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 Előhang

Bar Harbor, 1913

A szirtek valósággal vonzanak magukhoz. Annyira hívoga-
tóak és halálosan gyönyörűek, akár egy csábító szerelmes. 
Aznap reggel finoman fújt a szél, mintha csak a természet 
simogatása lenne. Az égen köröző sirályok magányos ri-
koltása templomi harang hangját idézte fel bennem, amint 
épp egy ember születését adja hírül. Vagy a halálát.

Az oszladozó ködön át, amelyet még nem szárított fel a 
nap, pislogó délibábként sejlett át a többi sziget, miközben 
a halászok épp a tengerre tartottak kis lélekvesztőikkel.

Bár tudtam, hogy őt nem találhatom ott, mégsem bír
tam megállni, hogy oda ne menjek.

Magammal vittem a gyermekeimet is. Mi rossz lehetne 
abban, ha meg akarom osztani velük azt az örömöt, amely 
akkor tölti el a lelkem, amikor a part menti sziklák kö
zött futó keskeny ösvényen sétálok? Két karomban fogtam 
Ethant és Colleent, a dajka pedig karjára kapta a kicsi 
Seant, aki épp egy remegő, aranyszínű pillangó után to
tyogott a fűben, s apró ujjacskáival már-már el is érte.

Ártatlan, gyermeki kacajuk, amelynél csodálatosabb 
hangot egy anya el sem képzelhet, az égig szárnyalt. Rom-
lat lan kicsi szívüket, határtalan bizalmukat nem érintette 
meg még a világ zaja, a mexikói zavargások, a nyugtalanító 
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európai események. Egyszerű, múló vágyaik vannak, mit 
sem törődnek a holnappal. Bárcsak megőrizhetném őket 
ily ártatlannak, ily szabadnak! Fáj a szívem, amikor arra 
gondolok, hogy az ő életüket is szükségképpen megrontják 
majd egyszer a felnőttlét keserű tapasztalatai.

Ma még azonban csupa öröm és kacagás számukra az 
élet, amelyet vadvirágok meg pillangók töltenek ki, ahogy 
az enyémet az álmaim.

Sejtem, a dadus tudja, miért sétálok erre annyit. Elég 
régen ismer már ahhoz, hogy a szívembe lásson, és elég 
régen szeret ahhoz, hogy ne feddjen meg az érzéseim mi
att. Nála jobban senki sincs tisztában vele, hogy a há
zasságomban már rég kihunyt a szerelem. Fergust csak 
a számító érdek vezérli, nekem pedig ez a frigy soha nem 
jelentett többet, mint fájdalmas kötelességet. A gyereke
ken kívül nincs bennünk semmi közös, és attól tartok, hogy 
mint minden mást – a New York-i házunkat vagy a kúriát, 
a sziklaszirtre épült nyaralónkat –, úgy a gyerekeinket is 
csak sikeres és mintaszerű élete szerzett javaiként kezeli. 
Amiként engem, a feleségét is, akit elég vonzónak és elég 
jól neveltnek talált ahhoz, hogy a számára oly fontos tár
sasági élet eseményein velem mutatkozzon, s hogy meg
ossza velem a Calhoun nevet.

Tudom, ridegnek tűnök, ahogy ezt leírom, de hát miért 
is hazudnék melegséget ebbe a házasságba? Amikor a szü
leim parancsát követve feleségül mentem Fergushoz, tit
kon azt reméltem, vonzalom, sőt szerelem alakul majd ki 
kettőnk között. Istenem, mekkorát kellett csalódnom! Nem 
volt köztünk soha más, mint amit a kötelezettség ránk rótt.

Egy évvel ezelőtt talán még sikerült volna meggyőzni 
magam arról, hogy tartalmas életet élek. Imádni való gye
rekek, na meg persze tehetős férj, neki köszönhetően elő
kelő társadalmi rang és még előkelőbb barátok. Csodás 
ruhák meg ékszerek: a smaragd nyakék, amelyet Ethan 
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születésekor Fergus ajándékozott nekem, még a király
nőnek is díszére vált volna. A fényűző nyári lak, amelyet 
Fergus a szigetre építtetett, szintén fenséges. Mutatós tor
nyaival, selyem falikárpitjaival és kincset érő keleti sző
nyegeivel mintha egy mesebeli tündérkirály palotája lenne.

