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Drága barátnőmnek, Molly Herwoodnak. 
Nem gondolhatok e könyvre úgy, hogy ne jutnának 

eszembe sok nevetéssel és nagy felismerésekkel tarkított 
tanácskozásaink. 

Köszönöm a rám szánt időt, a remek ötleteket és azt, hogy megmutattad, 
egy író boldogságának kulcsa a kitartás és a szakma szeretete.



 1. fejezet

Oxfordshire, Anglia, 1843.

Robert Henslow, Knightsbridge grófja, Őfelsége hadseregének volt tisztje, föl-alá járkált 
Lord Collins szerény vidéki kastélyának szalonjában, és azon tűnődött, miként tudna legjobban 
gondoskodni a báró lányának jólétéről – tekintve, hogy még nem is ismeri a hölgyet. Ezen 
törte a fejét a hat hét során is, amíg Indiából hazaért, de nem jutott közelebb a megoldáshoz. 
Csak azt remélte, hogy nem kell elárulnia, valójában mi vezérli: hogy részese volt egy katonai 
döntés meghozatalának, amely a lord vejének, Martin Blake-nek a halálához vezetett. Sosem fog 
megszabadulni a bűntudattól, de legalább a rémálmok megszűntek az elmúlt évben.

Nem Blake volt az egyetlen, aki meghalt. Az  ezredükből két másik ember, egyikük maga a 
parancsnok, is véres véget ért, minek következtében Robert és két jó barátja úgy érezték, tenniük 
kell valamit. Mrs. Blake miatta jutott özvegységre, és fogalma sem volt, ezt hogyan hozhatná 
helyre.

Komoran bámulta az ablakon keresztül a lankás park füvét és vörösbe meg aranyba hajló fáit, 
amikor egy közeli szobában zongoraszó csendült föl. Vidám dallam kerekedett belőle, amely az 
ébredő tavaszt juttatta eszébe ezen a lángoló őszi napon.

És Lord Collins még mindig nem volt sehol.
Robert úgy döntött, felderíti a szomszéd szobát. Átfutott a fején, hogy talán udvariatlanság, 

csakhogy gróf volt, és az apja beléoltotta a címmel járó fennhéjázást. A hadsereg hamar kinevelte 
belőle a dölyf nagyját, de így is tudott önfejű lenni. Visszament hát az előtérbe, és a szomszéd 
ajtón át belesett egy kis társalgóba. Fiatal nő ült a zongoránál, egyedül, behunyt szemmel és 
ragyogó arccal adta át magát a muzsika élvezetének. Világosbarna haja egyszerűen össze volt 
fogva a tarkóján, és finoman aranylott az ablakon beáradó napsugarak fényében. Nem tűnt sem 
túl magasnak, sem túl alacsonynak, teljesen átlagos alak sötétkék délutáni ruhában, amit kevéske 
csipke díszített a melle fölött. Robert a szív alakú arcát találta különösen megkapónak. Hegyes 
álla volt, mint egy kis koboldnak, meredeken ívelt szemöldöke és kiugró arccsontja, amit inkább 
különlegesnek lehetett nevezni, mintsem igazán szépnek.

És aztán énekelni kezdett, angyali hangon, átszellemült arccal, mintha a muzsika révén 
megfeledkezne az életről, a fájdalmas veszteségről.

Robert belépett a szobába, és bár a padló se nyikordult meg a lába alatt, a nő hirtelen abbahagyta 
a játékot.

Félrebillentette a fejét, és az ajtó felé fordította az arcát, de nem a tekintetét.
– Van ott valaki?
Nem lát. Ez nem lehet Mrs. Blake. A férje csak említette volna a hat hónap alatt, amíg együtt 

szolgáltak. Biztos a testvére, mondta magának Robert. Ám összeszorult a gyomra, ennyi év katonai 
szolgálat után ösztönösen megérezte az igazságot.

– Bocsássa meg, hogy betolakodtam – mondta rekedten és megköszörülte a torkát. – Knightsbridge 
vagyok, látogatóba jöttem Lord Collinshoz és Mrs. Blake-hez.

A nő arca udvarias kifejezést öltött.
– Knightsbridge grófja? Mr. Blake tiszttársa?
– Írt rólam?
– A férjem nem rajongott a levélírásért – felelt nyíltan –, de az ön nevét többször is hallottam.



Hallotta. Hát persze, a leveleket felolvasták neki. Mrs. Blake vak volt, és a hibátlan vonásai alapján 
ez nem friss sérülés eredménye. Talán így született? Robert heves késztetést érzett, hogy mindent 
megtudjon róla. Egy fogyatékos, vak teremtés, aki soha nem élhet normális életet. Mindazonáltal 
egyszeriben más fényben látta Blake-et, akit vidám, de felszínes fickónak tartott. Ha egy vak nőt 
vett feleségül, olyan együttérzésre lehetett képes, amely Robert előtt sosem mutatkozott meg.

Mielőtt még egy szót válthattak volna, idősebb férfi jelent meg Robert mögött, és udvariasan 
köhintett. Robert ellépett az ajtóból.

– Jó napot, Apám – üdvözölte Mrs. Blake inkább szenvtelen, mint szeretetteljes hangon.
Lord Collins testes ember volt, vörös arcát hosszú, szürke pofaszakáll keretezte. A lányának nem 

felelt, de Robertet érdeklődéssel méregette.
– Knightsbridge?
Robert könnyedén meghajolt.
– Még nem találkoztunk, uram, de örvendek a szerencsének.
– Kerüljön beljebb, foglaljon helyet! – invitálta Collins szívélyesen.
Robert sokszor hallotta már ezt a behízelgő hangnemet. Mrs. Blake kecsesen fölállt a 

zongorától, és átvágott a szobán. Nem használt botot, csupán egy szék támláján húzta végig 
könnyedén a kezét, mintegy navigáció gyanánt. Meghúzta a sarokban csüngő csengőzsinórt, majd 
ugyanolyan magabiztosan visszatért egy kis kerevethez a vendégükkel szemben. Robert majdnem 
figyelmeztette, hogy egy alacsony asztalka áll közöttük, de a nő láthatóan tisztában volt ezzel. 
Az apja úgy tűnt, ügyet se vet a mozdulataira.

– A bátyád és a húgod nincsenek itt, Audrey? – kérdezte enyhe csalódottsággal a hangjában.
– Edwin lövészeten van – rázta meg a fejét Mrs. Blake –, Blythe pedig egy barátnőjénél a faluban.
Lord Collins fintorgott. Valószínűleg azt szerette volna, ha mindkét lánya megismerkedik a 

gróffal. Vagy csak az, amelyik lát, elmélkedett fanyarul Robert.
Sötét libériás, fiatal inas jött be a szobába, és meghajolt.
– Richard, legyen szíves, szóljon Cooknak, hogy küldjön be teát – mondta neki Mrs. Blake.
Egyértelműen látszott, hogy jártas a háztartás működésében, és ő irányítja a szolgákat, mint a 

ház úrnője. Robert le volt nyűgözve.
Lord Collins fürkésző pillantást vetett rá.
– Minek köszönhetjük a látogatást, Knightsbridge?
– Amint azt a lányának már mondtam, együtt szolgáltam Indiában Mr. Blake-kel. Igaz, hogy 

már két év telt el a halála óta, de csak most tértem vissza Angliába véglegesen, és úgy gondoltam, 
tiszteletemet teszem, hogy együttérzésemről biztosítsam.

Lord Collins nem vesztegetett szót a lányát ért veszteségre.
– Kilépett a seregből? – kérdezte.
– Igen. Végleg hazajöttem. – Haza. És még soha nem érezte ennyire fölöslegesnek magát, lévén, 

hogy a birtok tökéletesen működött nélküle is. Évekkel ezelőtt, amikor elment, olyan intézőt 
keresett, aki képes ezt megvalósítani, és az illető sikeresnek bizonyult. Most viszont… Robert 
nem tudta, mitévő legyen, mert fölöslegesnek érezte magát. És lévén ősz, még a Parlament sem 
ülésezett, hogy elfoglalhatta volna helyét a Lordok Házában.

