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Vakmerő szerelmesek
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 Előhang

Aberdeen
1824. augusztus-szeptember

Royd Frobisher az íróasztalánál állt az irodájában, ahonnan kilátása nyílt Aberdeen kikötőjére, 
és újra végigolvasta az imént érkezett parancsot.

Csak képzelődik, vagy Wolverstone tényleg aggódik?
Az  évek során Royd számos ilyen írásos megbízást kapott a hercegtől, az ügynökök egykori 

parancsnokától. A mai írás szóhasználatában azonban a sorok között érezhető volt az egyébként 
oly határozott és megfontolt férfi nyugtalansága és aggodalma. Ez vagy aggódás volt, vagy 
türelmetlenség – mindenesetre utóbbi nem tartozott a férfi hibái közé.

Habár Royd jó pár évvel fiatalabb volt Wolverstone-nál, első pillanattól fogva megértették 
egymást. Ugyanolyan fából faragták őket. Royd gyanította, hogy ő Wolverstone egyik legfontosabb 
kapcsolata maradt visszavonulása után is: azért, hogy továbbra is értesüljön azokról az üzelmekről, 
amelyekről a királyság legtöbb emberének fogalma sem volt.

Elolvasta a kurta mondatokat, amelyekkel megbízták őt azzal, hogy hajóját, az éppen az ablaka 
alatt horgonyzó Kalózt Sout hamp tonba vigye, ott felpakolja rá a szükséges készleteket, és készen 
álljon az indulásra, amint legfiatalabb öccse, Caleb hírt ad magáról Freetownból.

Egyértelmű volt, hogy ez mit jelent. Wolverstone azonnali cselekvést várt el. Azaz Royd 
kénytelen lesz haladéktalanul elindulni Nyugat-Afrikába, és ott megtenni a szükséges lépéseket, 
hogy meg védje királyát és országát.

Ez a kötelesség, országuk és királyuk védelme olyan dolog volt, amelyben Royd és Wolverstone 
egyetértett.

És volt bennük még valami közös: ösztönösen fel tudtak mérni egy adott helyzetet. Márpedig, 
ha Wolverstone aggódik…

– Muszáj most bemennem.
Erre a hangra Royd felfigyelt – ez jobban riadóztatta őt, mint a szavak, amiket hallott. 
– Megkérdezem…
– Azonnal látnom kell őt. Tegye szabaddá az utat, Miss Feather stone!
– De…
– Nincs ellentmondás. Elnézést kérek.
Royd hallotta, ahogy valaki energikus léptekkel közeledik. Te kin tet tel erre nagyon is élénken el 

tudta képzelni, ahogyan középkorú titkárnője a fogadópult mellett állva kétségbeesetten tördeli 
a kezét. Mindamellett Gladys Featherstone helyi lakos volt – tulajdonképpen tudnia kellett, 
hogy Isobel Carmichaelt senki sem tartóztathatja fel, ha annyira magánkívül volt, mint ebben a 
pillanatban. Olyan volt, mint valami őserő.

Még Royd sem volt képes erre.
Átépíttette az előszobát az irodájától elválasztó falat, így az üveges rész jóval egy méter nyolcvan 

fölött kezdődött – tehát az ő szemmagasságában. Az íróasztalánál ülve előnyben részesítette, ha 
a bejövő emberek őt nem látják. Így nem játszottak azzal a gondolattal, hogy váratlanul csak úgy 
rabolják a Frobisher Hajózási Társaság ügyvezetőjének idejét. Mivel nem látták a látogatók, így 
először Gladyst kellett megkérdezniük, hogy ő bent van-e. 

De Royd épp az íróasztalánál állt, és Isobel csak pár centiméterrel volt alacsonyabb nála. Miként 
ő is látta az üvegen keresztül a nő kalapján lévő pávatollakat, ahogy azok minden egyes energikus 
lépésénél ingadoztak, biztosan a nő is látta a fejének egy részét. 

Várakozás közben azon gondolkodott, vajon mi dúlhatta fel ennyire a nőt. Biztos volt benne, 
hogy azonnal megtudja.

Isobel a rá jellemző módon feltépte az ajtót, drámai hatást keltve megállt a küszöbön, és 



rászegezte a tekintetét. Ettől a szemkontaktustól, tekintetük ösztönös egybeolvadásától, az 
összekapcsolódás erejétől összeszorult Royd gyomra, és az alatt is megmozdult valami.

Ez nem volt olyan meglepő, ha belegondolt, milyen volt a közös múltjuk. De most…
Isobel majdnem egy méter nyolcvan magas, karcsú nő volt. Ha kibontva hordta a haját, az 

kékes színben csillogó, fekete loknikban omlott a vállára, hátára. Ma azonban kontyba kötötte 
össze. Villámló tekintettel nézett a férfira. Szeme színe, mint a keserű csokoládé, fölötte csodálatos 
ívű, fekete szempillája tűnt fel. Ovális arca sápadt volt, bőre hibátlan. Rendszerint telt ajkát 
most szorosan összepréselte. Ő nem lebegett át elegánsan a termen, mint a más jól nevelt nők. 
Erőteljesen, céltudatosan mozgott. Fejedelmi tartása olyan volt, mint egy amazoné. 

Royd könnyed fejbólintással üdvözölte.
– Isobel. – Amikor az egy szót sem szólt, csak nézett rá, a férfi felvonta egyik szemöldökét. – 

Minek köszönhetem ezt a váratlan látogatást?
Isobel Carmichael csak bámulta a férfit, akiről azt hitte, jól tudja majd kezelni. Bebeszélte magának, 

hogy ki fogja bírni, hogy ne érezzen semmit a közelében, akkor sem, ha most éppen nem szakmai 
ügye volt vele. Bebeszélte magának, hogy küldetése sürgőssége hatályon kívül helyezi azt, ahogyan 
reagálni szokott a férfira – azokat az érzéseket, amelyeket minden eszközzel megpróbált elrejteni 
előle.

De már csupán az is, hogy meglátta, vasmarokkal tartotta fogva. Az, hogy hallotta mély hangját 
– ami olyan mély, hogy bensője is vibrált tőle –, megingatta józan eszét. És ami azt illeti, ahogy 
felhúzta a szemöldökét, és olyan intenzív tekintettel méregette őt…

Miért is nem hozott magával legyezőt?
Lélekben összeszorította a fogát, és kényszerítette magát, hogy figyelmen kívül hagyja, ahogy 

a teste válaszol. Az szóba sem jöhetett, hogy kudarcot valljon, ha már beviharzott az irodájába. 
Őhozzá. 

Az ő közelébe, ami mindig lehengerlően hatott rá. 
A  férfi göndör haja, amely csaknem olyan fekete volt, mint az övé, keretbe foglalta az arcát. 

És ettől az arctól még az ördög is irigyen elsápadt volna. Roydnak széles homloka volt, fekete 
szemöldöke, hangsúlyos arccsontja és energikus álla. A hatást fokozta az igényesen nyírt szakáll, 
amelyet nem régóta hordott így. Ami pedig a testét illeti… még ha egy helyben állt is, olyan férfias 
energiát sugárzott, ami senki figyelmét nem kerülte el. Széles válla, hosszú, izmos lába volt. 
Mozgása eleganciát sugárzott, annak ellenére, hogy ruháit némi hanyagsággal hordta. Szemei, 
amik már túl sok mindent láttak, még mindig a nő arcát fürkészték. És Isobel tudta, milyen csábító 
az ajka. 

A nő végre úrrá lett felindultságán, vett egy nagy levegőt, majd röviden és lényegre törően így 
szólt: 

– Vigyél el Freetownba!
Royd zavartan pislogott, ami nem volt rá jellemző. Normális esetben tulajdonképpen semmi sem 

lepte meg – legalábbis nem látszott rajta. 
– Freetown?
Royd feszültsége egyszeriben szinte kézzelfoghatóvá vált. Isobel biztos volt benne, hogy a férfi 

hirtelen rendkívül ideges lett.
– Igen. – A nő a homlokát ráncolta. – Az a nyugat-afrikai gyarmat fővárosa. 
Bár feltételezte, hogy a férfi tudja, hol van, hiszen már többször volt ott. 
Belépett az irodába. Tekintetét le sem vette a férfiról, úgy csukta be az előtérbe vezető ajtót a 

zaklatott titkárnő és a többi látogató orra előtt. 
A levelet, amit épp olvasott, Royd letette az íróasztalra. 
– Mit akarsz pont ott?
Olyanok voltak, mint két veszélyes állat, amelyek nem merik egymást szem elől téveszteni. Royd 

sem vette le a tekintetét a nőről. 
A nő megállt ott, ahol volt. Megnyugtatta, hogy elválasztja őket a széles íróasztal. Leülhetett 

volna az íróasztal előtt álló egyik magas támlájú székre, de lehet, hogy arra kényszerül majd, hogy 



kiabáljon a beszélgetés során, és állva sokkal jobban lehet veszekedni.
Ha ő nem ül le, akkor természetesen a férfi is állva marad. Csak az íróasztal marad köztük. 
Magas nő volt, de még így is hátra kellett kicsit hajtania a fejét, hogy a férfi szemébe nézhessen 

– ebbe a szempárba, amelynek színe az aberdeeni haragos óceán és a viharos égbolt színeit idézte. 
Ebbe, amivel a férfi oly áthatóan, megannyi érzelmet kifejezve tudott nézni. De amikor üzletileg 
volt egymással dolguk, ezt az érzelmekkel teli, átható tekintetet mindig elrejtette.

Mindenesetre ez itt most nem üzleti látogatás volt. A nő úgy intézte, hogy ez egyértelmű is legyen 
– és Royd Frobishernek elég tapasztalata volt benne, hogy olvasson az ő jelzéseiből. 