Van-e nő, akit mindez nem töltene el elégedettséggel? 
Hát vágyhat-e többre tisztességtudó feleség? És mégis, 
szerelem nélkül semmit sem ér az egész.

Azokon a szirteken találtam meg a szerelmet, a festő 
személyében, aki ecsetjével a vászonra varázsolta a há
borgó tengert és a part menti sziklákat. Amikor először 
pillantottam meg Christiant, sötét hajába belekapott a 
szél, és szürke szemével olyan áthatóan nézett rám, hogy 
többé már nem tudtam elhitetni magammal, elégedett le
hetek az addigi életemmel. Többé nem hittem, mert nem 
hihettem, hogy nincs szükségem a gyöngéd szerelemre, a 
becéző szavakra, a meghitt érintésre az éj sötétjében.

Megismerkedtem vele, és az életem visszavonhatatla
nul megváltozott. Ezer smaragd nyakláncért sem ámíthat
tam magam tovább. Christian mellett olyasmit találtam, 
ami többet ért Fergus nagy becsben tartott összes kincsé
nél. Nem volt kézzelfogható, nem viselhettem, mint valami 
ékszert, de a szívemben mindig magammal hordtam.

Amikor találkozom vele a szirtnél, ahogy ma délután 
is fogok, nem sajnálkozom mindazért, ami nem lehet a mi
énk, amit nem merünk elvenni, hanem kiélvezem a vele 
töltött idő minden egyes mézédes percét. Amikor a kar
jába vesz, vagy csókra zárul az ajkunk, érzem, hogy a leg
szerencsésebb nő a föld kerekén én vagyok, Bianca.
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 1. fejezet

Vihar készülődött. A toronyszoba íves ablakán át Lilah 
jól látta, ahogy villámlás hasít a keleti égbolt sötétjébe. 
Kisvártatva a mennydörgés is felmorajlott, áttört a gyü-
lekező felhőkön, és a parti sziklák mentén haladt végig, 
amíg a távolban el nem halt. Furcsa borzongás futott át a 
lány testén – nem is annyira a félelem, mint inkább az iz-
galom miatt.

Érezte, hogy valami közeledik, nemcsak a levegőben 
érzékelte, hanem a saját szívében is.

Ahogy a kezét az ablaküveghez nyomta, szinte azt 
várta, hogy megcsípi a felgyülemlett elektromos energia. 
Az ablak azonban rezzenéstelen és sima maradt, és olyan 
sötét, mint az ég.

Mosolyogva hallgatta a vihar bömbölését, közben pe-
dig a dédanyjára gondolt. Vajon hányszor figyelte innét a 
kibontakozó förgeteget Bianca, hányszor várta, hogy el-
érje és kísérteties fénnyel töltse be a kúriát? Vajon hány-
szor kívánta, bárcsak a kedvesével állhatna itt, hogy meg-
oszthassa vele az erőt és a fékezhetetlen szenvedélyt? 
Min den bizonnyal számtalan alkalommal, gondolta Lilah, 
hiszen melyik nő ne remélné ugyanezt?

Jól tudta azonban, hogy Bianca mindig egyedül tartóz-
kodott itt, ahogyan ő is egyedül állt most a toronyszoba ab-
lakánál. Bizonyára épp a magány kínzó fájdalma vezette 
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odáig dédanyját, hogy kivesse magát ezen az ablakon át a 
könyörtelen sziklákra.

Borús arccal húzta el kezét az üvegtől. Megint búsko-
mor hangulat lett rajta úrrá, és ezt utálta. Mi sem volt ke-
vésbé jellemző rá, mint a lehangoltság és a gyászos gondo-
latok. Élvezte az életet, de minden lehetőség szerint kerülte 
fárasztó terheit.