Megszokta, hogy izgalmas, veszélyes életet él, és feladatai vannak. Ó, számos vadászatra és 
összejövetelre meghívták vidéki kastélyokba, amióta hazajött, ám csak az járt a fejében, hogy 
megismerje Mrs. Blake-et. Lopott pillantást vetett rá, mintha legalábbis látná. Furcsán üres volt 
a tekintete, és nem nézett rá egyenesen, noha látszólag a szeme ép volt. És különleges: világos 
borostyánszínű, szinte világított sötét pillái mögött. Az  ember szeretett volna belefeledkezni 
a szépségébe, ami még nyilvánvalóbbá tette, hogy mennyire nem szokványos, semmilyen 
szempontból.

– Köszönöm a figyelmességet és az együttérzést, uram – mondta nyugodt méltósággal. – 
Ugyanabban az ezredben szolgált, mint a férjem?

– Az egyházközségünkből sokan szolgálnak a nyolcadik dragonyos ezrednél, ezért lépett be ő 
is hozzánk.



– Lovasság – biccentett Lord Collins elismerően.
Robert bólintott.
– Igen – tette hozzá aztán, mivel Mrs. Blake nem láthatta a mozdulatot.
Kinyílt az ajtó, egy szobalány zsúrkocsit tolt be a szobába, és Mrs. Blake fölállt. Robert ámulattal 

figyelte, hogy személyesen tölti ki a teát. Észrevette, hogy ujja hegyét a csésze peremének belső 
oldalára helyezi. Nem kellett megérintenie a teát, nyilván megérezte, ahogy a forró ital közelít 
hozzá.

– Hogyan kéri a teát, Lord Knightsbridge? – érdeklődött.
– Feketén, köszönöm.
Mrs. Blake felé nyújtotta az alátétre helyezett csészét, ő pedig átvette. Aztán nézte, ahogy 

magának és az apjának is tölt, és ízlés szerint tejet meg cukrot ad hozzá. Lord Collins jóformán 
rá se nézett, úgy vette el tőle. Végül egy kis tál cukormázas aprósüteményt tett az asztalra, majd 
fogta a csészéjét, és ismét elfoglalta a helyét.

Robert azt gondolta volna, a vakság egyet jelent a tehetetlenséggel, ám ezt a nőt hallotta 
zongorázni, látta, ahogy kecsesen járkál a szobában, és frissítőt szolgál fel, mint bármely hozzá értő 
háziasszony. Csodálta, ugyanakkor sajnálta is, amiért soha nem lehet normális élete.

– Talán furcsállja a kérdésemet, uram – szólalt meg lassan Mrs. Blake –, de ott volt a férjem 
mellett, amikor meghalt?

Robertet emlékek rohanták meg. Sötét éjszaka a dzsungelben, váratlanul rájuk törő támadók 
hada…

– Igen, asszonyom, ott voltam.
– Sokat… szenvedett?
– Nem hiszem. A  fejsérülés gyorsan végzett vele. – Blake a karjaiban halt meg, és Robert 

megtalálta nála a felesége utolsó levelét, amelyet még nem is volt ideje elolvasni. A következő két 
évben magánál hordta, és többször is elolvasta az otthoni életet ecsetelő ártatlan, kedves sorokat.

Mrs. Blake a teáját bámulta – nem, nem bámulta, helyesbített magában. De a fejét lehajtotta, és 
Robert csak találgatni tudta, mit érezhet, bár sejtette: bánatot és talán elkeseredést.

– Örülök, hogy nem szenvedett – mondta végül Mrs. Blake.
Az apja szinte türelmetlenül nézett rá.
– Ez a bánat már a múlté – jelentette ki. – Fölösleges ezen tépelődni, már a gyászév is lejárt.
Mrs. Blake ajka egy pillanatra megfeszült, és Robert arra következtetett, hogy az apja és ő nem 

ugyanúgy reagáltak Blake halálára.
Lószerszám csörgése és paták koppanása hallatszott be halványan, és Lord Collins kinézett az 

ablakon. Kétkerekű kocsi hajtott el a ház mellett és fordult be a sarkon. Egy inas hajtotta, mellette 
egy dáma ült.

– Á, megjött a kisebbik lányom – mondta elégedetten. – Boldog lesz, hogy megismerheti önt, 
Knightsridge. Szólok is neki, hogy igyekezzen. – Fölkelt, és kitotyogott a szobából.

Mrs. Blake belekortyolt a teájába, mielőtt erőltetett mosollyal megjegyezte:
– A húgomat már több éve bevezették a társaságba.
– Ám nem olyan sikerrel, mint azt remélték, annak alapján, milyen sebesen távozott az apjuk.
Mrs. Blake arca felderült, és bármily halvány is volt a mosolya, Robert nyelve megeredt tőle.
– Most, hogy így magunkra maradtunk, Mrs. Blake, szeret ném, ha tudná, hogy mint a férje 

barátja, szeretnék valamiképpen a szolgálatára lenni. Blake egyszer megmentette az életemet, de 
én erre nem voltam képes. Adósa maradtam. Könnyítene rajtam, ha tehetnék önért valamit.

Arra számított, hogy az asszony nem fog sokra tartani egy ilyen ajánlatot. Végtére is egy vak 
özvegy, akinek megvan a kényelmes élete a családja körében.

Mrs. Blake lassan letette a csészéjét, és Robert most először érezte úgy, hogy élénk érdeklődéssel 
fordul felé, még akkor is, ha nem néz rá. Ám szeme így is igézően csillogott, és a teste lassan 
megfeszült.

– Komolyan mondja, uram? – kérdezte fojtott hangon. – Kér he tek öntől egy szívességet?
Robert is letette a csészéjét, és közelebb hajolt.



– Ami módomban áll, megteszem.
– Nem tudok kiszabadulni innen – mondta a nő, és szenvtelen hangja ellentétben állt meghökkentő 

szavaival. – Megörököltem a férjem birtokát, de apám nem hajlandó megengedni, hogy ott éljek, noha 
huszonöt éves vagyok, és hosszú ideje én vezetem ezt a háztartást. Senki nem akar szembeszállni 
vele. De ön, uram, megteheti. Segít nekem?



 2. fejezet

Audrey Blake tisztában volt vele, hogy a kérése túlságosan nyílt, túlságosan udvariatlan – de 
már nem törődött vele. Mindenre el volt szánva, és Lord Knightsbridge érkezése talán az egyetlen 
lehetősége. Kellemes embernek tűnt, a hangja zengő, férfias, és minden bizonnyal volt benne 
együttérzés és igazságérzet, ha ilyen messzire eljött, hogy felajánlja a szolgálatát.

– Nem vagyok nyomorék, uram – folytatta sietve. Egyelőre nem hallott hangokat az előtérből, 
de nem maradhatnak sokáig kettesben. – És bolond sem vagyok. Lennének mellettem szolgák, 
akik segítenek, és a komornám, aki, ha kell, helyettem is lát. És én is emlékszem rá, hogyan néz ki 
a világ. Hétévesen vesztettem el a szemem világát, skarlátban, de azóta is minden éjjel felidézem 
magamban a családtagjaim arcát, az otthonom alaprajzát.

– Csakhogy olyan helyre menne, ahol mindez mit sem érne – emlékeztette finoman Robert.
– Ön katona, uram. Nem vágyott új helyeket felderíteni, ahol még sohasem járt? Én miért 

lennék más? Amellett az a ház az enyém – tette hozzá nyomatékkal –, még akkor is, ha apám el 
akarta hitetni velem, hogy a férjem egy távoli rokona örökölte. Írtam az ügyvédnek, és kiderült az 
igazság. Nem akarok életem végéig a húgom társalkodónője lenni, akit koloncként visz magával 
a házasságba, mint valami szegény rokont. Mert ez a tervük velem, az egész családnak, amikor 
éppen nem elrejteni próbálnak.

Hallotta, hogy a férfi levegőt vesz. Nyugalmat erőltetett magára, noha alig bírt uralkodni a keze 
remegésén. Itt volt a lehetőség – hacsak a gróf nem tagadja meg tőle a segítségét, annak ellenére, 
hogy állítólag úgy érzi, tartozik neki.