A nő szája hirtelen kiszáradt. Szerencsére a megfelelő szavakat már előre átgondolta.
– Tegnap kaptuk meg a hírt, miszerint második unokatestvérem – Katherine Fortescue – 

Freetownban eltűnt. Elfogadott egy nevelőnői állást ott egy angol családnál, Sherbrookéknál. 
Úgy tűnik, hogy Katherine már hónapokkal ezelőtt eltűnt, amikor elment, hogy elintézzen 
valamit a családnak a postahivatalban. De Mrs. Sherbrook még csak most jutott el odáig, hogy 
megfogalmazzon egy levelet erről, és értesítse a családunkat. – Még mindig a férfi szemébe nézett, 
most kicsit jobban felemelte az állát – Gondolom, sejted, hogy Iona most teljesen magánkívül van. – 
Iona Carmody volt Isobel anyai nagyanyja, és egyben a Carmody-dinasztia megkérdőjelezhetetlen 
feje. – Ionát nagyon letörte, hogy későn értesültünk Katherine anyjának haláláról, és így nem 
tudta meggyőzni őt, hogy jöjjön hozzánk, és éljen velünk. Katherine úgy döntött, hogy egyedül 
is boldogul. Ezért vállalta el a gyermekfelügyelői állást Freetownban. Mire én Fortescue Hallba 
értem, ő már elutazott. 

– Fortescue Hall… az Stonehavennél van, igaz? Körülbelül tizenöt mérföldnyire Aberdeentől? – 
kérdezte Royd.

A nő bólintott. 
– Tehát egyértelmű, hogy most Freetownba kell mennem, hogy megkeressem és hazahozzam 

Katherine-t.
Royd továbbra is Isobel szemébe nézett. Habár semmi „egyértelműt” nem talált a nő tervében, 

de elég jól ismerte a Carmody-dinasztia matriarchális működését ahhoz, hogy megértse íratlan 
forgatókönyvüket. Isobel személyes kudarcként élte meg, hogy nem volt elég gyors ahhoz, hogy 
feltartóztassa unokahúgát, és a család biztonságos ölébe vezesse őt. És hogy Iona „nyugtalan” volt, 
az azt jelentette, hogy kötelességének érzi jóvátenni ezt a hibát.

Isobel és Iona közel álltak egymáshoz. Nagyon közel. Olyannyira, amennyire ez két egymáshoz 
rendkívül hasonló nő esetében egyáltalán lehetséges. Sokan mondták kettőjükről, hogy az alma 
nem esett messze a fájától. Így Royd értette, miért hiszi azt Isobel, hogy az ő feladata Katherine-t 
megtalálni és hazavinni. De ez mégsem jelenti azt, hogy muszáj személyesen Freetownba utaznia. 

Főleg nem azért, mert nagy esély van rá, hogy Katherine is azok között van, akiket elraboltak, 
és akik számára a mentés hamarosan elindul. 

– Az  a helyzet, hogy nemsokára amúgy is Freetownba hajózok. – Nem nézett Wolverstone 
levelére. Csak egy kis jel, és Isobel képes rávetni magát az írásra, hogy elolvassa. – Megígérem 
neked, hogy megtalálom az unokahúgodat, és biztonságban hazahozom őt. 

Isobel a semmibe bámult. Átgondolta az ajánlatot, hogy aztán – határozottan, és szinte dacosan 
– megrázza a fejét.

– Nem. – Feszülten nézett a férfi szemébe. – Nekem kell odautaz nom. – Habozott, és kelletlenül 
folytatta. – Iona azt akarja, hogy ezt személyesen intézzem.

Nyolc év eltelt azóta, hogy másról is beszéltek egymással, nem csak üzletről. Miután felbontották 
az eljegyzésüket, a nő először úgy kerülte őt, mintha a férfinak ragályos betegsége lenne. De eljött az 
idő, amikor már olyan nagy lett mindkettejük számára a gazdasági nyomás, hogy Isobel kénytelen 
volt szóba állni Royddal. Mert a férfinak muszáj volt együttműködnie Isobelék hajógyárával, hogy 
az újításokat, amelyeket szeretett volna megvalósítani a Frobisher flottán, véghez vigye. A nő és az 
apja pedig a háború utáni gazdasági lejtő idején rá voltak utalva a Frobisher Hajózási Társaságra, 
mint ügyfélre, hogy ne menjenek csődbe.

Ahogy az várható volt, kifejezetten jól tudtak együtt dolgozni. Sok tekintetben egyszerűen 



tökéletesen kiegészítették egymást. 
Royd mérnök volt. És olyan gyakran hajózott a legkülönbözőbb körülmények között, hogy időről 

időre eszébe jutottak új megoldások, amikkel még biztonságosabbá és gyorsabbá lehetne tenni a 
hajókat.

Isobel pedig zseniális tervező volt. Megértette a férfi ötleteit, és vázat adott nekik. Aztán pedig 
azon dolgozott, hogyan lehetne azokat technikailag megvalósítani. 

Minden akadályt legyőzve, és annak ellenére, hogy nem hittek abban, képes rá, sikerült elérnie, 
hogy ő legyen a hajógyár ügyvezetője. A munkások tisztelték őt. A férfiak átélték, ahogy a kikötő 
területén ugrándozó kislány üzletasszonnyá nőtt. És úgy tekintettek rá, mintha egy lenne közülük. 
Az ő sikere a férfiak sikere is volt, és úgy dolgoztak neki, ahogy egyetlen más cégvezetőnek sem 
dolgoztak volna. 

Royd műszaki terveivel irányította a nő az egyes munkafázisokat és beszerezte az építéshez 
szükséges elemeket. Aztán a férfi bevitte azt a hajót a gyárba, amin változtatni akart.

És ami ezután történt, a csodával volt határos. 
Közös erővel, folyamatosan javították a Frobisher-flotta teljesítményét. Egy hajózási vállalat 

esetében ez a túlélést biztosította. Ezzel párhuzamosan pedig a Carmichael család hajógyára 
kiemelkedően jó hírnevet szerzett kivételes munkájával, és megszerezte a vezető pozíciót a 
hajóépítők között.

Akkor is, ha feszült maradt köztük a viszony, üzleti téren kifejezetten hatékony és rendkívül 
sikeres párosnak számítottak. 

Ennek ellenére a nő az elmúlt évek során, számtalan találkozásuk alkalmával mindig 
távolságtartó volt vele. Sosem adta meg neki a lehetőséget, hogy megkérdezhesse, mi az ördög 
történt nyolc évvel ezelőtt. Akkoriban tért vissza Royd egy küldetésről, és jövendőbelije, akiről 
hónapok óta álmodozott, és akit oltár elé akart vezetni, a szemébe mondta, hogy soha többé nem 
akarja látni, és becsapta az orra előtt nagyanyja háza ajtaját. 

Nem adta meg a lehetőséget a férfinak, hogy személyes beszélgetést folytasson le vele – azon 
a bensőséges szinten, amelyen korábban olyan jól harmonizáltak egymással. Olyan ösztönösen, 
szabadon, nyíltan. Olyan közvetlenül. Egész életében sosem beszélt így másik emberrel – se nővel, 
se férfival –, mint vele.

Roydnak hiányzott ez.
Hiányzott neki a nő. 
És azon tépelődött, vajon a nőnek is hiányzik-e ő. Egyikük sem házasodott meg azóta. Ha lehet 

hinni a szóbeszédeknek, számos hódoló versengett a Carmichael-hajógyár örökösnője kezéért, de ő 
egyiknek sem szentelt figyelmet, egyiküket sem bátorította egy kicsit sem. 

Roydnak csak pár másodpercébe került, hogy életre hívja magában a múltat. És ettől teljesen 
függetlenül itt állt most a nő az irodájában, és készen állt arra, hogy kiharcolja, hogy néhány hetet 
eltölthessen a Kalóz fedélzetén. 

Heteket annak a hajónak a fedélzetén, aminek ő a kapitánya. Heteket, és ez idő alatt ő nem tud 
majd kitérni a férfi útjából. 

Heteket, amik alatt biztosan adódik majd alkalom rávenni a nőt egy olyan beszélgetésre, ami 
végre tisztázza a köztük lévő helyzetet, hogy végre el tudja engedni őt, és a jövőbe tekinthessen.

Vagy helyrehozni azt, ami elromlott, és még egyszer megpróbálni.
Ahogy a férfi csak hallgatott, a nő tekintete elsötétült. Royd még mindig tudta, mikor mire gondol 

Isobel. Az összes nő közül, akiket az évek alatt megismert, ő volt az egyetlen, aki képes volt azt 
mérlegelni, hogy jelenetet rendezzen-e neki – egy szenvedélyes jelenetet, amelyben megmossa a 
férfi fejét. Royd egy része tényleg remélte…

Mintha a nő kitalálta volna a férfi gondolatait, keskeny réssé húzta össze a szemét. Ismét 
összeszorította az ajkát, aztán nagyon nyugodtan így szólt.

– Tartozol nekem, Royd. 
A szakításuk óta eltelt nyolc év. Most először mondta ki így a nevét azóta, azon a bizalmas hangon, 

ami még mindig megérintette Royd szívét. Sőt: ez volt a közös múltjukra vonatkozó legelső utalás.



És Royd még mindig nem volt biztos benne, mit ért ő ezalatt. Tartozik neki? Miért? Eszébe 
jutott néhány válasz, de ezek nem adtak kellő magyarázatot arra a kérdésre, ami immár nyolc éve 
foglalkoztatta őt. 

Habár a férfi nem volt benne biztos, hogy okos dolog követni ezt a késztetést, amit érzett, de a 
vágy olyan erős volt, hogy engedett neki, és egyszerűen csak megtette, amit az sugallt. 

– A Kalóz a reggeli dagállyal kifut. Pirkadat előtt legyél a mólón. 
Isobel behatóan nézett a férfi szemébe, majd alig észrevehetően bólintott. 
– Köszönöm. Ott leszek. 
Aztán sarkon fordult, az ajtóhoz vonult, kinyitotta, és kiviharzott rajta. 
Royd csak nézett utána, hálásan azért, hogy nem csukta be maga után az ajtót, így még élvezhette 

egy kicsit a látványt, ahogy ring a nő csípője. 
A csípő, amit egykor szorosan tarthatott, amikor behatolt annak nedves forróságába…
Amikor tudatosult benne, milyen kellemetlen érzést okoz neki ez a túlságosan is eleven emlék, 

rosszkedvűen felmordult. Gladys Featherstone úgy bámult rá, mint aki dorgálásra számít. 
Royd jelzett neki.
– Küldjön el a nevemben néhány levelet!
Royd visszament az íróasztalához, a fotelébe süppedt, és várta, hogy Gladys, aki láthatóan 

immár megnyugodott, helyet foglaljon az egyik széken, és a térdére fektesse a jegyzettömbjét. 
Akkor összeszedte magát, és nekiállt diktálni az első szükséges utasításokat ahhoz, hogy elég 
hosszú időre elhagyhassa Aberdeent, és Free townba, majd onnan vissza is hajózhasson. 

