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Elıszó

London, 1814 márciusa

A lány csókjából áradó szenvedély váratlanul érte. Ám Christopher,
Thorne vikomtja sem sokat teketóriázott, hevesen viszonozta a
csókot, miközben szeretıje szorosan csüggött rajta, ujjaival érzékien
borzolgatta a haját, szájával szinte felfalta ıt.
Alig pár perce bocsátotta be a férfit egy szolga az elegáns, St.
John’s Wood-i házba, és vezette fel a szalonba, melyet Thorne
nemrégiben újíttatott fel Rosamond kedvéért, nem kis költséggel.
Ám még a kabátját is alig tudta levenni, a lány máris türelmetlenül
rávetette magát.
– Végre! – sóhajtotta, és ajkát forrón Thorne-éhoz nyomta.
Christopher nem igazán értette a nı hirtelen támadt gerjedelmét.
Csókja mohó és türelmetlen volt, ellenállhatatlan, szinte
kétségbeesett vágyakozás érzıdött belıle. Thorne óriási rutinnal
rendelkezett, hogyan kell felajzani egy nıt, de most még semmit sem
tett, amivel ilyen hihetetlenül heves reakciót válthatott volna ki.
Csupán Rosamond buja kebleit vette a tenyerébe, hogy elıcsalogassa
a lányból a gyönyör kis sóhajait.
Óvatosan lefejtette a lány ölelı karjait, majd elhúzódott tıle, és az
arcát fürkészte. Rosamond két hónapja volt a szeretıje. Feltőnı
szépség, áttetszı bırével, nagy kék szemével és apró, de szemet

gyönyörködtetıen formás termetével. Szıke fürtjei, melyek jóval
világosabbak voltak Thorne homokszínő hajánál, érzéki kuszaságban
terültek szét a vállán, mintha most kelt volna fel az ágyból és a lehetı
leghamarabb vissza is akarna bújni, maga mellé csábítva Thorne-t.
Rakoncátlan tincsei és átlátszó köntöse – mely a derekáig nyitva volt,
hogy felfedje érett, rózsaszín bimbójú kebleit – bármely forróvérő
férfit felajzottak volna.
– Olthatatlan szenvedélyed hízelgı, drágám – jegyezte meg
Thorne – de minek ez a nagy sietség? Elıttünk áll az egész éjszaka.
– Tudom, de nem akarok egyetlen pillanatot sem elvesztegetni
belıle. Jöjjön, uram, kérem…
Rosamond hirtelen megragadta a férfi kezét, és a szomszédos;
parfümtıl illatos hálószobába vezette ıt. A gyertyafény arany
ragyogással vonta be a helyiséget, tőz lobogott a kandallóban,
megvilágítva a hatalmas ágy halvány selyemtakaróit.
Thorne hagyta, hogy Rosamond az ágyhoz vezesse és hátradöntse,
így félig ülı helyzetbıl figyelhette szeretıjét. A lány ekkor egy
kecses vállrándítással lecsúsztatta magáról a köntösét, mely formás
csípıjét végigsimítva a szınyegre hullott, és kívánatos teste teljes
meztelenségében feltárult: Thorne forró tekintete elıtt.
A férfi érezte, hogy ágyéka lüktetni kezd.
Amikor Rosamond letérdelt elé, Thorne felfogta, a lány nem várja
meg, hogy levetkızzön, most rögtön a kedvére akar tenni, Nem
ellenkezett, hagyta, hogy Rosamond vegye át az irányítást, figyelte,
ahogy Rosamond szétnyitja a szatén térdnadrág sliccét, majd az
alsónadrágjáét is, hogy merev erekciója kibukkanjon.
A forró ujjak a lüktetı falloszra kulcsolódtak; Thorne testének
minden izma megfeszült. Majd a lány megszorította a duzzadt
herezacskókat, nyelvével körbejárta a fényes makkot, mellyel
kellemes borzongást váltott ki a férfiból.
Thorne keze a szıke hajban bóklászott, behunyta a szemét a
testében éledı gyönyörtıl. A lány a szájába vette ágaskodó
hímtagját, felhevülten szopogatta, nyalogatta. Egy nyögést elfojtva

Christopher átadta magát a nı szakértı kényeztetésének és az ebbıl
fakadó élvezetnek.
Csak néhány perc múlva ébredt rá, hogy Rosamond torkából nem
nyögések, hanem halk zokogás tört elı,
A lány sírt – és nem a szenvedély ríkatta meg.
Thorne zavartan nyitotta ki a szemét, és lenézett a széttárt combjai
között térdelı szépségre. Szeretkezési technikája gyakorta fakasztotta
zokogásra a nıket, az eksztázis hevében, de most nyilvánvalóan
egészen másról volt szó.
Elkapta Rosamond csuklóját, hogy leállítsa ıt, majd talpra
segítette. A lány sápadt arcát könnyek áztatták, hatalmas kék
szemébıl szomorúság sütött.
– Mondd, mi a baj, édesem? – kérdezte gyengéden.
– Bocsásson meg, uram, túlságosan zaklatott vagyok. – kezével
megdörzsölte könnyes szemét. – Megríkatott a gondolat, hogy soha
többé nem csókolózhatok, nem szeretkezhetek önnel.
– Tessék? – mormolta Thorne, mint aki nem biztos benne, hogy
jól hallotta.
– Ez lesz az utolsó együtt töltött éjszakánk – szipogta a lány
bánatosan.
Thorne gerjedelme kezdett lelohadni.
– Könyörgöm, mondd el, mibıl gondolod?
– Az apja azt mondja, ön nemsokára megnısül.
Illusztris apjának felemlítése határozottan lehőtötte Thorne
szenvedélyét.
Redcliffe hercege már régen próbálja irányítani Christopher életét,
és az utóbbi években eltökélte, hogy mindenképpen megházasítja.
Apja machinációinak kivédése szinte egyfajta játszmává vált a
számára
– Maga soha nem említette, hogy házasodni készül – csücsörített
Rosamond.
Thorne érezte, hogy erekciója már a múlté.

– Talán azért nem – engedte el a lány csuklóját –, mivel nem áll
szándékomban a házasság igájába hajtani a fejemet.
– Az apja nem ezt állítja.
– Ebben biztos vagyok – mondta a férfi szárazon, s nem tudta,
mulasson vagy dühöngjön apja mesterkedésein.
– Én teljesen megértem – jelentette ki Rosamond. – Maga a
herceg egyetlen fia és örököse, és Redcliffe minden vágya, hogy ön
végre megállapodjon egy rangban magához illı feleség mellett és
egy fiút nemzzen, aki tovább viszi a címet. Sıt, a herceg kellıen
elıkelı arát óhajt önnek, és a jómódú fiatal hölgy, akit kiszemelt,
igen rossz néven veszi, hogy ön szeretıket tart. Legalábbis
ıkegyelmessége ezt mondta nekem.
– Biztosíthatlak – mondta határozott hangon Thorne –, hogy soha
nem fogom az apám által választott nıt az oltárhoz vezetni.
– Ettıl függetlenül, mégis csak búcsút kell vennünk egymástól…
– telt meg ismét könnyekkel a lány szeme. – Elfogadtam az apja által
szabott feltételeket.
– Miféle feltételeket?
– Redcliffe felajánlotta a támogatását – vallotta be Rosamond. –
Megígérte, elintézi, hogy fıszerepet kapjak az Operában, ha
megszakítom önnel a kapcsolatot.
– Az apám megvesztegetett? – szökött az égbe Thorne
szemöldöke, miközben egyszerre volt kedve nevetni és átkozódni.
Az apja korábban soha nem merészkedett odáig, hogy ilyen nyíltan
beleavatkozzon a szerelmi ügyeibe. Ez viszont ördögi húzás volt
tıle: megvesztegette a szeretıjét, hogy elhagyja ıt, s így elháruljon
az akadály egy jómódú, jól nevelt jelölttel kötendı házassága elıl.
Thorne elfojtott egy káromkodást, és megfogadta, hogy néhány
keresetlen szóval elmondja véleményét az apjának, amikor
legközelebb találkoznak.
– Pontosabban szólva, ez nem is megvesztegetés – helyesbített
Rosamond. – És sokkal inkább az ön javát szolgálja, mint az
enyémet.

– Kímélj meg az irántam való aggodalmaidtól, drágám – vetette
oda egykedvően Thorne.
A lány beharapta ajkát. Nyilvánvalóan érezte, mennyire üresen
cseng az érvelése.
– Igazán borzasztóan fog hiányozni nekem, uram. Nincs még egy
ilyen varázslatos szeretı, mint ön.
– Megtisztelı, hogy így véled.
Rosamond felnézett rá szénfekete szempilláin át.
– Nagyon haragszik rám?
Thorne begombolta a sliccét, miközben azon morfondírozott, mit
is érez most. Büszkesége csorbát szenvedett, hogy a szeretıje az
operakarriert választotta helyette.
És természetesen nagyon rosszul érintette, hogy mindez az apja
mőve volt. İ maga többet tudott volna ajánlani megvesztegetésként
Rosamondnak, ez kétségtelen, de nem vágyott olyan szeretıre,
akinek a lojalitása ilyen könnyen megvásárolható.
Szája cinikus mosolyra húzódott. Rosamond figyelemfelkeltı
bájait mindig is az értük legtöbbet ajánló nyerhette el. Apja most
megnyerte játszmájuknak ezt a fordulóját, gondolta Thorne, és
önkéntelenül is fanyar fintorba görbült a szája. Természetesen
sajnálja, hogy elveszti Rosamondot, mivel szerelmi praktikáival még
az ı különleges ízlését is maradéktalanul ki tudta elégítem. De el
fogja viselni a csalódást.
Kierıszakolt egy mosolyt, és gyengéden végigsimított
hüvelykujjával a lány ajkán.
– Nem, egyáltalán nem haragszom rád, drágám. A szívem vérzik,
természetesen, de megértem, miért részesíted elınyben a karrieredet
velem szemben.
– Visszaadom az ékszereket és a hintót, ha kívánja, hiszen csak
alig két hónapja…
– Megtarthatod ıket.

– 0, uram, ön fantasztikusan nagylelkő! – Megpróbálta újra
megcsókolni Thorne-t, de az megragadta a lány vállát és eltartotta
magától.
– Megígérem, hogy kiürítem ezt a házat a jövı héten – ajánlotta
fel Rosamond önzetlenül.
– Nem sürgıs. Pillanatnyilag nincs ifjabb jelöltem, aki a helyedre
lépne.
– De mindenképpen közelebb kell majd költöznöm az Operához.
– Micsoda figyelmetlenség volt részemrıl, hogy nem vettem jó
elıre tekintetbe az igényeidet – jegyezte meg gúnyosan Thorne.
– Köszönöm, hogy ennyire megértı, uram… De kérem, maradjon
itt éjszakára. Azt akartam, hogy ez az alkalom sokáig emlékezetes
maradjon az ön számára.
Thorne vonakodva rápillantott a lány buja, meztelen testére, majd
megrázta a fejét.
– Nem maradok, édesem.
Rosamond ismét megölelte, és egy utolsó, forró csókot nyomott az
ajkára, míg a férfi gyengéden lefejtette magáról a kezét.
Elindult kifelé, felkapta kabátját – magára hagyva az újra
felzokogó Rosamondot –, és a hátsó ajtón át távozott, majd a ház
mögötti istállók felé vette az irányt.
Miután úgy tervezte, hogy itt tölti az estét, a lovait már bekötötték
az istállóba. Kocsisát egy izgalmas dámajáték mellıl szólította el,
hogy készítse elı a hintóját. Míg a hővös éjszakában várakozott,
lábaival topogott, hogy ne fázzon. Életében nem volt még része ilyen
hideg kora tavaszban, és egyszerre ellenállhatatlan vágy fogta el
Cyrene arany melegsége után – ez a kis földközi-tengeri sziget volt a
kedvenc helye, ahol minden évben jó néhány hónapot töltött. Állandó
lakhelyéül is ezt választotta volna, ha számos missziója nem
követelte volna meg, hogy idınként Angliában tartózkodjék.
Fonák helyzet, de apjának köszönhette sorsa ilyetén változását.
Évekkel ezelıtt kicsapongó életmódjával annyira feldühítette
tiszteletre méltó ısét, hogy a herceg számőzte ıt Cyrene szigetére,

ahol esélyt kapott rá, hogy megjavuljon. Csatlakozott a védelmezık
titkos társaságához, a Kard İrzıihez, akiknek székhelye a szigeten
volt. A rendet több száz évvel azelıtt alapították azzal a céllal, hogy
megszüntessék az igazságtalanságot és a zsarnokságot egész
Európában. Tagjai felesküdtek, hogy fenntartják az ısi eszméket,
melyek mellett egy legendás vezéralak szállt síkra egykor.
Thorne szenvedélyesen ragaszkodott a szigethez, és nyughatatlan,
a veszélyekkel dacoló természete kifejezett elınynek bizonyult új
hivatásában, így rendkívül eredményes İrzı vált belıle. Azonban
továbbra is hadilábon állt hercegi apjával – annak ellenére, hogy
nagy szeretettel viseltettek egymás iránt –, mivel még mindig nem
volt hajlandó felhagyni zabolátlan viselkedésével.
Miközben figyelte, ahogy kocsisa felszerszámozza a lovakat,
gondolatban visszaidézte az apjával legutóbb – az elızı hónapban –
folytatott beszélgetésüket, amikor a herceg megfeddte ıt, amiért
párbajozott.
– Az ördögbe, fiam, te vagy a londoni társaság istencsapása az
élvhajhász cimboráiddal együtt! Egyszer alaposan kihozol a
sodromból!
– Azt hiszem, ez már megtörtént – válaszolta lazán Thorne, de a
rend tagjaként nem mondhatta el, hogy a párbaj a jelenlegi titkos
megbízatásának elıre megtervezett lépése volt.
Apja a francia forradalom óta tudott a titkos rend létezésérıl,
mivel az İrzık számos nemesi rokonát mentették meg Madame
Guillotine karmai közül. Redcliffe azóta is támogatja anyagilag a
szervezetet, bár nem rendelkezik tényleges információkkal a rendet
illetıen.
A herceg haragjában összeszőkült tekintettel méregette a fiát.
– Látom, addig nem nyugszol, míg a sírba nem kergetsz.
Apja igencsak eltúlozta a dolgokat, s ezt Thorne is jól tudta.
A pletykák szerint Redcliffe fiatalkorában pontosan ugyanilyen
zabolátlan természető volt. Apa és fia mindenki szerint rendkívül
hasonlított egymásra, megjelenésükben és személyiségükben

egyaránt – magas termet, homokszıke haj, cizellált arcvonások,
szögletes áll jellemezte ıket, és valamiféle természetes, huncut báj,
mely már születésük óta sajátjuk volt. De a politikában betöltött
hivatása során Redcliffe megszelídült, és amióta jó néhány éve a
Kabinet tagja lett, makacsul eltökélte, hogy megházasítja a fiát.
– Nem, uram – cáfolta meg azonnal ıszintén az apja állítását
Thorne. – Rendkívül sajnálnám, ha elveszteném önt.
– Akkor higgadj le, Christopher. Már réges-régen eljött az ideje,
hogy megnısülj.
Az emlékek hatására Thorne megcsóválta a fejét. Szenvedélyes,
forróvérő
férfiként
az
eddig
a
figyelmébe
ajánlott
menyasszonyjelölteket túl szelídnek tartotta magához.
A barátai szerint kötélbıl voltak az idegei, de ez nem fedte a
valóságot. Egyszerően szerette a veszély borzongató érzését. A
kihívások és kockázatok, melyekkel titkos hivatása során szembesült,
lételemévé váltak, gyors észjárásának és ügyes fortélyainak
fitogtatása egy arra méltó ellenféllel szemben pedig még a testi
gyönyöröknél is nagyobb izgalmat nyújtott számára. Élvezte a
vadászatot, ha nem ı volt a préda… és ez igaz volt a házasságszerzı
játszmákra is. Még jóval a férfikor elérése elıtt szép arca, tekintélyes
vagyona és címe miatt egyre üldözték a frivol, fiatal elsıbálozók, s a
csinos, kapzsi özvegyasszonyok is égtek a vágytól, hogy a hálójukba
kerítsék. Úgy nıtt fel, hogy az évek során alaposan kitanulta, hogyan
kerülje el csapdáikat, bár ahhoz jóval több fineszre volt szüksége,
hogy apja tervei elıl kitérjen.
Thorne óriási hálával tartozott néhai édesanyjának. A hercegnı
ráhagyta tekintélyes vagyonát, így Christopher nem kényszerült arra,
hogy hercegi apja fennhatósága alatt maradjon.
Nem volt ínyére egy olyan házasság, mint amilyenben a szülei
éltek – pusztán társadalmi és politikai érdekbıl keltek egybe –, mivel
abszolút unalmasnak találta. Ha egyszer mégis megnısül, holtbiztos,
hogy nem egy finomkodó kisasszony lesz a felesége, akit apja választ

ki a számára, hanem egy bátor és szenvedélyes nı, aki méltó társa
egy İrzınek.
Egy nı, aki be tudja bizonyítani, hogy illik hozzá.
Soha nem éri be kevesebbel.
Nem fog gyámoltalanul behódolni, pusztán hogy kielégítse
Redcliffe hercegének politikai ambícióit. Érthetı, hogy az apja azon
aggódik, Thorne korábban meghal, mintsem hogy örököst nemzzen a
hercegségnek. Ám ı úgy gondolja, aligha lenne fair tıle, ha megkéri
a kezét egy gyanútlan úri hölgynek, mivel bármikor elıfordulhat,
hogy valamelyik missziójából nem tér haza élve. Egy napon, a távoli
jövıben, valóban kötelessége lesz örököst nemzeni, aki továbbviszi a
hercegi címet. De ı maga fogja eldönteni, mikor jön el ez a nap. És
azt is, ki lesz a felesége.
Addig pedig maximálisan ki akarja élvezni agglegényéletét
„élvhajhász cimboráival”, és továbbra is részt akar venni a gyakran
életveszélyes küldetésekben az İrzıkkel.
Amikor idáig jutott elmélkedésében, az inasa kitárta elıtte hintója
ajtaját.
– Haza, uram? – kérdezte a kocsisa.
A kérdés eszébe juttatta, hogy éppen most utasította el a szeretıje.
Ez egészen új volt számára. Általában minden nıt megkapott, akit
akart.
– Nem, nem haza megyünk. Vigyen Madame Venus klubjába.
Bemászott a kocsiba, s hátradılt a bársony párnákon. Venus
klubja a Mount Streeten részben játékbarlang, részben pedig elıkelı
bordélyház volt. Ha úri kedve úgy tartotta, ott mindig talált
megfelelı nıi társaságot vagy nagy tétekre menı játszmákat,
hazárdjátékokat kiváló társak között. Számos barátja rendszeresen
látogatta Venus mőintézményét, mindannyian anyagilag jól
eleresztett fenegyerekek, ahogyan az apja nevezné ıket.
Az egyik legjobb barátja, Nathaniel Lunsford, egyben İrzıtársa is
volt. Thorne emlékezett rá, hogy Nathaniel ma este Venus klubjába
szándékozott menni. Christopher azt mondta, nem tart vele, mivel

arra számított, hogy az egész éjszakát gyönyörő – immár csupán
egykori szeretıje karjaiban tölti majd.
Az emlék hatására megrándult az arca. Elhelyezkedett a fél óráig
tartó kocsikázáshoz, és csupán arra koncentrált, hogy lehőtse
ágyékának égı fájdalmát, melyet a szépséges Rosamond készakarva
idézett elı, vigye el az ördög.
Mire a kocsija megállt, Thorne teljesen visszanyerte önuralmát.
Halvány fények világítottak a nagy ház ablakaiból, amikor kiszállt a
hintóból. Hallotta a szórakozó vendégek kedélyes csevegését, amint
beengedte a kapun egy behemót inas. Venus éjszakai összejövetelei
kiváló borokról, izgató szerencsejátékokról és kellemesen ingerlı
szexuális kényeztetésekrıl voltak híresek, de a madám zord
izomembereket is alkalmazott, hogy fenntartsák a rendet, ha
valamelyik vendég túlságosan lerészegedne vagy megszegné a
szabályokat.
A nagy, elegáns nappali szalon volt a klubélet központja. Az egyik
sarkát egy alacsony színpad foglalta el, ahol erotikus mősorokat
tartottak és egy zenekar játszott halkan a táncot kedvelık számára. A
helyiség többi részében heverık és kártyaasztalok álltak. Ezen kívül
– mint azt Thorne is jól tudta – számos kisebb szalon is volt
ugyanezen a szinten a komoly szerencsejátékosoknak fenntartva, a
felsı szinten pedig privát hálószobák, ahol a vendégek
visszavonulhattak kiválasztott partnerükkel – vagy, nemritkán,
partnereikkel.
Most, ahogy minden más ilyen estélyen is, egy tucat fiatal,
fedetlen keblő szépség körözött a szalonban, ajkuk és mellbimbóik
provokatívan hívogatva; frissítıket és saját magukat kínálgatták a
jelenlévı uraknak.
Thorne elfogadott egy brandyt, de visszautasította a szexuális
szolgáltatást. Egy pillanatra megállt és szemügyre vette a társaságot.
Nathanielt nem látta, ahogyan a klub madámját, a szépséges,
lángvörös hajú Venust sem.