Bizonyára ő is hallotta a lépteket az előtérben, mert lehalkította a hangját és sietősen felelt:
– Meggyőzőek az érvei, Mrs. Blake, és megértem a csalódottságát. De nem ismerem önt, sem a 

helyzetét. Lehet, hogy többet ártanék, mint amennyi jót tennék.
Közelebb hajolhatott, mert Audrey megérezte friss levegővel átitatott ruhái illatát.
– Akkor maradjon – mondta neki. – A fivérem vadászatot tart a barátaival a következő napokban. 

A családom megtisz tel te tés nek venné a jelenlétét. Különösen Blythe húgom – tette hozzá épp csak 
egy csöpp gúnnyal a hangjában. – Majd meghívom, ha apámnak vagy a húgomnak nem jutna 
eszébe. És akkor megismerheti a családomat, akik azt hiszik, tudják, mi jó nekem, miközben felnőtt, 
értelmes nő vagyok, nem pedig tehetetlen nyomorék!

– Rendben van, maradok.
– Köszönöm, uram.
Akkora megkönnyebbülést érzett, hogy megcsörrent a csésze az alátéten, amikor újból kézbe 

vette. Mindazonáltal lassan, közömbösen szürcsölgette a teát, amikor nagy ruhasuhogással 
megérkezett Blythe, akinek fürge lépteit az apjuk súlyos lábdobbanásai kísérték.

A párnázott szék nyikorgása jelezte, hogy Lord Knights bridge fölállt.
– Knightsbridge – hallatszott az apjuk mesterkélten vidám hangja –, hadd mutassam be a 

lányomat, Miss Blythe Collinst.
– Örülök, hogy megismerhetem, Miss Collins.
A szép nők mindig rokonszenvet és csodálatot váltanak ki a férfiakból, és a gróf hangjából is ez 

csengett ki. Noha Audrey utoljára kétéves korában látta Blythe-ot, jól emlékezett szép, loknis barna 
hajára, és a bájos gödröcskékre az arcán, amikor mosolygott. Születése pillanatától úgy dédelgette, 
mint egy játék babát, és boldogan gondozta, öltöztette az anyjuk szeretetteljes felügyelete mellett. 
Mindkét kislány elkapta a skarlátot, de csak Audrey láza szökött olyan magasra, hogy elvesztette a 
látását. Ettől fogva megváltozott a kapcsolatuk. Az apja és a testvérei szégyellték a fogyatékosságát, 
mintha bélyeg lenne a családjukon, amit esetleg a jövendő generációk is örökölhetnek.

Amíg élt az anyjuk, ő gondoskodott róla, hogy Audreyval úgy bánjanak, mint bármely normális 
gyerekkel, és bizonyos harmóniában teltek az évek. Ám az anyjuk meghalt hét évvel ezelőtt. Audrey 



látogatásait a külvilágban fokozatosan megkurtították, mintha kísértet lenne, akit nem szabad 
látni. Blythe viselkedése egyre jobban hasonlított az apjukéra, aki tolerálta Audrey vakságát, főleg 
azért, mert más képességei a hasznára voltak. De hogy úgy bánjon vele, mint egy apa a normális 
lányával? Azt már nem. Csak Blythe mehetett látogatóba a szomszédokhoz, vagy utazhatott 
föl Londonba. Mivel Audrey gondoskodott a háztartásról, Blythe szabadon koncentrálhatott a 
férjkeresésre.

Audrey sosem járt még a falujuk határán túl. Nem voltak barátnői, a drága Mollyt leszámítva, 
aki a dajkája lánya volt. Kiskoruk óta együtt nőttek fel, és most Molly volt a komornája és titkára, 
egyetlen vidám alakba gyúrva.

Vajon jobb lenne a helyzet, ha egyedül élne a saját otthonában? Vajon a családjával ellentétben 
az idegenek nem kételkednének benne? Ezt Audrey nem tudhatta, de azt igen, hogy legalább 
szabadon azt tehetne, amit akar, oda mehetne, ahova akar. Ez is távoli, elérhetetlen álomnak tűnt 
még délelőtt – mielőtt Lord Knightsbridge megérkezett.

Tudta, hogy a húga nyilván mélyen pukedlizik egy főnemes láttán, és a pihegő „részemről 
a szerencse, uram” alapján feltételezte, hogy a gróf jó megjelenésű lehet, és nem lenne túl öreg 
Blythe-hoz.

Az apjuk még azt a fáradságot se vette, hogy elmondja Blythe- nak a gróf látogatásának okát.
– Knightsbridge most tért vissza Indiából. Őfelsége lovasságánál szolgált.
– Ó, milyen izgalmas és veszélyes élet lehetett! – álmélkodott Blythe lelkesen.
Vajon nem hallja, milyen elkeseredés cseng ki a hangjából, tűnődött Audrey. Egyszer megpróbálta 

figyelmeztetni, de Blythe félresöpörte az aggályait, mondván, semmit sem tud a flörtölésről. 
Viszont Audrey hallotta, amikor valaki bolondot csinált magából.

– Megtisztelő feladat, ha az ember a hazáját szolgálhatja – felelt a gróf komolyan –, de nem 
gyengéknek való élet. Húsz éve sen örököltem meg a grófi címet – tette hozzá kis habozás után 
–, de nem voltam még elég érett hozzá. Úgy véltem, egyedül a hadseregben szerezhetem meg a 
kellő tapasztalatot. És kiváló alkalmazottaim voltak, akik távollétemben is gondoskodtak a birtok 
működéséről.

Ó, más is van itt a háttérben, gondolta Audrey, de természetesen nem volt olyan udvariatlan, 
hogy rákérdezzen.

– Nem kell a katonaságról beszélnünk – mondta Blythe erőltetett vidámsággal. – El tudom 
képzelni, hogy nem akar mást, csak elfelejteni.

– Néha szeretném – felelt a gróf csendesen.
Audrey megborzongott, olyan üresség csengett ki a hangjából.
– De nem feledkezhetem meg a barátaim emlékéről, akiket elveszítettem – folytatta. – Ezért is 

vagyok itt, hogy tiszteletemet tegyem katonatársam, Mr. Blake özvegyénél.
– Ó, ezt nem tudtam – motyogta Blythe.
Audrey már hallotta, ahogy kattognak a fejében a fogaskerekek, miközben feldolgozza a 

hírt, hogy egy újabb férfi van kapcsolatban Audreyval a néhai férjén túl. És Audrey akarta ezt 
az új kapcsolatot. Nem akart fájdalmat okozni Blythe-nak, de most az egyszer önmagára kellett 
gondolnia.

– Remélem, nem úgy tervezte, hogy egy csésze tea után egyből távozik – harsogott Lord Collins. 
– A fiam vadászatot tart, több fiatalember érkezik vendégségbe. Maradjon ön is, Knightsbridge! 
Bőven van hely.

– Elfogadom kedves ajánlatát, uram – felelt a gróf ígéretéhez híven. – Kilenc év távollét után jót 
fog tenni, ha felújítom az ismeretséget más fiatal férfiakkal.

– Ó, annyira örülök! – lelkendezett Blythe.
– Talán szeretne visszavonulni és fölfrissülni vacsora előtt – szólalt meg Audrey.
Néha jó volt, hogy nem láthatta a húga haragját, amiért ilyen gyorsan ellopja tőle a grófot.
– Nyilván látszik rajtam az út pora – felelt a férfi könnyedén, aztán elkomorult a hangja. – 

Bocsásson meg, Mrs. Blake, természetesen ön nem láthatja…
– Gróf úr – vágott a szavába föltartott kézzel Audrey –, szófordulatok nem bántanak meg, ne 



aggódjék. Bizonyára nincs hozzászokva, hogy vakokkal érintkezzen. – De azért megkönnyebbüléssel 
nyugtázta a figyelmességét. Végtére is egy idegen, akit az imént kért meg arra, hogy vigye el az 
otthonából. Talán nem árt, hogy kölcsönösen megismerik egymást.