Hogy befejezze a küldetést, amellyel Melville, a haditengerészeti miniszter bízta meg őt 
Wolverstone-on keresztül. 

És hogy kiderítse, milyen esélyek maradtak még számukra Isobel Carmichaellel.
A nap még el sem kezdődött, és a napkelte csak halvány jelként volt jelen a távoli horizonton, 

amikor Isobel az aberdeeni főrakpart deszkáira lépett. Fehér-szürke utazóruhájának szűkre szabott 
felsőrésze, hosszú, gombos ujja és bő szabású szoknyarésze volt. Vállára vetett, szőrmés köpenye 
a csípőjéig ért. Úgy érezte, készen áll a tengeren töltött időre. Takaros, széles, lila szalagokkal 
szorosan az álla alatt megkötött főkötő, puha glaszékesztyűk és hozzáillő, félmagas csizmácska 
egészítette ki praktikus úti kelengyéjét. Már többször vitorlázott, bár általában nem ilyen hosszú 
útra ment. 

Megállt, hogy megbizonyosodjon róla, a szolgálók, akik három nagy bőröndjét cipelték, követik 
őt. Aztán visszafordult, és ment tovább.

Egymástól egyenlő távolságokra fáklyákat állítottak fel, amelyeknek táncoló fénye megvilágította 
a jelenetet. Az égő gyanta és a füst fűszeres keveréke enyhén gomolygott a levegőben. Ezt elnyomta 
a tenger illata – a sós víz, a hal, a nedves kövek, a dohos fa és kender elegye. 

A Frobisher-flotta kikötőhelyein már nagy volt a nyüzsgés. Dokk  mun ká sok vonultak hordókkal 
és ballonokkal a vállukon a rakparton át, miközben tengerészek köteleket és összetekert, nehéz 
vitorlákat cipeltek fel a kikötői stégre. Isobel már hozzászokott a hangerőhöz, oda sem figyelt a 
férfiak durva megjegyzéseire és káromkodásaira. Bátran haladt tovább a legimpozánsabb hajóhoz. 
Nagyon jól ismerte különleges tulajdonságait. A Kalóz volt az egyik a két Frobisher-hajó közül, 
amit épp előkészítettek. A  társaság vezérhajójának oldalfedélzete fölött megpillantotta Royd 
sötét copfját. Egy pillanatra megállt, élvezte a látványt, aztán megfordult, hogy utasítást adjon a 
szolgálóknak, adják át a rakparton várakozó tengerészeknek a bőröndjeit. 

Nem lepte meg, hogy azonnal a segítségére siettek. A stégen és a hajókon lévő férfiak is ismerték 
őt – ugyanolyan jól, mint Roydot. Már gyermekkorukban is rengeteg időt töltöttek itt a kikötőben 
és a közeli hajógyárban. Ezekben a régmúlt időkben a kikötő volt Royd személyes birodalma, amíg 
Isobel a hajógyár úrnője volt. Amikor Royd érdeklődni kezdett a hajóépítés iránt, körülbelül tíz-
tizenegy éves korában, beszökött a hajógyárba, és többé-kevésbe Isobelbe botlott.

Először még nem ismerték egymást, mindegyikük a saját szakállára kíváncsiskodott. Roydot 
néha elkísérték a testvérei is. Isobel azonban mindig egyedül volt, egy piacvezető vállalat egyke 
gyermekeként. Kis vadóc volt, és sokkal jobban érdekelték azok az egyedi készségek, amelyekre 



hajóépítéshez volt szükség, mint az, hogy megtanulja a kétkezi fortélyokat. Habár először 
bizalmatlanul és kissé gúnyosan figyelte Royd behatolását az ő birodalmába – hiszen gyorsan 
rájött, hogy a fiúnak ezen a területen közel sincs akkora tudása, mint neki –, Royd hamar rájött, 
hogy James Carmichael egyetlen gyermekének bejárása van mindegyik műhelybe, a hajógyár 
minden egyes hajójához, és hogy az ő kérdéseit egyetlen munkás sem hagyja figyelmen kívül. 

Ettől a pillanattól kezdve Royd folyamatosan Isobel nyomában volt. És miután Isobel is rájött, 
hogy a legidősebb Frobisher testvér a Frobisher Hajózási Társaság minden egyes hajójához 
odajuthat, ő sem tágított mellőle.

Kapcsolatuk kezdettől fogva a kölcsönös előnyökön alapult, azon, hogy értékelték, amit a másik 
által hozott lehetőségekből nyerni lehetett, ahogyan azok segítségével előre lehetett lépni. Mind -
ketten mohó kíváncsisággal léptek be azokon az ajtókon, amiket a másik tárt ki előttük. Már ekkor 
is kölcsönösen kiegészítették egymást. Párként erősítették egymás képességeit, hogy a másik 
intellektuálisan kiviruljon.

Bátorították egymást, hiszen nagyon hasonlítottak: mindketten céltudatosak, becsvágyóak és 
szenvedélyesek voltak.

És ez azóta sem változott.
Isobel nézte, ahogy bőröndjeit a fedélzetre viszik, és magában felkészült rá, hogy ő is a hajóra 

lépjen. Ez itt pontosan az volt, amit akart, és amit muszáj volt megtennie – Royddal Freetownba 
menni, hogy visszahozza Katherine-t. Ez a legfontosabb. És azután…

Amikor elmondta Ionának a tervét, hogy Roydot akarja megkérni rá, vigye őt magával 
Freetownba – és ha kell, akár nyomást is gyakorol rá –, nagyanyja néhány másodperccel tovább 
nézte őt a kelleténél, oly módon, hogy az szinte már kellemetlen volt. Aztán halkan felhorkantott, 
és csak ennyit mondott:

– Majd meglátjuk.
Amikor aztán visszament Royd irodájából, és elmesélte, hogy sikerrel járt, Iona végül így szólt:
– Mivel beleegyezett, azt javaslom, hogy ezt az együtt töltött időt és – ha szükséges – a 

visszautat is használjátok ki arra, hogy tisztázzátok, mi van kettőtök között. – Isobel már szóra 
nyitotta a száját, hogy biztosítsa róla nagyanyját, itt semmi tisztáznivaló nincsen, de Iona egy 
kézmozdulattal elhallgattatta. – Tudod, hogy sosem néztem jó szemmel, hogy együtt vagytok. 
Akaratos és nem alkalmazkodó. Csak a saját feje után megy, és ez mindig is így volt. – Iona vágott 
egy grimaszt, majd csontos kezeit keresztbe tette botjának fogantyúján. – De ez az állapot, amiben 
vagytok – mintha az életetek egy része bizonytalan időre elzárva, blokkolva lenne –, nem mehet 
így tovább. Egyikőtök sem mutatta a legkisebb hajlandóságot sem arra, hogy valaki mással 
megházasodjon. És mindkettőtök érdekében: tisztáznotok kell a dolgokat, mielőtt megrekedtek 
ebben a helyzetben. Mert ezt sem a Frobishereknek, sem neked nem kívánom. Egyedül élni az 
életet nem egy kívánatos állapot. Együtt kell eldöntenetek, van-e valami kettőtök között. És ha 
nincs, el kell fogadni a valóságot, előrenézni, és továbblépni. 

Iona fogva tartotta a tekintetét, és Isobel nem volt abban a helyzetben, hogy ellentmondjon 
neki. Habár könnyebb volt mondani, mint megtenni, hogy tisztázzák a köztük lévő helyzetet, be 
kellett ismernie, nagyanyjának igaza van: ez így nem mehet tovább. 

De valami gondolkodóba ejtette Isobelt: ahogy Iona reagált arra, hogy Royd beleegyezett Isobel 
tervébe, és az a tény, hogy Royd nem is veszekedett vele emiatt. Azon tűnődött, vajon miért 
viselkedett így. Volt a férfinak valamilyen hátsó gondolata vele kapcsolatban? Az, hogy ő semmi 
utalást nem vett észre erre vonatkozóan, még nem jelentette azt, hogy ne lenne ilyen – legalábbis 
Royd esetében így volt. 

Felnézett a hajóra, majd búcsúzóul biccentett a várakozó szolgálóknak. Vett egy mély levegőt, 
mintha meg akarta volna acélozni magát belülről, megemelte a szoknyáját, és fellépett a stégre. 
Nem értette, miért nem vett már el Royd valami másik nőt. Ha megházasodott volna, akkor ő is 
tisztában lenne vele, hogyan folytassa az életét tovább. De a férfi ezt nem tette meg. És Isobel 
pontosan ezért látta szükségét annak, hogy elűzzék a múltat, és ezzel egyszer és mindenkorra 
nyugalom legyen.



Ez volt a másodlagos célja ennek az utazásnak – meg akarta semmisíteni az őt álmaiban kísértő 
reményeket. Tisztázni akarta magában, még mindig vágyódó önmagával megértetni, hogy tényleg 
és valójában nincs esély arra, hogy ők ketten kibéküljenek.

Royd feleségül kérte, aztán három hétig melegítette őt és az ágyát is, végül pedig elment 
egy tizenhárom hónapos útra. A kezdeti bizonygatástól eltekintve, miszerint nem marad el pár 
hónapnál tovább, semmi hír nem érkezett felőle. 

És aztán, minden előjel, minden magyarázat nélkül, hirtelen felbukkant újra. Isobeltől azt várta, 
hogy majd tárt karokkal fogadja. Felesleges is említeni, hogy óriásit tévedett. Elmagyarázta ennek 
a jóképű férfinak, hogy soha többé nem akarja látni őt.