Hallotta, hogy valaki a nevén szólítja. Az egyik kártyaasztal felé
tartott.
– Hé! Húsz guinea-vel tartozol, Hastings! – kürtölte világgá egy
ott ülı úriember. – Megmondtam, hogy Thorne fel fog bukkanni!
– Drága barátom, Boothe – húzta a szót Lord Hastings. – Csupán
abban fogadtunk, hogy Thorne gyızelmet arat-e illusztris atyja felett.
Na, ki vele, Rosamond valóban megvonta tıled a bájait?
Rosamond gyakorlatilag éppen az ellenkezıjét tette ma este, de
Thorne nem szándékozott vitatkozni. Inkább önsajnáló vigyort
villantott rájuk, elismerve vereségét.
– Hervasztó dolog, nem igaz?
– És te nem igyekeztél jobb belátásra bírni a nıcskét?
Nyilvánvalóan már híre ment, hogy apja ismét megpróbálta
megkötni a kezét. Nem elég, hogy a herceg megvesztegette Thorne
szeretıjét, városszerte el is híresztelte a történetet – és a barátai
ugratták érte.
– Á, nem – felelte. – Nagy erıfeszítésembe került volna.
Odahúzott egy széket és leült közéjük az asztalhoz, bár nem sok
kedve volt most kártyázni. A következı körben igyekezett
érdeklıdést színlelni a játék iránt, miközben barátai egyfolytában
róla beszélgettek.
– İkegyelmessége végül úgysem nyer. Thorne olyan ügyesen
csusszan ki a házassági csapdákból, mint hálóból az angolna.
– Életemben nem ismertem olyan úriembert, akit ennyire
bosszantott volna, hogy házasságra kényszerítik, Thorne. Pedig a
házasélet egyáltalán nem olyan rossz.
– Jobb lenne, ha méltósággal megadnád magad. Redcliffe-nek
elég mély a zsebe ahhoz, hogy az összes számba jöhetı szeretıdet
kivásárolja, mostantól az örökkévalóságig.
– Tudod mit, öreg cimbora? Keress menedéket a szigeteden. Húzd
keresztül atyád átkozott számításait. Ott nem avatkozhat az életedbe.

Egy pillanattal késıbb könnyő érintést érzett a vállán. Felnézett és
a feltőnıen szép Madame Venust látta meg, aki együttérzı mosollyal
tekintett rá.
A füléhez hajolt és csábos hangján, mellyel csodálói egész seregét
bővölte el, ezt mondta:
– Milyen fárasztó lehet ıkegyelmességének, hogy mindenáron
meg akarja önt házasítani. Tudhatná, ön nem az a típus, akit vonzana
a házasság rabigája.
– Valóban – ismerte el Thorne, bár észrevette, hogy a nı sértett
hiúságát igyekszik ápolgatni. Ám mindez csupán egy olyan asszony
stratégiája volt, aki pontosan tudja, mit kell tennie, hogy a férfiak
úgy táncoljanak, ahogyan ı fütyül.
Venus gyengéden végighúzta az ujját a férfi állán, hogy
felizgassa, hangja pedig suttogássá halkult.
– Tökéletes vigaszt tudok nyújtani önnek, uram. Érzéki élményt,
mely garantáltan elfeledteti önnel Rosamond Dixont.
Testének spontán reagálását érezve Thorne egyáltalán nem
csodálkozott, hogyan ért el ekkora sikert Venus a klubjával. Itt a férfi
királynak és egyszersmind lihegı rabszolgának is érezhette magát,
tetszése szerint.
Feltételezte, hogy a nı egy vagy több örömlányát kínálja fel neki,
mivel Venus csak ritkán foglalkozott maga a vendégeivel. Ám ezek a
szépségek kellıen tehetségesek ahhoz, hogy ágyéka fájdalmát
enyhítsék, míg nem köt ki egy másik szeretı mellett, gondolta
Thorne.
– Hagyom magam rábeszélni, szépséges Venusom…
Ám ekkor izgatott lárma vegyült a helyiség kedélyes nyüzsgésébe,
és Thorne hallotta, hogy valaki a nevét kiáltja.
– Thorne! Itt vagy? Thorne!
Megfordult, és meglátott egy fiatalembert, aki épp igyekezett
átverekedni magát a tömegen. Ahogy közelebb ért, felismerte
Laurence Carstairst, az egyik régi ismerısét. Laurence mindig
gondosan ügyelt rá, hogy öltözéke divatos és elegáns legyen, most

viszont nyakkendıje félrecsúszott, ı pedig hangosan zihált, mintha
idáig futott volna.
– Thorne, gyere azonnal! – Carstairs szemében szomorúság
tükrözıdött. – Nathaniel… İ… Meg…
– Várj, míg lélegzethez jutsz, ember, és mondd el, mi történt. Mi
van Nathaniellel?
– İ… irgalmas Isten… Nate meghalt.
Thorne nem fogta fel azonnal, csak bámult a fiatalemberre. Érezte
azonban, hogy Venus ujjai a vállára kulcsolódnak, és ahogy
felpillantott rá, látta, hogy a nı arca elsápadt.
Ez valami tévedés, gondolta szédülten. Az nem lehet, hogy a
barátomat megölték.
– Meghalt? – ismételte rekedten, és ı maga sem ismert rá saját
hangjára.
– Megkéselték. Egy sikátorban a St. James Streetnél. – Laurence
szavai zokogásba fultak. – Valószínőleg rablás történt. Még mindig
ott fekszik. Már szóltam a rendıröknek… de neked is oda kell
jönnöd.
– Persze – bólintott Thorne, és bizonytalanul felállt.
Hirtelen a fejébe szaladt a vér, és egy pillanatig attól félt,
összeesik. Érezte, ahogy Venus megfogja a könyökét, de fogalma
sem volt, hogy a nı támaszt akart nyújtani neki, vagy ı maga is
megszédült és belé akar kapaszkodni.
Kábultan lerázta magáról Venus kezét és vakon Laurence után
indult kifelé.
A fagyos éjszakai levegı azonnal átjárta finom, elegáns estélyi
kabátját, Thorne mégis alig érezte a hideget, ahogy végigsiettek a
Mayfair felé vezetı ködös utcákon. Pár sarokkal távolabb Laurence a
St. James Streetrıl egy sötét sikátorba fordult be.
Thorne szíve hevesen kalapált. Önkéntelenül is lelassította lépteit.
A sikátor szennyvíztıl és szeméttıl bőzlött, de Christophernek nem
emiatt akadt el a lélegzete.

Egy feltartott olajlámpa pislákoló fényét látta maga elıtt, és jó
néhány bámészkodót, akik egy földön fekvı alakot álltak körül.
Tudata fellázadt, ı mégis kényszerítette magát, hogy közelebb
menjen, aztán megállt a holttest felett. Nem volt nehéz felismernie
barátja arcvonásait.
A sokk hatására Thorne térdre borult.
Nathaniel köpenye nyitva volt, fekete kabátja és brokát mellénye
úgyszintén. Fehér ingmelle vértıl sötétlett.
Thorne remegı ujjakkal érintette meg Nate nyakán az ütıeret.
– A pénztárcája e’tőnt, uram – mondta valaki.
A pulzusa is eltőnt.
– Isten az égben! Nathaniel olyan átkozottul békésnek látszik,
mintha most aludna ki egy egész éjszakán át tartó tivornyát, ami oly
sokszor megesett ifjabb éveikben, amikor együtt tombolták ki
magukat.
Thorne-ba belehasított a fájdalom. Keze ökölbe szorult, torkából
kiáltás szakadt ki. Nathaniel valóban halott.
– Micsinájjunk a holttesttel, uram?
Thorne képtelen volt válaszolni.
Érezte, hogy Laurence mellette térdel, hallotta ziháló hangját.
– Értesítenünk kell a csaladját. Istenem… a húga bele fog halni.
Christopher némán bólintott. Tudta, hogy Nathanielnek csupán két
hozzátartozója van: a húga és egy unokatestvére.
Most azonban képtelen volt a családtagokról elmélkedni, akiket
Nathaniel itt hagyott. Pillanatnyilag nem tudott senki más fájdalmára
gondolni, mivel a saját gyásza is túl súlyos volt ahhoz, hogy
elviselje.
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Azt kívánta, bárcsak lefesthetné ıt. A férfi meztelen teste gyönyörő
volt a türkiz színő tengerrel a háttérben. Diana Sheridan érezte,
ahogy pulzusa meglódul. Megbabonázva bámulta a lélegzetelállító
látványt, ahogy Christopher Thorne kiemelkedett a lágyan habzó
hullámok közül.
A sziklaszirtek alatti, kis napsütötte öböl csak egy volt a sok
közül, mely megbújt a sziget csipkézett, festıi tengerpartja mentén.
A jelenet varázslatos tájképpé változott volna a vásznon, ebben
biztos volt. A pálmákkal pettyezett homokpart aranyló vonala… a
fehér, sziklás hegyfok, mely egészen a végtelen, csillogó tengerig
nyúlt be, vakított a napfényben.
Ám a lány figyelmét leginkább a víztıl fénylı testő Thorne férfias
alakja ragadta meg.
Diana megnyalta kiszáradt ajkát.
Eddig csak egyszer látta Lord Thorne-t, messzirıl, jó néhány
évvel ezelıtt. Már akkor is igen vonzónak találta, ám most még
inkább megbabonázta ıt szoborszépségő alakja. Képtelen volt
másfelé nézni, egyre a férfitestet tanulmányozta, csodálta, mővészi és
nıi szemmel egyaránt.

Még soha nem látott tejesen meztelen férfit, és még nem is festett
aktot. Tanulmányaiban szerepelt az emberi test anatómiája és az
olajfestés technikája, készített reprodukciókat híres mővészek
rajzairól és festményeirıl, foglalkozott az ókori szobrokkal is. De a
vászon élettelen, a szobrok színtelenek és hidegek.
Ezzel a hús-vér férfival ellentétben.
Még a legnagyobb mesterek is kapva kaptak volna egy ennyire
életteli témán.
A lány tehetségéhez nem fért kétség, mégsem volt biztos benne,
hogy élethően le tudná festeni Christopher Thorne-t. Bárcsak meg
tudná ragadni a belıle áradó életerıt, karcsú, hajlékony testében az
izmok játékát és hullámzását, vagy ahogyan a nap ragyogó sugarai
simogatják a bırét, szinte szerelmes érintéssel…
Olyan volt, mint egy pompás hímoroszlán. Hosszú, nedves haja
sötét aranyszínben játszott, erıteljes mellkasán megcsillant a szırzet,
mely egészen az ágyékáig ért le, ahol kiszélesedett. Mozgása is az
oroszlán kecsességét idézte, ahogyan felmászott a keskeny parton és
hasra feküdt a homokra kiterített törülközıjére.
Diana földbe gyökerezett lábbal állt, elbővölte a látvány, a széles
vállak, az erıs hát, a keskeny csípı, a feszes fenék, az atlétatermet…
Szíve túl gyorsan kezdett verni, arca kipirult. Sıt, a combjai közt
egyszer csak meleg szivárgást érzett a férfi puszta látványától.
Ne bolondulj már meg – korholta magát dohogva. Nem
hagyhatod, hogy egy vonzó férfi ilyen hatással legyen rád.
Lehet, hogy a szokatlan klímától lett ilyen melege. Még csak
március közepén jártak, de az aranyló délután melegebb volt, mint
sok nyári nap Angliában. A bizonytalanságát pedig kétségtelenül az
okozza, hogy jó néhány hetet egy hullámzó hajó fedélzetén töltött.
Csupán két órája érkeztek meg Cyrene-re unokatestvérével,
Amyvel, és Diana még nem nyerte vissza teljesen az egyensúlyát.
Nagy távolságot tettek meg, hogy megtalálják Thorne-t.
Londonból indultak, végighajóztak a hideg Atlanti-óceántól az
Appennini-félsziget mentén, majd megkerülték Gibraltárt, és a

Baleár-szigeteken – Ibiza, Mallorca és Menorca – túl végül beértek
Cyrene egyetlen kikötıjébe.
A városi istállóknál béreltek egy kocsit. Diana megérdeklıdte, hol
van Thorne birtoka, majd odavitették magukat a ragyogó villához,
mely a sziget keleti partja mentén terült el. A férfi szolgái azt
mondták, a sziklaszirtek alatti öbölben találhatja meg a házigazdát a
villa háta mögött, ezért aztán Diana magára hagyta Amyt, aki éppen
teázott, és felfedezı útra indult. Amikor meglátta az öbölben úszkáló
férfit, óvatosan leereszkedett a sziklába vájt lépcsın. Ám amikor a
parthoz ért, megdöbbenve vette észre, hogy Thorne meztelen.
Kétségkívül számíthatott efféle botrányos dologra Lord Thornetól. Hiszen errıl az elbővölı, kicsapongó nemesemberrıl
meglehetısen sok információt szerezhetett az évek során, egyrészt az
unokabátyjától, Nathanieltól, másrészt az újságok botrányoldalairól.
És Thorne minden híresztelés szerint igazi lázadó volt: vad,
nyughatatlan, és abszolút eredeti.
Éppen ezért nem számított meglepetésnek, hogy Angliában ı volt
az egyik legfelkapottabb és legelérhetetlenebb férjjelölt, akire sokan
pályáztak. Vikomti címet viselt, és egy hercegség örököse volt. És a
vagyonáról már így is legendákat meséltek, arról nem is szólva, hogy
egyszer majd megörökli apja hatalmas birtokait is.
Most azonban, amikor így látta ıt, mindjárt megértette, miért
tartják Thorne-t a nık ördögének: mert olyan bőnre csábítóan
gyönyörő. Igaz, Diana korábban már beleszeretett egy szép
férfiarcba, és katasztrofális hibát követett el, ami miatt a társaság
kiközösítette.
Az ördög vigye el! Ne hagyd, hogy a látványa megzavarja az
eszedet – szapulta magát Diana.
Igyekezett úrrá lenni érzékein, a sziklaszirt árnyékában maradt, s
azon dilemmázott, vajon tőnjön-e el, vagy fedje fel magát Thorne
elıtt.
Muszáj volt négyszemközt beszélnie vele, a lehetı leghamarabb,
mivel Thorne-t jelölték ki Nathaniel húga, Amy gyámjául. Amy

tizenkilenc évesen örökösnı volt, így számos hozományvadász és
csábító szívtipró célpontjává vált.
Nathaniel végakarata nem lepte meg Dianát, hiszen Thorne volt a
legrégebbi barátja, és nıket ritkán szoktak gyámul kijelölni. Emellett
a társadalom szemében az, hogy Diana egyedülálló, és botrány
feketíti be a múltját, eleve kizáró oknak számított ahhoz, hogy
megfelelı gondviselıje legyen könnyelmő, fiatal unokahúgának.
Ám egy olyan férfi, mint Lord Thorne sem számított megfelelı
gyámnak, még akkor sem, ha megígérte Nathanielnek, hogy gondját
viseli a húgának.
Diana igyekezett védelmezni elkényeztetett, de alapjában véve
szeretetre méltó unokahúgát. Miután a nagybátyja jó néhány éve
eltávozott, ı vette át a lány nevelését, miközben unokabátyja,
Nathaniel volt a lány törvényes gyámja. Az Amy iránt érzett
felelısség legalább annyira a szereteten, mint az erkölcsi
kötelességen vagy a vérségi kapcsolatokon alapult. Diana nagyon
szerette Amyt, mintha a húga, de még inkább, mintha a lánya lett
volna. És most már csak ı volt a lány egyetlen hozzátartozója…
Amy pedig az övé.
Nathaniel sokkoló halálhíre után mindketten mély gyászban
töltötték az elmúlt évet, csendesen éldegéltek vidéken. De ez az
eseménytelen élet fogékonnyá tette Amyt a férfiak figyelmére és
hízelgésére, és most úgy érezte, halálosan szerelmes egy jóképő
hozományvadászba, aki a karácsonyi ünnepek alatt kezdett járni
utána.
Diana feltett szándéka volt, hogy megvédi a lányt, ne követhessen
el olyan, az életét tönkretevı hibát, mint ı. Meg akarta akadályozni,
hogy Amy az övéhez hasonló fájdalmat éljen át. És ha ehhez az
ördögi Lord Thorne segítsége kell, hát legyen.
Nem riasztotta el az sem, hogy a férfit hírhedt nıfalónak tartják.
Megfogadta, hogy mostantól nem rejtızködik. Nem hajlandó önként
eltemetni magát múltbeli botlása miatt. És a továbbiakban nem fogja
elszenvedni a, társadalom által rá kirótt büntetést.

Teljesen új, független életet akar kezdeni, emlékeztette magát.
Valóban, ez volt az elsı eset, hogy kipróbálta, milyen a valódi
szabadság.
Nem számított rá, hogy valaha is olyan csodálatos szigetre jöhet,
mint Cyrene. Az aranyló napfény, a friss, sós tengeri szél, a lelket
gyönyörködtetı kilátás mind-mind teljesen új volt számára. Az igazat
megvallva, eddig még soha nem járt tengerparton. Mióta hétévesen
árván maradt, élete jelentıs részét nagybátyja derbishire-i birtokán
töltötte.
Diana kihúzta magát. Nem hagyja, hogy bármilyen férfi, legyen az
nıfaló vagy sem, gyönyörő vagy csúf, meztelen vagy jól öltözött,
visszakényszerítse ıt a csigaházába.
Összeszedte bátorságát, mély lélegzetet vett, felemelte
muszlinszoknyája szélét, hogy ne érjen le a nedves homokba, és
elırelépett a napfénybe.
Tudta, hogy valaki figyeli.
Hatodik érzéke figyelmeztette ıt a veszélyre. Thorne lopva a
kupacba rakott ruháira pillantott, hogy meggyızıdjön róla, a tır,
amit mindig magánál tartott, elérhetı távolságra van.
Úgy tett, mintha aludna, csukott szemmel, lustán elnyújtózott,
majd hanyatt fordult, hogy megnézze, ki a betolakodó, aki közeledik
félé.
Az illetı szoknyát viselt.
Mi az ördögöt keres egy nı az ı privát öblében? Ráadásul úri
hölgy, legalábbis a megjelenésébıl ítélve.
Thorne elsı automatikus reakciója a düh volt. Az utolsó elıkelı
hölgy, aki váratlanul meztelenül találta ıt, megpróbálta tırbe csalni
és házasságra kényszeríteni.
Tulajdonképpen ez a siralmas élmény adta meg a végsı lökést
számára, hogy Cyrene-en keressen menedéket az utóbbi két
hónapban. Egy angol vidéki kúriában, egy januári parti során az
egyik rafinált fiatal fruska besurrant a hálószobájába, míg ı aludt, és
a lány rámenıs anyja meztelenül kapta rajta ıket. A mama, sokkot

színlelve, azonnal beszámolt az esetrıl Thorne hercegi apjának, és
követelte, hogy Christopher vegye feleségül a lányt. Redcliffe azt
állította, hogy fia eleget tesz becsületbeli kötelességének, viszont
Thorne, tudván, hogy ártatlan a számító kis hölgy elcsábításában,
nem hagyta, hogy csalárd módon csapdába ejtsék. Amint elvégezte
az akkori megbízatását az İrzıkkel, rögtön elhajózott Cyrene-re.
Mostanra már kellıen elıvigyázatossá vált, félig nyitott szempillái
alól figyelte a betolakodót. A lány pár lépésnyire tıle megállt –
éppen abban a pillanatban, amikor ı hanyatt fordult és úgy bámulta
ıt, mint akit megbabonáztak.
Ha ez a nı is egy istenverte férjvadász, kiteszi a szőrét. Ha viszont
nem…
Nem tagadhatta, hogy az ismeretlen nagyon szép, halvány,
vékonycsontú arcával, tökéletes elefántcsontszín bırével, nıies
formáival. Magas derekú, sötétkék muszlinruhája kiemelte karcsú,
formás alakját, és a férfi ágyékán azonnal látszott is ennek ékes
bizonyítéka.
A nı azonban kissé idısebbnek látszott, mint a szokásos
elsıbálozó lánykák, akik rendszeresen üldözték. A húszas éveinek
közepén járhatott.
Dús, fekete haját egyszerő kontyba tőzve viselte, sötét, vágyakat
ébresztı szeme tágra nyílt és kíváncsian szemlélte ıt.
Thorne szándékosan kinyitotta a szemét és tekintetét a lányéba
fúrta.
A látvány hatására forróság öntötte el – önkéntelen fizikai reakció,
mely édes, bár nemkívánatos sokkhatásként érte.
A lány ugyanilyen édes sokkot élt át, ebben Thorne biztos volt.
Megmerevedett, izgatott és ideges lett, mintha nıi ösztönei teljesen
kiélesedtek volna. Éppen úgy, ahogyan Thorne férfiösztönei hirtelen
és erıteljesen életre keltek.
Zavartan vette észre, hogy fallosza megkeményedik. Nehéz is lett
volna érzéketlennek maradnia, amikor egy gyönyörő fiatal nı ilyen
behatóan tanulmányozza a testét.

Szitkozódott duzzadó erekciója miatt, de felkönyökölt.
– Nem látja, hogy magánterületen jár?
– A szolgái azt mondták, itt találom magát.
A lány halk, rekedtes hangja tovább borzolta Thorne
idegvégzıdéseit.
– Az apám küldte? – rivallt rá Thorne. – Ha igen, akkor mondja
meg neki, hogy nem áll szándékomban nıül venni önt.
– Tessééék? – pislogott a lány.
– Az a fiatal hölgy, aki utoljára meztelenül látott engem, azt
állította, hogy kompromittáltam, és ragaszkodott hozzá, hogy
vegyem feleségül. Ha ez a célja, édesem, rögtön sarkon is fordulhat,
és elhordhatja az irháját.
A lány érzéki szája furcsa mosolyra nyílt.
– Megígérem, uram, hogy tılem biztonságban érezheti magát.
Egyáltalán nem érdekel a házasság.
Ez a kijelentés kissé megnyugtatta Thorne-t, ám mégsem tudott
ellazulni. – Úgy látom, a testem igencsak érdekli.
– Bocsásson meg – pirult el a lány. – Én csupán egy mővész
szemével néztem önt… megpróbáltam elképzelni, hogyan festeném
meg.
Thorne gúnyosan rámosolygott.
– Ez teljesen új taktika, amit még eddig senki sem alkalmazott
nálam.
A lány határozottan felvetette az állát.
– Abszolút komolyan beszélek. Festımővész vagyok.
A férfi egy hosszú pillanatig méregette.
– Ha ez igaz, akkor azt hiszem, igen hízelgınek tarthatom az ön
figyelmét.
– Tényleg igaz. Fantasztikus téma lehetne egy portréhoz.
– Ez minden? Csak egy témának tart? – vonta fel Thorne a
szemöldökét. – És csupán mővészi szemmel tekint rám?
– Sajnálom, hogy csalódást okozok, de a férfiúi anatómiája iránti
érdeklıdésem pusztán mővészi jellegő.