Egy pillanatig sem zavarta, hogy ácsorgás helyett in-
kább ült, rohangászás helyett szívesebben sétált, és előny-
ben részesítette a hosszú szunyókálásokat a kimerítő test-
edzéssel szemben.

Nem mintha nem szorult volna belé becsvágy. Csak a 
becsvágya egyszerűen szemben állt azzal a felfogással, 
amely fontosabbnak tartotta a kényelemnél a rendszeres 
testgyakorlást.

Jelenleg az élete is kényelmes mederben folydogált. 
Az otthon és a család – e kettőt legalább olyan fontos-
nak tartotta, mint a saját kényelmét – a legnagyobb rend-
ben volt. Tulajdonképpen minden rendkívül megnyugtató 
irányba haladt.

A legfiatalabb húga, C. C. nemrég tért haza a nászútjá-
ról, és repesett a boldogságtól. Amanda – a leggyakorlati-
asabb a Calhoun lányok közül – szintén szerelembe esett, 
már az esküvőjét tervezgette.

Húgai választottai tökéletesen megfeleltek Lilah ízlé-
sének. Trenton St. James, újdonsült sógora talpraesett üz-
letember volt, akiről nyugodtan el lehetett mondani, hogy 
gondosan vasalt öltönye alatt érző szív dobogott. Sloan 
O’Riley, ez a cowboycsizmás, vagány férfi minden elisme-
rését kivívta azzal, ahogy meghódította a túlontúl is józan 
Amanda szívét.

Coco nénit is örömmel töltötte el a tudat, hogy imádott 
unokahúgai közül ketten szerető társakra találtak. Lilah 
elmosolyodott, amikor eszébe jutott, hogy nagynénje szent 
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meggyőződéssel hiszi, ő egyengette e szerelmek útját a be-
teljesülésig.

Most persze a Calhoun lányok örökös gyámolítója 
azon ügyködik, hogy Lilah-nak és Suzannának is sikerül-
jön férjet fognia.

Sok sikert hozzá! – gondolta Lilah. Suzanna esetében 
– figyelembe véve szerencsétlen kimenetelű első házassá-
gát, a két kisgyermekét és az üzletét, amelyet vezetnie kel-
lett – ez nem tűnt könnyű feladatnak. Egyszer már rossz 
vége lett a dolognak, és egy igazán okos nő nem hagyja 
magát kétszer becsapni.

Ami őt magát illeti, mindent megtett, hogy szerelembe 
essen, és megtalálja az igazit, akire – úgy remélte – az a 
bizonyos kis belső hangocska figyelmezteti majd.

Néhány hónappal ezelőtt majdnem odalett családjuk 
ma már jóformán omladozó, különös lakhelye. Csakis 
Trentnek köszönhette, hogy ezen az éjszakán itt állhatott 
a toronyszoba ablakánál, és figyelhette a készülődő vihart.

Így hát megvolt a háza, a családja, érdekes munkája 
és nem lankadó reménye, hogy előbb-utóbb megoldják 
a Calhoun-nyakék rejtélyét, vagyis rátalálnak dédanyja, 
Bianca smaragd nyakláncára, amelyet bár sohasem látott, 
mégis tökéletesen el tudott képzelni.

Két sor csodálatos, fűzöld ékkő, ragyogó gyémántok-
kal körülrakva, amelyet a finoman cizellált aranyfoglalat 
csillogása tett teljessé. És persze a nyakláncon függő cso-
dálatos drágakő, egy könnycsepp alakú smaragd. Anyagi 
értékénél sokkal többet jelentett Lilah számára, hogy a 
nyakék a végtelen szerelem reményét jelképezte, és a kap-
csolatot egy hajdani rokonnal, akinek titokzatos múltja 
valósággal elbűvölte.