Szép az, aki jót cselekszik. Ionának ez volt a mottója. Isobel, véleménye szerint, e mottó alapján 
élt, de az utóbbi nyolc évben ennek mégsem lett jó vége. És valamilyen átkozott okból egyáltalán 
nem csökkent számára Royd vonzereje. Ki kell használnia ezt az utat arra, hogy naiv, vágyódó 
énjét, amely ezt a férfit egykor teljes szívéből szerette, meggyőzze arról, hogy Royd Frobisher nem 
álmai férfija többé. 

Ki kell használnia ezt az utazást arra, hogy a mélyen benne élő remény utolsó darabkáit is 
kitörölje. 

Hogy kioltsa az egykor oly nagy szerelem tüzének magját.
Isobel megemelte a fejét – és közvetlenül Royd arcába nézett. Abba az arcba, amelyről teljes 

szívéből azt kívánta, bárcsak ne lenne már hatalma az ő buta, buta érzékei fölött. 
Úgy tűnt, hosszú út áll előtte, amíg idáig eljut majd, mert hirtelen szaltót dobott a szíve, és 

érzékei egy csapásra kiélesedtek – mindössze attól, hogy Royd közelében volt. 
És mindent csak rosszabbá és bonyolultabbá tett az, hogy a férfi a kezét nyújtotta neki. 
Szinte teljesen biztos volt benne, hogy ezt szándékosan csinálta, hogy próbára tegye. Azért, 

hogy az ő provokatív módján megpróbálja kitalálni, vajon mi a nő szándéka ezzel az úttal. Hogy 
ragaszkodik-e továbbra is a hűvös távolságtartáshoz, ahogy mindig tette, amikor együtt kihajóztak 
egy-egy vitorláson tesztelni az újításokat, és hogy a nő beismeri-e, hogy ez az utazás más: ezúttal 
valami személyes dologról is szó van, nem csak üzletről. 

Edd meg, amit főztél!
Ha Isobel ki akarta használni ezt az utat arra, hogy tisztázza, mi van köztük, akár rögtön el is 

kezdhetné megvalósítani. 
Belsőleg megacélozta és összeszedte magát, erőt gyűjtött, mielőtt kesztyűs kezét a férfiébe 

helyezte. És amikor az ujjaival – birtoklóan – átfogta az övéit, határozottan elhessegette magától 
az érzést, amit ez kiváltott belőle. 

– Üdvözöllek a fedélzeten, Isobel. – Royd fejet hajtott.
Amikor a férfi elengedte a kezét, Isobel csak akkor vett újra levegőt. Fenséges mozdulattal 

bólintott. 
– Köszönöm még egyszer, hogy beleegyeztél, hogy veled tartsak. – Felemelte a tekintetét, és a 

férfira nézett. – Tudom, hogy nem lett volna kötelességed ezt tenni.
Az, ahogyan Royd felhúzta a szemöldökét, mindent elmondott. 
– Kapitány… – Royd szállásmestere, aki eddig háttal állt nekik, és a legénységnek parancsokat 

osztogatott a vitorlák beállítása miatt, most megfordult. Amikor meglátta a nőt, elvigyorodott, és 
kissé meghajolt. – Miss Carmichael. Mindig öröm számomra, ha Ön a fedélzeten van, Hölgyem. 

– Köszönöm, Wiliams. – Mindenkit ismert a legénységből, és őt is ismerte mindegyikük. Ezek 
a férfiak már évek óta együtt hajóztak Royddal. Isobel a kapitányra pillantott. – Visszavonulok, 
hogy ne zavarjak.

Royd a hátsó fedélzet irányába mutatott. 
– Ha a fedélzeten akarsz maradni, amíg kifutunk, ott fent vagy a legkevésbé útban. 
Isobel egy bólintással mutatta egyetértését, és a létrához ment. Royd követte őt, de elég jól 

ismerte ahhoz, hogy engedje őt egyedül felmászni oda. Isobel tudta, hogyan kell a fedélzeten 
mozogni, és ebben hosszú szoknyája sem akadályozta. 

A nő érezte a hátán a férfi tekintetét, amíg el nem érte a hátsó fedélzetet. Amikor leszállt a létráról, 



visszanézett. Royd már ismét Wiliamshez ment, és azon tanakodtak, melyik vitorlát használják 
majd a kikötőből való induláshoz. Amint kiérnek a nyílt vízre, úgyis felvonják az összeset, de az, 
hogy a hajót kivigyék a kikötői öbölből a River Dee torkolatán át, rendkívül finom kézügyességet 
és kevesebb erőt kívánt. A Royddal közösen véghez vitt fejlesztéseknek köszönhetően a Kalóz teljes 
vitorlázat alatt a leggyorsabb hajó volt az osztályában – ez újabb ok volt rá, hogy pont őt kérje meg 
arra, vigye el Freetownba. A sebességtől teljesen eltekintve is kíváncsi volt rá, hogyan működnek a 
változtatások a hajón egy hosszabb út során. Ezeket eddig csak rövid próbautakon figyelhette meg. 

Elfordította tekintetét Royd sötét copfjáról, és a főfedélzetet figyelte. Az alapján, amit látott, 
úgy ítélte meg, készen állnak az indulásra. Liam Stewart, Royd helyettese a kormánykeréknél állt, 
felnézett az ő irányába, és mosolygott.

Ő viszonozta ezt a mosolyt, és felé bólintott.
– Mr. Stewart.
– Miss Carmichael! Üdvözlöm a fedélzeten. Hallottam, hogy velünk jön Afrikába. 
– Így van. Van egy kis elintéznivalóm Freetownban. – Tudta, hogy ha Royd járt már arra, akkor 

Stewart is ismeri a helyet. – Feltételezem, hogy maga is volt már ott. 
Stewart bólintott. 
– Voltunk már párszor abban a kikötőben, de már régebben. – Bocsánatkérően nézett a nőre. 

– Mivel a település még viszonylag új keletű, biztos megváltozott ott jó pár dolog, mióta legutóbb 
ott jártunk. 

Isobel vágott egy grimaszt, de Stewart nem az a férfi volt, aki mellette lenne, amikor ő 
megpróbálja majd megkeresni a telepen az unokahúgát.

– Ellenőriznem kell a kormánylapátokat. Royd és én ezt általában együtt csináljuk, de… – 
Stewart egy fejbiccentéssel a hajó túloldala felé mutatott. – Épp azon ügyködik, hogy újra beállítsa 
a vitorlákat. Nem ugrana be, hogy átvegye a helyét?

– A  legnagyobb örömmel. Semmit sem tennék szívesebben. – Céltudatosan közeledett a férfi 
felé. Annak tágra nyíló szemébe nézett, ahogy az hitetlenkedve bámult rá. – Nyugodjon meg, nem 
fogok beesni a vízbe.

Liam zavartan mosolygott, és átengedte neki a kormánykereket. Isobel elfordította, és rövid 
ideig megtartotta a szokásos helyzetekben, ő pedig ellenőrizte, hogy a lapátok akadálytalanul 
reagálnak-e. 

Mikor készen voltak, Royd így kiáltott:
– Köteleket eloldani! – Átvágott a fedélzeten, és felmászott a létrán. Amikor felért, felegyenesedett, 

és látta, hogy a nő a kormánynál áll.
Isobel egy pillanatig kiélvezte Royd meglepett tekintetét, aztán félreállt, és a mellette lévő üres 

helyre mutatott.
– A kormány az öné, kapitány!
Royd bosszúsan nézett rá, de abban a pillanatban, ahogy keze a kormány sima tölgyfa anyagát 

megérintette, tökéletesen tudott összpontosítani. A köteleket eloldották. Liam Stewartra nézett, 
aki most mellette állt a kormánykeréknél. 

– Tehát jó, Stewart – akkor menjünk!
Stewart vigyorgott.
– Igen, igen, kapitány.
Isobel megkapaszkodott a fedélzeti korlátban, és nézte, ahogy a két férfi, Royd irányításával 

elmozdítja a Kalózt a kikötői helyéről. Ehhez csak az elővitorlát használta.
Amikor a hajó elhaladt a többi mellett a kikötői öbölben, és irányba állt, Royd utasítást adott a 

többi vitorla felvonására is, de mindig csak annyi teret adott nekik, hogy a hajó egész lassan siklott 
előre. Nem sokkal később megpillantották maguk előtt a River Dee torkolatát. Royd felvonta a 
fővitorlát. Aztán következett a derékvitorla és a kantárvitorla, és végül a királyi vitorla…

Egy pillanatra olyan érzés volt, mintha a hajó elemelkedne a vízről. És tényleg így volt, egy 
kicsit megemelkedett, amikor a vitorlákba belekapott a szél, és a hajó megindult. 

Isobel érezte, ahogy a főkötőjébe belekap a szél. Hátratolta, így jobban ki tudta élvezni a sebesség 



bizsergető érzését. 
És aztán még jobban felgyorsultak, ahogy a spinakkerek is kibomlottak. 
Fél füllel hallgatta a gyorsan egymás után elhangzó parancsokat: az egyik vitorlát megfeszíteni, 

a másikat lazítani, ahogyan a hajó, ami időközben elég távol került már a parttól, déli irányba dőlt. 
Nem tudta elfojtani a mosolyát, amikor a férfi futólag ránézett. 
Mindig megosztották egymással – és nyilvánvaló volt, hogy ez még mindig így van – a tenger 

szeretetét, azt, ahogyan kergetik a hullámokat, ahogy használják a szelet, és vitetik magukat vele.
Ez újabb szál volt abban a hálóban, ami összekötötte őket. 

Amint Royd kivezette a hajót a folyó torkolatából a nyílt tengerre, és úgy érezte, hogy a vitorlák 
megfelelően állnak, szokás szerint átadta a kormányzást Liamnek. Liam vette át legtöbbször az 
első őrséget, amint maguk mögött hagytak egy kikötőt. Most azonban, amikor helyettese kérdő 
pillantást vetett rá, Royd megrázta a fejét, és maradt ott, ahol volt – a kormánykeréknél, Isobel 
közelében. 

Amikor próbautakra mentek, a nő szinte sosem maradt a közelében. A hátsó fedélzetre ment, 
ahol a férfi nem láthatta őt a kormánykerék mellől.