És nem teljesen idegen – Martin barátja volt. Ami nem kimondottan jó ajánlólevél.
– Nagyon megértő, asszonyom.
– Szólok egy inasnak, hogy kísérje a szobájába. – Audrey fölállt. Mindig gondosan ügyelt rá, 

hogy olyan helyen üljön, ahol nem kell átbotladoznia másokon, ha ki akar menni. Az ajtóhoz érve 
kilépett, és utasításokat adott az inasnak.

Hallotta, hogy a háta mögött a társaság föláll, miközben Lord Knightsbridge még egyszer 
köszönetet mond az apjuknak, majd követi őt az előtérbe.

– Jó pihenést, gróf úr! – szólt utána Blythe.
Pár pillanatig mind csöndben maradtak, míg a gróf léptei elhaltak a lépcsőn. Aztán a húga 

izgatott suttogása hallatszott:
– Ó, Apám! Egy gróf…
Audrey hallotta, hogy az apjuk összedörzsöli a kezeit.
– Hallottam már Knightsbridge-ről – mondta. – Nem foglalta el a helyét a Lordok Házában az 

elmúlt kilenc évben, de azért kering róla egy pletyka.
– Miféle? – tudakolta Blythe.
Audrey nem akart mendemondák terjesztésében részt venni, de nem tudott közömbösséget 

színlelni.
– Azt hiszem, sokan túlságosan arrogánsnak tartották, amikor húszévesen megörökölte a grófi 

címet.
– A jelek szerint a katonaság ebből kigyógyította – vetette ellen Blythe.
– Az idő és a tapasztalat is segít – tette hozzá Audrey.
– Volt valami üzleti vállalkozás, egy befektetés, ami csődöt vallott, és az egyik érdekelt öngyilkos 

lett. Akkor vásárolt magának tiszti rangot az ifjú gróf.
– Ez még nem bizonyít… semmit – vonta össze a szemöldökét Audrey.
– Nem is gondolja senki, hogy szerepe lett volna annak az embernek a halálában – jelentette ki 

harsány magabiztossággal Lord Collins.
– Akkor a befektetés volt kétséges? – kérdezte Audrey óvatosan. Lehet, hogy egy gátlástalan 

ember segítségére számít?
– Ezzel neked nem kell foglalkoznod, Audrey – felelt az apja.
Egész életében ezt hallgatta.
– Egyébként nem, semmi galádságra nem derült fény. Csupán rossz döntés volt.
– Még csak húszéves volt – szólt közbe Blythe. – Húszévesen bárki követhet el hibákat.
Audrey nem állhatta meg, hogy ne emlékeztesse:
– Te is annyi vagy.
– Ah! – nyögött föl Blythe. – Szörnyű vagy! – Azzal kimasírozott, topánkái a lépcsőn csusszantak.
Audrey felsóhajtott, és követni akarta.
– Beszédem van veled – hallatszott az apja hangja.
Audrey megdermedt.
– Elrendelhetném, hogy maradj a szobádban – jelentette ki Lord Collins fensőbbséges hangon, 

miután gondosan bezárta az ajtót.
Audrey úgy harapta össze a fogait, hogy belesajdult az állkapcsa. Aztán megnyugtatta magát. 

Sikerült felkeltenie Lord Knightsbridge érdeklődését, ebben biztos volt, és a férfi kötelességének 
érzi, hogy tegyen érte valamit. Ha szobafogságra ítélik, a gróf legalább látja, hogy muszáj segítenie. 
Nincs vesztenivalóm, biztatta magát. Ezzel együtt nem szerette volna, ha a szobájában kell maradnia, 
ha csak távolról hallhatja mások jókedvét, és még arra sincs lehetősége, hogy ott üljön közöttük.

– De az csak szóbeszédnek adna tápot a vendégek között, lévén, hogy Knightsbridge már 
találkozott veled – folytatta az apja, és nagyot sóhajtott. – Így kénytelen vagyok megbízni benned, 
és remélni, hogy körültekintően fogsz viselkedni a gróffal. Engedd a húgodat tündökölni! Neki is 



kijár az esély.
– Apám! Ez egy gróf. Egy vak nő legfeljebb szánalmat ébreszt benne. Nem jelentek veszélyt 

Blythe számára.
– Ügyelj rá, hogy így is legyen! – intette az apja. – Volt már példa az ellenkezőjére.
Audrey érezte, hogy közelebb lép hozzá. Ámbár soha nem bántotta tettlegesen, az a tény, hogy 

uralta a teljes életét, éppen elég fenyegetést jelentett. Mintha hirtelen elfogyott volna körülötte a 
levegő. Megcsapta az orrát a kölni illata, amivel az apja az izzadságszagát leplezte.

– Óvtalak Blake-től – emlékeztette vagy ezredszer.
– És igazad volt. – Audrey igyekezett palástolni a dühét, és alázatos hangot megütni. – Hidd el, 

olyan lecke volt, amit nem felejtek el.
– Helyes. – Lord Collins odébb lépett. – Milyen vacsorát terveztél az ifjú vendégeknek?
Audrey röviden és szenvtelenül vázolta a menüt, miközben gondolatai a kilátástalan helyzete 

körül forogtak. A saját apja a szobájába zárná, ha nem félne a pletykától, és nem látná hasznát 
a vendégek körül. Megtörtént már korábban, hogy nyomorult módon raboskodott a szobájában, 
teljesen magányosan, Mollyt leszámítva. Valahányszor már azt hitte, hogy immunissá vált az apró 
megaláztatásokkal szemben, a családjának mindig sikerült újból megbántania.

– Te is fáradtnak látszol – mondta hirtelen az apja. – Pi hen ned kellene. Nem szeretném, ha 
Blythe-nak kéne a vacsora lebonyolításával foglalkoznia. Neki az a dolga, hogy társalogjon, és 
szórakoztassa a vendégeket.

– Tényleg fáradt vagyok kissé – sóhajtott Audrey. – Vissza vo nu lok egy órácskára a szobámba.
De amikor ott volt, nem bírt pihenni. Molly segítségével kibújt a ruhájából, és egy 

fésülködőköpenyt vett az alsóruhája fölé, amiben jobban le lehetett feküdni. Közben a komorna a 
fiatalemberekről fecsegett, akik megérkeztek, összesen négyen. Molly szintén huszonöt éves volt, 
és Audrey emlékezett rá, hogy haja sötétszőke és orra szeplős. Egyszer félénken megkérdezte tőle, 
hogy most is olyan-e, mire Molly nevetett, és azt felelte, hogy időközben a szeplők szétszaladtak az 
egész arcán. Audrey elmagyarázta neki, hogy tudja, az emberek, akiket hétévesen látott, biztosan 
megváltoztak, de ezt ő nem láthatja. Erre Molly azt mondta, hogy érintse meg az arcát, érezze 
a különbséget. Audrey döbbenten tapasztalta, hogy ujjai tényleg „érzik” Molly pisze orrának és 
gömbölyű orcáinak körvonalát, és képes elképzelni, hogyan nézhet ki. De bármennyire is hálás 
volt a figyelmességéért, tudta, senki mástól nem kérhet ilyen bizalmas szívességet, főleg nem a 
családtagjaitól. Meg kellett elégednie azzal, amire emlékezett belőlük.

Akkor figyelt föl, amikor a komorna megjegyezte:
– A hallban láttam egy pillanatra a gróf urat is.
– Hogy néz ki? – kapott a szón Audrey kissé túl lelkesen. Most olyan volt, mint Blythe.
– Ne rángassa a fejét, Miss Audrey, amikor a haját próbálom kifésülni.
Évek óta próbálta rávenni a lányt, hogy szólítsa a keresztnevén, de az ellenállt, habár abban 

egyetértett, hogy a „Mrs. Blake” túlságosan is hivatalos lenne közöttük. A kapcsolatuk messze 
túlment úrnő és szolga viszonyán. Molly volt a legjobb barátnője, közelebb állt hozzá, mint a 
saját húga. Ő volt az egyetlen, akivel önmaga lehetett, akinek ostoba kérdéseket tehetett fel, aki 
előtt hibákat véthetett. A családja előtt mindig a legjobb formáját kellett hoznia, mert félt, hogy 
különben elkezdik megint rokkantként kezelni. Az anyja véget vetett ennek, de amióta meghalt, 
Audrey sosem érezte biztonságban magát. Már várta, hogy valaki azt javasolja, az olyannak, mint 
ő, kórházban lenne a helye.