A családi hagyomány szerint amikor Bianca már nem 
bírta tovább, a nyakéket a hozzá tartozó fülbevalókkal 
együtt elrejtette egy kis ékszeres dobozban, abban bízva, 
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hogy sikerül otthagynia a férjét, és szerelmével új életet 
kezdenie. Mielőtt azonban az ékszerrel együtt elszökhe-
tett volna, valószínűleg megijedt saját vakmerőségétől, és 
kétségbeesésében kivetette magát az ablakon.

Milyen szörnyű vége ez egy igaz szerelemnek! – só-
hajtott nagyot a lány. Többnyire azonban nem szomorú-
sággal idézte föl a dédanyja alakját, hanem úgy gondolt 
rá, mint akinek ritka és titokzatos élményekben lehetett 
része. Bianca szelleme ott maradt a kúriában és abban a 
toronyszobában, ahol annyi órát töltött el szerelmese után 
vágyódva.

Lilah egészen közel érezte őt magához, s megfogadta, 
bármi áron, de előkerítik a smaragdot. Tudta, hogy így 
kell tenniük. Igaz, a nyaklánc már így is elég bajt hozott 
rájuk. A sajtó izgalmas témát látott a nyakék rejtélyében, 
és szüntelenül ontotta a róla szóló cikkeket. Ennek köszön-
hetően nemcsak egy csomó kíváncsi turista meg műked-
velő kincsvadász szabadult rá a Calhoun lányokra, hanem 
egy elvetemült tolvaj is, aki célja elérése érdekében sem-
mitől sem riadt vissza.

Lilah megborzongott, ahogy belegondolt: Amandának 
kis híján az életébe került, amikor megpróbálta megvé-
deni a családi iratokat, nehogy a bűnöző megkaparint-
hassa őket, és valami olyan nyomra leljen bennük, amely 
elvezet a nyakékhez. Ám Amanda hősiessége ellenére ez 
a férfi, aki William Livingstone-nak nevezte magát, mégis 
megszerzett néhány papírt. Lilah csak remélni tudta, hogy 
nem talált köztük mást, mint régi recepteket meg kifize-
tetlen számlákat.

Ez a William Livingstone vagy Peter Mitchell, hívják 
akárhogy is ezt a tucatnyi álnevet használó, ravasz bűnözőt, 
nem teszi rá mocskos kezét az ékszerre, amíg a Calhoun 
nővérek élnek, ezt Lilah biztosra vette.
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Nyugtalanul lépett el az ablaktól. Maga sem értette, 
miért foglalkoztatják ezen az estén ennyire a smaragdok 
meg az az asszony, aki valaha viselte őket. Lilah azonban 
mindig is hitt az ösztöneiben, a női megérzésében, leg-
alább annyira, mint abban, hogy a nap keleten kel és nyu-
gaton nyugszik.

Ezen az estén valaminek történnie kell…
Visszament az ablakhoz, és lepillantott. A vihar egyre 

jobban felerősödött, mind közelebb ért a kúriához. A lányt 
hirtelen vágy fogta el, hogy kinn legyen az ítéletidőben, 
így hát lesietett a toronyból, ki az épület elé, és habozás 
nélkül kocsiba pattant.

Max úgy érezte, a gyomra a tengerrel együtt hullámzik a 
nyolc méter hosszú, máskor oly csodás jachton, amelyet a 
kényelem minden eszközével felszereltek. Legalábbis sok-
kal fényűzőbben nézett ki a saját otthonánál, a Cornell 
Egyetemhez közeli, szerény bútorzatú, nem éppen tágas la-
kásnál. A gondot csak az jelentette, hogy ez a csodás jacht 
most éppen a mogorva Atlanti-óceánon hánykolódott, az ő 
rosszullétén pedig semmit sem enyhített a tengeribetegség 
ellen korábban bevett két tabletta.

