenszőke, a szeme 
kék. Kieran, miután visszahajtotta a pergament, átadta Mr. Sharpe-nak, 
és odafordult O’Flahertyhez:

– Kérem, vegye át a feleségem levelét, amelyet az édesanyjának 
írt. A jövő tavasszal ismét találkozunk. Remélem, a dohányunk jó áron 
kel el a londoni piacon. Isten önnel!

A két férfi kezet rázott.
– A család igen megörvend majd a hírnek, hogy újabb gyermekük 

születik – mondta a kapitány. – Isten áldja az egész családját, Kieran, és  
szeretett húgomat is.

– Szóval Ualter visszahajózott Angliába, hajóján a láncra vert Comfort 
Rogersszel – mondta Fortune, miután a férje befejezte elbeszélését. – 
Isten legyen irgalmas hozzá!

– Még képes vagy ilyet kívánni neki azok után, amit veled tett? – 
kérdezte a férje csodálkozva. – A te szíved túlságosan jó, drágám. – Kö-
rülötte a többiek egyetértően morajlottak.

– Nem vagyok bolond, Kieran. Mindaddig, amíg el nem jöttünk 
Marylandbe, valamennyien üldözöttek voltunk egész addigi életünk so-
rán, és szüntelenül tovább kellett mennünk. Comfort Rogers is meg-
próbálta megtalálni a helyét a világban. Próbált szeretetet kapni. De 
sajnos nem tudta, hogyan érje el, hogy szeressék. Engem egész életem 
során szerettek, és téged is – édesanyád halála ellenére – szerető roko-
nok vettek körül, az édesapád és a testvéreid, eltekintve természete-
sen a mostohaanyádtól.  Azon gondolkodom, hogy milyen sorscsapás 
tehette ezt a lányt ilyen elvetemült, bűnös lélekké. A gyermekek ártat-~ 382 ~



lanul jönnek a világra. Szörnyű dolgok változtathatnak egy embert ör-
dögi szerzetté. Ó, igen, ő megpróbált megölni, és el akarta venni tőlem 
a férjemet is, de ma este biztonságban vagyok melletted Fortune Farm-
ján, míg őt visszaviszik Angliába és felakasztják. Isten legyen irgalmas 
hozzá, Kieran.

Kieran sötétszürke szemével rátekintett a feleségére, pillantása 
tele volt szerelemmel és csodálattal ez iránt a nő iránt, akiben a felesé-
gére lelt. Lady Fortune Mary Lindley Devers valóban csodálatos volt.

– Szeretlek – mondta Kieran. – Szerettelek tegnap. Szeretlek ma, 
és örökké szeretni foglak, az idők végezetéig. Itthon vagyunk, Fortune. 
Itthon Marylandben.  Itthon vagyunk, és többé nem üldöznek bennün-
ket! – Kieran felállt, magához vonta a feleségét, és a karjába zárta. Az-
tán kelta lelkének teljes szenvedélyével megcsókolta, és Fortune tudta, 
hogy a férjének igaza van. Otthonra leltek. Otthon voltak, és már nem  
üldözte őket senki. És ez csodálatos érzés volt.

VÉGE
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