– Milyen lehangoló. Halálosan megsértıdtem.
A lány fanyar mosolya eredeti humorral párosult.
– Azt hittem, örülni fog. Az a hír járja önrıl, hogy egy seregnyi
hölgy epekedik a kegyeiért.
– Egy egész regiment, legalább – borzongott meg Thorne. – És
mindnek a házasság jár a fejében.
– Önnek viszont esze ágában sincs elköteleznie magát – mondta a
lány megértıen, miközben egy lépéssel közelebb ment hozzá. – Nos,
megnyugodhat, uram. Nincs szándékomban senkihez sem férjhez
menni, fıleg nem egy önhöz hasonló, skalpvadász hírében álló
férfihoz.
– Nem vagyok skalpvadász.
– Ha úriember lenne – nézett célzottan a lány Thorne ágyékára –
, betakarná magát.
Miután észrevette, hogy férfiassága teljesen felágaskodott, Thorne
az ingéért nyúlt.
– Bevallom, hogy ha egy gyönyörő nı az ágyékomat bámulja,
izgató hatással van rám.
A lány arcát elöntı pír elbővölte Thorne-t. Tulajdonképpen maga
a nı bővölte el. Merész szavaiból arra következtetett, hogy ez a lány
nem egy szende kisasszony. Még csak nem is hasonlít azokhoz a
szemérmes, üresfejő fiatal ártatlankákhoz, akik gyakorta próbálták
behálózni ıt. Ha mostanáig nem futott el az ijedségtıl, valószínőleg
rendelkezik némi tapasztalattal. Csábító gondolat… Ingét a csípıje
köré tekerte, összekötötte az ingujjakat, majd talpra állt.
– Most már jobb?
– Igen… azt hiszem.
– Tudja, én valóban úriember vagyok, bár apámnak néha kétségei
vannak efelıl. És maga? – Tekintete végigsiklott a lányon. – A
legtöbb hölgy kétszer is meggondolná, lejöjjön-e egy rejtett öbölbe,
ahol egy ismeretlen férfi meztelenül fürdik.
A lány szeme megvillant.
– Természetesen úri hölgy vagyok.

– Mégis egyedül jött ide, és nem érez zavart egy meztelen test
látványától.
– Négyszemközt akartam beszélni önnel. És figyelmeztetem, ha
valaki megpróbál megfélemlíteni, az ellenkezı hatást éri el nálam.
Nem tud elijeszteni.
Thorne rádöbbent, hogy kezdi szórakoztatni a helyzet. Most már
egyáltalán nem akarta elzavarni a lányt. Sıt, azon töprengett, mivel
bírhatná rá, hogy maradjon.
– Rendben. Örömmel venném, ha leülne mellém. De túl sok ruha
van magán. Jóval kényelmesebben érezné magát ruha nélkül. – A
merész ajánlatra a lány szeme elkerekedett.
– Nem akar úszni egyet? – unszolta Thorne, és közelebb lépett
hozzá. – A víz egy kicsit hideg, de igen frissítı.
– Nem tudok úszni.
– Nagy örömömre szolgálna, ha megtaníthatnám.
A lány kelletlen mosollyal rázta a fejét.
– Tudhattam volna, hogy a magáról keringı történetek mind
igazak. Maga valóban minden ízében élvhajhász.
– O, dehogy – mormolta a férfi és megállt elıtte. – Ha valóban
élvhajhász lennék, kihasználnám az alkalmat, hogy egyedül vagyok
egy gyönyörő nıvel, és megpróbálnék csókot lopni tıle.
Thorne-rıl az a hír járta, hogy pajzán humora van, így nem
lepıdött meg, hogy pimaszsága nem döbbentette meg a lányt. Bár az
arcáról hirtelen eltőnt a mosoly. Újra felvetette az állát és hővösen
méregette a férfit.
Nyílt tekintete, egyenes tartása maga volt a kihívás. Christopher
pedig soha nem tudott ellenállni a kihívásoknak. Különösen, ha az
egy ennyire vonzó nı személyében testesült meg. Tökéletes ívő ajka
kísértıen közel volt, s Thorne érzékei azt súgták, hogy teste többi
része is tökéletes domborulatokkal büszkélkedhet a megfelelı
helyeken. A legszívesebben lehúzta volna maga mellé a homokba,
lassan levetkıztette volna, hogy felfedezze azokat az édes, halmokat
a kezével és a szájával…

A gondolatra heves vágy cikázott át rajta.
Megtette az utolsó lépést is a lány felé, testük szinte összeért.
Christophert magát is megijesztette, mennyire megkívánta ıt. Még
soha életében nem izgult fel ennyire gyorsan.
Diana sem.
Felnézett Thorne-ra, úgy érezte, lába a földbe gyökerezett. A férfi
szeme ragyogó mogyorószínő volt – akár az arany, egy kis zölddel
pettyezve –, a lány szinte elveszett a tekintetében.
Szaggatottan szívta be a levegıt Thorne nyugtalanító közelségétıl.
Minden jól nevelt hölgy hanyatt-homlok elfutott volna, amint
meztelen férfit lát. De sajnos Diana égett a vágytól, hogy megérintse,
hogy meggyızıdjön arról, a bıre csakugyan olyan meleg és
rugalmas, amilyennek gondolta. Hogy gyönyörő, határozott vonalú
szája vajon olyan izgatóan finom, mint amilyennek képzelte.
Thorne mintha átérezte volna a lány dilemmáját; szemében pajkos
fény villant, amint ı is végigmérte Dianát. A lány szíve kihagyott
egy ütemet a tekintetébıl sugárzó csábító érzékiség hatására. Annyira
közel álltak egymáshoz, hogy érezte teste melegét. Az ágyékát fedı
finom ing a semminél ugyan több volt, de csaknem teljesen áttetszı,
így nem hagyott kétséget Thorne férfiassága felıl. A lány azonban
sokkal inkább a saját teste reakciójától jött zavarba. Önkéntelenül
vonzotta az az erı, mely annyi nıt csábított már Thorne karjaiba.
Ekkor a férfi lassú, megsemmisítı mosolyt villantott rá, amitıl a
lánynak elállt a lélegzete.
Irgalmas ég, ez az ember veszélyes, gondolta Diana kissé
kábultan.
Az a mosoly akár halálos is lehet, efelıl kétsége sem volt, mivel
az ellenállás utolsó morzsája is elenyészett benne… persze, hiszen
Thorne-nak pontosan ez volt a szándéka.
Amikor a férfi lehajtotta a fejét, Diana rémülten döbbent rá, hogy
meg akarja csókolni. Vakmerısége váratlanul érte ıt, de meg nem
mozdult volna, a világ minden kincséért sem. Csak nézte elbővölten,
ahogy egyre közelebb hajol hozzá.

Meleg lehelete az ajkát cirógatta… majd birtokba vette a száját.
Az elsı érintéskor valami felszikrázott közöttük, s ettıl Diana
pulzusa vágtatni kezdett. Úgy csókolta, mintha elıször ízlelne meg
egy egzotikus gyümölcsöt, és kóstolgatja a zamatát. Amikor azonban
Diana önkéntelenül is szétnyitotta ajkait, Thorne nyelve érzékien
hatolt be a szájába. Újra felszikrázott közöttük a borzongatóan forró
érzés.
Csókja hihetetlenül felkavaró volt, nyelve egyre határozottabban
becézgette, ellenállhatatlan vágyakozást keltve. Amikor a lány
halkan felnyögött a meglepetéstıl, Thorne a két keze közé fogta az
állát, hosszú, vékony ujjait az arca köré vonta, hogy még hevesebb
rohammal támadja le.
Nem ez volt élete elsı csókja. Többször is megcsókolta az a férfi,
akihez egykor férjhez akart menni. Ám korábbi jegyesének csókjai
édesek, félénkek voltak, soha nem merte szenvedélyesen megölelni,
mintha a lány üvegbıl lett volna, és fél, hogy eltörik.
Ez a férfi viszont hús-vér nıként bánt vele. Nıként, akit
megkívánt.
Thorne félrefordította a fejét, még mélyebbre hatolt a nyelvével,
szája egyre követelızıbb lett. Diana megrázkódott, ahogy forró,
selymes nyelve betolakodott az ajkai közé. Kezével önkéntelenül a
férfi vállába kapaszkodott. Aranyló, napsütötte bıre alatt érezte
izmai keménységét.
Ugyanakkor Thorne keze a lány csípıjére tapadt, hogy még
közelebb vonja ıt magához… és érezze, ahogy a férfi hatalmas
fallosza keményen nekifeszül a hasának.
Eddig csak elképzelte, milyen lehet egy duzzadt hímvesszı, most
végre megtudta. Az erotikus nyomásra szégyenteljes bizsergést érzett
a mellében, forróság kavargott a combjai között. Testének buja
reakciója megriasztotta; a férfi tagadhatatlanul felszította vágyát.
Thorne keze lassan végigsiklott a lány nyakán, majd tenyerébe
vette a mellét – a lány ijedtsége egyre nıtt. Korábbi jegyese soha

nem érintette meg így… nem volt ilyen izgató, nem ajzotta ennyire
fel…
Amikor ösztönösen ívbe hajlította a hátát, Thorne torkából
elégedett morgás hallatszott. Egy másodperc múlva ujjai a lány
ruhájának szögletes nyakvonalába vándoroltak, benyúltak az ingválla
alá, és felfedezték keble duzzadt halmait és ágaskodó mellbimbóit.
Mintha tőz futott volna át Diana testén, lábai elgyengültek. A játékos
ujjak ingerelték a megkeményedett bimbót, a lány vadul felnyögött.
Igaz, hogy ki akarta próbálni, meddig terjed most felfedezett
szabadsága, de ez már túlmegy minden határon. Ölelkezésük
túlságosan szenvedélyessé vált… Halk sóhajtással a férfi
mellkasának nyomta mindkét tenyerét és kiszakította magát a
csókból.
Keble gyorsan emelkedett és süllyedt, ahogy fürkészte Thorne
arcát. A férfi sokáig állta a tekintetét. Szeme sötétzöld lett, arany
szikrák ragyogtak benne, arckifejezése zárkózottá vált, mintha nem
bízna a lányban és a közöttük fellobbant perzselı lángban.
– Igazam volt – szólalt meg végül kissé rekedten. – Az ajka
pontosan olyan hívogató, mint amilyennek látszik.
Semmi bocsánatkérés vagy bőnbánat a botrányos cselekedete
után, döbbent rá Diana.
Idegesen a gyomrára szorította a kezét, hogy elnyomja az izgatott
remegést, majd hátrált pár lépést. Képtelen volt visszanyerni szédült
érzékeit és lecsillapítani szabálytalan szívverését, mégis igyekezett
közömbösséget színlelni.
– Úgy látom, képtelen uralkodni az ösztönein, Lord Thorne. Az a
pletyka járja, hogy minden nıt megpróbál elcsábítani, aki az útjába
kerül.
– Csak azokat, akik felkeltik az érdeklıdésemet. – Elbájolóan
mosolygott, amitıl a lány pulzusa még gyorsabb vágtába kezdett. –
Bevallom, ön nagyon érdekel, édesem. És azt hiszem, a sziget
bőbája is hatással volt rám.
– Miféle bőbáj?

– Maga nem ismeri a szigetünk legendáját? Apolló napisten
beleszeretett Cyrene nimfába, de amikor Cyrene elutasította ıt,
Apolló létrehozott egy édenkert-szigetet, és addig tartotta fogva a
nimfát, míg az belé nem szeretett. A szigetre bocsátott varázslata
állítólag leküzdhetetlenül felajzza a földi halandók érzékeit és
felszítja bennük a szenvedélyt.
Diana kétkedıen nézett rá. Valóban igaz, hogy a sziget szépsége
felkavarta a vérét, de nem nagyon tudott hitelt adni a mitikus
bőbájról szóló mesének.
Tekintetét Thorne-ra szegezte, szája gúnyos mosolyra húzódott. –
Szerintem ezt a mítoszt akarja mentségként felhozni tisztességtelen
viselkedésére.
– Lehet – hagyta rá Thorne, és rávillantotta híresen provokatív,
lélegzetelállító mosolyát. – Eddig még nem találkoztunk, ugye,
édesem? Bizonyára új látogató Cyrene-en, mivel az összes szépséget
ismerem errefelé, és magát soha nem felejtettem volna el.
– Nem, tulajdonképpen soha nem találkoztunk – felelte Diana.
Amikor Thorne vikomtja látogatóba jött Nathanielhez, nem sokkal
a lány katasztrofálisan félresikerült szökési kísérlete után, Diana
szándékosan bújt el elıle, mivel a nagybátyja szerint Thorne
veszélyes nıcsábász volt, és úgy vélte, jobb nem játszani a tőzzel.
Nathaniel búcsúztatására sem tudott elmenni, mivel Londonban
volt a temetés, jó néhány napi utazásra Lunsfordék vidéki birtokától,
ahol a lány lakott. És mire elérkezett hozzá unokabátyjának halálhíre,
Nathanielt már el is temették. Szerencsére Amy részt tudott venni a
szertartáson, mert éppen Londonban tartózkodott, a társaságba való
bevezetésére készülıdve.
Diana azonban sejtette, hogy Thorne legalább névrıl ismeri ıt,
mivel az utóbbi egy évben a lány többször is írt neki – igaz, hogy a
válaszleveleket az ügyvédei kezelték.
– Diana Sheridan vagyok, Nathaniel unokatestvére.
– Ezt elıbb is megmondhatta volna.

A lány némi szomorúságot vélt felfedezni Thorne hangjában. Nem
tudta elfojtani a mosolyát.
– Miért? Akkor talán nem támadott volna le?
– Nagyon valószínő. Becsületszóra mondom, még csak meg sem
érintettem volna. – Lazán megfordult, felkapta a törülközıjét és a
válla köré terítette, hogy tógaként takarja meztelen testét. – A
barátaim lánytestvérei és unokatestvérei tabuk, még a hozzám
hasonló élvhajhászoknak is.
– Örömmel hallom, hogy mégis csak van némi lelkiismeret
furdalása.
– Csak nagyon kicsi. – Arca elkomolyodott, átható tekintettel
méregette a lányt. – Mi szél hozta Cyrene-re?
– Az angliai ügyvédei mondták, hogy itt találhatom meg magát.
Nem volt könnyő rávennem ıket, hogy elárulják a tartózkodási
helyét, de elmagyaráztam, hogy mindenképpen el kell érnem, mivel
maga lett Amy törvényes gyámja.
– És csak azért tette meg ezt a hosszú utat, hogy beszéljen velem?
– Nem lettem volna kénytelen ennyit utazni, ha maga Londonban
tartózkodott volna, ahogy mindenki feltételezte. A hirtelen eltőnése
azonban kissé… megkavarta a dolgokat. És akkor úgy döntöttem,
hogy ezt Amy javára fogom kihasználni. Nathaniel meg volt
gyızıdve arról, hogy maga segít a húgának, ha bajba kerül. Most
pedig bajban van.
– Miféle bajban?
– Köztudott, hogy Amy jelentıs vagyon örökösnıje. Mostanában
egy hozományvadász udvarol neki olyan komolyan, hogy Amy azt
hiszi magáról, szerelmes. Magammal hoztam Cyrene-re, jórészt,
hogy megszöktessem a kéretlen lovagja elıl, azt remélve, hogy ez
idı alatt talán kigyógyul a bolondériájából. Azt is remélem, hogy ön
rá tudja venni, várjon a társaságba való bevezetéséig, mielıtt
bármelyik férfinak komoly figyelmet szentelne. Talárt ezzel a
haladékkal elérjük, hogy Amy egy hozzá méltóbb udvarló mellett

állapodjon meg. Azonban… nagyon nehezen tudom jobb belátásra
bírni ıt.
– És úgy gondolja, nekem sikerülni fog?
– Önt legalább nagyon kedveli. Lehet, hogy hallgat is önre.
Akárhogy is, részletesen meg kell beszélnünk Amy bevezetését a
társaságba.
Diana elhallgatott, hogy Thorne megemészthesse az
elmondottakat. Amy gyámjaként Thorne már elegét tett törvényes
kötelezettségének, bár fıleg az ügyvédeire bízta, hogy
foglalkozzanak Amy vagyonával. Most viszont éppen ideje volt,
hogy foglalkozzon gyámleánya jövıjével is.
Az elmúlt év során Amy a bátyját gyászolta, s az illem úgy
kívánta, halassza él minden társasági programját, beleértve a
bemutatását is. Most viszont már tizenkilenc éves, túl van azon az
életkoron, amikor a fiatal hölgyeket általában bemutatják a
társaságnak.
– A bevezetését? – ismételte óvatosan.
Diana bólintott.
– Azt hiszem, Amy javára szolgálna, ha ön meg tudná gyızni
nagynénjét; Lady Hennessyt, hogy meghívja ıt most tavasszal.
Thorne nagynénje az angol társaság egyik vezetı egyénisége volt,
így a legjobb eséllyel segíthette Amyt, hogy sikeresen debütáljon.
Thorne fintorgott, kezével végigszántott kócos, nedves sörényén.
– Már a gondolattól is borzongok, hogy egy lány bevezetéséért én
feleljek. Nem kertelek: soha nem vágytam rá, hogy valakinek a
gyámja legyek. Ami azt illeti, Nathaniel nem a legmegfelelıbb
személyt választotta erre a feladatra, amikor rám gondolt.
– Ezzel abszolút egyetértek – szólt Diana könnyedén –, de
magában bízott, hogy gondoskodik majd a húgáról. És a nagynénje
óriási elınyt jelentene Amy bemutatkozása szempontjából.
– En is azt hiszem – mondta vonakodva Thorne.
– És van még egy fontos ok, ami miatt találkozni akartam önnel –
folytatta Diana. – Elhoztam egy levelet, amit Nathaniel hagyott

önnek. – Benyúlt a ruhaujjába, elıhúzott egy szorosan
összehajtogatott pergament, és átnyújtotta.
– Nyilvánvalóan röviddel a halála elıtt írta, arra az esetre, ha
valami tragédia történne vele.
Thorne1 csak állt, bámulta a levelet, rajta a kusza, nagy betőkkel
írt nevét, és Diana kiolvasta a gyötrıdést a tekintetébıl. Kétségtelen,
hogy még mindig nem heverte ki barátja elvesztését. İt magát is
mélyen lesújtotta Nathaniel halála, mivel sokkal inkább szeretett
bátyjának, semmint unokabátyjának tekintette ıt.
– Hol találta ezt? – kérdezte halkan Thorne.
– Nathaniel személyes tárgyai között, melyeket Amyre hagyott.
Akkor láttam meg, amikor összecsomagoltam Amy holmiját a
cyrehe-i utazáshoz. Egy cédula volt mellette, melyen Nat arra kérte a
húgát, adja át ezt a levelet önnek. De ismerve Amy szeleburdi
természetét, valószínőleg megfeledkezett róla.
– Diana elhallgatott, s azon töprengett, mennyit mondjon még el.
– A levél természetesen le volt pecsételve, és csaknem egy éve
íródott, de én felbontottam, hátha Nathaniel üzenete valami fontos
dolgot tartalmaz.
– És valóban tartalmaz?
– Azt hiszem, igen – mondta mély meggyızıdéssel a lány.
– Bizonyára egyedül akarja elolvasni, tehát most visszamegyek a
házába és ott várom önt. fej Diana habozott, azt kívánta, bárcsak
kitörölhetné a szomorúságot Thorne tekintetébıl. – Talán errıl is és
Amy helyzetérıl is beszélgethetünk majd, ha valami szalonképesebb
öltözéket vesz magára.
Szándékosan provokáló megjegyzésével sikerült egy halvány
mosolyt Thorne ajkára csalnia, de mire elfordult, Thorne bontogatni
kezdte a levelet, és Diana tudta, ıt máris számőzte gondolataiból.

Amikor a soraimat olvasod, öreg barátom, nagy valószínőséggel
én már nem leszek az élık sorában.

Thorne gyorsan átfutotta a levelet, majd újraolvasta, szavanként,
jóval lassabban. A hullámok moraja ellenére is hallotta hangos
szívverését, ahogy Nathaniel üzenete eljutott a tudatáig.

Az utóbbi néhány napot zaklatottan töltöttem, folyton hátrafelé
tekintgetve. Az volt az érzésem, valaki követ.
És valószínőleg így is volt. Pár hete kezdtem gyanítani, hogy egy
áruló megpróbálja kideríteni személy-azonosságunkat és tudatni a
franciákkal, ezért vizsgálódni kezdtem. Attól tartok, a mi
szépséges Venusunk talán az ellenség kémje, bár nem kívánom
megvádolni ıt, míg nem találok bizonyítékot a gyanúmra.
Továbbá – nehezemre esik beismernem, és nagyon szégyellem –
, felfedtem elıtte néhány információt, amit nem kellett volna.
Szörnyő nagy hiba volt, tudom. És nem mentség, nem is vigasz,
hogy bedıltem csábító szépségének. Azonban szeretném jóvátenni
a hibámat, mielıtt mindent bevallanék S. G.–nek. Ezért nyomozni
kezdtem V. múltját illetıen.
Ha azonban valóban bőnös, a cinkosai nem veszik majd jó néven
a kutakodásaimat, és valószínőleg le akarnak állítani.
Amennyiben váratlanul elhaláloznék, hagyni akarok neked
valamilyen nyomot, amit követhetsz, öregfiú. Ezért a húgomra
bízom ezt a levelet, hogy kézbesítse neked, mivel tudom, hogy te
majd folytatod, amit elkezdtem, ha én belebukom.