Félresimította arcából sötét haját, de az persze már a 
következő pillanatban visszahullott ugyanoda. A rézlámpa 
fénye épp az asztal fölött táncolt, ahogy a jachtot is föl-alá 
dobálták a hullámok. A férfi mindent megtett, hogy ne ez 
kösse le a figyelmét, hiszen a munkájára kellett összpon-
tosítania. Amerikai történészprofesszoroknak nem sűrűn 
adatik meg az életben, hogy csábító és egyben jól jövedel-
mező nyári munkát ajánlanak fel nekik. Max ráadásul így 
arra is esélyt kapott, hogy végre belefoghasson rég terve-
zett könyve megírásába.
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Kutatóként dolgozni egy különc milliomos mellett 
álomba illő lehetőségnek tűnt, szinte maga sem hitte, hogy 
ilyen a valóságban is megtörténhet.

Ahogy a hajót újra megdobták a hullámok, Max kavargó 
gyomrához kapott, és megpróbált mély levegőt venni. Ami-
kor ez sem segített, a jó szerencséjére terelte gondolatait.

Ellis Caufield páratlanul kedvező ajánlata a legjobb 
pillanatban találta meg, épp mielőtt az egyetemen vállalt 
volna nyári munkát.

A szürke hétköznapok taposómalmában Maxnek szinte 
fel sem tűnt, hogy már milyen komoly hírnévre tett szert 
a munkásságával. Nem gondolta volna, hogy az a néhány 
cikk meg a díjak, amelyeket értük kapott, az egyetem fa-
lán kívül is érdeklődést kelthetnek. Igazság szerint nem is 
nagyon hagyták el a gondolatai ezeket a falakat, annyira 
otthon érezte magát közöttük. Teljesen kitöltötte az életét 
a tudományos kutatás meg a tanítás. Úgy vélte, az teszi jó 
tanárrá, hogy megismerteti a diákjait a történelemmel, és 
a múlt tiszteletére tanítja őket.

Így hát meglepetésként érte, hogy Caufield, aki telje-
sen kívülállónak számított, már hallott róla, és egy levél-
ben felajánlotta neki ezt a remek állást.

A rendezésre váró papírok mögött megbúvó történelem 
még a jachtnál, a fizetésnél meg a Bar Harborban eltöltendő 
nyár gondolatánál is izgalmasabbnak tűnt egy olyan beál-
lítottságú ember számára, mint Maxwell Quartermain.

Egy női kalapról szóló nyugta 1932-ből. Egy 1911-es 
estély vendéglistája. Egy harmincötös Ford javíttatásának 
számlája. Kézzel írott útmutatás torokgyík elleni tea ké-
szítéséhez. Az első világháború előtt kelt levelek, újságki-
vágások olyan nevekkel, mint Carnegie vagy Kennedy, két 
Chippendale szekrény meg egy ír kristálycsillár szállítási 
okmányai. Megsárgult táncrendek, kifakult ételreceptek.
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Mindez valóságos kincsesbányának számított annak, 
aki szinte egész életét a múltban töltötte. Max még fizet-
ség nélkül is nagy örömmel vizsgálta volna át az összes 
papírfecnit, de mivel Ellis Caufield alkalmazta, így töb-
bet keresett, mint amennyit kétévi tanítással össze tudott 
volna szedni az egyetemen.

Egy álom vált valóra. Végre nem úgy kellett végig-
szenvednie a nyarat, hogy unott képű diákoknak magya-
ráz a nyári iskolában az Amerikai Egyesült Államok első 
világháború előtti külpolitikai helyzetéről, hanem ez egy-
szer kivételesen kedvére való foglalatoskodással tölthette 
a tanítási szünet napjait. Ráadásul az így keresett pénz, 
amelynek a felét a milliomos már letétbe is helyezte egy 
bankban, lehetővé teszi, hogy kivegyen egy év szabadsá-
got, és hozzáfogjon régóta tervezett könyvének megírá-
sához. Nem csoda, ha úgy érezte, örök hálával tartozik 
Mr. Caufieldnak.

Az eszének meg az alapos felkészülésének köszönhe-
tően jutott be ösztöndíjjal a Cornellre. Ugyancsak az eszé-
nek és kemény, kitartó munkájának köszönhetően sze-
rezte meg huszonöt éves korára a doktori címet. Az azóta 
eltelt nyolc év alatt rabszolga módjára dolgozott: előadá-
sokat tartott, dolgozatokat javított, a maradék kis szabad 
idejében pedig cikkeket írt.