Habár az elmúlt években gyakran vitorlázott a férfival, ez most más volt. Royd el akarta nyújtani 
a pillanatot, ebben a különleges kapcsolatban vele, a közös szenvedélyükben tobzódni, amely még 
mindig egyesítette őket. A férfi ki akarta élvezni ezt a varázst, ami még mindig elérte a lelküket, ki 
akarta élvezni, ahogy mindkettejüknek belekap a hajába a szél, és ahogy mindketten élvezik lábuk 
alatt a fedélzet billegését.

Isobel nem nézett rá – különben Royd érezte volna a pillantását –, így ő volt az, aki újra meg 
újra arra fordította a tekintetét. Átélte a nő örömét, és legbelül ő is ugyanezt a boldogságot érezte. 
Ebben a pillanatban közelebb érezte magához Isobelt, mint bármikor máskor az elmúlt évek alatt. 

Nyilvánvalóan megvolt még bennük ez az összetartozás – élt, valódi volt, erős, és láthatóan 
megingathatatlan. Ha annak idején annyi minden igényük és kívánságuk azonos volt, ezekben 
osztoztak, és ez elvitte őket a házasság ígéretéig, majd az évek során mindez változatlan maradt, 
akkor mi maradt ebből még? 

Ezen tépelődött Royd. És azon a nyolc éven, amíg ők ketten külön voltak. 
Miért fordult el tőle a nő?
És ő miért hagyta ezt?
Ez a legutolsó kérdés eddig nem merült fel benne, de… ahogy itt állt mellette a nő, és ő ráébredt, 

mit érez iránta, úgy találta, hogy ez a kérdés teljesen jogos. 
Aztán, ahogy a menetiránynak megfelelően egyre távolabb jutottak a parttól, ki a tengerre, 

vonakodva véget vetett a mágikus pillanatnak. Pár szó kíséretében átadta a kormányt Liamnek, és 
Isobel felé fordult. 

A  nő is ösztönösen Royd felé fordult. Érzékei egy pillanat alatt kiélesedtek, és rádöbbent, 
hogy taktikai hiba volt a férfi közelében maradni. Másfelől azonban… ez itt nem pontosan az 
volt, amit akart? Kideríteni, mi van még kettejük között, és aztán azt józan körülmények közt 
átgondolni, ezzel pedig elűzni azt a nevetséges esendőséget, amit a közelében érez? Isobel nem 
tudta megváltoztatni az érzéseit, és új irányt adni azoknak, ha nem engedi meg magának, hogy 
kommunikáljon a férfival – szavakkal vagy akár azok nélkül. 

A nő elengedte a korlátot. 
– Talán megmutathatná valaki a kabinomat.
Hosszú évek tapasztalatából tudta, hogy Royddal kapcsolatban a legjobb megoldás, ha nemcsak 

hogy ő tartja a gyeplőt, de azt használja is. 
A férfi arca, mint szinte mindig, most is kifürkészhetetlen volt. Semmit nem tudott kiolvasni az 

arcvonásaiból, amikor a férfi bólintott.
– Természetesen. – A lépcső felé intett. Isobel gyorsan lement. A férfi követte, és könnyedén a 

fedélzetre ugrott, a nő mellé. Isobel azt hitte, hogy valamelyik emberét – például az egyik matrózát, 
Bellamyt – küldi majd, hogy az ő gondjaira bízza. Ehelyett ő lépett a lefelé vezető ajtóhoz, kinyitotta 



előtte, és jelezte, hogy menjen le. 
– A főkabinból átvittem a dolgaimat a kapitányi kajütbe. Az út idejére a tiéd.
– Köszönöm – szólt egy előkelő fejbólintás kíséretében, majd lement a lépcsőn, a folyosóra lépett, 

és a hajófar irányába ment. – Te hol fogsz aludni?
Mivel Isobel sokat dolgozott az elmúlt években a Kalózon, így ismerte a hajó felépítését. Más 

vitorlásokkal ellentétben Royd vitorlásán nem volt olyan sok kabin, cserébe tágasabbak voltak. 
A kapitányi kajüt szokatlanul mély és széles volt. 

– A jobb oldali kabinban lesz a szállásom.
A  kapitányi kajütből egy-egy ajtó nyílt jobbra és balra is. Ily módon szobák hosszú sorát 

alakították ki. A kisebb kabinokba a folyosóról is be lehetett jutni. Isobel feltételezte, hogy a helyet 
és a fényűző berendezést is azért alkották így meg, mert Royd esetenként magas rangú vendégeket 
vitt magával ezen a hajón. Ő ritkán tett bármit is, aminek ne lett volna oka és célja. Ezenkívül 
mindegyik kabinból ki lehetett jutni közvetlenül a folyosóra is.

Isobel teljesen nyugodtan ment végig a folyosón, és azon igyekezett, hogy Royd ne vegyen észre 
rajta semmit: azt, hogy összes érzéke a legnagyobb éberségre kapcsolt attól, hogy tudta, a férfi 
mögötte halad.

Nyilvánvalóan még hosszú út állt előtte, ha a Royddal szembeni esendőségét maga mögött 
akarja tudni.

Odaértek a hátsó kabinhoz, Isobel lelassította lépteit. Amikor Royd eléje lépett, megfogta az 
ajtógombot, elfordította, majd szélesre tárta az ajtót, a nő megmerevedett. 

Igyekezett figyelmen kívül hagyni azt a jólesően meleg borzongást, amely végigfutott a hátán. 
Elfojtotta a benne feltörő érzéseket, köszönetképpen bólintott, és a kajütbe ment.

Aztán tekintete arra a személyre esett, aki az ablaknál térdelt egy széken, és a partot figyelte, 
amely fokozatosan tűnt el a távolban. Lassan elfordította a fejét, és Isobelre nézett.

Isobel úgy állt ott, mint akinek földbe gyökerezett a lába.
Pánik fogta el. Heves pánik.
Sarkon fordult, Royd mellkasának feszítette a kezét, és megpróbálta őt visszalökni…
Túl későn.
Royd megállt az ajtóban. Nem mozdult, úgy állt ott, mint aki kővé vált. Egy pillantás az arcára 

elég volt ahhoz, hogy biztos legyen benne: a férfi az ablaknál ülő alakra bámul. 
A nő pulzusa dübörgött. Nem tudta, de nem is merte elvenni tekintetét a férfi arcáról. És így 

ő is átélte vele, ahogyan a férfi rádöbben, ahogyan rájön a titkára, amit ő az elmúlt nyolc évben 
elrejtett előle… Látta, ahogy az arcán szétárad a döbbenet, amely minden kifürkészhetetlenséget 
eltörölt onnan. 

Royd Isobelre nézett. Düh – düh égett a szemében. 
Hitetlenséggel keveredve. 
A nő torka elszorult.
Vére dübörgött a fülében, ezen a zajon át hallott valami tompa puffanást. Duncan leugrott a 

székről.
– Anya?

Roydnak elakadt a lélegzete. Szeme apró réssé szűkült, és ismét Isobelre nézett. 
A nő meredten nézett rá. Olyan sok érzelem tükröződött a szemében – harag, szemrehányás, 

fájdalom. Aztán hátracsuklott a feje, és ájultan esett össze…
A férfi fojtott hangon káromkodott, miközben felemelte őt a földről. Eltartott egy másodpercig, 

amíg felfogta, hogy a nő tényleg elájult. Ilyet még sosem látott tőle. Roydot pánik fogta el, ez 
összekeveredett a benne kavargó érzésekkel. 

Úgy érezte, meginog, de ennek semmi köze nem volt ahhoz, ahogy a hajó mozgott alattuk.
Gyors, apró léptek közeledtek felé. 
– Mit tettél vele? – A fiú karnyújtásnyira tőle megállt. Szeme olyan volt, mint Isobelé. Tekintetével 

szinte ölni lehetett. Fiatal kis arca elsápadt – olyan volt, mint most az anyjáé. Állkapcsát valahogy 



úgy feszítette meg, ami Royd számára ismerősnek tűnt. Ökölbe szorított kézzel állt mellette, és 
szikrázó szemekkel így szólt:

– Engedd el!
A parancsoló hangsúly, amivel ezeket a szavakat mondta, szintén ismerősnek tűnt számára. 
Royd vett egy mély levegőt. Az, hogy olyan arcra kellett néznie, amely ennyire hasonló volt a 

sajátjához, csak fokozta a zavarát. 
– Elvesztette az eszméletét. – Pillanatnyilag ez volt a legnagyobb gond. Szorosan tartotta a nőt, 

a mellkasához fogta. – Le kellene fektetnünk. 
A fiú dühös tekintete csak egy árnyalatnyit enyhült. 
– Óh. – Körbenézett. – És hová?
– Az ágyra. – Royd egy fejbólintással az egyik fülke felé mutatott. – Kérlek, húzd szét a függönyt. 
A fiú igyekezett teljesíteni a feladatot. Megfogta a nehéz anyagot, és az egyiket balra, a másikat 

jobbra húzta. Így előtűnt egy ágy, vastag matraccal, nagy párnákkal. 
Royd óvatosan lefektette Isobelt, a fejét és a vállát a párnára helyezte. Még sosem volt dolga ájult 

nővel, és az, hogy ez most itt éppen Isobellel történik, még inkább pánikba ejtette. Kibontotta a 
főkötője szalagját, óvatosan megemelte a nő fejét, kihúzta alóla a kendőt, és félretette. Vigyázva 
visszatette a fejét a párnára, aztán kioldotta a köpenye övét is. Finoman kisimította a haját az 
arcából. 

Még mindig nem tért magához.
A fiú felmászott az ágy lábánál, és az anyja mellé térdelt. Fé le lem mel telve nézte az arcát.
– Anya?
Royd az ágy szélére ült. Megfogta Isobel kezét, lehúzta a kesztyűjét, ujjait a tenyere között 

dörzsölgette. Látta egyszer, hogy valaki ezt csinálta egy hasonló helyzetben. A  fiú pontosan 
megfigyelte, mit csinál Royd. Aztán elvette Isobel másik kezét, ő is lehúzta róla a kesztyűt, és 
masszírozni kezdte az ujjait. Tekintetét a nő arcára szegezte, mintha ezzel akarná rábírni, hogy 
ébredjen fel.