Az aláírás helyén csak egy odavetett N bető állt.
Thorne felnézett és vakon bámulta az akvamarinkék tengert,
érzelmek zőrzavara kavargott benne- bőntudat, harag, önvád –, és
mardosta a lelkét. Abszolút semmit sem tudott Nathaniel
vizsgálódásáról. A leghalványabb sejtelme sem volt róla.
Természetesen gond nélkül megfejtette az üzenetben szereplı
rejtjelezett utalásokat. A „személyazonosságunk” a hatvan-valahány

İrzıt jelentette, akik titkos tevékenységet folytattak Britanniában es
Európa-szerte. És az S. G. monogram tiszteletre méltó vezetıjüket,
Sir Gawain Olwent jelölte. Nathaniel nem említhette valódi nevén a
rendet, hiszen bárki illetéktelen – a húga vagy az unokatestvére –
rábukkanhat a levelére. A Kard İrzıi titokban mőködtek, mivel
hatékonyságuk jelentısen csökkent volna, ha misszióikat nem a
kulisszák mögött végzik. Ha azonban Nathaniel kulcsfontosságú
információkat szivárogtatott ki Madame Venusnak, aligha szívesen
vallotta volna be Sir Gawainnek, mielıtt megpróbálja jóvátenni
hibáját.
Hatalmas kiáltás szakadt ki Thorne-ból. Megértette, miért akarta
Nathaniel ezt az óriási baklövését titokban tartani elıtte. Ám saját
korlátoltsága megbocsáthatatlan volt – az, hogy nem is gyanította,
barátját szándékosan, tették el láb alól.
Hogy lehettem ennyire, vak? Nathaniel halálát a hatóságok szerint
véletlen rablótámadás okozta… egy jómódú márkit beszorítottak egy
sikátorba, majd megkéselték és ellopták a pénztárcáját.
Akkor nem is értette, hogy egy olyan kiváló képességekkel
rendelkezı İrzıt, mint Nathaniel, hogyan lephettek meg ilyen
váratlanul. Lépésrıl lépésre átvizsgálták a környezı területeket, és
mégsem találtak se tanúkat, se gyanúsítottakat, de még csak
nyomokat sem, melyek a gyilkosához vezettek volna. Sıt, fel sem
merült az indítékra vonatkozó egyéb teória. Most azonban úgy tőnt, a
legvalószínőbb, hogy Nathanielt azért gyilkolták meg, hogy ne
folytathassa kutakodását az áruló után.
Thorne lehajtotta a fejét, ahogy újra átjárta a bőntudat. İ tehet
róla. İ vitte be Nathanielt az İrzık közé. És minden valószínőség
szerint emiatt halt meg.
Keze ökölbe szorult a levél körül, ahogy halkan elmormolt egy
esküt.
Mindenképpen fényt derít az áruló kilétére, akit Nathaniel
keresett, de ami még ennél is fontosabb: megtalálja barátja gyilkosát,
ha az életébe kerül is.
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i újság, láttad Thorne-t? – kérdezte Amy, amikor Diana bement
hozzá az emeleten lévı vendég-hálószobába. Diana alig tudta
elfojtani mosolyát: a kérdésre. Tényleg látta, Thorne-t. Teljes
valójában. – A tengerparton megtaláltam.
– Mit mondott? Hajlandó megkérni a nagynénjét, hogy támogassa
a társaságba való bevezetésemet?
– Nem utasította el kapásból, de nem sok lehetıségünk adódott a
beszélgetésre, mivel éppen úszott. De azt hiszem, nemsokára
visszajön a házba.
Amy csalódottan biggyesztette le az ajkát. Eleven, feltőnıen
csinos lány volt, élénk kék szemekkel, és a legújabb divat szerint
rövidre vágott szıke fürtökkel. De ha kedve úgy tartotta, utálatosan
makacs tudott lenni. Nem csinált titkot belıle, alig várja, hogy
Londonba költözzön Thorne nagynénjének pártfogoltjaként, mivel
már nagyon terhére van Diana gondoskodása.
Dianát nem lepte meg a lány reagálása, szótlanul nézte, ahogy
Amy türelmetlenül fel s alá járkál a szobában.
– Bárcsak már jönne – nyafogta. – Megırjít, hogy több hétig tartó
hajókázás után itt is csak unatkozom.
– Öltözz át a lovaglóruhádba. Szerintem Thorne. szívesen
kölcsönad egy hátast az istállójából.
Amy azonnal fellelkesült. Imádott lovagolni, mivel vidéken nıtt
fel egy lovakért rajongó családban. Diana nyugodtabb tempóban

lovagolt, de legalább annyira rutinos volt, mivel miután a társaság
kiközösítette, hosszú órákat töltött lova nyergében, és bebarangolta a
Lunsford-birtok egész környékét. Az utóbbi hat év során minden
figyelmét a festésnek és a lovaglásnak szentelte, pótcselekvés
gyanánt.
– Ez nagyszerő ötlet! – lelkendezett Amy. – Te is velem tartasz?
A hosszú tengeri út bezártsága után Diana is nagyon élvezte volna
a lovaglás szabadságát, a testmozgást, és azt, hogy felfedezheti ezt a
gyönyörő szigetet, de pillanatnyilag sokkal fontosabb volt számára,
hogy elrendezzék Amy jövıjét.
– Azt hiszem, megvárom Thorne-t. Bizonyára tudnak adni melléd
egy lovászfiút kísérıként.
Amy kissé gúnyos mosolyt küldött felé.
– Biztos, hogy elengedsz lovagolni egy idegen férfival? Nem
aggódsz, hogy azonnal a karjaiba vetem magam?
Diana visszanyelte válaszát. Az utóbbi néhány hónapban már
egészen jól tudta kezelni Amy szeszélyeit, tudta, a legbölcsebb, ha
nem vitatkozik vele.
– Feltételezem, hogy Thorne szolgái illedelmesen tudnak
viselkedni, még ha te nem is – felelte szárazon. – Mellesleg, ha
valamelyikük karjaiba vetnéd magad, Thorne kétszer is
meggondolná, rásózzon-e téged a nagynénjére, egy teljes szezonra.
Amy haragosan ráncolta a homlokát, mint egy dacos kisgyerek,
annak ellenére, hogy már felnıtt hölgy volt. Ami azt illeti, ı volt a
családja kedvence, alaposan el is kényeztették, és hozzászokott, hogy
mindig eléri, amit akar. Diana is hajlandó volt a kedvére tenni,
különösen az utóbbi igen nehéz évben. Hiszen Amy a bátyját is
elvesztette, pár évvel édesapjuk halála után, így rászorult a
vigasztalásra.
Diana nemcsak unokatestvére bánatában osztozott, hanem azt is
jól tudta, milyen árvának lenni. Sıt, azt is, milyen érzés
reménytelenül szerelmesnek lenni, bár biztos volt benne, hogy Amy

jelenlegi rajongása csupán szalmaláng. Már elıre sejtette, mi lesz a
lány válasza, és nem is csalódott.
Amy ellenségesen felvetetette az állát.
– Nem tántorítasz el Reggie-tıl, tudd meg! Akármeddig is tartasz
bebörtönözve ezen az isten háta mögötti szigeten.
– Senki sem tart bebörtönözve. Visszatérünk Londonba a szezon
kezdetére.
– Ahol egy percre sem engedsz majd szabadon. Hozzáerıltetnél
valami gazdag piperkıchöz, hogy megnyugtasd a lelkiismeretedet.
Ehhez hasonló vitába számtalanszor bonyolódtak már az utóbbi
néhány hét során.
– Nagyon jól tudod, Amy, hogy ez nem igaz.
– Dehogynem! Attól félsz, hogy én is úgy járok, mint te. De
csupán azért, mert a szívedet egyszer összetörte egy
hozományvadász, ne hidd, hogy minden udvarlóm az örökségem
miatt fut utánam.
– Persze hogy nem. Ám sokkal nagyobb az esélye, hogy a
nincstelen udvarlódat jobban érdekli a vagyonod, mint te magad.
– Reginald önmagamért szeret, ha tudni akarod! És en is szeretem
ıt.
– Lehet, hogy most szereted. De elképzelhetı, hogy az érzéseid
nem állják ki az idı próbáját. Ha igazán szereted, nem
befolyásolhatja az érzelmeidet, ha az udvarlását egy szezonnal
késıbbre halasztjátok. És a londoni tartózkodásod alatt számos
úriemberrel találkozhatsz, akiket esetleg még jobban megszeretsz.
– Közben pedig nyomorultul érzem majd magam.
– Sajnálom, Amy. De még az is jobb, mint ha életed végéig egy
rossz házasság börtönébe vagy zárva. – Diana elhallgatott, elfogva
unokatestvére mogorva tekintetét. – Csak azért nem hagyom, hogy
eltékozold az életedet, ahogyan én, mert nagyon szeretném, ha
boldog lennél. Azt akarom, hogy biztos legyél a szívedben – tette
hozzá halkan. – Hogy legyen választási lehetıséged, nem úgy, mint
nekem, aki minden esélyemet elvesztettem a naivitásom miatt.

Egy pillanatig Amy bőnbánóan nézett rá, aztán sarkon fordult és
elindult átöltözni.
Diana visszafojtott egy sóhajt, és átment a saját hálószobájába,
hogy felfrissítse magát.
Thorne szolgái érthetıen bizalmatlanul fogadták, amikor a két
hölgy és komornáik megjelentek ılordsága házának küszöbén. De
Thorne komornyikja felismerte Amyt – aki többször is meglátogatta
ıket Londonban – és intézkedett, hogy vigyék fel a hölgyek
poggyászait a szobájukba.
Diana elismerıen nézett körül. A szobája világos, tágas és elegáns
volt, magas franciaablakok vezettek egy külsı erkélyhez, mely a ház
nagy részét körbeölelte. Thorne csodálatos villája – ismerte fel
rögtön a lány – egy spanyol hacienda stílusában épült, négy, fedett
erkélyes szárnnyal büszkélkedett, mely egy nyitott, központi udvart
fogott körül. A Derbyshire-ben lévı Lunsford-kúria is nagy, de közel
sem ennyire fényőzı.
A táj varázslatos látványa vonzotta a lányt, s kilépett a hosszú
erkélyre, hogy gyönyörködjön a csillogó, azúrkék tengerben. Amikor
megkordult a gyomra, rájött, hogy ma még nem uzsonnázott.
Vonakodva visszament a szobájába, megmosakodott és rendbe hozta
a frizuráját, ami most jóval egyszerőbb mővelet volt, mint egyébként.
Ujjai rendszerint festékesek vagy tintásak voltak, de utoljára elızı
nap, a hajó fedélzetén volt a kezében ecset és toll.
Ma reggel lazított, beitta a sziget hihetetlen látványát: az égbe
szökı sziklák és veszélyes zátonyok által védett, csipkézett
partszakaszt; a kis öblökre nézı erıdöket és ırtornyokat; a lágy
lankákat és az erdıvel borított hegycsúcsokat; a gazdagon termı
és
völgyeket,
gyümölcsfáikkal,
szılıültetvényeikkel
olajfaligeteikkel; végül pedig a Thorne-villa mögött rejtızı titkos
öblöt. A csodálatos – smaragd, zafír, türkiz – színekben játszó
tengert, amint körbesimogat egy varázslatos, aranyló testő férfit.

Ujjai már viszkettek, hogy mindazt, amit látott, papírra vagy
vászonra vigye, de sajnos még várnia kellett mővészi vágyainak
beteljesítésére.
Amint leért a csigalépcsın a nagy elıcsarnokba, összetalálkozott
Thorne lakájával, aki felajánlotta, hogy a teát az udvarban szolgálja
fel neki. A lány készségesen beleegyezett, a lakáj pedig végigvezette
egy folyosón egy másik franciaablakhoz, mely a villa szívében lévı
hatalmas belsı térre nyílt.
A hely szépsége magával ragadta a lányt: az udvart beragyogta a
napfény, de néhány pálmafa hős árnyékot adott az illatozó virágok –
murvafürt, hibiszkusz, oleander, muskátli – tengerében. Az udvar
közepén egy csörgedezı márvány szökıkút vidám dallamot játszott.
Az egyik sarokban teázóasztal állt, és Diana alig ült le, máris
libériás inasok hozták a teát, a süteményeket, a szendvicsfalatokat, és
egy nagy kancsó gyümölcslét, mely – az inas elmondása szerint –
gránátalmából, narancsból és ıszibarackból készült.
Diana hátradılt székében és élvezte a finom, új ízeket, de még
inkább a kellemes pillanatokat. Nehéz volt elhinnie, hogy három
hete, amikor elhagyták Angliát, ott még mindent szürkeség borított.
Észre sem vette, hogy lehunyta a szemét, mígnem egy vidám
férfihang megtörte a csendet.
– Örömömre szolgál, Miss Sheridan, hogy igyekszik otthon érezni
magát nálam.
Miután érzékeit ismét heves támadás érte, Diana kinyitotta a
szemét és meglátta, hogy Thorne áll elıtte. Most csizmát és
térdnadrágot viselt, nyakánál nyitott muszlininggel. Erıs nyaka alatt
kilátszott aranyszín mellkas szırzete. A lány tekintete önkéntelenül
ismét lefelé siklott, a törzsérıl az ágyékára.
Az emlékezetébe toluló merész képek hatására elfordította
tekintetét és felnézett Thorne arcába – ez volt a második hiba, amit
elkövetett.
A férfi szıke haja már megszáradt, kócos aranyzuhatagként
keretezte arcát, és néhány rakoncátlan tincs a homlokába hullott,

mintha most kelt volna fel az ágyból. Érzéki szája lusta mosolyra
húzódott, s ettıl a lány szíve rögtön meglódult; a férfi igézı, hosszú
szempillájú, mogyoróbarna szemében ıszinte érdeklıdés csillant.
Lélegzetelállító és elbővölı, s ez igen veszélyes kombináció,
figyelmeztette magát Diana.
Amikor ráébredt, hogy Thorne-t bámulja, egy szitokszót mormolt
el és kiegyenesedett a székében. Thorne is fürkészte a lány arcát, de
most nem fordult el tıle, mint amikor átadta Nathaniel levelét.
Idegességében Diana ivott egy korty gyümölcslét és
megköszörülte a torkát.
– Bocsánatot kérek, hogy délután megzavartam a magányát, uram.
Ki kellett volna vámom egy alkalmasabb pillanatot.
– Egyáltalán nem bánom – jegyezte meg könnyedén Thorne,
miközben helyet foglalt az asztalnál a lánnyal szemben. – Most, hogy
immár ilyen… intim módon megismerkedtünk, nem kell ennyire
hivatalos hangnemben beszélnünk egymással. Elvégre ön a
gyámleányom unokatestvére, szóval valamiféle rokoni kapcsolat van
köztünk.
Töltött magának egy nagy pohár gyümölcslét, majd ismét Dianára
nézett.
– Nathaniel beszélt önrıl is néha, de sosem említette, hogy
ennyire szép.
– Mit vár tılem, hogyan reagáljak egy ilyen megjegyzésre? –
váltott gúnyos fintorra a lány ajka. – Ha tiltakozom, félénknek tart
majd, ha viszont helyeselek, hiúnak. De talán pont ez a célja, hogy
meg se szólaljak.
A férfi elismerıen mosolygott.
– Kár, hogy átlát a taktikáimon – méregette a pohara széle fölött
Dianát. – Bevallom, kíváncsi voltam önre, Miss Sheridan.
Egyetemista korom óta ismerem a Lunsford családot, akkor kötöttem
barátságot Nathaniellel, de önnel soha nem találkoztam. Egész idı
alatt Lunsford Hallban lakott?

– Igen. A nagybátyám és a nagynéném vettek magukhoz, még
gyerekkoromban, miután a szüleim balesetben meghaltak.
– Úgy látszik, elrejtızött, mint egy remete. Soha nem kísérte el az
unokatestvéreit Londonba? Ha jól emlékszem, minden szezonban
eljöttek, még Mrs. Lunsford halála után is, ami azt hiszem, nyolc éve
történt.
Diana hirtelen megdermedt a kutakodó kérdéstıl. Korábban
mindig elkísérte a családot Londonba, addig a végzetes szezonig,
amikor a bevezetése után blamálta magát. Thorne minden bizonnyal
hallott botrányos múltjáról, bár lehet, hogy a részleteket nem ismeri.
İ viszont nem kívánt errıl a témáról tovább beszélgetni.
– Jobban szeretem a vidéket Londonnál.
– Ha jól tudom, egyszer, amikor Lunsford Hallban jártam, ön
éppen betegeskedett.
Nem volt rá oka, hogy továbbra is ebben a hitben tartsa Thorne-t.
– Nem voltam beteg – mondta túlzottan negédes hangon. – A
nagybátyám egyszerően nem óhajtotta, hogy találkozzam magával. A
hírneve jócskán megelızte.
Thorne szemöldöke magasra szaladt.
– Érdekes. Azt megengedték, hogy Amy társaságában legyek.
– İ nagyon fiatal volt akkor, úgy gondolták, nem kell még
félteniük az élvhajhászoktól.
– Ó, hát megint elıjött ez a téves kifejezés.
– Nem tagadhatja, hogy hírhedt a botrányairól, Lord Thorne.
– Nem is tagadom – villantotta rá ismét pimasz mosolyát. – De
mentségemre szól, hogy lefogadom, a meséknek, amiket rólam
hallott, a fele sem igaz.
Diana gyanította, hogy van valami igazság az állításában.
Nathaniel, aki kiváló emberismerı volt, a legjobb barátjának tartotta
ezt a férfit, tehát Thorne mégsem lehet borzasztóan rossz. És ı,
Diana, a saját kétes múltjával, aligha vethet rá követ. Mégsem tudta
olyan könnyen felmenteni.

– Kétlem, hogy annyira ártatlan lenne, ahogy állítja. Ha csak félig
olyan botrányosan szokott viselkedni, mint ahogyan velem a
tengerparton ma délután, nem csoda, hogy elképesztı történetek
keringenek önrıl.
Thorne nem tiltakozott, csupán merın bámulta a lányt.
– A tengerparton történtekért ön is jócskán hibáztatható, édesem.
Eszembe se jutott volna azon meditálni, milyen csókolnivaló szája
van, ha nem gyönyörködik a testemben.
Diana éppen belekortyolt az italába, de hirtelen fuldokolni kezdett.
Köhögés közben száját eltakarta a kezével, és sötét pillantást vetett a
férfira.
Thorne ártatlanul nézett vissza rá, bár a szemében megcsillanó
pajkos szikra azt sejttette, ki akarja zökkenteni a lányt a
nyugalmából.
– Azt hiszem, maga örömét leli abban, ha provokálják – szólalt
meg Diana, amikor visszanyerte a hangját.
– Igen. Azonban pontosan tisztában vagyok az illendıség
korlátaival. Nem bánom, hogy megcsókoltam magát, de nem tettem
volna, ha ismerem a kilétét. Komolyan beszéltem, amikor azt
állítottam, hogy az úriemberek becsületkódexe szerint járok el.
Diana már-már hitt neki, bár biztos volt benne, hogy Thorne
sajátos módon értelmezi a becsület fogalmát.
– A botrány elkerülése végett – folytatta Thorne – ha a házamban
kívánnak lakni, alkalmazni fogok egy gardedámot az ittlétük idejére.
Az, hogy két fiatal hölgy kísérı nélkül tartózkodik egy megrögzött
agglegény otthonában, minden bizonnyal jó alapot ad a pletykákhoz,
és nem akarom, hogy a gyámleányom nevéhez botrány társuljon.
Átmenet nélkül témát váltott.
– Beszéljen arról a senkiházi fickóról, aki Amy után koslat.
– Nem mondanám, hogy senkiházi – felelte Diana. – Valószínőbb,
hogy csak hozományvadász. A neve Reginald Kneighly. Ismeri?
Thorne összevonta szemöldökét.
– Felületesen. Nagy kártyás, és a zsebe gyakorta üres.

Diana bólintott.
– Mr. Kneighlynek távoli rokonai élnek Derbyshire-ben, és
elıször karácsonykor jelent meg ott, nyilvánvalóan a hitelezıi elıl
menekült. A hátam mögött kezdett udvarolni Amynek és mindent
elkövettek, hogy kapcsolatukat titokban tartsák, nyilván azért, mert
Amy tudta, hogyan reagálnék rá. Már korábban is gyanakodnom
kellett volna, de mire rájöttem, hogy becsaptak, már túl késı volt.
Amy addigra beleélte magát, hogy halálosan szerelmes.
Thorne fintorgott, s ezzel pontosan kifejezte Diana érzéseit.
– Úgy véltem, muszáj azonnal elvinnem Amyt a férfi közelébıl –
folytatta a lány. – Londonba szándékoztam utazni vele, de maga
eltőnt. És mivel a szezon csak április közepén kezdıdik, idejöttünk.
– De az a terve, hogy idén tavasszal bevezessék Amyt a
társaságba?
– Tavaly lemaradt róla, mivel még gyászolta Nathanielt, tehát
most már túl is lépte a debütáns életkort. Azt hittem, hogy a szezon
eltereli Amy figyelmét errıl a bolond képzelgésrıl, s egyszersmind
lehetıséget ad számára, hogy egy hozzá jobban illı férfit válasszon.
Remélem, talál majd egy férjet, aki önmagáért és nem a pénzéért
szereti. Ha szerelmi házasságot tud kötni, vagy legalább egy olyan
férfit talál, aki törıdik vele és oltalmazza ıt, nem lesz annyira
kiszolgáltatott a hozományvadászoknak. Vagy a csábító
élvhajhászoknak. – Sokat sejtetı pillantást vetett Thorne-ra.
A férfi nem reagált Diana élcelıdésére, egyenesen a dolgok
közepébe vágott.
– Tulajdonképpen mit kíván tılem?
– Beszélje rá a nagynénjét, Lady Hennessyt, hogy támogassa
Amyt.
– Maga nem lenne alkalmas erre?
Diana megrázta a fejét. Nem volt helye a társaságban, a botrány
árnyéka még mindig kísérte. És a hírnevén esett folt csorbítaná Amy
esélyeit egy jó házasságra.