Most viszont Caufieldnak köszönhetően időt szakíthat 
arra, amire talán soha életében nem tudott volna. Végre 
hozzákezdhetett hosszú ideje dédelgetett álma megvalósí-
tásához.

Tervezett könyvének cselekménye a huszadik század 
második évtizedében játszódott volna. Nem történelmi ta-
nulmányt vagy száraz értekezést akart írni, hanem olyan 
regényt, amelyben a főhősök sorsát a történelem viharai 
formálják. Úgy képzelte el a mű szereplőit, ahogy a régi 
papírok olvasása során megismerte az akkor élt embereket.
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Caufield pedig lehetőséget, pénzt és időt biztosított 
neki mindehhez. Ráadásul még egy kényelmes kabint is 
a rendelkezésére bocsátott a luxusjachtján a nyári hóna-
pokra. Max örömébe csak annyi üröm vegyült, hogy a 
szervezete rosszul viselte a tengeri utazást.

Főleg ilyen cudar körülmények között, tette hozzá ma-
gában, és fáradtan megdörzsölte a homlokát, mert már alig 
bírt összpontosítani az émelygéstől. Az asztalon heverő, 
megsárgult papírlapok egyre jobban elhomályosultak a 
szeme előtt, miközben a hullámzás miatt már nemcsak a 
gyomra kínozta, hanem a feje is iszonyatosan hasogatni 
kezdett. Úgy gondolta, a friss, hűvös levegőtől biztosan 
új erőre kapna. Habár tudta, hogy megbízója jobb szereti, 
ha esténként lenn marad a kabinjában és a kutatással fog-
lalkozik, úgy vélte, ez egyszer kivételt tehet, hiszen bizo-
nyára Caufield is szívesebben látja egészségesnek.

Ahogy felállt, nyögött egyet, mert a következő hullám-
nál szinte a torkáig emelkedett a gyomra. Szinte érezte, 
mint zöldül el az arca. Kitámolygott a kabinból, és köz-
ben azon tanakodott, vajon meg tudná-e valaha is szokni a 
tengeri utazást. Azt hitte, egy hét után már eléggé hozzá-
edződött a hajó imbolygásához, de az első komolyabb hul-
lámzás leverte a lábáról.

Talán mégis jobb, hogy nem volt ott a Mayflower fedél-
zetén, amiről annak idején annyit álmodozott. Sohase ért 
volna el Plymouthba.

A mahagóni falburkolatnak támaszkodva végigbotor-
kált a folyosón a fedélzetre vezető lépcsőhöz.

Caufield kabinjának ajtaja tárva-nyitva állt. Maxnek 
eszébe sem jutott volna hallgatózni, de egyet-kettőt szusz-
szannia kellett, hogy egy kicsit megnyugodjon a gyomra. 
Véletlenül megütötte a fülét, amint munkaadója a kapitány-
nyal beszélgetett. Hamarosan ráeszmélt, hogy azok ketten 
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nem éppen az időjárásról társalognak, és nem is az útirányt 
tervezgetik.

– Nem áll szándékomban lemondani arról a nyakékről 
– jelentette ki türelmetlenül Caufield –, túl sok vesződsé-
gembe került már, nem is beszélve a költségekről…

– Nem bírom megérteni, miért kellett Quartermaint is 
bevonnod – szólalt meg most hasonlóan ideges hangon a 
kapitány. – Ha rájön, miért van szükséged valójában azokra 
a papírokra, és honnan szerezted őket, még bajt hozhat ránk.

– Nem fog rájönni. A professzornak azt mondtam, hogy 
ezek az én régi családi irataim. És be is éri ennyivel, mert 
elég gazdagnak meg különcnek tart ahhoz, hogy kutatáso-
kat végeztessek a családom történetének feltárására.