– Várjon, kisasszony, bujkál még itt egy hajtű.
Audrey a fogát csikorgatta, amíg Molly ki nem húzta a beakadt hajtűt.
– Szóval?
– Hm, nagyon érdeklődik a gróf úr iránt. Kíváncsi lennék, miért.
Audrey nem mondhatta el neki az igazságot – még nem. Még Molly is úgy vélné, túl nagy 

kockázatot vállal, amikor egy idegenre bízza magát.
– Hallom, hogy Blythe érdeklődik iránta. Őmiatta vagyok kíváncsi.
– Reméli, hogy a gróf révén végre megszabadul a húga gondjától?



Audrey nevetett.
– Túlságosan jól ismersz, Molly. Szóval mondd el, hogy néz ki, hadd döntsem el, megfelel-e 

Blythe elvárásainak.
– Ó, de még mennyire – felelt vidáman a komorna. – Fiatal, jóképű, és még gróf is.
– Erre én is rájöttem a húgom izgatott csacsogását hallva.
Molly nevetett.
– Nos, ha pontosan akarja tudni… feketénél is feketébb a haja, mint egy árnyék az éjszakában.
– Szerintem az ír históriák beszélnek belőled.
A komorna horkantott.
– Ez bók, Miss Audrey, maga is tudja. Ami a grófot illeti, a szeme átható zöld, ragyogó. Gondoljon 

a lóherére, olyan a színe. A szeme meg a szája sarkában kis ráncok vannak, mint aki sokat nevet, 
ami véleményem szerint jó jel egy férfinál.

Ha sokat nevet, az tényleg jó. Bizonyára túljutott a tragédián, ami az üzlettársa életébe került. 
Audrey tagadhatatlanul kíváncsi volt, de ez olyasmi, amit sosem fog feszegetni.

– Amilyen nagy tapasztalatod van a férfiakkal – felelt komolyságot színlelve.
– Emlékszik? – kuncogott Molly. – A mamámnak volt ez szavajárása.
– Nem igazán emlékszem, de rá vallana. – Audrey egy sóhajjal adózott drága dajkája kedves 

emlékének, aki, akárcsak az anyja, mindig úgy kezelte, mint egy normális gyermeket, ragaszkodott 
hozzá, hogy adjon magára, és még a járása is olyan legyen, mint egy hölgyé, akkor is, ha közben a 
kezét a falon tartva tájékozódik.

– Jól hallottam, hogy a gróf ismerte az ön férjét? – kérdezte Molly.
– Egy ezrednél szolgáltak Indiában. Tudod, hogy Martin nem sokat írt – jegyezte meg szárazon 

–, de a grófot említette. Ugyanabból az egyházközségből származnak. A gróf vidéki rezidenciája 
pár mérföldre van Martin házától.

– Vagyis az ön házától – mondta Molly halk, komoly hangon.
– Igen, az én házamtól. Csak futólag említette a grófot, mint kiváló lovast. Talán azt is írta, hogy 

bátor. Már amennyire Martin véleményére adni lehet.
– Hm. – Molly újból végighúzta a kefét Audrey hosszú haján. – Nos, szerintem most már tegye 

azt, amit az apjának mondott, és pihenjen. Csak hunyja be a szemét.
– Úgyse tudok pihenni. Jönnek a vendégek.
– És végre maga se marad ki belőle. – Megszorította Audrey vállát. – Tudja, hogy Mrs. Gibbs 

gondoskodik róluk. Túl keményen dolgozik, Miss Audrey. Be kellene fognia Miss Blythe-ot, hogy 
segítsen.

Ám mindketten tudták, hogy úgysem teszi. Nem csak azért, mert Blythe nem figyelne oda, és 
nem látná el rendesen a rá bízott feladatot – Audrey egyszerűen félt, hogy ha nem teszi magát 
nélkülözhetetlenné, egyszerűen pokrócot terítenek a térdére, mint egy öregasszonynak, és soha 
többé nem engedik, hogy bármit csináljon.

Amikor Molly távozott, odaült a félig nyitott ablak mellé, amelyen át hűs, őszi levegő áradt be. 
Emlékezett a kilátásra, szándékosan gyakran felidézte, hogy az emlék ne halványuljon el. A házat 
körülvevő park mindig üde volt és zöld, de ezen az oldalon kedves kert terült el kanyargós utakkal, 
amelyeket Audrey betéve ismert. A távolban sövénykerítéssel elválasztott földek hullámzanak, a 
tavaszi vetést már learatták, az őszi búzának szántanak.

Ám hiába próbálta a táj felidézésével elterelni a figyelmét, gondolatai visszakanyarodtak 
Martinhoz. Az apja valóban figyelmeztette, elmélkedett, de nem akart hinni neki, azt gondolta, 
merő önzésből otthon akarja tartani – és tévedett. Martin egy régi iskolatársát látogatta meg a 
falujukban, amikor Blythe első bálját tartották. Blythe azt hitte, minden férfi őrá fog figyelni, 
ám Martin Audreyt választotta. Valahol tartott tőle, hogy a húga soha nem fogja megbocsátani, 
hogy ilyen gyorsan férjet „fogott” magának. Most már értette, hogy különösen fogékony Mr. Blake 
közeledésére, mert az anyja halála után úgy érezte, senki sem szereti, és hálás volt, hogy valaki 
értékeli a bátorságát. És nem voltak illúziói, tényleg, soha nem ígértek szerelmet egymásnak, és 
tudta, hogy Martin kisebbik fiú. De az meg nem fordult a fejében, hogy abban a pillanatban, amint 



ráteszi a kezét a hozományára, Martin tiszti rangot vásárol magának, és elmegy „világot látni”, 
őt pedig itt hagyja a családjánál. Végre fölcsillant előtte a szabadság lehetősége, de nyomban 
kegyetlenül megfosztotta tőle.

Természetesen az apja nem engedte meg, hogy elköltözzön Martin házába, sem akkor, sem 
most. De az esküvőt megelőző hetekben arról álmodozott, hogy saját háztartása lesz, hatalmában 
áll azt tenni, amit akar, oda menni, ahova akar. Ehelyett az élete alig változott – egészen addig, 
amíg rá nem jött, hogy gyermeket vár.

Mérhetetlenül boldog volt, hogy a nem éppen emlékezetes nászéjszakájuk ilyen drága kinccsel 
ajándékozta meg. Az apja majdhogynem bosszankodott, a húga szinte rettegett, de Audrey nem. 
Teljesen biztos volt benne, hogy meg fog birkózni a feladattal, tudta, hogy ha lesz egy gyermeke, 
akit elhalmozhat a szeretetével, akkor örökre megváltozik az élete. A gyermek növekedett benne, 
első mozdulatai olyanok voltak, mint egy lepke szárnycsapásai. Hamarosan, mintha szökni akart 
volna, és Audrey imádta érezni apró lába rúgásait.

Ekkor érkezett a hír, hogy Martin meghalt. Nem viselte meg túlságosan, hisz nem szerették 
egymást. Viszont a gyermeknek nem lesz apja, és lehet, hogy nem engedik meg, hogy úgy 
nevelje föl, ahogy akarja. Az apja még el is veheti tőle. Ettől rettegett, amíg be nem következett a 
legrosszabb. Túlságosan korán megindult a szülés, és a gyermek meghalt.

Hónapokig elkeseredésben élt, különösen, amikor a bátyja megkönnyebbülésének adott hangot, 
amiért legalább nem hoz világra egy vak gyermeket. Hát mindenki azt kívánja, bár meg se 
született volna? Amikor rájött, mennyire veszélyes irányt vesznek a gondolatai, inkább a birtokra 
összpontosított, amit örökölt, ahol a maga ura lehet, független, és többé nem kell föladnia önmagát.

De mindebből semmit sem akart elmondani a grófnak, mert nem szerette volna, ha szánalmat 
érez iránta. Nem a szánalmára volt szüksége, hanem a segítségére – legalábbis, amíg meg bíz ha tó-
nak tűnik.

De miként vegye rá, hogy vigyen el egy vak nőt az otthonából, az apja akaratával szembehelyezkedve?