– En nem rendelkezem olyan pozícióval és kapcsolatokkal, mint
az ön nagynénje. És maga sem a legmegfelelıbb ember, aki
bevezethetné Amyt. Így is sokan megkérdıjelezik, helyes-e, hogy ön
lett Amy gyámja.
– Ez igaz – csillant meg újra a humor Thorne szemében.
– Még egy elınye van a javaslatomnak. Lehet, hogy maga nem
tudja, de Amy együtt járt iskolába a maga unokatestvérével,
Cecilyvel, aki szintén Lady Hennessy szárnyai alatt fog
bemutatkozni a társaságban idén tavasszal. És ha Cecilyvel együtt
vezetik be Amyt, lesz egy társa, aki korban és érdeklıdésben
közelebb áll hozzá, mint én.
– Bevallom, megkönnyebbülés lesz számomra, ha Amy sorsa
rendezıdik – szólt gondterhelten Thorne. – Mindig is szerettem ıt, és
teljesíteni akarom a kötelezettségemet Nathaniel felé. Természetes,
hogy meg akarom védeni egy hozományvadásztól.
– Akkor szól egy jó szót a nagynénjének Amy érdekében?
– Elıször Amyvel szeretnék beszélni, hogy magam ítélhessem
meg a helyzetet.
– Feltétlenül – mosolyodott el bánatosan Diana. – Lehet, hogy
meglehetısen… erıszakosnak tartja majd a modorát. Még mindig
dühös rám, amiért beleavatkoztam bimbózó románcukba.
– El tudom képzelni – szólt cinikusan Thorne. – De jól tette, hogy
idehozta ıt.
Amy éppen ekkor lépett az udvarba és örömmel kiáltott fel,
amikor meglátta Christophert.
– Thorne!
Amikor a férfi felállt, hogy üdvözölje, a lány nevetve a nyakába
ugrott. Thorne hagyta, hogy megcsókolja az arcát, de aztán lefejtette
a kezét a nyakáról és kartávolságra eltolta magától.
– Szervusz, te csitri – mondta szeretettel.
A lány kék szeme felragyogott, ahogy Thorne-ra tekintett.
– Most már nem hívhatsz csitrinek, mivel egészen felnıtt vagyok.
– Igen. Látom, micsoda szépség lett belıled.

– Így igaz. – Büszkén megperdült a férfi elıtt, megmutatva
bársony lovaglóruháját, majd belehuppant az egyik székbe, és meg
sem várva, míg Thorne visszaül a helyére, beszélni kezdett.
– Úgy örülök, hogy látlak, Thorne – és a gyönyörő szigetedet is.
Annyira vágytam rá, hogy egyszer eljöhessek, amióta Cyrene-rıl és a
csodálatos legendáiról meséltél nekem.
Diana gyomra összerándult. Gyakorlatilag erıszakkal kellett
felvonszolnia Amyt a hajóra. De most örömmel látta, hogy a lány
milyen lazán beszélget Thorne-nal. Egyértelmően szoros barátság
volt köztük, melybe az évıdés is belefért, és jót tesz majd Amynek,
ha egy idısebb férfi át tudja venni elhunyt bátyja helyét.
– Diana beszélt már veled? – firtatta a lány. – Megkéred a
nagynénédet?
– Az unokanıvéred beszélt már velem, igen. És azt mondtam,
megfontolom a javaslatát.
– Thorne… kééérlek! – Amy elırehajolt, megérintette a karját és
esdeklıen mosolygott rá. Ám a férfi hajthatatlannak tőnt.
– Rebegtetheted a szempilláidat, ameddig akarod, te kis kacér.
Nálad jóval körmönfontabb nık is megpróbáltak az ujjuk köré
csavarni, de egynek sem sikerült. Azt mondtam, megfontolom.
– Nos, remélem, minél hamarabb megteszed. Nem is tudod,
milyen nyomorultul éreztem magam tavaly, hogy vidéken kellett
élnem, távol Londontól és a barátnıimtıl. És mostanában Diana is
olyan sárkány lett. Sokkal-sokkal kellemesebb lesz majd a
szezonomat a nagynénéddel és az unokatestvéreddel, Cecilyvel
tölteni. Nem hiszem, hogy Lady Hennessy is úgy kotlik majd rajtam,
ahogyan Diana, és minden lépésemet szemmel tartja.
– Ha ezt gondolod, csitri, nem ismered Hennessy nénikémet.
Amy ajka kezdett lebiggyedni, de hirtelen meggondolta magát.
– Nem csak magam miatt kérlek, hanem Diana kedvéért is. Nem
bánja majd, ha rátestálhat a nagynénédre. Tulajdonképpen már alig
várja, hogy megszabaduljon tılem, és mővészi karrierjének szentelje
az idejét.

– Amy – szólt rá élesen Diana. – Ne mondd, hogy meg akarok
szabadulni tıled!
A lány ártatlan szemeket meresztett rá.
– De ha felvesznek az akadémiára, nem lesz idıd rám, tudod.
– Akadémiára? – szólalt meg kíváncsian Thorne.
– Lehet, hogy sikerül felvételt nyernem a Brit Mővészeti
Akadémiára – válaszolta Diana.
– Ez a Királyi Mővészeti Akadémia riválisa, ugye?
– Igen.
– Nagy megtiszteltetésnek számít, ha felveszik – kottyantott közbe
Amy. – Eddig még soha nem járhattak oda nık. De Diana jogosan
aggódik, hogy a múltbéli botránya túl nagy akadályt Jelent majd
számára.
Amikor Thorne szemöldöke felemelkedett, Diana érezte, hogy a
vér az arcába szökik. Tudta, hogy a férfi átható tekintete újra
felzaklatja, ezért inkább töltött egy csésze teát magának, miközben
Amy bizalmasan odasúgta Thorne-nak:
– Diana afféle „skarlátbetős” nınek számít. És a botránya miatt
nem mutathat be engem. Ezért is viselkedik olyan bosszúállóan
velem. Egyszer egy hozományvadász faképnél hagyta, így azt
gondolja, minden férfit csupán a pénz érdekel.
– Amy – szólt rá feddıen Diana –, milyen véleménnyel lesz így
Thorne a modorodról?
– Ez igaz, csitri – mérte végig gyámleányát Christopher. – Most
jöttem csak rá, milyen súlyos hibát követtem el, hogy kiskorodban
nem fenekeltelek el gyakrabban.
– Nem is fenekeltél el egyszer sem – nevetett fel a lány.
– De még megtehetem, ha nem teszel féket a pletykálkodó
nyelvedre, és nem kérsz bocsánatot az unokanıvéredtıl.
A lány mosolya lehervadt, bizonytalanul fürkészte a férfi arcát,
hogy komolyan vegye-e a fenyegetését. És kelletlenül elmormolt egy
bocsánatkérést.
– Kérlek, bocsáss meg, Diana. Nem akartam ilyen kegyetlen lenni.

– Megbocsátok – felelte Diana, és csodálkozott, hogy a lány ilyen
gyorsan beadta a derekát.
– Nem hagynál magunkra, csitri, míg tovább beszélgetek az
unokatestvéreddel? – ajánlotta Thorne.
– Jó, rendben… ha elkérhetem erre a délutánra az egyik lovadat.
– Semmi akadálya. Menj a fılovászomhoz, és kérj tıle egy hátast.
A lovamat még rád merem bízni, a gyeplıt viszont nem. Talán a
lóval nem az árokban fogsz kikötni, mint akkor, amikor tanítottalak
fogatot hajtani.
– Ó, Thorne, az nemcsak az én hibám volt, hogy a durcás lovaid
megbokrosodtak. És azóta már sokkal jobban hajtok…
– Nem vagyok hajlandó kockára tenni a pompás paripáimat. Be
kell érned a lovaglással. De nemrégiben vettem néhány arab kancát,
ezek ideálisak lesznek neked, és bizonyára bírják majd a strapát.
– Arab lovak? Csodás! – Amy ragyogó mosollyal ugrott fel a
székébıl, és újra megcsókolta Thorne arcát, mielıtt a férfi
elhessegette. Szökdécselve, dudorászva távozott.
Megmelengette Diana szívét, hogy ilyen gondtalannak látja
unokahúgát. Amikor észrevette, hogy Thorne ıt nézi, ki is mondta,
amit gondolt.
– Utoljára Nathaniel elvesztése elıtt láttam Amyt ilyen vidámnak.
Az itt tartózkodása majd elvonja a figyelmét az elképzelt románcáról.
Thorne elkomorodott.
– Értem a dilemmáját. Amy szépsége, a tekintélyes vagyonnal
párosulva hozományvadászok elsı számú prédájává teszi ıt. A
személyisége azonban nem egészen olyan aranyos, mint ahogyan
emlékeztem rá.
– Pusztán zaklatott.
Thorne Diana arcát vizsgálta.
– Remélem, megmagyarázza, milyen botrányt említett Amy
magával kapcsolatban, drága sárkányom. Tudom, hogy volt valami
gond a múltjában, de a részleteket nem ismerem.
Diana megpróbált egy mosolyt kicsikarni.

Nem köteles Thorne-nak magyarázkodni, mégis úgy találta,
kikívánkozik belıle a történet. Azt akarta, hogy a férfi megértse ıt.
– Amy állítása részben igaz. Faképnél hagytak, mert nem vagyok
örökösnı. Az illetı túlbecsülte a vagyonom nagyságát, és
alulbecsülte a nagybátyám irántam tanúsított jóindulatát.
– És most azért aggódik, nehogy Amy is elkövesse ugyanezt a
hibát, hogy beleszeret egy hozományvadászba. – Ez nem kérdés volt,
és Diana tudta, hogy Thorne nem vár rá választ. – Ha jól sejtem, a
botránya jó pár éve történt?
– Igen. A londoni szezonom alatt. Tizennyolc éves voltam, egy
évvel fiatalabb, mint most Amy. – Diana lenézett összekulcsolt
kezeire, és emlékezett. Képtelen volt szívfájdalom nélkül felidézni az
esetet. Ám azt sem tagadhatta, hogy Amy hasonló szerelmi kalandja
régi sebeket tépett fel benne, és Újraélte múltbeli fájdalmait.
– Halálosan beleszerettem egy úriemberbe – vallotta be. – İ is
mővész volt, mint jómagam. Összeillettünk volna, mivel neki is volt
nemesi címe, ám mivel a zsebe nem volt túl mély, Basil nagybátyám
elutasította, amikor megkérte a kezemet. Ekkor engedtem az
unszolásának, hogy szökjünk meg együtt.
Halkan felnevetett.
– Szégyellem bevallani, de teljesen meg voltam bolondulva.
Mővészlélek volt és költıien tudott szerelmet vallani, én pedig nem
akartam meglátni a valóságot. – Hangja mélyebb lett, elfordította
tekintetét és a közeli murvafürtöt bámulta. – Azt hittem, csodálatos
jövı vár ránk, a mővészetünkkel hírnevet és vagyont szerzünk
magunknak. Egy padlásszobában is szívesen laktam volna vele, ha
azt kéri tılem. De neki ennél nagyratörıbb tervei voltak. Azt hitte, ha
összeházasodtunk, meg tudja puhítani a nagybátyámat.
– Szóval Skóciába szöktek? – kérdezte Thorne.
– Megpróbáltunk. De a bérelt kocsink alig egy napi távolságra
Londontól meghibásodott, így Basil nagybátyám utolért minket.
Amikor a bácsikám megesküdött, hogy huszonegy éves koromig nem
adja ki szerény örökségemet, a kérım hirtelen dühbe gurult és

kiabálni kezdett, hogy az adósságai nem várhatnak addig. A
nagybátyám szégyenszemre hazavitt – torzult keserő fintorba Diana
szája. – És, gondolhatja, ezek után bukott nınek számítottam.
Két karját maga köré kulcsolta, és dacosan nézett fel Thorne-ra,
hogy elutasítson bármiféle szidást vagy szánalmat. Ám Thorne
szemébıl csak kíváncsiság és talán együttérzés tükrözıdött.
– Nos – mormolta a lány –, most már látja, mennyire nem felelne
meg az elvárásoknak, ha én mutatnám be Amyt.
Thorne bólintott.
– Ha azonban Nathaniel tavalyra tervezte a húga bevezetését,
bizonyára volt valami elképzelése, ki támogassa ıt.
– Egy tiszteletre méltó özvegyasszonyt akart alkalmazni
gardedámként – az egyik szomszédasszonyunkat Derbyshire-ben –
, de azóta a hölgy elhunyt.
– És mi van ezzel a mővészeti akadémiával, amirıl beszélt?
Diana örült, hogy témát váltottak.
– Meghívtak egy beszélgetésre a Brit Mővészeti Akadémia
elnökéhez, ha legközelebb Londonban járok.
– Minden évben igyekszem ellátogatni a Királyi Akadémia
kiállítására. És az apám az egyik patrónusuk. Ezt a másik akadémiát
azonban nem igazán ismerem.
– Néhány éve alapították a Királyi Akadémia merev
konzervativizmusának ellensúlyozására. Azonban egyik intézmény
sem hajlandó nıket felvenni a hallgatói közé.
– Maga rendkívül tehetséges lehet, ha fontolgatják, hogy
felvegyék. Tájképekre vagy portrékra specializálódott?
– Mindkettıt szeretem. És jelenleg szinte kizárólag olajjal
dolgozom.
– Ez szokatlan egy nıtıl, nem igaz?
– Valóban – mosolygott Diana. – A lányokat általában csak
rajzolni engedik és vízfestékkel festeni. A nagybátyám azonban még
kisgyerekkoromban elismerte furcsa szenvedélyemet, és felfogadott
egy rajztanárt, aki megtanított az olajfestés alapjaira is. Az utóbbi

néhány évben pedig egy idıs mővésznél képeztem magam, aki
Lunsford Hall közelébe vonult vissza.
– És úgy gondolja, hogy a mővészetével hírnevet es vagyont
szerez? Valahogy nem olyannak tőnik számomra, aki a megélhetésért
festene.
– Nincs szükségem pluszjövedelemre, mivel az örökségem fedezi
a szükségleteimet. De természetesen szeretném eladni a munkáimat,
mivel így megtapasztalhatnám, mennyit ér a tehetségem. És bár a
festményeim a lakóhelyemen meglehetısen kelendıek, London
egészen más piac. Ha az akadémián tanulhatnék, szélesebb körben is
elfogadnák a mőveimet.
– És lehetısége nyílna rá, hogy maga döntsön a jövıjérıl –
jegyezte meg Thorne elgondolkodva.
Diana szeme elkerekedett. Meglepte, hogy a férfi ennyire megérti,
mi áll az ambíciói mögött.
Miután a nagybátyja meghalt, amikor Diana huszonegy éves volt,
valóban elhatározta, hogy saját kezébe veszi a sorsát és megvalósítja
álmát: festımővész lesz. Talált egy mentort, aki segített csiszolgatni
a tehetségét, de amikor a lány túlnıtt mesterén, az azt javasolta neki,
költözzön Londonba.
Már a gondolat is rendkívül vonzó volt Diana számára. Ha a
mővészet világában elismertséget szerez, végre elnyerheti az oly
régóta vágyott szabadságot. És a félresikerült szökése után most
elıször volt célja, ami lelkesítette. Új életet akart kezdeni, amelyben
már nem kell behódolnia a társaság diktálta szabályoknak; De nem
akarta, hogy Thorne azt higgye róla, az álmai fontosabbak számára,
mint Amy jövıje.
– Biztosíthatom – mondta végül –, hogy a karrierem másodrangú
Amy sorsához képest. Nem akarom cserbenhagyni ıt, de
egyértelmően jobb neki, ha a háttérben maradok.
Thorne hosszasan fürkészte a lány arcát, szemében valami
csodálatféle tükrözıdött. – Még soha nem találkoztam ilyen különös
teremtéssel, mint ön, Miss Sheridan – szólt halkan.

Diana érezte, hogy elvörösödik. Thorne minden bizonnyal bóknak
szánta elıbbi megjegyzését, és nem provokálni akarta ıt.
– Kíván teázni, uram?
Választ sem várva töltött neki egy csésze teát, cukrot és tejszínt is
tett bele.
Thorne figyelte a lány zavart mozdulatait, arca finom pirulását.
Nem hazudott, amikor különösnek titulálta Diana Sheridant. A
mővészet iránti szenvedélyességével, unokahúga iránti védelmezı
magatartásával Thorne egyetlen nıismerısére sem hasonlított.
Rendkívül izgatónak találta – részben, mert a lány is afféle fekete
báránynak számított, mint ı. És azért is, mert ezt meg sem próbálta
tagadni, nem keresett mentségeket magának. A lány múltján esett folt
és az emiatti sebezhetısége okán Thorne-ban feléledt a védelmezı
ösztön. Rájött, hogy sorsuk ugyanannak az éremnek a két oldalát
képviseli: Dianát azért hagyták faképnél, mert nem volt nagy
vagyona, ıt pedig egész élete során a címéért és a vagyonáért
üldözték a nık.
A lány szépsége is erısen vonzotta, ismerte el. Fényes, sötét haja
volt. Thorne alig tudott ellenállni a kísértésnek, hogy kihúzza a tőket
a kontyából és lássa, hogyan kócolódnának össze a fürtjei
szeretkezés után. És ahogy a finom vonalú száját nézte, egyre csak a
bőn és a kéj járt a fejében.
Délután az öbölben tovább is akart menni egy egyszerő csóknál –
és biztos volt benne, hogy a lány is. Elég tapasztalt volt ahhoz, hogy
azonnal felismerje, milyen szenvedéllyel reagál a lány a csókjára, a
testére. Tudta, hogy még most is rá gondol a lány, ahogy neki is ı jár
az eszében.
Nagy kár, hogy számára tabu. Kétségtelen, örömmel vinné az
ágyába De a szellemi csatározást miért ne élvezhetnék egymással?
Diana ehhez kellıen okos ellenfél. És bőnös ürömét élne át, ha
kipróbálná ilyetén képességeit egy ennyire szép vitapartnerrel.
Gyanította, hogy a lány állná a sarat vele szemben.

Arra viszont nem számított, hogy milyen hirtelen eltereli a lány a
témát saját magáról.
– Tanulmányozta Nathaniel levelét? – kérdezte, amint átnyújtotta
Thorne-nak a teáscsészéjét.
Thorne kényszerítette magát, hogy megigya a teát, amit egyáltalán
nem kívánt.
– Igen, elolvastam.
– Feltételezem, ki tudta hámozni a rejtjeles megjegyzéseinek
értelmét?
– Rejtjeles megjegyzései?
– Valamit sejtetnek Nathaniel haláláról, nem gondolja? Azt
hiszem, kitervelt gyilkosság áldozata lett, nem a pénztárcájáért ölték
meg.
Thorne szándékosan összevonta szemöldökét, kételkedést
színlelve.
– Drága szépséges Miss Sheridanem, talán túl sok Minerva Press
regényt olvasott, amit Amy annyira kedvel.
A lány tekintete rideg lett.
– Drága Lord Thorne-om, csak akkor szoktam szabadjára engedni
a fantáziámat, amikor alkotok. És ostoba sem vagyok. Nathaniel
csodálatos ember volt, és én a bátyámként szerettem ıt. Azt várom
öntıl, hogy tovább vizsgálódjon a halála ügyében. Ha ön nem teszi,
magam járok utána.
Riposztja hatására Thorne gyorsan átgondolta a taktikáját. Diana
Sheridannek vág az esze, állapította meg, és ismét csodálattal adózott
a lánynak. Két lábbal áll a földön – nem dıl be holmi koholt
történetnek.
Természetesen el akarta altatni az aggodalmát. Óvatosnak kell
lennie, mit mond, hogy titokban tartsa az İrzık létezését. De talán az
igazság egy kis részletét feltárhatja…
Szomorkásan rámosolygott.
– Én magam is a testvéremként szerettem Nathanielt. És nem
akartam önt megsérteni azzal, hogy megpróbálom elrejteni a titkait.

Nem sokan tudtak róla, de Nathaniel idınként a brit
külügyminisztériumnak dolgozott.
A lány rámeredt.
– Akkor valóban lehetséges, hogy a halálát nem közönséges
rablógyilkosság okozta.
– Igen, lehetséges. Talán most már megérti, miért nem mondhatok
többet. De bízhat bennem, hogy a legapróbb részletekig utánajárok
az ügynek. Ha Nathaniel a munkájával kapcsolatos ocsmány
összeesküvés áldozata lett, ígérem, igazságot szolgáltatok.
– Azt hiszem, be kell érnem ennyivel – nézett rá Diana zavartan.
– Attól tartok, igen. – Majd, hogy elterelje a lány figyelmét a
témáról, megjegyezte: – Remélem, a gyanúját nem említette
Amynek.
– Nem. A levél tartalmát sem fedtem fel elıtte – szólt a lány
homlokát ráncolva. – Úgy gondoltam, jobb, ha várok, amíg beszélni
tudok önnel.
– Nagyra értékelem a diszkrécióját. És most, ha megbocsát – állt
fel Thorne és udvariasan meghajolt –, azt hiszem, elkezdem a
vizsgálódást.
Gyors léptekkel távozott, de érezte, hogy a lány nyugtalan
tekintete mindvégig követi.
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mikor nem sokkal késıbb belovagolt az Olwen-kastély kapuján,
Thorne szándékosan próbálta kirekeszteni Dianát a gondolataiból. Az
elıtte álló feladatra kell koncentrálnia – ki kell derítenie, ki gyilkolta
meg Nathanielt, és ki az áruló, aki fel akarta fedni az İrzık kilétét a
franciák elıtt.
Tudta, hogy már várják a kastélyban, mivel a levél megdöbbentı
tartalma miatt azonnal üzenetet küldött Sir Gawainnek, és
kihallgatást kért tıle.
Tulajdonképpen nem hazudott, amikor azt mondta Dianának,
hogy Nathaniel a brit külügyminisztériumnak dolgozott. Ezt
terjesztették magukról az İrzık, kilétük védelmére és titkos
tevékenységük indoklására.
Az emberek tudatában az élt, hogy. Sir Gawain Olwen a
külügyminisztérium egyik kirendeltségének a vezetıje. Csupán kevés
ember tudta, mennyire kiterjedt az İrzık szervezete és mennyire
mélyen beszivárogtak a brit és más európai társaságokba. És a
szervezet létrejöttének érdekfeszítı történetét is csak kevesen
ismerték.
A Kard İrzıi rendet több mint száz évvel ezelıtt alapította meg
egy maroknyi, legendás brit harcos – számkivetettek, akik itt leltek
menedékre. Most az ı leszármazottaik viszik tovább a rendet és
dolgoznak Európa-szerte. A szervezet székhelye Cyrene szigetén
van, mivel innen gyorsan elérhetı a kontinens, ahol ijesztı

gyakorisággal alakulnak ki válsághelyzetek. Az İrzık Sir Gawain
vezetésével – kiváló kapcsolatokkal és anyagi lehetıségekkel
rendelkeznek, modernkori zsoldos katonákként funkcionálnak, de
elhivatottságuk magasabb rendő: védelmezik a gyengéket, a
kiszolgáltatottakat, a rászorulókat. Harcolnak a zsarnokság ellen. Az
emberiség javáért dolgoznak.
Az utóbbi három évtized során a rend elsıdlegesen a francia
forradalom hatalmas kihívásaival foglalkozott, majd Napóleon
világhódító törekvéseivel szálltak szembe. Olyan missziókat
hajtottak végre, melyek a külügyminisztérium számára túl nehéznek
és veszélyesnek bizonyultak volna.
És veszélyekkel teli kalandjaik során szoros barátság alakult ki a
tagok között, akik hajlandóak voltak egymásért és szent ügyükért a
halált is vállalni.
Thorne habozás nélkül tette életét a rend kezébe, mivel szilárdan
hitt nemes eszméikben.
Az İrzık jelentették az üdvösséget számára. Mielıtt csatlakozott
hozzájuk, zabolátlan, önfejő természete a züllés és a romlás útja felé
vitte. Most a rend kötelékében nem csupán a veszély és izgalmak
iránti vágyát élhette ki, hanem magasztos célt is talált az életben…
Vad dühöt érzett, hogy valaki megpróbálta megsemmisíteni az
İrzıket, de a leginkább az keserítette el, hogy Nathaniel az aljas
árulás áldozatául esett. Ám ha Nathanielt egy áruló ölte meg, Thorne
elszánta magát, hogy visszavágjon, és megbosszulja barátja halálát.
Elıször azonban ki kellett dolgoznia a bosszúállás tervét.
Amikor az istállókhoz ért, azonnal megpillantotta bajtársát, Alex
Rydert. A magas, erıs testalkatú, sötét hajú, sötét szemő Ryder az
egyik legelszántabb ember volt az İrzık közül. Korábban
zsoldosként szolgált, és páratlan tapasztalatra tett szert a fegyverek és
a robbanószerek területén. Thorne-nal ellentétben azonban Ryder
Cyrene-en nıtt fel.