– Mi lesz, ha meghall valamit…
– Meghall? – kacagott fel Caufield. – Annyira a múlt-

ban él, hogy még a saját nevét se hallaná meg! Mégis 
mit gondolsz, miért épp őt választottam? Mindig alapos 
munkát végzek, Hawkins, és ezt a Quartermaint is jól 
körbeszaglásztam, mielőtt rá esett volna a választásom. 
Egye  temi őskövület, akinek csak arra jó az agya, hogy a 
múltban kutakodjon, minden máshoz tisztára süket. A je-
len dolgairól, például a Calhoun-smaragdokról vagy a fegy-
veres rablásról halvány lila fogalma sincs.

Eközben Max mozdulatlanul fülelt a folyosón. Fegy ve
res rablás. Ez a két szó visszhangzott a fejében.

– Akkor is jobban tennénk, ha előbb New Yorkba men-
nénk – vitatkozott Hawkins. – Már mindent elrendeztem a 
wallingfordi melóval kapcsolatban. Az öreg nő gyémánt-
jai egy héten belül a mieink lehetnének.

– A gyémántok várhatnak – erősödött fel Caufield 
hangja –, a smaragdokat akarom, méghozzá minél előbb. 
Húsz éve vagyok a tolvajszakmában, Hawkins, és tudom, 
hogy ilyen esély az életben csak egyszer adódik.

– De a gyémántok…
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– Azok csak kövek! – vágott közbe Caufield, és a hangja 
megszállottan csengett. – A smaragd nyakék, az legenda. 
Megszerzem, bármibe kerül is!

Max dermedten állt odakint. A hasogató gyomorfájás 
az izgalom hatására egy csapásra elmúlt. Nem nagyon 
értette, miről tárgyalnak azok ketten, de annyit minden-
esetre kivett a beszédükből, hogy egy tolvaj bérelte fel, és 
holmi régi családi események kutatásánál sokkal többről 
van szó.

Caufield megszállottsága és Hawkins erőszakossága 
megrémítette. Mert a megszállottság a történelem során 
még soha nem vezetett jóra, és ő csak egyetlen fegyvert 
szegezhetett szembe vele: a tudását.

Valahogy le kell jutnia a hajóról, és elvinnie a papíro-
kat a rendőrségre. Persze nem sok értelmeset mondhatott 
volna a rendőröknek. Már épp készült visszaindulni a ka-
binjába, hogy megpróbálja rendbe szedni a gondolatait, 
amikor egy hirtelen jött nagy erejű hullám megbillentette 
a jachtot, és Max egyenesen bezuhant Caufield kabinjába.

– Nahát, Mr. Quartermain – szólalt meg hidegvérrel 
Caufield –, úgy tűnik, maga rossz időben rossz helyre ke-
rült.

Max magában az ingatag hajót átkozta, és az ajtófélfába 
kapaszkodva próbált feltápászkodni.

– Csak egy kis… friss levegőt akartam… – nyögte.
– Minden átkozott szót hallott! – sziszegte a kapitány.
– Tisztában vagyok vele, Hawkins. A mi professzorunk 

nem túl ügyesen leplezi a gondolatait. Nos tehát – folytatta 
Caufield, miközben kihúzott egy fiókot –, attól tartok, ez 
némileg megváltoztatja az eredeti tervünket. Sajnos, amíg 
Bar Harborban tartózkodunk, nem hagyhatja el a hajót, 
kedves doktorom. – Krómozott revolvert vett elő. – Ez 
ugyan kisebb kényelmetlenséget fog jelenteni, de biz-
tos vagyok benne, hogy a szobájában mindent megtalál, 
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amire a kutatásaihoz szüksége lehet. Hawkins, vidd vissza 
a kabinjába, és zárd be!

Ekkor mennydörgés robaja rázta meg a hajót. Ennyi épp 
elég volt Maxnek, hogy talpra tudjon állni. Ahogy a jacht 
megingott, kiugrott a folyosóra, és ösztönösen a fedélzet 
felé vette az irányt. A korlátba kapaszkodva feltántorgott 
a lépcsőn. Amikor kiért a fedélzetre, üldözői ordításának 
zaját elnyomta a mennydörgés meg a viharos szél süvítése.