 3. fejezet

Robert vacsora előtt lement a szalonba. Blythe Collins hercegnőként ragyogott az udvartartása 
közepén, Mrs. Blake vi szont nem volt látható. Nem akarják, hogy útban legyen? – tűnődött 
bizonytalanul. Rajta kívül öt fiatal férfi volt jelen, és mind kíváncsi tekintettel fordultak felé. 
Némelyik még ismerősnek is tűnt. De mindenki mást megelőzött Lord Collins. Egy fiatalembert 
hozott magával, aki erősen hasonlított rá az orra és az enyhén vastagodó dereka tekintetében.

– Hadd mutassam be a fiamat, Edwin Collinst.
Robert meghajtotta a fejét a korban hozzá közel álló fiatalember felé, akinek barátságos, 

érdeklődő arckifejezése nem olyan emberre vallott, aki akarata ellenére fogva tartja a húgát. 
Robert emlékeztette magát, hogy tárgyilagosan kell szemlélnie mindkét oldalt.

– Jó estét, uram – mondta Collins. – Kedves öntől, hogy meg  lá  to  gatta a húgomat. Audrey jól van, 
nem igaz?

Robert félrebillentette a fejét.
– Ezt ön nyilván jobban tudja.
Collins pislogott.
– Igen, igaza van, persze. Jöjjön, hadd mutassam be a barátaimat! Talán van közöttük, akit ismer, 

másokat viszont még nem.
Robert hagyta, hogy odavezesse a Miss Collins körül csoportosuló férfiakhoz. Többen közülük 

ugyanakkor jártak Cambridge-be, amikor ő, mások viszont csak az elutazása után jöttek Londonba. 
Bár társalgásba elegyedett velük, nemigen bírt odafigyelni, miután meglátta, hogy Mrs. Blake bejön 
a szobába.

Bot nélkül közlekedett, csupán időnként húzta végig a kezét a falon vagy egy bútordarabon. 
Robert megfigyelte, hogy a fal mellett marad, és arra gondolt, talán azért, hogy ne ütközzön bele 
véletlenül egy vendégbe. Felé fordultak a fejek, és több fiatalember is érdeklődött a kiléte felől. Hát 
még a fivére barátai sem ismerik, csodálkozott Robert. Mrs. Blake megtalálta a széket, amelyet 
keresett, és leült.

– Ő a vak húgom – mondta Edwin Collins. – Ragaszkodik hozzá, hogy mindent egymaga 
csináljon, úgyhogy nem kell aggódni miatta.

De azt nem érdemli meg, hogy bemutassák, gondolta Robert döbbenten. Épp azon volt, hogy 
kimenti magát, és odamegy hozzá, amikor Blythe Collins megszólította.

Mintha csak kitalálta volna a szándékát, Mrs. Blake arcán alig észrevehető mosoly suhant át. 
Vagy csak rájött, hogy a húga magának követeli a figyelmét?

Miss Collins a kezét nyújtotta, és Robert udvariasan fölé hajolt. Blythe sötétbarna haja dús, 
göndör fürtökben keretezte az arcát, fényesen és puhán. Neki is hegyes álla volt, mint a nővérének, 
de törékenyebb alakja. A  nővére aranyszínű szeme helyett az övé világosbarna volt, és vidám 
csillogása jelezte, mennyire élvezi, hogy a férfiak érdeklődésének középpontjában lehet. De hát 
fiatal volt, és Robert nem rótta föl neki, hogy szórakozni vágyik.

– Jó estét – köszöntötte nyájasan.
– Annyira örülök, hogy itt maradt nálunk, gróf úr! A bátyám mindenkit bemutatott?
– Igen, be. Alig várom, hogy versenyre keljünk, és próbára tegyem a céllövő képességemet.
– Ó, azok a szegény madarak! – mondta Blythe, és szinte kuncogott. – De be kell vallani, 

fenséges ízük van.
Robert mosolygott.
– Akkor igyekezni fogok, hogy a vacsoraasztal tele legyen finom falatokkal.
– Katona lévén biztos nagyszerű céllövő. Nem is árt a bátyámnak a kihívás, a barátait mindig 

megveri.
– Ó, de hát ő a házigazda. Majd igyekszem igazságos lenni.



Robert ismét Mrs. Blake felé nézett, aki mozdulatlanul ült, derűs arccal, előrebillentett fejjel, 
mint aki azt hallgatja, mi zajlik körülötte. Továbbra se ment oda hozzá senki.

– Idekísérjem a nővérét, Miss Collins? Talán innen nem is látja, hogy bejött.
A fiatal nő szeme sötéten felvillant.
– Audrey nem élvezi úgy a társaságot, mint a magunkfajta. Kérem, bocsássa meg a félénkségét, 

uram!
– Ezen nincs mit megbocsátani. El tudom képzelni, milyen nehéz lehet nem látni mást, csak 

feketeséget, és hátrányos helyzetben lenni mindenki máshoz képest. Ennek ellenére nagyon 
magabiztosan mozog.

– Ismeri a ház minden zugát. Isten ments, hogy odébb toljunk akár csak egyetlen bútort is.
– Észszerű elővigyázatosság. Szép önöktől, hogy ilyen figyelmesek.
Miss Collins alig észrevehetően megrándult. Láthatóan tudatában volt a helyzetnek. Csak hát 

könnyű az apjuk viselkedését utánozni, ha valaki úgy nő föl, hogy a testvére vak. Könnyű, igen, 
ugyanakkor elszomorító, különösen, mivel az életkora és az együttérzés mást diktálnának.

– Mindazonáltal, nem tudok önfeledten szórakozni, amikor tudom, hogy magányos. Bocsásson 
meg, kérem!

Robert meghajolt, és ezúttal Blythe nem tudta jól palástolni a haragját. Mint aki féltékeny a 
saját testvérére! De aztán Robert számolt egy kicsit. Blake friss házasként érkezett meg Indiába, és 
Miss Collins akkortájt kerülhetett eladósorba. Lehet, hogy épp csak bevezették a társaságba, és azt 
kellett tapasztalnia, hogy nem őneki, hanem a vak nővérének sikerül behálózni egy kérőt?

Átvágott a társaságon, és odaért Mrs. Blake-hez, aki vala miképp észrevehette a közeledését, 
mert várakozásteljesen fölemelte a fejét.

– Jó estét, Mrs. Blake.
– Jó estét, Lord Knightsbridge.
– Elárul a hangom?
– És az udvariassága. Remélem – tette hozzá halkan –, most már látja, hogy nem túloztam el a 

problémámat.
Segítségre szorul – ez világos. De honnét tudhatná, mivel teszi neki a legjobbat? Robert nem 

szerette bizonytalannak érezni magát.
Mielőtt bármit mondhatott volna, a főkomornyik jelentette, hogy a vacsora tálalva.
Mrs. Blake könnyedén fölállt.
– Odakísérhetem az asztalhoz? Azt hiszem, az elsőbbség joga ezt diktálja.
– Vagyis a húgom nem haragudhat annyira?
– Jól ismeri őt – mosolygott Robert. – Ami természetes.
– Persze. Vacsora közben élvezheti a társaságát, lévén gondoskodott róla, hogy ön mellett üljön.
– Hajdanában sok dolgom akadt cselszövő hölgyekkel, bár lehet, hogy kijöttem a gyakorlatból.
Mrs. Blake elmosolyodott, aztán a mosoly elhalványult.
– Nem szeretném, uram, ha engem is annak tartana.
– Bocsásson meg, eszem ágában sem volt közéjük sorolni. Csupán azon élcelődtem, mily vonzó 

tud lenni egy főnemes a hajadon hölgyek szemében.
– Ó, persze, elnézést. Túl érzékeny vagyok.
Robert bevezette az ebédlőbe, majd miután helyet foglalt, helyére tolta a székét. Audrey 

rámosolygott.
A társaság páratlan számú volt. Robert az asztal egyik végén ült, a házigazda és ifjabbik leánya 

közelében. Mrs. Blake a másik végén, a fivére jobb oldalán. A  bátyja beszélgetni kezdett a tőle 
balra ülő személlyel, és Mrs. Blake másik szomszédja a tőle jobbra ülővel. Mintha ott sem lett volna 
közöttük. Robert többször is legszívesebben odakiáltott volna neki az asztal fölött, de tudta, nem 
örülne a feltűnésnek.