– Szóval Nathaniel hagyott neked egy levelet, amelyben egy
összeesküvéssel kapcsolatos gyanúját osztotta meg veled? –kérdezte,
miközben Thorne leszállt a lováról.
– Igen. Több mint egy éve írta ezt az üzenetet, közvetlenül a
halála elıtt, de a húga akkor nem juttatta el hozzám. Az
unokanıvérére, Diana Sheridanre hárult ez a feladat.
– İk ketten érkeztek ma hozzád?
– Igen. Teljesen váratlanul.
– Úgy látszik, a nık egész serege jár a nyomodban, öregfiú –
mosolygott ironikusan Ryder. – A sármod, mint a mágnes vonzza a
szoknyákat.
Thorne átadta hátasát egy lovászfiúnak, majd Ryderrel együtt a
nagy elıcsarnok hatalmas fakapuja felé indult.
Az Olwen-kastély évszázadok óta Sir Gawain családjáé volt. A
sziget déli végén állt, ahol alacsonyabbak voltak a hegyek, így a
vidék a támadásnak a leginkább kiszolgáltatott. A lenyőgözı erıdöt
viszont masszív falak és ágyúk seregével ellátott oromzatok védték.
A kastély belseje már nem volt ennyire komor: finom falikárpitok,
szınyegek és ragyogó bútorzat díszítette a nagy elıcsarnokot,
enyhítve a kı hidegségét. A régi korokat idézı számos relikvia volt
itt látható, páncélzatok, fegyverek, kardok, tırök és pajzsok,
többségük azoké a lovagoké, akik elsıként telepedtek le a szigeten
több mint ezer évvel ezelıtt.
Thorne és Ryder átsiettek a nagy elıcsarnokon, majd beléptek a
báró dolgozószobájába. Sir Gawain az íróasztala mögött ült. Felállt,
hogy üdvözölje a két férfit. Az idısödı úr magas, szikár és rendkívül
komoly volt, élénk, világoskék szeme elıtt szinte semmi sem maradt
titokban. Karakteres arcán feszültség tükrözıdött, az İrzık
vezetésével járó nagy felelısség a két évtized alatt barázdákat vésett
rá. Enyhén bicegett is – egy régi misszió során szerzett sérülése
miatt.
– Jó, hogy megjöttetek – húzta meg az íróasztala mögötti csengıt.
– Engedjétek meg, hogy behívjam Yatest.

Épp hogy elhelyezkedtek a kényelmes székekben, egy fiatalember
– akinek az egyik lába fából volt – besántikált. John Yates korábban
lovas hadnagyként szolgált, a háborúban vesztette el a lábát, és most
Sir Gawain titkáraként és legfıbb segítıjeként dolgozott.
Két éve Yates kis híján belehalt elfertızıdött sérülésébe. Most
pedig világosszıke, borzas haja alól kiragyogott az arca, majd
kicsattant az egészségtıl. Barna szeme azonban komoly maradt,
amikor üdvözölte Thorne-t és Rydert, majd ı is leült.
Thorne röviden elmesélte, hogyan találta meg Diana Sheridan a
levelet Amy holmijai között, majd ismertette Nathaniel üzenetét:
Nate gyanakodni kezdett, hogy egy áruló fel akarja fedni az İrzık
személyazonosságát a franciák elıtt. És attól tartott, a bordélyház
szépséges madámja, Venus is érintett az ellenségnek való
kémkedésben. Nathaniel emlékének védelmében Thorne úgy döntött,
nem adja ki barátja vallomását, miszerint a gyönyörő Venus
elcsábította ıt, és ı – szégyenszemre – bizalmas információkat
kotyogott ki a nınek.
A beszámoló végén Alex Ryder szólalt meg elsınek.
– Úgy tőnik, a szerencsétlen Nathaniel valóban ráhibázott egy, a
rendünk megsemmisítésére szıtt összeesküvésre. A franciáknak
érdekükben áll, hogy pontot tegyenek mőködésünk végére.
Thorne bólintott. Az elızı év tavaszán a Napóleon vereségével
végzıdött csatát megelızıen a franciák leghıbb vágya volt, hogy
leszámoljanak a titkos társasággal, mely meghiúsította a világ
meghódítására irányuló törekvéseiket.
Yates a homlokát ráncolta.
– Nem ez volt az elsı eset, hogy valaki megpróbálta felfedni az
İrzık kilétét. Emlékezhettek rá, múlt szeptemberben történt hasonló.
Akkor te nem voltál itt – mondta Thorne-nak.
Thorne visszagondolt az elızı esetre. İ és Ryder is távol voltak a
szigettıl küldetésüket teljesítendı, amikor Danielle és Peter Newham
idelátogatott, és rajtakapták ıket, amint el akarták lopni az İrzık
névsorát.

– Ha jól emlékszem – idézte fel Thorne –, amikor kikérdezték
ıket, Newhamék bevallották, hogy egy angol férfi bérelte fel ıket a
lista megszerzésére.
– Igen – felelte Yates. – Egy angol férfi, a neve Thomas Forrester.
– Ügynököket küldtetek, hogy vizsgálódjanak Newhamék
ügyében, de nem jutottak eredményre, igaz?
– A nyom teljesen kihőlt. Annyit kiderítettünk, hogy Thomas
Forrester létezı személy – Londonban lakik –, de nemrégiben egy
tőzeset során meghalt.
– Ezt rendkívül érdekesnek találom – jegyezte meg komoran Sir
Gawain. – Úgy tőnik, mintha a két látszólag független eseménynek
mégis lenne köze egymáshoz.
– Talán Madame Venusnak volt valamilyen kapcsolata ezzel az
angollal? – gondolkodott hangosan Ryder.
– Valószínőnek látszik – erısítette meg Thorne.
– És hogy jön a képbe Nathaniel? – kérdezte Ryder. –
Gondoljátok, hogy Venus Nathaniel szeretıje volt?
– Nem lepne meg – kerülte meg a választ Thorne – Nathaniel
szokatlanul sok idıt töltött Venus klubjában közvetlenül a halála
elıtt. És a levelében bevallotta, hogy kérdezgette Venust, milyen
kapcsolatban áll a francia kémekkel. Lehet, hogy hagyta magát
becsalogatni a nı ágyába, hogy kifürkéssze, milyen titkokat hallgat el
elıle.
Yates még mindig a homlokát ráncolta.
– Tehát mit tegyünk?
– Amint lehet, visszatérek Londonba – felelte Thorne –, hogy
kiderítsem, merre járt Nathaniel élete utolsó napjaiban. Közben az
egyik ügynökünket be akarom építeni Venus klubjába. Szerintem
Macky lenne alkalmas erre a feladatra, mivel ı korábban színész
volt. Megnyerı külsejével és színészi képességeivel el tudja játszani
a szépfiú szerepét.
Ryder felhúzta szemöldökét.

– Azt akarod, hogy Beau Macklint alkalmazza Venus a gazdag nıi
klientúrája kiszolgálására?
– Pontosan.
– Micsoda kellemetlen megbízatás – jegyezte meg tréfásan Ryder.
– Viszont potenciálisan eredményes. Venus alkalmazásában
Macky nyitva tarthatja a fülét, és olyan titkok birtokába juthat,
amelyeket reményünk sem lenne másként megtudni.
– Rendben – szólt Sir Gawain, bár szemmel láthatóan nem volt
ínyére a dolog.
– Akkor engedélyt ad rá, hogy megbízzam Mackyt ezzel a
feladattal, sir?
– Igen – mondta Sir Gawain. – És azt is próbáld meg kideríteni,
hogy Madame Venusnak van-e valami köze a néhai Thomas
Forresterhez. Ezenkívül újra vizsgálódnunk kell Forrester halálának
ügyében, hogy megtudjuk, miért érdekelte ıt az İrzık kiléte.
Thorne-ban ennél is fontosabb cél fogalmazódott meg: meg akarta
akadályozni, hogy bárki mást is megöljenek az İrzık közül. De
tudta, ez annyira nyilvánvaló, hogy ki sem kell mondania.
Észrevette, hogy Sir Gawain komoran néz rá.
– Légy óvatos, Thorne. Ha Nathaniel Lunsfordot azért ölték meg,
mert túl közel került egy árulóhoz, ha kutakodni kezdesz, magad is
célponttá válhatsz. Ne vállalj felesleges kockázatot.
– Nem vállalok olyan kockázatot, amit feleslegesnek tartok –
fogadta meg Thorne.
Ekkor John Yates szólalt meg.
– Én is részt szeretnék venni a nyomozásban, uram.
Thorne tudta, hogy Yatest személyes indokok vezetik, ezért akar
részt vállalni Nathaniel rejtélyes halálának kiderítésében, kérése
azonban egyértelmően Sir Gawain ellenére volt.
– Nagy nehézségeket okoz, ha nincs mellettem a titkárom, tudod.
Sokkal hasznosabb, ha itt maradsz velem.
– De uram, Danielle Newham a bolondját járatta velem. Szeretnék
a dolog végére járni.

Sir Gawain fájdalmas arckifejezése megenyhült.
– Rendben van. Igyekszem nélküled boldogulni. – Majd Thornehoz fordult. – Mikor szándékozol visszatérni Angliába?
– Talán egy hét múlva. Idı kell hozzá, hogy betanítsam Mackyt a
trükkökre. És nem akarok pont akkor Londonba érni, amikor ı beáll
dolgozni a klubba. Ezzel könnyen felkelteném Venus gyanúját. És
van még egy pár egyéb személyes ügy, amit elıször el kell intéznem.
A szeme sarkából elkapta Ryder vigyorát.
– Azt hittem – dünnyögte Ryder –, azért rostokolsz itt Cyrene-en,
hogy kivédd apád machinációit. Nem okoz majd komplikációkat, ha
ilyen hamar visszatérsz Londonba?
– Kidolgoztam egy tervet, hogyan rendezzem el a dolgot az
apámmal.
– Ó, volnál szíves részletesebben kifejtem?
– Most még nem. Adj egy vagy két napot, hogy lássam, beválik-e.
Elıször meg kell gyızıdnie arról, hogy Diana Sheridan elfogadjae az ajánlatát.
Thorne terve nem kizárólag önzésbıl fakadt, mivel nemcsak ı, de
a lány is jól járna vele. És, számára is meglepı módon, Thorne úgy
érezte, valóban szeretne segíteni rajta. Mintha gyengült volna a
szokásos önvédelmi ösztöne. Akaratlanul is óvni akarta Dianát,
miután tudomást szerzett róla, hogy hozományvadász udvarlója
elhagyta. És ez egyáltalán nem döbbentette meg, végül is esküt tett
rá, hogy védelmezi a rászorulókat. A gondolatra, hogy házassági
ajánlattal környékezi meg a talpraesett Miss Sheridant, Thorne-t
ismerıs izgalom járta át. Kétségtelenül nagy kihívás lesz, melyhez
minden rábeszélıképességét be kell majd vetnie.
İ viszont rajongott a kihívásokért.
És arra gondolt, mostanában milyen átkozottul unalmas volt az
élete.

– Hogy mit kér tılem? – kiáltott fel Diana Sheridan, és úgy
bámult rá, mintha Thorne nem lenne épelméjő.
Christopher képtelen volt elfojtani mosolyát. Nyilvánvalóan
sokkolta a lányt az ajánlatával. Miután hazaért, magához kérette Miss
Sheridant, méghozzá a nappaliba, ahol mindkettıjüknek töltött egy
pohár sherryt, mielıtt elıadta kérését.
– Azt kérem, részesítsen abban a megtiszteltetésben, hogy a
jegyesem lesz – ismételte Thorne egészen komolyan.
A lány tétova mozdulatot tett, és zavartan rogyott le a kerevetre.
– Azt hittem, nem jól hallom önt. Alig pár órája határozottan
állította, hogy nem kívánja rabigába dugni a fejét.
– Most is ezt állítom. Az eljegyzésünk csupán jelképes lenne.
A lány rászegezte sötét tekintetét.
– Ha azt hiszi, engem is felvehet a hódításai listájába, Lord
Thorne, egyszerően azért, mert tudomást szerzett bőnös múltamról,
hadd ábrándítsam ki most azonnal.
Nagyon szeretnélek felvenni a hódításaim listájába, gondolta
Thorne.
Diana már a vacsorához öltözött, rózsaszín selyemruha volt rajta,
mely elınyösen hangsúlyozta alakját, és Christopher semmit sem
kívánt jobban, mint lassan lehámozni a lány testérıl, és felfedni
bájait…
De elnyomta a buja késztetést és megrázta a fejét.
– Ez a lehetı legtávolabb áll a szándékaimtól, Miss Sheridan.
Ellenkezıleg: az ön kényére-kedvére bízom magam. Mérhetetlenül
nagy szolgálatot tenne nekem – megmentene valamitıl, ami rosszabb
a halálnál is,
– Mitıl?
– Attól, hogy az apám által kiszemelt nıt vegyem feleségül.
– Azt hittem, frappánsabb indokkal áll elı.
Thorne leült a lánnyal szemben lévı székre, ahonnan jól látta
arcának minden rezdülését.

– Hamarosan vissza akarok térni Londonba, hogy utánajárjak
Nathaniel halálának, ahogyan ígértem önnek. De ahhoz, hogy a
nyomozásra tudjak koncentrálni, elıször meg kell szabadulnom egy
zavaró körülménytıl.
– Hogy érti ezt?
– Azt hiszem, már említettem, hogy az utolsó hölgy, aki
meztelenül látott engem, azt állította, kompromittáltam ıt. Ezzel a
trükkel akart volna házasságra kényszeríteni, és az anyja még mindig
gyötör, azt követeli, vegyem feleségül a lányt. Illusztris atyám pedig
az ı oldalukon áll.
Diana szája cinkos mosolyra húzódott, mintha értené a férfi
dilemmáját. – Gondolom, ennek tudható be, hogy olyan hirtelen és
váratlanul tőnt el Angliából.
– Pontosan – bólintott Thorne. – Nem annyira katasztrofális a
helyzetem, de ha most megjelenek Londonban, nehézségekre
számíthatok. Ezért kell bebiztosítanom magam. Egy eljegyzéssel
kivédhetném a machinációkat. És egyúttal végleg megszabadulnék
apám házassági tanácsaitól.
A lány szemében humor villant, majd a fejét csóválta, de Thorne
nem tudta megmondani, hogy a hitetlenkedéstıl vagy a
felháborodástól.
– Hallottam magáról, hogy nyughatatlan és vakmerı, uram, de azt
hiszem, egy kissé ırült is. És én is örült lennék, ha elfogadnám az
ajánlatát.
– Bizonyos körökben – mosolygott lazán Thorne – akkor tartanák
ırültnek, ha kikosarazna. Az ismeretségi körömben a legtöbb
egyedülálló hölgy elalélna örömében, ha megkérném a kezét. Ebbıl
is látszik, mennyire igazam volt. Maga tényleg egészen különös
teremtés, Miss Sheridan.
– Miért? Mert van annyira jó ízlésem, hogy inkább vénlány
maradok, mint hogy egy magafajta élvhajhász nıfalóval
konspiráljak?
– Most megsértette az érzéseimet.

– Kétlem, hogy ez lehetséges – válaszolt könnyedén a lány. Újra
megcsóválta a fejét. – Szóval azt kívánja, színleljem, hogy a jegyese
vagyok.
– Igen. Ez csak ideiglenes állapot lenne, természetesen. Amint
Amy sorsát megnyugtatóan elrendeztük, azonnal visszaléphet. Ez a
szokásos etikett egy hölgy számára, aki fel akarja bontani az
eljegyzését. Egyszerően csak be kell jelentenie, hogy maga és én
nem illünk össze.
– Ez legalább igaz – mormolta Diana. – A legcsekélyebb
mértékben sem illünk össze. Még elképzelni sem tudom, hogy valaha
is igent mondok a házassági ajánlatára.
A lány ösztönös ellenállása láttán Thorne felemelte a kezét,
– Kérem, hallgasson meg, mielıtt kapásból visszautasít.
Diana védekezın kulcsolta össze a karját maga elıtt.
– Rendben, hajlandó vagyok meghallgatni.
– Ajánlatom számos elınnyel jár az ön és Amy számára is. A
családi nevem presztízsérıl nem is szólva. Ön bizalmasan elmondta
nekem, hogy a szökése miatt csorbult a renoméja. Aligha tévedek, ha
úgy vélem, a velem való eljegyzése révén a társaság visszafogadná
önt.
A lány arcát elöntı pírból Thorne megérezte, hogy érzékeny
pontra tapintott. Ám Diana továbbra is hővösen tekintett rá.
– Elvoltam a megtépázott renomémmal az utóbbi hat évben. Miért
érdekelne, hogy maga egy kicsit fényezhetne rajta?
– Mért ily módon jobban rajta tudná tartani a szemét Amyn a
szezonja során. Maga mondta, hogy a háttérben kíván maradni a
bevezetésekor, de ha eljegyzi magát velem – és ehhez a nagynéném
is áldását adja –, mindketten részt vehetnek a társasági eseményeken,
és ön segíthetne Amynek, hogy könnyebben túltegye magát képzelt
szerelmén. Egyértelmően jó hatással van rá, annak ellenére, hogy a
kislány most éppen neheztel magára.
Thorne látta, hogy szavai elgondolkodtatták Dianát.