Miközben kétségbeesetten keresett valami menekülési 
útvonalat, az arcába csapódó sós víz egy pillanatra elva-
kította. Ekkor villám hasított át a sötét égen, s fényénél 
Max megpillantotta a háborgó tengert, a rideg kősziklá-
kat, a szárazföld homályba vesző körvonalait. A követ-
kező hullámlökés majdnem felborította, csak a szerencsé-
jének és küzdeni akarásának köszönhetően maradt talpon. 
Menekülési ösztönére hallgatva nekiiramodott a vizes, si-
kamlós hajópadlón. A következő villám fényénél megpil-
lantotta Caufieldot. A férfi hadonászott és kiáltozott, Max 
azonban továbbfutott a csúszós fedélzeten.

Megpróbálta összeszedni a gondolatait, de állandóan 
olyan emlékképek villantak az agyába, amelyektől telje-
sen összezavarodott. A vihar, a hánykódó hajó, a csillogó 
fegyver mintha egy rémálom része lenne. Tör té ne lem pro-
fesszor ként szinte kizárólag csak a tudománynak élt, és 
még azt is ritkán sikerült észben tartania, ebédelt-e már, 
vagy elhozta-e a ruháit a tisztítóból. Unalmas egyetemi 
mindennapjaiba nem igazán illett bele, hogy felfegyver-
zett rablók üldözzék egy jachton az Atlanti-óceán köze-
pén.

– Doktor!
Max olyan közelről hallotta hajdani megbízóját, hogy 

gépiesen megfordult. Az arcától kevesebb mint egymé-
ternyire meredő pisztolycső arra emlékeztette, hogy a 
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rémálmok néha valóra válhatnak. Hátrálni kezdett, amíg 
neki nem ütközött a hajókorlátnak. Nem volt menekvés.

– Elhiszem, hogy nem örül neki – jegyezte meg Caufield 
hátborzongató hangon –, de jobban tenné, ha visszafáradna 
a kabinjába. – A villámlás különös nyomatékot adott sza-
vainak. – A vihar már nem tart sokáig, de rendkívül heve-
sen tombol. Ugye, nem szeretne véletlenül a vízbe esni?

– Maga tolvaj!
– Az vagyok – válaszolta Caufield dermesztő mosoly-

lyal. Szemmel láthatóan élvezte a helyzetet: a szelet, az 
elektromossággal teli levegőt és persze a sarokba szorított 
áldozat látványát. – Most legalább nyíltan megmondha-
tom, mit kell keresnie azok között a papírok között, így bi-
zonyára sokkal gyorsabban fogunk haladni. Ugyan, dok-
tor, használja azt a híres agyát!

Max a szeme sarkából észrevette Hawkinst, aki az el-
lenkező irányból közeledett felé. A kapitány olyan bizto-
san lépdelt az imbolygó hajópadlón, mint havasi kecske a 
kitaposott ösvényen. Egy pillanat, és bekerítették volna. 
Jól tudta, ha ez megtörténik, soha többé nem látja viszont 
az egyetemet.

Életösztöne hirtelen sugallatára átlendült a korláton. 
Még hallotta a dörrenést, érezte, hogy valami végigperzseli 
a halántékát, azután alámerült a sötét, háborgó habokban.

Lilah eközben a kanyargós úton egészen a sziklaszirt tö-
véig hajtott. A szél egyre erősebben süvített, és belekapott 
a hajába, ahogy kiszállt az autóból. Nem igazán értette, mi 
vette rá arra, hogy elmerészkedjen idáig, és egy szál magá-
ban megálljon ezen a sziklás, keskeny partszakaszon far-
kasszemet nézni a viharral.

Szétáradt benne az életkedv, végigfutott az ereiben, 
egészen a szívéig. Ahogy felnevetett, a szél felkapta a 
hangját, és végigszáguldott vele a parti sziklák mentén. 