Ami azt illeti, így is sokan tekintgettek felé, nézték, ahogy eszik, és Robert azon kapta magát, 
hogy a fogát csikorgatja, noha ő is ugyanezt tette. Az inas, amikor körbehordott egy-egy fogást, 
súgott valamit Mrs. Blake-nek, miközben gondosan elhelyezte az ételeket a tányérján. Mrs. Blake 



normálisan evett, és a kíváncsi pillantások végül elhaltak.
A vacsora egyre kínosabb lett, mert hiába beszélt neki Miss Collins Londonról meg a vidékről 

meg az esetleges közös ismerősökről, Robert egyre csak Mrs. Blake-et figyelte, és azt várta, hogy 
véget érjen az étkezés. Ez valószínűleg nem tett jót Miss Collins hangulatának, ám Robert nem 
igazán óhajtott a kedvében járni. Végül a hölgyek visszavonultak a társalgóba, míg a férfiak ott 
maradtak dohányozni, és egy ital mellett megtervezni a másnapi vadászatot. Robert nem sokat 
szólt hozzá, azon kívül, hogy csendesen elismerte, hogy lövészet terén valószínűleg kihívást jelent 
számukra. Olyan… fiatalnak tűntek mind, noha többen közülük egyidősek voltak vele. Talán a 
„fiatal” nem is jó szó, a „naiv” jobban tükrözné a helyzetet. Egy-egy Franciahonba vagy Itáliába 
tett kiruccanást leszámítva ezek a férfiak nem járták be a világot, sosem tették kockára az életüket. 
Magától értetődőnek tekintették az életmódjukat, a családjuk nyújtotta biztonságot. Robert nem 
hibáztathatta őket, hisz valamikor ő is ilyen volt.

Ám azóta megtapasztalta a csata előtti várakozást, amikor az ember körülnéz, és azon tűnődik, 
melyik katonatársa – barátja – fog életben maradni. Megismerte a győzelem mámorát és a halál 
borzalmas, fájó ürességét. Az éhséget és a hideget – majdnem lefagytak a lábujjai az afgán hegyek 
között, amikor elfoglalták Kabult. Mindazonáltal ez volt a legsúlyosabb sérülése. Már-már úgy 
érezte, varázslatos módon sebezhetetlen. És talán épp ez védte meg, némely barátjával ellentétben.

Audrey hallotta, hogy Blythe bejön a társalgóba, nem a szalonban várja meg a férfiakat, és tudta, 
hogy ez zenés estét jelent. Nem hibáztatta, hogy be akarja mutatni a zongoratudását, hisz egy ifjú 
hölgytől ezt el is várták.

Ám hamarosan azt kívánta, bárcsak kitalált volna valami ürügyet, amivel kimehetne a 
konyhába. Blythe ugyanis fagyosan hallgatott. Audrey el se tudta képzelni, mit csinál, amíg fojtott 
szitkozódását nem hallotta. Aha, a hímzés. Mindig megszúrta az ujját, amikor izgatott volt.

Sejtelme sem volt, miért ilyen feldúlt a húga, miután nemrég az ő hangja és kacagása töltötte 
be az ebédlőt. Lord Knights bridge nevetgélését hallva Audreyban feléledt az aggodalom, hogy a 
családja a maguk oldalára állítja a grófot. De aztán arra gondolt, milyen szívből jövőnek tűnt az 



ajánlata, hogy segíteni akar őneki, a katonatársa özvegyének. Vajon hihet neki?
Levette az egyik dombornyomásos könyvét a polcról, és olvasni kezdett. A betűk nagyok voltak 

és kidudorodtak, de így is lassan kellett végighúznia rajtuk az ujját. Sokszor olvasta már ezt a 
példányt, ám a dombornyomásos könyvek drágák voltak, és nem könnyen fért hozzá a pénzéhez. 
Általában Molly olvasott föl neki, és együtt élték át az örömet, amit a könyvek világának felfedezése 
jelentett.

Blythe makacs hallgatása elszomorította és bosszantotta, így végül nem bírta tovább szó nélkül.
– Úgy veszem észre, Edwin vadászata neked is jó mulatság, Blythe.
– Igen.
Legalább válaszolt, még akkor is, ha a hangja rideg és dühös volt.
– Úgy tűnt, a vendégeknek ízlett a vacsora.
– Bókokra vadászol, Audrey?
– Csak próbáltam udvarias társalgást folytatni – sóhajtott Audrey. – A jelek szerint ez a legtöbb, 

amit tőled remélhetek, és ez elszomorít.
Blythe nem felelt, és mint oly sokszor, Audrey azt kívánta, bárcsak láthatná az arckifejezését. 

Váratlanul ajtónyílás hallatszott és vidám nevetés, ahogy a férfiak átvágtak az előtéren.
Jókedvűen betódultak a társalgóba, a puszta jelenlétükből Audrey számára ismeretlen férfiasság 

áradt. Rendszerint megkérték, hogy vonuljon vissza a szobájába, ha a bátyjához vendégek jöttek. 
Most viszont nem. Ezt Lord Knightsbridge-nek köszönheti. Hallhatta a sok mély hangot, érezhette 
a különféle kölnik és verejték szagát, a légáramlatokat, mert a fiatal férfiak mintha nem tudtak 
volna egy percig se nyugton maradni a vadászat izgalmait várva.

Valaki nekiment a lábának, és fiatal férfihang hallatszott:
– Bocsásson meg, Mrs. Blake!
Audrey majdnem hátrahőkölt a hangerőtől.
– Megbocsátok, uram – felelt szelíden –, ámbár a fülem elleni merényletért is bocsánatot 

kérhetne.
Nevetés hallatszott több felől is, és szinte beleszédült az elképzelésbe, hogy oly sok ember veszi 

körül, és nem látja, nem tudja kiszámítani, hol vannak.
Valaki leült mellé, behorpadtak a kerevet párnái. Audrey óvatosan kiegyensúlyozta magát.
– Érdekes könyv, Mrs. Blake.
Lord Knightsbridge, gondolta megkönnyebbülten.
– Valóban az, uram, kimondottan vakok számára készült. Tapintsa meg a betűket, ha akarja.
Úgy tett, ujjai könnyedén végigsiklottak a lapon, ám Audrey így is megérezte a belőlük áradó 

nyomást a combján. Meg bor zon gott, összeszorította a száját. Mi ez? Micsoda furcsa érzés! Körülöttük 
folyt a társalgás, megnyugtató volt tudni, hogy senki sem nézi őket.

– Örömmel látom, hogy van módja hozzáférni a könyvek vi lá gá hoz.
– Szerencsés vagyok, mert van egy komornám, aki hajlandó esténként órák hosszat felolvasni. 

Mostanában éppen a világ országait tanulmányozzuk.
– Ó, szóval tudós.
Audrey arca égett – lehet, hogy tényleg a gróf miatt szökik arcába a vér?
– Nem, nem vagyok olyan tehetséges.
– Milyen egyéb időtöltései vannak? – kérdezte a férfi, majd hozzátette: – Ha nem vagyok 

tapintatlan.
– Az őszinte érdeklődés nem sértő, uram. – Audrey megnedvesítette az ajkát. Tisztában volt 

vele, hogy a férfi döntését befolyásolni fogja, milyennek festi le magát. Ugyanúgy, ahogy az ő 
viselkedése is befolyásolja Audreyt. – Szeretek sétálni. Mindennap kimegyünk a komornámmal 
élvezni a jó levegőt, és edzeni az egészségemet. Lovagolni is szoktam, bár ahhoz némelykor 
vezetőre van szükségem.

– Némelykor? – visszhangozta a férfi.
A hangjából kicsengő vidám csodálkozás nem volt leereszkedő.
– A lovam, Erebus ismeri a járást a birtokon, ugyanúgy, ahogy én is.