– Vegyük a maga személyes védelmét – folytatta Thorne. – Ha
vállvetve munkálkodnánk Amy érdekében, az ön renoméja tovább
romlana, amiért egy lapon emlegetik velem. De az eljegyzésünk
elejét venné a pletykáknak és megvédené a rosszindulatú
feltételezésektıl.
– Lehetséges – mormolta a lány mélyen gondolataiba merülve.
– Történjék bármi, kötelességem törıdni magukkal. Amy a
gyámleányom. Mivel maga az unokanıvére, közvetve magáért is
felelıs vagyok.
Diana sötét szemében dac villant.
– Biztosíthatom, hogy énértem nem felelıs, uram. Nem igénylem
a védelmét. És képes vagyok gondoskodni magamról.
– De mennyire, hogy képes rá – nyugtatta meg Thorne.
– Mégsem tagadhatja, hogy az eljegyzésünk Amy elınyére
szolgál.
Amikor a lány nem válaszolt, csak konokul összeszorította ajkát,
Thorne elıjött az utolsó adujával.
– Azt hiszem, növelhetném az esélyeit ahhoz, hogy felvegyék a
Brit Mővészeti Akadémiára. Sokakat ismerek az akadémia
patrónusai közül, és a kapcsolataimat be tudnám vetni az érdekében.
Mire pedig felbontjuk az eljegyzésünket, ön már minden bizonnyal
hímevet szerez a mővészvilágban.
Arra számított, hogy Diana örülni fog az ajánlatának, de úgy tőnt,
csak gondot okozott neki. Öröm helyett fintor jelent meg az arcán.
– Vegye már észre, hogy ha elfogadom az ajánlatát, engem is
„hozományvadásznak” tarthatnak. A társaság azt hiszi majd, én
csaltam önt csapdába. Győlölném a gondolatát is, hogy azzal
vádoljanak, meg akartam szerezni a skalpját.
– De mi ketten tudjuk az igazságot, nem?
Thorne halkan beszélt, kicsit évıdı hangsúllyal, a lány viszont
továbbra is komoly maradt.
– Biztos, hogy vannak fenntartásai, Miss Sheridan, így talán
szeretne egy kis idıt, hogy jobban átgondolja az ajánlatomat. –

Végignézett magán és észrevette, hogy még mindig csizmát és
lovaglónadrágot visel. – Át kell öltöznöm a vacsorához. Ráér választ
adni, ha visszatértem.
Amikor sarkon fordult és távozott, Diana némán nézett utána.
Néhány percig mozdulatlanul ült, a váratlan ajánlattól kábultan.
Christopher Thorne megkérte a kezét. Igaz, csupán színlelt eljegyzés
céljából.
A pohár sherryhez hozzá sem nyúlt. Hirtelen felállt, és az elegáns
nappali franciaablakához ment, mely a teraszos kertre nyílt. A
gyönyörő kert csodálatos látványt nyújtott, a lenyugvó nap fénylı
aranyvörösre változtatta a tengert, de Diana ügyet sem vetett rá,
amikor kilépett.
Hát persze hogy jócskán voltak fenntartásai! Méghozzá igen
komolyak.
Sötét pillantást vetett maga mögé, abba az irányba, ahol utoljára
látta Thorne-t. Dühítette, hogy a férfi ennyire lazán közölte vele az
ajánlatát. Fel sem fogja, mennyire nagy horderejő dolog egy
házassági ajánlat, egyszerően csak kisétál, és rám hagyja a döntést,
dohogott magában a lány. Végül is mit számít Thorne-nak egy
eljegyzés! Nemesemberként beleszületett a kiváltságokba és a
hatalomba, hozzászokott, hogy mindig eléri, amit akar. İ a
társaságban a körülrajongott aranyifjú, akinek mindenki elnézi
botrányos viselkedését.
Diana számára viszont egy ilyen eljegyzés hatalmas jelentıséggel
bírna.
A róla hallott számtalan történet alapján mindig is egy jóképő
szoknyavadásznak tartotta Thorne-t, aki a nıket kihívásnak, az életet
pedig mulatságnak tekinti. Egyértelmően jóval értékesebb ez a férfi,
mint ahogyan korábban vélte, ám a ma délutáni vakmerı cselekedete
az öbölnél mégis csak azt bizonyítja, mennyire veszélyes lehet rá.
Bőnre csábítóan szép, lélegzetelállítóan sármos, és Diana
kétségtelenül fogékony a szép, csábos férfiakra. Ez fehéren-feketén

bebizonyosodott már tizennyolc éves korában, elsı udvarlója
esetében.
Az emlék hatására megborzongott. Azon kapta magát, hogy csak
bóklászik a kertekben, fogalma sincs, merre jár, annyira lefoglalja a
dilemmája. Nagynénje halála után egy felelıtlen nevelını-gardedám
gondjaira bízták, aki alig törıdött vele, és az ı hanyagságának
köszönhetıen követhette el Diana élete legnagyobb ballépését.
A szíve összetört, amikor jegyese elhagyta, nem csupán azért,
mert a férfi csak színlelte, hogy szereti ıt, hanem azért is, mert nagy
álma, hogy a mővészek világában éljen, ilyen katasztrofálisan
meghiúsult.
Természetesen ezek után meg sem fordult a fejében, hogy igent
mondjon bármiféle házassági ajánlatra.
Ami a szerelmet illeti, elszántan megfogadta, hogy soha többé
nem adja senkinek a szívét. Miután ilyen mérhetetlen fájdalmat élt át
minden férfival óvatos volt, aki megpróbált közeledni hozzá,
senkiben sem tudott bízni. Nem lesz egyetlen férfi prédája sem! Nem
hagyja, hogy bárki újra becsapja és szégyenbe hozza. A
vénkisasszonysors is sokkal jobb a kiszolgáltatottságnál.
Szerény vagyonával kétségtelenül tudott volna férjet találni, még a
megtépázott renoméja ellenére is, ám semmi kedve nem volt
bebörtönözni magát egy szerelem nélküli házasságba, a formaságok
kedvéért.
Azonban igen erıs anyai ösztön élt benne, és nagyon sajnálta,
hogy valószínőleg soha nem lesz saját gyermeke.
Talán ezért is igyekezett annyira óvni Amyt. Felelısséget érzett
iránta, de nem a törvény szerint, hanem a szívében, lelkében.
İszintén szerette az unokahúgát, es szinte mindent megtett volna a
kedvéért.
Erkölcsi kötelességének is tartotta, hogy gondoskodjon róla. Amy
volt az egyetlen hozzátartozója. Lunsfordék befogadták Dianát,
amikor árva lett. İ pedig a világért sem hagyná cserben Amyt
életének ebben a kritikus idıszakában.

Ám nem tagadhatta, hogy szeretne részesévé válni Amy
bevezetésének, hogy útmutatással, tanácsokkal láthassa el. Valóban
számos elınnyel járna a maga és unokahúga számára – ahogy Thorne
is hangsúlyozta –, ha elfogadná Thorne ajánlatát.
Az eljegyzés révén azonnal befogadná ıt a társaság. Tavaly,
Nathaniel támogatása és védelme nélkül, a férfiak szabad prédának
tekintették botrányos múltja miatt, s többen is tisztességtelen
ajánlatot tettek neki.
Mit sem számított, hogy még szőz, gyakorlatilag ártatlan és
abszolút tapasztalatlan a nemi életet illetıen. A társaság így is bukott
nınek tartotta.
Tiszteletre méltó pozíciója Thorne jegyeseként mővészi karrierje
szempontjából is elınyös lenne, ezt Diana is jól tudta. És valóban
leghıbb vágya volt, hogy felvegyék az akadémiára, bár inkább a
tehetsége, mintsem Thorne kapcsolatai révén szeretett volna
bekerülni.
Keményen igyekezett, hogy felvételt nyerhessen. Mivel
félresikerült szökése miatt a helybéli középnemesség elutasította,
csendesen visszavonultan élt, feszültségeit mővészetében vezette le,
és megtanulta, hogy érzelmeit a mőveiben fejezze ki. Évekig beérte
ennyivel. Ám Nathaniel halála óta egyre nıtt benne az
elégedetlenség. A sürgetı vágy, hogy ennél többet legyen. Hogy több
legyen. Az utóbbi hónapokban pedig újra arról álmodozott, hogy
elismert mővész lesz.
A szabadság lehetısége azonban még ennél is jobban csábította.
Egy kétes múltú, férjezetlen hölgynek nem sok esélye van; egy
festımővésznek, ha nı, vajmi kevés lehetısége adódik arra, hogy
kiállítsa a mőveit.
Thorne, meglepı módon, megértette Diana helyzetét, bár a lány
nem igazán hitte, hogy teljesen át tudja érezni a gondjait. Az biztos,
hogy egyetlen férfi sem tudhatja, milyen érzés, ha valakit gúzsba
kötnek a konvenciók, és nem teljesítheti ki mővészi képességeit
pusztán azért, mert nınek született.

A vele szembeni elıítélet Londonban még erısebb. Egyedülálló
nıként rengeteg bántódás érné az udvarias társaság részérıl. Ám ha
Thorne jegyese lenne…
A férfi rangja valóban megvédené ıt a pletykáktól, amikkel
szembesülnie kellene, amikor visszatér.
Talán mégis csak meg kellene fontolnom, hogy elfogadom az
ajánlatát, morfondírozott Diana.
Kezét a gyomrára szorította, hogy a belsı remegést csillapítsa. Az
igazat megvallva, nem akart semmit egy efféle, nıfaló hírében álló
férfitól. Ám, ahogy Thorne is mondta, mégis csak együtt emlegetnék
ıket az Árnyhoz főzıdı kapcsolatuknak köszönhetıen. És ez még
nagyobb kárt tenne a renoméjában. Ha jól meggondolja, Amy csak
profitálhatna a dologból…
Diana összerezzent, amikor Thorne váratlanul megjelent mögötte
a teraszon.
A lány észre sem vette, hogy lassan sötétedik már, csupán a
nappali szoba franciaablaka mögötti fény jelezte, hogy felgyújtották
a lámpákat.
A szürkületben Thorne kecsesen felé lépett, s a mozdulat élénken
felidézte a lányban délutáni találkozásukat az öbölben, amikor a férfi
teljesen meztelen volt. Szeme elıtt megjelent a buja férfitest, s
emlékezett, milyen izmosnak érezte, amikor hozzápréselıdött, és
hogyan cirógatták Thorne ujjai a mellbimbóit…
Ne gondolj ilyesmire, te szégyentelen,, buta liba!
Thorne már a vacsorához öltözött: remekbe szabott, sötétzöld
kabátot viselt fehér nyakkendıvel, mely kiemelte szıke haját és
cizellált arcvonásainak férfiasságát.
Sajnálatos módon Dianának már a látványától is melege lett, és
elállt a lélegzete.
Ijesztınek tartotta, milyen élénken reagáltak az érzékei a férfi
puszta közelségére. Amikor Thorne megállt elıtte, a lány a
legszívesebben sarkon fordult és elfutott volna.

– Találkoztam a folyosón Amyvel – jegyezte meg a férfi. – Most
ért vissza a lovaglásból és felment átöltözni. – Pillantása végigsiklott
Dianán. – Korábban elmulasztottam megemlíteni, hogy ön
elbővölıen néz ki.
A lány már kezdett hozzászokni Thorne elképesztı
szókimondásához, ezért nem reagált a bókjára, bár nem tudta nem
észrevenni a férfi szemében fénylı csodálatot.
– Nos, megfontolta az ajánlatomat, édesem?
Diana mélyet lélegzett, és azon tőnıdött, nem követ-e el valami
helyrehozhatatlan hibát.
– Igen. Megfontoltam.
– És?
– És beleegyezem az eljegyzésünkbe. De csak ideiglenesen. Csak
amíg Amy jövıje sikeresen elrendezıdik.
– Természetesen – húzódott halvány mosolyba Thorne szája,
miközben kecsesen fejet hajtott a lány elıtt. – Nagy megtiszteltetés
számomra.
– Nem kell tettetnie magát, uram – szólt szárazon Diana.
– Ha hivatalosan eljegyezzük egymást, Thorne-nak kell szólítania.
Vagy Christophemek.
– A Thorne megteszi. Nem kívánok túlságosan bizalmas lenni
önnel eljegyzésünk rövid idıtartamára.
A férfi szélesen elvigyorodott.
– Attól tartok, némi bizalmasság elengedhetetlen, drágám.
– Ezzel nem értek egyet. És az ilyesfajta becézgetések sem
kellenek a színjátékunkhoz.
– Ó, dehogynem kellenek, ha meg akarjuk gyızni a társaságot,
hogy valóban jegyesek vagyunk. Köztudomású, milyen
fenntartásaim vannak a házassággal szemben. Az egyetlen hihetı ok,
amiért hajlandó vagyok feladni agglegényéletemet az, ha fülig
beleszerettem magába. Tehát úgy kell tennünk, mintha maga ellopta
volna a szívemet.

Diana elfintorodott, nem volt ínyére a gondolat. Így is nehéz lesz
eltitkolnia, milyen perzselı vonzalmat érez már most is Thorne iránt,
hát még ha tovább bonyolítják a dolgot és tettetik, hogy szerelmesek.
Bár belátta, van ráció abban, amit a férfi mond. – Azt hiszem, igaza
van.
– Persze. És a lehetı leghamarabb fel kell készítenünk a hírre az
embereket. Holnap indul egy hajó Cyrene-rıl, amivel értesítéseket
küldök majd a londoni lapoknak az eljegyzésünkrıl, valamint
apámmal is tudatom a nagy újságot. És írok a nagynénémnek is.
Muszáj elıre felkérnem, hogy támogassa Amy bevezetését, s
egyúttal értesítem váratlan eljegyzésemrıl. Nagyon meg fog lepıdni,
ez kétségtelen.
– Hamarosan visszatérünk Londonba? – kérdezte Diana.
– Ha igen, szólnom kell Amynek, hogy ne pakolja ki az
utazóládáit.
– Az itteni ügyeim elrendezéséhez egy hét elegendı. Úgy
gondolom, jövı szerdán vagy csütörtökön indulhatunk.
– De akkor az érkezésünk nagyon közel esik majd a szezonhoz.
– A hajóm sokkal gyorsabb, mint az a postahajó, amellyel önök
ideutaztak. Az utazás három vagy négy hét helyett csak mintegy két
hetet vesz igénybe, feltéve, hogy nem lesz nagy vihar a tengeren. És
az indulás elıtt még jó néhány dolgot el kell intéznünk. Például el
kell készíttetnem egy szabóval a ruhatárunkat, az önökét és a
magamét is.
– Nincs szükségem egy vagy két új ruhánál többre – vonta össze
szemöldökét Diana. – Nem engem fognak bevezetni a társaságba.
– Téved, drágám. Azt akarom, hogy a jegyesem a legújabb divat
szerinti ruhákat viselje, különösen ha Amyt akarja kísérgetni
Londonban. A francia divattervezım nemrégiben jött vissza
Párizsból, ahol korábban a nemesség részére tervezett ruhákat.
– Hogy lehet az, hogy maga ennyire jól ismeri a nıi divatot? –
kérdezte kissé cinikusan a lány, ám hiába próbálta provokálni
Thorne-t, a férfi szemében csak kaján humor csillant meg.

– Szívügyemnek tartom, hogy tisztában legyek vele, mivel lehet
örömet szerezni egy nınek. És a legtöbb hölgyismerısöm szereti a
szép ruhákat. Cyrene ebben a vonatkozásban nemigen különbözik
Angliától. Sıt, a társasági szabályok tekintetében sem. A szigetünkön
a társaságot mintegy három tucat brit család vezeti, akiknek megvan
a saját kis közösségük, és éppen olyan könyörtelenek tudnak lenni,
mint a londoni Beau Monde. Errıl jut eszembe… felfogadtam egy
tiszteletre méltó özvegyasszonyt, Senora Padillót, aki az itttartózkodása alatt az ön gardedámja lesz.
– Köszönöm
– És van egy barátom, akit holnap be akarok mutatni Amynek.
John Yatest, aki szintén velünk tart Angliába, és szeretném, ha
elszórakoztatná Amyt az indulásunkig.
– Hogy elterelje a figyelmét a téveszméjérıl?
– Pontosan. Hogy a hozományvadászának legyen konkurense. –
Thorne szemében cinkos fény csillant, ami azt jelezte, jónak tartja az
ötletet.
– Ha jól sejtem, nem kívánja felfedni Amy elıtt, miben
mesterkedik ellene. Meglehetısen fondorlatos a dolog, nem
gondolja?
– Csupán ésszerő. Amy még alig látszott ki a földbıl, amikor én
már benne voltam a szerelmi játszmákban, szóval tudom, mitıl
döglik a légy. Sıt, határozottan úgy vélem, hogy az egyszerő logika
és a bölcs tanács nem vezet eredményre nála.
– Ebben igaza van – ismerte el Diana.
– Szerintem bizonyos fokú titkolózás rendjén van Amy esetében.
Amikor közöljük vele, hogy eljegyeztük egymást, elég, ha annyit
mondunk, ez az ideiglenes intézkedés az ön felvételi esélyeinek
javítását célozza. Nem akarom, hogy bármit is megtudjon a bátyja
halálával kapcsolatos gyanúinkról.
– Én is így gondolom – szólt Diana, majd tétován fürkészte
Thorne arcát. – Mit szándékozik tenni a gyilkosság ügyében?
– Kidolgozok egy tervet, ígérem önnek.

– Azt akarom, hogy bőnhıdjön meg Nathaniel gyilkosa.
– En is, édesem.
– Szeretném, ha segíthetnék, hogy igazságot szolgáltassunk
Nathanielnek. Szívesen vennék részt bármiben, ami ezt elımozdítja.
Thorne a fejét rázta. Nem akarta a legcsekélyebb mértékben sem
bevonni Dianát. Nem akarta, hogy a lány tudomást szerezzen az
İrzıkrıl, és azt sem, hogy bármiféle kockázatnak tegye ki ıt, ha
netán a vizsgálódásai veszélyessé válnak. Persze az sem lenne
szerencsés, ha Diana elvonná Thorne figyelmét, legyen a lány
bármilyen bátor és jószándékú is.
– Nagyra értékelem az elszántságát, de azt hiszem, magam is
elboldogulok.
A lány átható tekintettel mérte végig.
– Maga a külügyminisztériumnak dolgozik?
Hazudhatnék, futott át Thorne agyán, de ezzel nem elégíteném ki
a kíváncsiságát, és csak további kérdezısködéseknek tenném ki
magam.
– Igen – válaszolta ıszintén. – És John Yates is – nézett nyíltan a
lány szemébe. – A diszkréció miatt többet nem mondhatok. Attól
tartok, csupán kérhetem önt, bízzon bennem.
A lány összevonta szemöldökét, és egy hosszú pillanatig Thorne
arcát tanulmányozta.
– Azt hiszem, maga nem is annyira rosszélető, mint amilyennek
látszik.
– Hát nem ezt próbáltam eddig is bizonyítani?
– De. Csakhogy nem hittem önnek.
– Mit tegyek, hogy meggyızzem, szépséges hölgyem?
A keze után nyúlt, ujjait ajkához emelte és provokatívan
megcsókolta.
Diana hirtelen elrántotta a kezét, mintha égette volna a férfi
ajkának érintése.
– Nem hagyom magam elcsábítani, erre mérget vehet!

Thorne visszafojtotta nevetését. İ is érezte a közöttük felizzó
perzselı forróságot, és nem tudott tenni ellene. Ellenállhatatlan
késztetés fogta el, hogy megérintse a lányt, és ennek egyetlen
elfogadható módja egy kézcsók volt, ha úriemberhez méltóan akart
viselkedni.
– Azt hittem, megegyeztünk, hogy gyengéd érzelmeket kell
mutatnom ön iránt, hogy hihetınek tőnjön, szerelmesek vagyunk.
– Ha kettesben vagyunk, semmi szükség ilyesmire – szólt
határozottan Diana.
– Engedje meg, hogy ellentmondjak. Szorgalmasan gyakorolnunk
kell az apró, bizalmas gesztusokat, hogy szinte második
természetünkké váljanak. – Egy lépéssel közelebb ment a lányhoz, s
arra számított, hogy Diana meghátrál, de földbegyökerezett lábbal
állt és bámult rá, mintha képtelen lenne a saját akaratát érvényesíteni.
Thorne is megtorpant. A lány édes illata felborzolta érzékeit;
asszonyos melegsége ingerelte. Azon kapta magát, hogy Diana
csábos ajkát bámulja… és halkan elmorzsolt egy szitkot.
Maga sem értette, miféle megmagyarázhatatlan vonzalom kerítette
hatalmába. Amint azt sem, mi készteti a lányt ekkora ellenállásra.
Kevés nı volt eddig ennyire érzéketlen a sármja iránt.
Egyértelmően neheztelt a lányra. Amit már önmagában
nevetségesnek talált. Hiszen hány nıt kellett ez idáig udvariasan
elutasítania, nehogy túlságosan is belészeressenek és prédájuknak
tekintsék ıt?
De lehet, hogy Diana csak tetteti magát?
Hüvelykujjával lassan végigsimított a lány ajkán, és megörült,
amikor Diana egy aprót sóhajtott.
– Tudja-e, hogy a legtöbb férfit felcsigázza, ha egy nı közömbös
iránta? – mormolta Thorne.
A lány szaggatottan szívta be a levegıt és egy lépést hátrált, hogy
biztonságosabb távolságot tartson tıle.
– Végtelenül sajnálom, hogy lerombolom az önhittségét,
élvhajhász úr – szólt negédesen – de a közömbösségemmel nem

provokálni kívántam önt. És figyelmeztetem, ha azt szeretné, hogy
eljátsszam ezt a színlelt jegyességet, igyekezzen uralkodni buja
vágyain.
Thorne szája bánatos mosolyra görbült.
– Ha muszáj… Nos, rendben. Ha már nem engedi, hogy
megcsókoljam, drágám – nyújtotta a karját –, legalább a vacsorához
bekísérhetem?
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iana nem kis bosszúságára, a színjátékuk már az elsı pillanattól
kezdve problémásnak bizonyult, mivel Thorne igen élethően
alakította a szerepét, négyszemközt is. Amikor az ismerısök
jókívánságaikkal árasztották el ıket váratlan eljegyzésük alkalmából,
a lánynak jóval nagyobb erıfeszítésébe került fenntartania a látszatot,
mint gondolta volna. Ám még ennél is rosszabbul viselte, hogy
Thorne a napjainak és estéinek legnagyobb részét vele töltötte, még
tanácsokat is adott, amikor Diana és Amy a divatlapokat
tanulmányozták és új ruháik stílusáról és anyagáról próbáltak
dönteni.
A kényszerő közelség rendkívül idegesítı volt.
Diana nagyon megörült, amikor három nappal késıbb Thorne
felajánlotta, hogy megmutatja nekik a szigetet.
Csodálatos érzés egy ilyen szép napon, ennyire elbővölı
környezetben a szabadban lenni, állapította meg a lány, amint felfelé
lovagoltak a napsütötte hegyi ösvényen, az aleppói fenyık és
tölgyfák között. Még mindig zavarban volt, hogy ez a karizmatikus
férfi mellette lovagol, de legalább Amy és John Yates is velük tartott.
Az elöl haladó Amy alig szólt az egykori hadnagyhoz. Pedig
Yates titokban beleegyezett, hogy segít elterelni a lány figyelmét
képzelt szerelmérıl, de már az elsı pillanattól fogva nem voltak
szimpatikusak egymásnak.