Royd azon kapta magát, hogy tekintete a fiú arcára vándorol, és az ő vonásait figyeli. Különös, 
egyszerűen túl zavarba ejtő volt az érzés, hogy gyerekkori önmagát látta benne. Kényszerítette 
magát, hogy Isobelre nézzen.

– Gyakran elájul? – kérdezte a fiút.
A kicsi összepréselte az ajkát, majd megrázta a fejét.
– Még sosem volt ilyen. És a nagymamáim sem mondtak erről soha semmit. Különben állandóan 

ilyesmiről nyavalyognak.
Nagymamák. Többes számban. Royd úgy tervezte, ezt majd később kideríti, hogy mit is jelent. 
– Ugye meggyógyul? – A fiú halk szavai telve voltak félelemmel és aggodalommal.
Royd meg akarta nyugtatni, de nem tudta, mit mondjon. Vagy mit tegyen. Miután az agyát 

ellepő köd némileg feloszlott, és valamennyire összeszedte magát, Isobel csuklóján kitapogatta a 
pulzusát. Szíve egyenletesen és erősen vert. Roydot elárasztotta a megkönnyebbülés. 

– A szíve egyenletesen ver. Szerintem nincs komoly baj. – Úgy tűnt, a fiút ezzel még nem győzte 
meg. – Nézd! Megmutatom. – Royd kivette Isobel kezét a fiúéból. Végigsimított a nő finom bőre 
alatt kirajzolódó éren. – Fektesd ide az ujjbegyedet! Nyomd meg egy kicsit, akkor érzed a szívverését. 

Várt, amíg a fiú megpróbálta. A kicsi arca felderült, amikor érezte anyja megnyugtató szívverését. 
– Hogy hívnak? – kérdezte Royd.
A fiú futó pillantást vetett rá. 
– Duncan.
Royd kényszeredetten bólintott, mintha ez nem lenne nagy hord erejű információ. A Frobisherek 

elsőszülött fiai váltakozva min dig a következő nevek egyikét kapták: Fergus, Murgatroyd és 
Duncan.

Tekintetével végigpásztázta a fiút. A kicsinek hosszú, sovány végtagjai voltak, csontos térde, 
olyan nyurga volt, mint egy csikó. Ő pont ugyanígy nézett ki gyerekkorában. És Isobel is.

– Hány éves vagy?



– Októberben leszek nyolc. 
Valahogy sejtette…
Royd Isobel még mindig mozdulatlan arcát figyelte. Olyan sok kérdése lett volna hozzá, és azt 

sem igazán tudta, mivel kezdje. Hogyan kell felébreszteni egy ájult nőt?
– Nincs repülősóm. – Bellamynak biztosan volt valahol, de Iso bel nem örülne, ha a legénység 

tudomást szerezne erről a rá egyáltalán nem jellemző gyengeségéről. – De biztosan segítene egy 
hideg borogatás is a homlokán.

– Igen.
Royd felállt, átvágott a kabinon, a mosdóasztalhoz ment, egy kis törülközőt mártott a 

vizeskancsóba, kicsavarta, és visszament az ágyhoz. Duncan segített neki rátenni Isobel homlokára. 
Aztán a sarkára ült, és izgatottan várt.

Isobel nem mozdult. 
– Próbáljuk meg egy kicsit megemelni a lábát. – Royd elővett két párnát, és Duncannek nyújtotta. 

– Én megemelem a bokáját, te pedig aláteszed ezeket. 
– Rendben, ezt meg tudom csinálni.
Miután végeztek, vártak még egy percet, de Isobel továbbra sem mozdult. 
Royd a homlokát ráncolta. 
– Biztos vagyok benne, hogy csak elájult. – Csak annyira megdöbbent, amikor meglátta a fiát. 

A gyerekre nézett. – Azt javaslom, hagyjuk, hogy nyugodtan magához térhessen. Közben mi meg 
szívunk egy kis friss levegőt. 

Ki kell szellőztetnie a fejét. Éreznie kell a szelet az arcán, hogy a friss fuvallat eloszlassa ezt a 
ködöt a fejéből, amely úgy tűnt, teljesen beborítja az agyát. 

És meg kell próbálnia felfogni, hogy van egy fia, akiről az elmúlt évek alatt semmit sem tudott.
Duncan teljes figyelmével Royd felé fordult. 
– Azt mondod, felmegyünk? A fedélzetre?
Royd a fia szemébe nézett.
– Mivel még túl kicsi vagy ahhoz, hogy felmássz az árbócra… igen, a fedélzetre megyünk.
Duncan egy pillanatig habozott. Aztán az ágy szélére tolatott, majd leugrott. Felállt, és 

megigazította a rajta lévő rövid kabátot. 
Royd vetett még egy utolsó pillantást Isobelre, aztán az ajtóhoz ment. 
Duncan követte.
Ahogy az ajtóhoz értek, Royd látta, ahogy Duncan még egyszer visszanéz az ágyra.
– Ugye meggyógyul? – kérdezte halkan.
– Gyakran beteg? – Royd fogadott volna rá, hogy nem lesz a válasz.
– Szinte soha. 
– Na, akkor. – Kinyitotta az ajtót, és előrement. – Meg fog gyógyulni. – Kicsit halkabban 

hozzáfűzte: – Talán most arra van szüksége, hogy kicsit egyedül legyen és aludjon. 
Mert ébernek és kipihentnek kell lennie, amikor ő majd kérdőre vonja.

Tizenöt perccel később kiderült Royd számára, hogy ez Duncan legelső hajóútja. Nem csoda, ha a 
fiú olyan izgatott volt mindattól, amit látott, és mindent ki akart próbálni. Royd a hátsó fedélzetig 
vitte, és a fiú legnagyobb örömére újra átvette a kormányzást. Duncan erősen megkapaszkodott a 
korlátban, és szünet nélkül kérdezgette Roydot.

Hirtelen kicsapódott az ajtó, és megjelent Isobel. 
„Feltört a mélyből” – nagyjából ez illett rá jobban. Royd már átélte néhányszor, amikor Isobelt 

felkavarta valami, de ilyen bőszültnek még sohasem látta. 
Különös, üveges tekintettel süvített a létra felé. Hosszú szoknyája ellenére egy pillanat alatt fönt 

is volt. A hátsó fedélzetre lépett, tekintetét a fiára szegezte. 
Az, hogy Duncan az elmúlt percekben olyan sokat beszélt, egyértelműen mutatta, hogy a fiú 

elől eddig mindent, ami csak a hajózással kapcsolatos, távol tartottak. Azonban a vágy, hogy a 
tengeren legyen és vitorlázzon, a vérében volt. Miért döntött úgy Isobel, hogy nem engedi őt a 



tengerre?
Ezt a kérdést azonban későbbre kell tartogatnia. Először csak azt figyeli meg, hogyan bánik a 

nő a közös fiukkal. Mert ebben a pillanatban olyannyira rá koncentrált, hogy úgy tűnt, senki mást 
nem vesz észre maga körül. Még Roydot sem – ez újabb meglepetés, amit meg kell emésztenie.

Duncan az anyja felé fordult. Royd a szeme sarkából látta, ahogy a fiú válla megfeszül, és kihúzza 
magát. Nem hajtotta le a fejét. Épp ellenkezőleg – még egy kicsit jobban meg is emelte az állát. 
Royd nagyon jól ismerte ezt a fejtartást. Nehezére esett elfojtania a feltörni készülő vigyorát. 

Épp elégszer hadakozott Isobellel ahhoz, hogy felismerje a jeleket. Feltűnés nélkül figyelte őket 
továbbra is. 

Isobel megállt Duncan előtt, kezét ökölbe szorította, majd csípőre tette.
– Mit keresel itt?
Hangja alapján félő volt, hogy mindjárt felrobban. 
A fiú nyugodtan és félelem nélkül felelte:
– Azt mondtad, hogy elmész erre az útra, és nem lesz veszélyes. – Futólag Roydra nézett, mintha 

most, hogy megismerte őt, még egyszer mérlegre tenné anyja őszinteségét. Aztán újra a nőre 
nézett, és elkomorult az arca. – Már hetek óta tart a nyári szünet, és tudod, hogy mindig el 
akartam menni egy hajótúrára. Ha pedig nem veszélyes, akkor semmi ok rá, hogy ne mehetnék 
veled vitorlázni.

Royd előrenézett, és nem lehetett rajta észrevenni semmit.
Véleménye szerint azonban Isobelt most a saját fegyverével győzték le. 
A nő keresztbe fonta karját a mellkasán.
– Tehát potyautasként jöttél a hajóra. Hogyan? 
– A bőröndödben. A barnában. 
Szeme sarkából Royd látta, ahogy a nő megmerevedik.
– És mi van azokkal a ruhákkal és cipőkkel, amik eredetileg benne voltak? – Egyébként nyugodt 

hangja most egy oktávval magasabb lett. – Te jó ég… hol vannak azok a holmik?
– A többi bőröndödben. Ami ebben volt, jobban beletömködtem a többibe. Minden belefért… 

azokban még volt egy csomó hely.

Isobel csak nézte engedetlen sarját, és nem tudta, mit mondjon – ebben a helyzetben, amikor a gyerek 
apja, aki éppen most értesült fia létezéséről, mögöttük állt. De Duncan legalább elég értelmes volt 
ahhoz, hogy ne tegye vissza egyszerűen a ruháit a szekrénybe otthon. A gyűrött ruhákat még ki 
lehet vasalni. Magassága miatt nem lett volna egyszerű Isobelnek újakat vásárolni. A fiúra nézett.

– És te mit fogsz felvenni?
– Két öltözet ruhát bepakoltam magamnak. És a fésűmet is. 
Isobelben szörnyű gondolat ötlött fel. 
– Egek, segíts… mi van az otthoniakkal? Gondoltál erre?
– Hagytam egy üzenetet, amit majd átadnak a dédinek. – Duncan szavai úgy hangzottak, mintha 

legszívesebben szemforgatással kísérné azokat, de azért ezt nem merte megtenni. – Szerintem 
már olvasta is a levelet. 