– Erebus. Görög isten?
– Kiváló memóriája van, uram. A sötétség istene.
– Ó. – A vidámság visszatért. – Ködfelhő, nem ember alakú. Találó. Kérem, meséljen még az 

időtöltéseiről.
Művelt, állapította meg Audrey elismeréssel.
– A beltéri szórakozások terén olvasás mellett horgolni és kötni szoktam. Köztudott, milyen 

fontos a kézimunka egy hölgy számára – tette hozzá szárazon.
A gróf nevetett, és többen is elhallgattak.
Hirtelen Blythe hangja hallatszott a csöndben:
– Miről beszélnek, ami ilyen szórakoztató? Osszák meg velünk is!
Audrey meglepődött, mert valahol értette a húgát. Blythe is tudta, milyen érzés, ha az ember 

a jövője miatt aggódik. Immár három éve bevezették a társaságba, és noha több alkalmatlan 
kérőt visszautasított, méltó ajánlatot még nem kapott. Blythe ugyanúgy nem akart ebben a 
házban megöregedni, ahogy Audrey sem. Erre igyekezett emlékeztetni magát mindig, amikor 
felbosszantotta a húga türelmetlen és indulatos viselkedése.

– A kézimunkáról értekezünk, Miss Collins – felelt Lord Knightsbridge.
Valaki fölkacagott.
– Jövendő ifjú gróf létemre nekem szörnyű hobbijaim voltak annak idején – folytatta.
– Ó, meséljen! – unszolta Blythe.
– Tudósnak képzeltem magam, a szellem emberének.
– Mégis katona lett – vetette ellen Blythe. – Az  ember azt gondolná, ifjúként a szabadban 

szeretett lenni.
– Apánk a fivéremet bízta meg, hogy rángasson el a könyveimtől íjjal célba lőni vagy vívni.
– A fivére nyilván szívén viselte az ön érdekeit – jegyezte meg Edwin jókedvűen.
Audrey elképzelte, hogy játékosan oldalba böki könyökkel Blythe-ot, de nem őt, mintha egy 

fogyatékossal gonoszság lenne tréfálni.
– Ó, nem csak azt, nagyon szeretett versengeni, lévén idősebb nálam.
– Mégis ön a gróf – mondta Blythe zavarodottan.
– Tizennégy évesen meghalt. Ne, Miss Collins, ne nézzen olyan szomorúan! Régen történt, és 

azóta úgy képzelem, a fivérem nagy élvezettel nézi odaföntről az ügyetlenkedésemet.
Szóval más bánat is érte az életben, gondolta Audrey. Talán innen ered az együttérzése.
– Vagy az is lehet, hogy vezérelte önt – mondta Blythe. – Százados lett a hadseregben, nem 

igaz? És a külseje alapján nem olyannak tűnik, mint aki visszariad a fizikai kihívásoktól.
Audrey önkéntelenül is megpróbálta elképzelni, mit láthat a húga. Végtére is volt valami 

fogalma a férfiakról, habár a férje egyetlen éjszaka után elhagyta. Eleinte azt hitte, benne volt 
valami hiba, amiért ilyen gyorsan elszökött, de idővel rájött, hogy Martin önző ember volt, aki 
nem sokat törődött ővele vagy azzal, hogy eloszlassa egy szűzlány zavarát a nászéjszakán.

Arra viszont emlékezett, milyen volt csontos, sovány teste a hálóing alatt, kellemetlen érintése, 
ahogy a testéhez nyúlt. De hát biztos nem minden férfi ilyen. Lord Knightsbridge minden bizonnyal 
fess ember, ha Blythe reakciójából következtetni lehet.

Nem, mintha ez érdekelte volna Audreyt. Lehet csúf is, mint az öreg ördög, ha segít neki. És aztán 
mehet dolgára, mert Audrey hallani sem akar többé a férfiakról, eleget tűrte a basáskodásukat!

– Ma már valóban szívesen töltöm az időmet a szabadban – ismerte el a gróf. – És jó céllövőnek 
tartanak. Meglehet, uraim, tartaniuk kell a képességeimtől.

Nevetés hallatszott meg hasonló, önbizalomtól duzzadó válaszok, mind olyan… férfias, olyan 
izgalmasan szokatlan Audrey számára. Csodálatosnak érezte, hogy részt vehet mindebben, egyedül 
a grófnak köszönhetően.

Folytatódott a beszélgetés, és Lord Collins megkérte Blythe-ot, hogy zongorázzék. Rövidesen egy 
vidám melódia nyúj tott hátteret a társalgáshoz.

– Azt hiszem – dünnyögte a gróf –, most már másokkal is beszélgetnem kell, Mrs. Blake, 
különben azt fogják mondani, hogy kisajátítom.



– Megértem, uram, de alábecsül. Mindketten tudjuk, hogy azt hiszik, én sajátítom ki önt.
– És mindketten tudjuk, hogy ez nem igaz.
Audrey meglepetten érezte, hogy megfogja kesztyűbe bújtatott kezét, és az ajkához emeli. 

Oly gyorsan történt, hogy talán nem is volt igaz. Remegni kezdett a keze, és szemrehányást tett 
magának, amiért ilyen bolond.

– Ön hízeleg, uram – mondta fejcsóválva. – Megengedem, hogy menjen, és valaki másnak 
hízelegjen.

Hallotta a férfi halk nevetését, meleg légáram csapta meg, ahogy fölállt mellőle, aztán egyedül 
maradt a kerevet sarkán. Hallgatta Blythe játékát, hallotta, hogy időnként félreüt, mert nem gyakorol 
eleget, de egészében véve úgy vélte, a húga fejlődött. Blythe az énektudását is megcsillogtatta, 
hangja kellemesen és szépen csengett. Audrey remélte, hogy a húga több fiatalember érdeklődését 
is fölkelti.

Rövidesen úgy ítélte, ideje frissítőt felszolgálni. Odament a csengőzsinórhoz, meghúzta, majd 
türelemmel várta, hogy megjelenjék az inas. Kávét és teát rendelt a fivére vendégei számára.

– Nem, nem, képtelen vagyok többet játszani – hallotta maga mögött Blythe incselkedő hangját. 
– Pihenni kell az ujjaimnak.

– Akkor halljuk a nővérét – vetette fel Lord Knightsbridge, és zengő hangja ismét elnémította 
a társalgást.

Audrey egymagában állt, és szinte elszédült a meglepetéstől. Érezte, hogy minden szem felé 
fordul, és képzeletében mindegyik elkerekedett a döbbenettől, az irtózattól vagy a beteges 
kíváncsiságtól.

– Nem hinném… – szólalt meg az apja erős, harsány hangja.
– Délután, amikor megérkeztem, hallottam játszani – vágott a szavába nyájasan a gróf. – Mirs. 

Blake ugyanolyan szépen zongorázik, mint a húga. Nagyon tehetséges lányai vannak, Collins.
Audrey nem utasíthatta vissza a gróf javaslatát, mert az rossz modorra vallott volna, de nem 

volt benne biztos, hogy ez jó ötlet. Amikor tétován megállt, mert nem tudta, ki mindenki van 
közte és a zongora között, valaki belekarolt. Megdermedt.

– Csak a büszke bátyád az – hallotta Edwin fojtott hangját, mintha összeszorított fogakkal 
beszélne.

Most azt hiszi, hogy elrontja az estét? Vagy, hogy elvonja a figyelmet Blythe-ról? Mérgében 
Audrey kihúzta magát, és engedte, hogy odakísérje a zongorához. Leült a padra, és megpróbált 
arra összpontosítani, mit adjon elő. Egy pillanatra megrémült, mert még sosem kérték föl, hogy 
vendégek előtt játsszon. Végül Chopin egyik romantikus balladája jutott eszébe. Amíg habozott, arra 
gondolt, milyen hosszú időbe telt, míg hangjegyről hangjegyre megtanulta az anyja segítségével. 
Ezek szép emlékek voltak.

Játszani kezdett, és hagyta, hogy a muzsika öröme megnyugtassa, és elűzze a bizonytalanságát. 
Csak akkor jött rá, hogy mindenki némán hallgatta, amikor a végére ért. Lelkes taps csattant föl, 
mire boldogan meghajtotta a fejét.

Majdnem normális nőnek érezte magát. De nem volt az – még nem.