Isobel fejében egymást kergették a gondolatok. Szaporán vette a levegőt – úgy tűnt, Duncan 
mondandója teljesen összezavarta. A nő vett egy mély levegőt, lassan kifújta, aztán még egyszer, 
tudatosan elismételte magában a történteket. Nem fog újra elájulni. 

Észrevette, hogy két szempár figyeli őt nagyon – ugyanazzal a kifejezéssel. Feltételezte, hogy 
ezek a megfigyelők készen lennének cselekedni, ha ő újra elájulna. Összeszorított ajakkal, szigorú 
tekintettel nézett Duncanre. 

– Menj le, és várj meg a kabinban! – Isobel észrevette, hogy a fiú arca elkomorodik, egyszerre 
olyan zárkózottnak tűnt, és igyekezett kicsit mégis engedékenyebb lenni. – Vagy ott hátul, ha azt 
jobban szeretnéd. – Egy kézmozdulattal a főfedélzet felé mutatott. – Beszélnem kell Frobisher 
kapitánnyal…

– Mondd el neki…! – A nő összerezzent. Royd szava parancsként hangzott. A férfira meredt, és 



viszonozta szürke szemének kérlelhetetlen tekintetét. Mielőtt azonban még összeszedhette volna a 
gondolatait, a férfi nyomatékosan megismételte: – Mondd el neki most!

Érezte a férfi akaratának erejét… szembeszállhatna vele, de milyen áron… kettőjük kárára? És 
Duncanére?

Ezenkívül félt, hogy a fiú már rég kitalálta… tehát mi értelme lenne még tovább halogatni a 
pillanatot?

Duncan születésének időpontját tekintve semmi kétség nem merült fel afelől, hogy ki a gyerek 
apja, de a nő állhatatosan tiltakozott az ellen, hogy megnevezze, megerősítse vagy cáfolja a tényt. 
Így könnyebb volt az embereknek belenyugodni ebbe, és úgy kezelni a fiút, mintha csak anyja lenne. 
De sosem hazudott Duncan nek – és Roydnak sem tudott hazudni.

És a férfi arckifejezéséből egyértelmű volt, hogy csak akkor engedi le őt a fedélzetről, ha tisztázta 
a dolgokat. 

Megfontoltan vett egy nagy levegőt. Anélkül hogy a továbbiakban figyelt volna rá, milyen 
sebesen ver a szíve, összekulcsolta a kezét, és Duncan szemébe nézett, aki mohó kíváncsisággal 
leste az anyját. Ezek az ő szemei voltak, a fiatal Royd arcában. 

– Megígértem, hogy egy napon elmondom neked, ki az apád. Úgy néz ki, ez a nap ma eljött. – 
Elcsuklott a hangja. Olyan sok minden megváltozik majd, ha ezt kimondja. De összeszedte magát, 
és nyugodt hangot erőltetett magára. – Royd Frobisher kapitány az apád.

Duncan tekintete Roydra vándorolt. Résnyire szűkült szemmel méregette őt.
– Tényleg? – kérdezte. Hangjában kíváncsiság, érdeklődés és egy szikrányi remény volt.
Royd a fiára nézett.
– Igen. És… nem. Én is csak ma tudtam meg.
Apa és fia Isobelre néztek, és a nő észrevette, hogy mindketten vádlón néznek rá. 
Fogalma sem volt, hogyan reagáljon erre. Úgy érezte, a hajó mozog alatta, de ő azzal ellentétes 

irányban inog. Alig tudott levegőt venni. Megköszörülte a torkát. 
– Akkor most egyedül hagylak titeket, hogy megismerhessétek egymást. Azt hiszem, megint le 

kell feküdnöm. 
Megfordult, és gyáván menekülőre fogta. Merev testtartással a létrához ment, és lemászott. 

Royd csak bámult utána. Zavartan ráncolta a homlokát. Még sosem látta, hogy a nő elmenekült 
volna bármi elől. Pláne nem, ha összetűzés volt készülőben. Szokás szerint a drámai helyzetektől 
virult csak ki igazán. 

Duncanre nézett, és ugyanezt a döbbenetet látta a fiú kifejezésteli arcán – az ő fia arcán. Teljesen 
egyértelmű volt, hogy fia ugyanolyannak ismeri az anyját, mint ő, és visszavonulását ugyanúgy 
különösnek találta. 

Royd végignézett a fedélzeten. Az emberei közül senki nem volt elég közel ahhoz, hogy hallja a 
hátsó fedélzeten folytatott beszélgetést.

Duncan ismét megfogta a korlátot. Gondolataiba merülve bámult a távolba. Royd várt. 
Tulajdonképpen arra számított, hogy a fiú kérdezgetni fogja, miután kiderült, milyen viszonyban 
vannak. Amikor azonban csak hallgatott, idegesen azon gondolkodott, mi lenne a legjobb, amit 
mondhatna. 

A következő pillanatban a fiú ránézett. Duncan arca mintha kővé vált volna. Akárha ezzel óvná 
a mögötte lévő gondolatait. 

Royd felvonta a szemöldökét. Ez egy szavak nélküli meghívás volt a fiú részére.
Duncan kihúzta magát, vett egy nagy levegőt, aztán rákérdezett:
– Házas vagy? Másvalakivel, úgy értem. 
Royd pislogott.
– Micsoda? – Egy pillanatig tanácstalan volt. Mi vitte rá Duncant, hogy pont ezt a kérdést tegye 

fel? Aztán rájött. – Te jó ég, nem! – Hangsúlya még nagyobb nyomatékot adott annak, hogy igazat 
mond. Kis szünetet tartott, hogy átgondolja az összefüggéseket, amelyeket egyszeriben nagyon 
is világosan felismert. Gyorsan mérlegelte ezt a hirtelen adódott helyzetet, és azt, hogy vajon 



mindent pontosan megértett-e. Végül inkább magának mondta, mint Duncannek. – Ha jobban 
belegondolok, az anyukád a házastársam. 

Legalábbis ez már olyan, nem? 
És ez volt az egyik legfőbb oka annak, amiért a nő sosem beszélt neki Duncanről.

A nap további részét Royd azzal töltötte, hogy megválaszolja fia számtalan kérdését. Ezek legtöbbje 
a vitorlázásra vonatkozott, de volt köztük néhány, ami a Frobisherekre. Miután megígérte a fiúnak, 
hogy a Frobisher-flotta összes, éppen a kikötőben lévő hajóját megnézheti bármikor, Royd biztos 
volt benne, hogy Duncan nem fogad el semmilyen körülményt, ami megakadályozná abban, hogy 
elfogadja a meghívást.

Amikor végre sikerült neki is néhány kérdést feltennie, megtudta, hogy Duncan eddig Carmody 
Place-en élt egy hatalmas birtokon, más gyerekekkel együtt, volt egy nevelőnője, és házitanító 
oktatta őket. Mostanában arról beszéltek, hogy a fiút a következő évben nyilvános iskolába küldik. 

Royd és a testvérei Aberdeenbe jártak iskolába. Elhatározta, hogy közli Isobellel, szeretné, ha 
Duncan is oda járna. Semmi ok nem volt rá, hogy a fiút elküldjék – ez olyan döntés lenne, ami 
Duncant biztosan boldoggá tenné. 

Roydnak csak késő este nyílt alkalma rá, hogy beszéljen Isobel lel. Miután visszament a 
kapitányi kajütbe a fiával együtt, hogy vacsorázzanak. Úgy ültek ott, mint egy normális család. 
Az étkezés során tényleg nem volt egyetlen kínos vagy kellemetlen pillanat sem. Duncan adta meg 
az irányt, szülei pedig követték őt. Később Isobel a bal oldali mellékkabinba vitte, és segített neki 
a lefekvéshez való készülődésben. 

Royd az ajtóból nézte őket, és érezte az anya és fia közti szeretetet, ami kettőjüket – teljesen 
függetlenül az adott helyzettől – összekötötte. Amikor Isobel lecsavarta az olajlámpát, Royd egy 
fejbiccentéssel az ajtó felé mutatott.

– A fedélzeten foglak várni. 
A nő viszonozta a pillantását, és bólintott. 
A  hátsó fedélzetre ment, hogy beszéljen navigátorával, William Kellyvel. Akkor épp ő állt a 

kormánynál. A déli irányba tartó útvonalról értekeztek, aztán barátságos hallgatásba merültek. 
Royd a hátsó korlátnak támaszkodott, nézte az éjjeli égboltot, és várt. Az elmúlt pár órában, 

ahogyan tudatosult benne ez az új helyzet, ahogy ezt elfogadta, az Isobel iránt érzett dühe 
fokozatosan elpárolgott, és átvette helyét az erős vágy, hogy többet tudjon meg erről, hogy mindent 
újraértékeljen, és aztán újraépítse a kapcsolatukat. 

Ha a nő is ezt akarja. 
Néhány perccel később Isobel odament hozzá. Egy sálat terített a vállára, amit a hajó orrába 

menet megcsomózott. Amikor a férfihoz lépett, összefonta karját, és a sötétségbe bámult.
A  hajó teljes sebességgel száguldott. Ő és az emberei úgy ismerték ezt az útvonalat, mint a 

tenyerüket, és nekik Londonba kellett érniük, amilyen gyorsan csak lehet. Habár az égen gyülekező 
felhők a holdat félig eltakarták, de a halovány fény így is csillámokat vetett az éjszakai sötét 
tengerre. 

Royd továbbra is Isobel mögött állt, és érezte a hajó egyenetlen dobogását. Most sem volt a 
közelben olyan őr, aki hallotta volna őket. A szél egyébként is elsodorja a hangokat. A testtartás, 
amit a nő úgy tűnt, szándékosan vett most fel, megakadályozta, hogy lássa az arcát. De ez a tény 
talán könnyebbé teszi, hogy lefolytassák ezt a beszélgetést. Mindenesetre egyszerűbb lesz a témánál 
maradni.

A nő hallgatott, de Royd számított erre. Most neki kell átvennie az irányítást, és mutatni az 
utat. Feltette a számára legfontosabb kérdést.

– Miért?
Inkább érezte, mint hallotta a nő sóhaját, de Isobel felemelt fejjel, tiszta hangon válaszolt. 
– Te nem voltál ott. Elmentél, és nem jöttél vissza. 
– De aztán újra ott voltam. Akkor miért nem mondtad el?
Miért nem mondtad el, hogy van egy fiam? 



– Mert akkor elvetted volna tőlem. Mivel Duncan egy meghiúsult eljegyzésből származott, 
ilyenkor minden jog az apát illeti. Nem vehettem volna részt a nevelésében, nem lehettem volna 
az életének része – nem lett volna jogom magamnál tartani őt.

Royd a homlokát ráncolta. Miért tette volna…?
Fejében összekuszálódtak a gondolatok. Mint egy kaleidoszkópban, forgott, örvénylett minden. 

Ahogy összerakta a tényeket, azokból összeállt egy új kép – egy megváltozott kép, ami alapján 
újraértékelte, amit az imént hallott. Amit a nő most feltárt előtte. 

Az  egyetlen ok, amiért elhallgatta előle Duncan létezését, az, hogy nem akart hozzámenni 
feleségül. 

Ennek ellenére valami még mindig nem stimmelt. A kirakó darabjai még mindig nem illettek 
össze. Az elmúlt években egy hódolóját sem bátorította Isobel az udvarlásra. 

– Isobel…
– Ezt tetted volna.
Olyan mély meggyőződés volt a hangjában, ami a férfit rákényszerítette arra, hogy 

belegondoljon… És be kellett látnia, hogy ha a nő másvalakihez akart volna hozzámenni, és ha ő 
tudott volna Duncanről…

Ahogy visszaemlékezett, hirtelen újra elöntötték őt azok az érzelmek, ahogyan akkor érezte 
magát, amikor a nő közölte vele, hogy tűnjön el, aztán becsapta az orra előtt a Carmody Place 
ajtaját. Isobel lobbanékony ember, de ha őszinte akart lenni, ő sem marad el tőle vérmérséklet 
tekintetében. Royd bizonyos felkavaró helyzetekben jéghideg maradt, amíg a nő lángolt. Akkor 
a férfi sebzett volt és dühös: veszélyes kombináció. Isobel kitépte a szívét, összetörte, aztán 
visszadobta neki. Ő mindenesetre így érezte. 

A  nőnek igaza volt. Ha annak idején tudott volna Duncanről, teljesen függetlenül attól, mit 
tervezett a nő… Nem tudta megmondani, mit tett volna. Vagy mit nem. 

Isobel megköszörülte a torkát.
– Egy dolgot tudnod kell: Soha nem fogom hagyni, hogy elvedd tőlem. Ezt ne felejtsd el! Ezt 

elhiheted nekem.
Ebben Royd nem is kételkedett. Ismerte őt, és tudta, milyen szenvedélyes és odaadó tud lenni, ha 

a céljairól van szó. Hogy beleadja szívét-lelkét, hogy megvédje, óvja és segítse azokat, akiket szeret. 
Mint például Duncant. Vagy Ionát. Vagy Katherine Fortescue-t.

És ezt a szenvedélyt és odaadást ő egykor, mindenki máson felül neki adta. 
Roydnak hiányzott Isobel, minden egyes nap, amióta csak becsapta az orra előtt azt az átkozott 

ajtót. 
Ha visszanézett az időben… nem tudott rá magyarázatot adni. Még magának sem tudta 

megmagyarázni, miért nem próbálta meg többször, miért nem próbálkozott jobban. Pár nappal a 
találkozásuk után akart vele beszélni, de miután a nő kétszer visszautasította, annyira megsértődött 
és megbántva érezte magát, hogy elment, és nem ment már utána vissza. Be kellett ismernie, 
hogy a nő családja volt, aki elutasította már az ajtónál – neki egyáltalán nem sikerült személyesen 
beszélnie vele –, de abból indult ki, hogy a család az ő nevében és egyetértésével cselekedett így. 

Royd lemondott a nőről, sőt, kettőjükről, és azokról az ígéretekről, amelyek egykor összekötötték 
őket. Úgy érezte, igaza van. Hiszen Isobel kíméletlenül ellökte magától.

Büszkeségébe burkolózott, saját magát marcangolta, és ez meghatározta az elkövetkezendő 
évekre a viselkedését.

Ő úgy érezte, hősként tért haza, akkor is, ha erről senki sem tudott – a küldetés titkos volt. 
Önelégült volt, és egója a meggyőződéstől, miszerint jobban teljesítette a feladatot, mint ahogy 
elvárták tőle, csak még jobban megnőtt. Csendes győzelem volt ez. Függetlenül attól, hogy a nő 
nem tudhatta, mi történt, azt várta tőle – a jegyesétől –, hogy sugárzó mosollyal és tárt karokkal 
fogadja őt. Ehelyett… a valóság úgy fejbe kólintotta, hogy ő visszaütött azzal, hogy sarkon fordult 
és elment. 

A nő nem váltotta valóra az álmait – azokat az álmokat, amelyek őt ott a távolban, a pokoli 
pillanatokban életben tartották őt. 



Azt akarta, hogy a nőnek ugyanúgy fájjon ez, mint ahogy neki is fáj. Tehát elment, otthagyta őt.
Nem tudta felmérni, mi az, amit így maga mögött hagyott – nemcsak a fiát, hanem az egyetlen 

nőt is, akivel el tudott volna képzelni egy közös életet. A lelki társát. Ennek jelentőségét, hogy ez 
mivel jár, fiatalkori énje nem értette meg. Pedig mindig is tudta, hogy a nő hozzá tartozik – ő a 
másik fele, a horgonya az élet viharában.

Attól a pillanattól kezdve, hogy ő hátat fordított és elment, tehetetlennek érezte magát, 
magányosnak, akit csak sodornak a hullámok.

Az évek alatt bölcsebb lett, tapasztalatokat gyűjtött, és ha így visszanézett, egyet be kellett 
látnia: a nő nem teljesítette az ő elvárásait, de ez Isobel szemszögéből is így volt. 

Fogalma sem volt Duncan létezéséről, nem tudta, hogy a nő egyedül hozta világra a gyermekét. 
A családja talán mellette állt, de ő nem volt ott. 

És elég jól ismerte a nőt ahhoz, hogy tudja, ez a távollét volt a szakításuk legfőbb oka.
Vissza akarta szerezni Isobelt. Ezt ő már korábban eldöntötte. Az, hogy most megtudta, Duncan 

a világon van, ezt az elhatározást csak még jobban megerősítette. Duncan az ő gyermeke. És ezt 
nyilvánosan el akarta ismerni és érvényesíteni. Ha Isobelt újra elnyerné magának, akkor azzal ezt 
a második célt is eléri. 

Tehát Isobelt újra meghódítani, ez volt a jövője kulcsa. 
Royd elvesztegetett… ők elvesztegettek nyolc évet, és a férfi nem akart már egyetlen további 

napot sem elpazarolni.
De nem lesz könnyű Isobelt visszakapni, hiszen ellenkezni, küzdeni fog ez ellen. Apránként kell 

legyőznie a nő ellenállását.
A nő arcélét tanulmányozta, aztán így szólt:
– A te szempontodból mi történt nyolc évvel ezelőtt, amikor el men tem? 
A nő a válla fölött gyors, lenéző pillantást vetett rá. 
Vajon miért kérdezi ezt Royd? Ő már hozzászokott a hallgatásához, feszülten arra várt, hogy 

a férfi rátámad – és ő készen állt rá, hogy megálljon előtte, és védekezzen. De most, amikor a 
támadás jött, túlságosan is meglepődött…

Távolságtartóan akart viselkedni vele, de fel kellett adnia ezt a tervét. Duncan felbukkanása 
keresztbe húzta ezt. Royd nem tapogatózhat továbbra is sötétben. Isobel egyszerűen nem tudta 
kikerülni, hogy válaszoljon a kérdéseire – a férfinak jogában állt megtudni az igazságot.

Azonban erre a kérdésre, amit épp most tett fel, nem számított. Legalábbis nem így 
megfogalmazva. És Isobel ismerte őt. Ha Royd nem gyorsan és ösztönösen reagál, hanem időt ad 
magának arra, hogy átgondolja, akkor valamilyen terv szerint cselekszik.

Akárhogy is néz ki ez a terv…
De Royd realista volt és értelmes, tehát olyan lehetőség nem volt, hogy kitérjen a kérdés elől. 

Elég okos volt ahhoz, hogy ne adjon lehetőséget a nőnek jelenetet rendezni, és így elterelni a témát 
– úgy, ahogy ezt bárki mással meg tudta volna tenni. 

Royd és Iona esetében ez nem működött. Bárki mást tudott manipulálni, de őket kettőjüket 
nem. 

– Tehát, jó. – Ha ez volt az irány, amit a férfi akart, akkor ő követi, és megnézi, mi sül ki belőle. 
– Három héttel az eljegyzésünk után útnak indultál. Elmagyaráztad, hogy az út egy, de legfeljebb 
két hónapig tart majd. Én akkor Ionánál laktam Carmody Place-en – neki társaságra volt szüksége, 
és mivel mi már jegyesek voltunk, nem kellett a szüleimnél élnem, és bálokra, bankettekre járnom. 
Örültem, hogy a birtokon lehetek, és már nem kell az úri társasággal vesződnöm – tudod, hogy azt 
sosem szerettem. – És ezzel akkor még keveset is mondott. De ahogy visszavonult a társaságtól, 
ezzel önkéntelenül is letette az alapkövét annak, ami később következett. – Nem sokkal ezután 
észrevettem, hogy terhes vagyok. Izgatott voltam és mérhetetlenül boldog. – Annyira örült 
neki! – Senkinek nem mondtam el. Meg akartam várni, amíg visszaérsz, hogy te legyél az első. 
– Nem tehetett róla, egyszerre megváltozott a hangja. – De te nem jöttél vissza. Kezdetben még 
türelmesen vártam, de amikor már három hónap is elmúlt, elmentem a családod irodájába, hogy 
megkérdezzem, mikorra várnak téged vissza. Azt mondták, hogy nem tudják pontosan, de biztosan 