– A terve, hogy Mr. Yates szórakoztassa Amyt, úgy látszik nem
vált be – jegyezte meg Diana Thorne-nak, miközben azon töprengett,
közbeavatkozzon-e.
– Miért? John eltereli Amy figyelmét, nem? – válaszolt abszolút
közönyösen Thorne.
– Ha úgy vesszük, igen – mondta Diana. – Csakhogy amikor
együtt vannak, szinte folyton civakodnak. Úgy látom, nem sok közös
témájuk van azon kívül, hogy mindketten elismerik a másik
lovaglótudását.
– Szerencsére a mi célunk szempontjából nem is kell, hogy közös
témájuk legyen. Mi csupán azt akarjuk, hogy Amy gondolatait ne a
hozományvadász „szerelme” foglalja le.
És ezt sikerült is elérnünk, gondolta Diana cinikusan. Az
eljegyzésük híre meglepte, de egyben fel is villanyozta Amyt, mivel
ezáltal nıtt az esélye, hogy Thorne nagynénjét rá tudják beszélni,
támogassa ıt. Egyúttal megkönnyebbülésének is hangot adott, hogy
Diana Thorne nevének védelme alatt fog állni, ha visszatérnek
Londonba.
Diana megrázta magát, s eltökélte, hogy pillanatnyilag nem
foglalkozik ideiglenes jegyességével, hanem egyszerően élvezi a
csodálatos látnivalókat. Thorne elvitte ıket az egykori római fürdı
romjaihoz, melyet még évszázadokkal késıbb is ugyanaz a meleg
viző forrás táplált.
Végül az erdei ösvény egy tisztásra vezetett, ahol Diana hirtelen
megállította a lovát, és elállt a szava, annyira megbabonázta a szeme
elé táruló látvány. Jobbra terebélyes Sziklák magasodtak ki
meredeken a smaragd- és zafírszínő tenger köves öbleibıl; egy
málladozó kıfal tartotta ıket.
Diana egy ısrégi, egykor méltóságteljes építményt pillantott meg
maga elıtt, amelynek nagy része mostanra már csak romjaiban
maradt fenn. A domboldalon teraszosan elhelyezkedı, fél tucat,
téglalap alakú medence minden bizonnyal a meleg vizes fürdı

maradványa volt. Csodálatos növényzet nıtt a köztük lévı résekben
– orchideák és páfrányok, kövirózsák, ciklámenek és loncok.
– Istenem! – suttogta révülten.
Thorne megállt mellette, s hagyta, hogy a lány gyönyörködjön az
eléje táruló képben.
– Csodaszép, ugye?
Diana némán bólintott. Az, hogy csodaszép, túlságosan
semmitmondó kifejezés. Innen úgy tőnt, mintha az egész sziget
ragyogó ékszerként trónolna a hatalmás Földközi-tengeren, és
valamiféle bőverıvel bírna.
A lány torka furcsán elszorult. Hirtelen emelkedett hangulat lett
úrrá rajta, a természetes, tiszta szabadság érzése.
– Azt mesélte – szólalt meg végül –, hogy Apolló bőbájt bocsátott
a szigetre, és most már hajlamos vagyok elhinni.
Thorne hangjából hasonló emelkedettség érzıdött.
– Igen, Cyrene szépsége valóban földöntúli.
Közben, vette észre Diana, a férfi ıt figyelte, nem a tájat. Zavartan
fordította el tekintetét.
– Van kedve felfedezni a szigetet? – tudakolta Thorne.
– Igen, nagyon szeretném.
Közelebb lovagoltak a romokhoz, majd egy boltíves portál elıtt
megálltak.
Felettük Amy már a fürdık széles lépcsıin szökellt felfelé.
Közvetlenül a nyomában John Yates haladt, falába ellenére meglepı
fürgeséggel. Ám hirtelen megállt, és rosszallóan csóválta a fejét,
amikor Amy lehajolt, és letépett egy halvány rózsaszín orchideát,
hogy szıke fürtjeibe tőzze.
– Gondolhattam volna, hogy meg fogja szentségteleníteni az
istenek ısi szentélyét, Miss Lunsford – dörmögte.
– Ugyan már! Könyörgöm, ne legyen ünneprontó – durcáskodott
Amy. – Százával nınek itt a virágok. Az isteneknek nem fog
hiányozni ez az egyetlen szál orchidea!

Veszekedésükre ügyet sem vetve Thorne leszállt a hátasáról, és
mielıtt Diana tiltakozhatott volna, felnyúlt és leemelte ıt a lováról. A
férfi ujjainak érintése a derekán egy most már ismerıs, felkavaró
érzést váltott ki belıle, és amikor tekintetük összetalálkozott,
szívverése szabálytalanná vált.
Hirtelen alig kapott levegıt, pulzusa szaporán vert, így gyorsan
távolabb lépett Thorne-tól. Cyrene valóban maga az édenkert,
bőbájos szépségével, de veszélyt is rejteget – Lord Thorne
személyében.
Elindult a felfelé vezetı ösvényen Amy nyomán, és a következı
félóra során a romokat és a sziklákat tanulmányozta. De sajnálatos
módon gondolatait ezalatt is Thorne képe töltötte be. Aranyhaja,
gyönyörő arcvonásai, érzéki szája, hihetetlenül férfias teste… Maga
a megtestesült Adonisz. És a tájképek helyett arról fantáziáit, milyen
nézetben festené le Thorne-t, ha keze ügyében lennének az
olajfestékei és a vásznai.
Megkönnyebbült, amikor végül hazaindultak. Ám mialatt az
erdıs, hegyi lejtıkön lovagoltak, gondolatban még mindig
festményeket készített Thorne-ról.
Egy vadvirágokkal telehintett réthez értek, amikor a lány felfogta,
hogy Thorne hozzá beszél.
– Édesem, amint visszaérünk, az a tervem, hogy bezárom magát a
hálószobámba, és ırülten, szenvedélyesen szeretkezni fogunk. – Mit
mondott? – kapta fel a fejét és döbbenten bámult a férfira.
– Ez legalább eljutott a tudatáig – derült Thorne. – Tudja, nem
szoktam hozzá, hogy ilyen feltőnıen levegınek nézzenek. Már
háromszor tettem fel önnek ugyanazt a kérdést, de mintha meg sem
hallotta volna.
Téved, gondolta Diana. İt képtelen lennék levegınek nézni.
– A romokról elmélkedtem – hazudta –, megpróbáltam valamiféle
kompozíciót összeállítani a látványból, amiket esetleg lefestek.
– Aha. Akkor is így tett, amikor elıször meglátott engem
meztelenül.

A lány elfordította a fejét Thorne provokatív tekintete elıl.
– Azt hiszem, jobb, ha elfelejtjük azt a szerencsétlen találkozást.
– Lehetetlen – vágta rá határozottan Thorne.
Diana teljesen egyetértett vele, de hálás volt, amikor egy kiáltás
megzavarta, és nem kellett válaszolnia. Amy éppen most hívta ki Mr.
Yatest egy versenyre.
– Az nyer, aki elıször átér a réten! – kiáltotta a lány és vágtára
ösztökélte a lovát.
John Yates elmormolt egy káromkodást az idegesítı, fiúsán
viselkedı lányokról, de ı is belevágta sarkát lova véknyába, és Amy
után iramodott.
Diana azonnal megragadta lova gyeplıjét, s örömmel beszállt a
versenybe, hogy a vágtával elterelje a figyelmét a mellette lovagoló
férfiról.
•••
Thorne hirtelen ébredt, szíve zakatolt, erekciója lüktetett. Amikor
felfogta, hogy elsötétített hálószobájában van, halk káromkodás
szaladt ki a száján, megtörve az éjszaka csendét.
Ismét Diana Sheridanrıl álmodott. Élénk, erotikus képek jelentek
meg elıtte, melyektıl heves, égı fájdalmat érzett. Meztelen teste
még mindig tüzelt és verítéktıl fénylett.
Ledobta magáról a takarót és az ablakhoz sietett, hogy kinyissa.
Diana ideérkezése óta nyugtalanok voltak az éjszakái attól a tudattól,
hogy a lány a házában, az egyik ágyában fekszik. Pedig Thorne
átköltözött a villa másik szárnyába, hogy kevésbé érezze a kísértést.
A lány tiltott gyümölcs volt a számára. Igaz, nem hitte, hogy
Diana még szőz, mivel több mint valószínő, hogy hozományvadász
udvarlója elcsábította. És egy ilyen gyönyörő nı kétségtelenül tartott
szeretıket az évek során, bár diszkréten kellett eljárnia. Azonban
jellemtelen fráter lenne, ha kihasználná a lányt, mialatt az ı

vendégszeretetét élvezi. Ráadásul most már felelıs is volt érte, hogy
a jegyesének mondhatta.
A józan ész és a tisztesség követelményei ellenére továbbra is
Dianáról fantáziáit, illúziókat dédelgetett, melyek során a lány
önként adta neki kívánatos testét.
És amikor hús-vér valójában a társaságában volt, Thorne
sóvárgása még erısebbé vált. Délután a romoknál alig tudta
megállni, hogy ne érintse meg. Szerencse, hogy nem voltak egyedül,
másként bizonyára megtalálta volna a módját, hogy együtt
fürödjenek a meleg vizes medencében.
Egy jó darabig állt a nyitott ablaknál, hagyta, hogy a szellı lehőtse
túlhevült testét és elfújja erotikus álmai foszlányait is. Cyrene-en a
tavaszi éjszakák még kellıen hővösek voltak ahhoz, hogy
felfrissítsék, és hálás volt ezért a kijózanító hatásért. Tudta azonban,
hogy egyhamar nem fog tudni elaludni.
Amikor végül enyhült az erekciója, elsétált az ablaktól, felvett egy
köntöst és kiment a hálószobájából. Úgy döntött, lemegy a
dolgozószobájába, és tölt magának egy emberes adag brandyt.

Diana beharapta alsó ajkát, olyan erısen koncentrált, amint
ceruzája szinte szárnyalt a rajztömbjén. Képtelen volt aludni,
agyában túlságosan is zsongtak a megfestendı témák. Miután órákig
forgolódott az ágyában, végül felkelt, annyira erıs késztetést érzett,
hogy papírra vesse ötleteit.
Úgy tőnt, mindenki az igazak álmát alussza a házban, miközben
halkan leosont a lépcsın a könyvtárba. A Thorne-villa minden
szempontból teljes kényelmet nyújtott, így a könyvtár, a bırkötetes
könyvek hatalmas arzenáljával békés menedékül szolgált, ihletet
adott a munkához, és kellı világítással is rendelkezett. Ha pedig
további inspirációra volt szüksége, a franciaablakok a teraszos
kertekre nyíltak és csodálatos volt a kilátás a tengerre.

Az utóbbi három nap során Diana annyira elfoglalt volt, hogy
egyáltalán nem jutott ideje a festésre. Emellett nem akart szívességet
kérni Thorne-tól, hogy bocsásson rendelkezésére egy szobát a
házában. Olyan helyiségre lett volna szüksége, ahol fel tudja állítani
a festıállványát, és szét tud pakolni anélkül, hogy esetleg kárt tenne
az elegáns bútorokban. Nem mellesleg, csupán pár napig lesz még itt.
Addig pedig elboldogul a ceruzájával vagy a szénrajzaival, és
elraktározza az emlékeit az Angliáig tartó hosszú utazásra.
A baj csak az volt, hogy agyában makacsul egy bizonyos nıfaló
élvhajhász képe forgott. Thorne a lenti öbölben úszik, ahogyan
elıször megpillantotta. Thorne meztelenül fürdik a romoknál lévı
egyik meleg viző medencében. Thorne a kıfalon áll, a csillogó kék
tengert bámulja, szıke haját szellı borzolja.
Ezen az utóbbi témán dolgozott most, igyekezett megragadni a
vitalitást, mely annyira jellemzı volt a férfira. A bátorságát és a
vakmerıségét, mely úgy megfogta ıt.
Ceruzája szinte magától siklott a papíron, a könyvtárszoba síri
csendjét csupán az irón súrlódó hangja törte meg.
Dianának fogalma sem volt, mennyi idı telhetett el, amikor
észrevette, nincs egyedül. Ijedten kapta fel a fejét, és Thorne-t
pillantotta meg a könyvtár ajtajában.
– Láttam, hogy ég a lámpa – lépett be a férfi feketekarmazsinvörös mintás, brokát köntösben, mezítláb.
Diana öltözéke sem volt sokkal szalonképesebb. Fehér
szaténpongyola takarta hálóruháját, kibontott haja szétterült a vállán.
A bırdíványon kucorgott, maga alá húzott lábakkal.
Valójában nem sértette meg az illemet, mivel teljesen fel volt
öltözve, de Thorne átható pillantása rádöbbentette, hogy ezen a késıi
órán itt és most kettesben vannak.
A férfi élénk érdeklıdést mutatott a sötét hajzuhatag iránt, mivel
egy ideig azt bámulta. Végül, amikor a tekintetük összekapcsolódott,
örömteli borzongás futott végig Diana hátgerincén.

Óvatosan kinyújtotta a lábát és felült a díványon, majd
pongyoláját a térdére simította.
Idegei pattanásig feszültek, amint Thorne átsuhant a szobán és
megállt elıtte. Diana csak ekkor ébredt rá, hogy elfelejtette
összecsukni vázlatfüzetét. Érdeklıdés csillant meg Thorne szemében,
amint felfedezte, hogy ı szerepel a rajzokon.
Engedélyt sem kérve leült a díványra a lány mellé és a kezét
nyújtotta a mappáért.
– Szabad?
Diana egy pillanatig szorongatta a vázlatfüzetet, hogy elrejtse a
zavaró bizonyítékot, miszerint rögeszméjévé vált a ház ura. Ám
valójában nem volt rejtegetnivalója. Végtére is ı mővész. A
mővészek pedig mindenkor olyan káprázatos témát választanak,
amilyen Thorne. Ennek ellenére arca vörösre gyúlt, amikor
vonakodva lazított a szorításon.
Thorne elvette tıle a vázlatfüzetet és hosszasan tanulmányozta a
rajzot. – Ez fantasztikus – szólalt meg végül, és ıszinteségéhez
kétség sem fért.
Diana tudta, ez az egyik legjobb mőve. A rajzon Thorne szinte
élınek tőnt, izgatottság tükrözıdött az arcán, sıt testének minden
vonásán, ahogy a tengert bámulta. Egy férfi, aki szenvedélyre és
kalandra termett.
– Valóban állította, hogy ért a rajzoláshoz – tette hozzá Thorne –
, de nem gondoltam volna, hogy ilyen kimagaslóan tehetséges.
A dicsérı szavak melegítették a lányt, de megpróbált könnyednek
látszani.
– Szerencsés helyzetben vagyok, természetes érzékem van ahhoz,
hogy megragadjon bennem egy arc, és megörökítsem.
– Maga túlságosan szerény, édesem – nézett fel rá Thorne. –Azt
mondta, szeret tájképeket is festeni. Azok is ilyen jók?
– Talán egy kicsit jobbak – válaszolta ıszintén Diana. –A
tájképfestést jobban kedvelem, mint az emberábrázolást, de az a
szándékom, hogy a portrékra koncentráljak, mivel ezeket többre

tartják. A Királyi Akadémia a mővészi ízlés meghatározója, és merev
hierarchiát érvényesít, melyben kevéssé értékelik a tájképeket.
– Ó? – emelkedett fel csodálkozva Thorne szemöldöke.
– A történelmi mővek a legjelentısebbek, az arcképfestés
következik a sorban, majd a tájképek és végül a zsánerképek.
– Tehát ön portréfestı kíván lenni.
– Igen – vallotta be halkan a lány.
– Rémesen frusztrálhatja, hogy kénytelen elnyomni a legnagyobb
adottságát csupán azért, mert nınek született.
Diana arca megrándult, ahogy feltört belıle az ismerıs sértettség.
– Férfiként el sem tudja képzelni, mennyire. Oly sok korlátot
állítanak elénk, hogy azért is meg kell küzdenünk, hogy egyáltalán
észrevegyenek bennünket, nem hogy respektáljanak. – Thorne együtt
érzı mosolyt villantott rá.
– Átérzem a frusztrációját. Amióta az eszemet tudom, folyton meg
kellett küzdenem a társasági szabályokkal.
– Elhiszem – mosolyodott el végre Diana.
Thorne újra a vázlatfüzetre koncentrált, visszalapozott az elızı
oldalra. Tekintete rászegezıdött a róla készült rajzra, amelyen a
romoknál fürdik. A felsıteste meztelen volt, de a többit a víz derékig
eltakarta. Pajzán csillogás látszott a szemében, csalogató tekintet,
mely egyszerre bőnös, merész és rendkívül sármos volt.
– Igen hízelgı, – jegyezte meg elégedetten.
Diana érezte, hogy arca lángba borul, de igyekezett közömbös
maradni.
– Ne bízza el magát. Ha valaki sikeres portréfestı akar lenni,
bölcsen teszi, ha hízelgıen festi le a modelljét – ezt állítja Sir
Thomas Lawrence, aki négyszáz guinea-t kér egy teljes alakos
festményért. Remélem, hogy valamikor én is sikeres lehetek
– Ha csak ezredrészt annyira, mint ı –, ezért aztán igyekszem a
saját technikám szerint dolgozni.
– Ha maga mondja – mormolta udvariasan Thorne, bár a
szemében csillanó fénybıl Diana megállapította, hogy nem hisz neki.

Még egyet visszalapozott, s látta magát, ahogyan kiemelkedik az
öböl vizébıl. Egész teste meztelen, ágyéka teljesen kidolgozott,
erekciója hosszú és merev.
– Látom, meglehetısen bıkezően bánt a fizikai adottságaimmal.
Diana dühbe gurult, hogy Thorne leleplezte erotikus rajzait,
elvette tıle a vázlatfüzetet és határozott mozdulattal becsukta.
Thorne ajkán mosoly játszadozott, amikor észrevette, mennyire
elpirult a lány.
– Nem kell a memóriájára hagyatkoznia, édesem. Lefesthet élıben
is. A legnagyobb örömömre szolgálna, ha modellt ülhetnék önnek,
amikor csak óhajtja.
– Köszönöm, de nem óhajtom, hogy modellt üljön nekem. A
memóriám több mint elég az ilyen munkákhoz.
– Milyen kár. – A férfi töprengı pillantással mérte végig.
– Az utolsó két rajzán rendkívül érzékinek ábrázolt. Kíváncsi
vagyok, mi mást lát még bennem.
– Nincs szüksége a bókjaimra, Lord Thorne. Tökéletesen tisztában
van vele, mennyire gyönyörő.
– Ezt vegyem sértésnek? – vonta össze szemöldökét Thorne.
– A férfiakról nem feltételezik, hogy gyönyörőek.
– Maga az. Bőnösen gyönyörő. És gondolom, ezt nagyon jól
tudja.
– Ezért nézek ki úgy a képein, mint egy élvhajhász? Mert a
kinézetem bőnre csábító?
A lány megpróbált érzelemmentesen és objektíven válaszolni.
– Részben. Inkább úgy mondanám, megfejthetetlen az
arckifejezése. Van
valami
a tekintetében… pajzánság,
nyughatatlanság, vadság…
– Pajzánság, hmmm? – A tekintete égette a lány arcát.
Diana megdermedt, amikor Thorne végigsimított ujjával az ajkán.
– Akarja tudni, mit látok önben, drágám?
Diana nem akarta megvallani kíváncsiságát, de a válasz
önkéntelenül is elıtört belıle.

– Igen.
– Egy szépséget látok, akiben ötvözıdik a sebezhetıség és az erı.
Egy félreérthetetlen érzékiséggel megáldott nıt. A szeme sötét és
kifejezı. Bármelyik férfi elveszne a tekintetében, azt hiszem. –
Hangja mélyebbé vált. – Van valami rejtélyes benne, ami arra
sarkall, hogy kiderítsem, milyen titkokat rejteget. – Rekedt
suttogásának lágyságától Dianának elállt a lélegzete, Thorne
tekintete megbabonázta.
Thorne a lány ajkára nézett.
– Kívánatos szája bőnre csábít. És ez a selymes hajzuhatag… –
Felemelte a kezét, hogy megsimogassa a fénylı hajtömeget. –
Mindig szerettem volna látni, milyen, amikor kibontja, de még annál
is szebb, mint amilyennek képzeltem.
– Thorne… – A lány tudta, ırültség hallgatnia a férfi édes
hízelgéseit, de képtelen volt tiltakozni.
– Maga a megtestesült kísértés, Diana. – A mogyoróbarna szemek
arany csillanása forró ragyogássá változott, és nyugtalanító vágyat
ébresztett a lányban. – Egyre többször kísért az álmaimban.
– Rólam álmodik?
Thorne szeme úgy pásztázta végig az arcát, hogy Diana pulzusa
száguldani kezdett.
– Igen, magáról álmodom. Nem tehetek róla. Annyira szeretnék
szeretkezni magával, Diana. Látni akarom, ahogy a gyönyörő szeme
még sötétebbé válik a szenvedélytıl.
Beszéd közben elırehajolt, gyönyörő arca most már nagyon közel
volt a lányéhoz, az ajka szinte érintette az övét, és Dianában élénken
felrémlett a tengerparton elcsattant csók perzselı forrósága. Ha
azonban most megcsókol, elveszek, gondolta a lány. Egyedül voltak
és vibrált köztük a levegı.
A könyvtárszoba síri csendjében Diana hallotta saját felgyorsult
szívverését, ahogy küszködött, hogy legyen ereje véget vetni ennek a
veszélyes találkozásnak.

Minden elszántságát latba vetette, hogy sikerüljön elhúzódnia, és
gyorsan a melléhez szorította a vázlatfüzetet.
– Thorne, álljon meg… Megegyeztünk, hogy… nem próbál meg
elcsábítani.
A férfi megrázta magát, mintha kábulatból ébredne.
– Igaza van – mormolta. – Ez kezd átkozottul veszélyes lenni. –
Hangja mély, rekedt és feltőnıen frusztrált volt. – Jobb, ha most
távozom.
– Nem. Nekem kell távoznom.
Diana megragadta a füzetét, felállt és kimenekült a
könyvtárszobából, az ajtót becsukta maga mögött. A hirtelen
sötétségben nekidılt a falnak és kifújta az eddig benntartott levegıt.
Egy hosszú pillanatig egy helyben maradt, remegett, pulzusa még
mindig túlságosan gyors volt, ahogy szánalmas vágyain töprengett.
Egyértelmő, hogy hevesen vonzódik Thorne-hoz. Akarata ellenére
minden eddig ismert férfinál vonzóbbnak találta. És csábítóbbnak.
Pajzán, érzéki sármja olyan könnyednek és természetesnek tőnt,
mint a lélegzetvétel – mert a férfi számára az is volt. Magától
értetıdınek tartotta, hogy elcsábítsa a nıket. És azt is, hogy
könnyedén felszítsa egy nı vágyát.
Valahogyan azonban ellen kell állnom a varázsának, gondolta a
lány. Nem akarok egy lenni a számtalan hódítása közül. Az ırültség
netovábbja lenne, ha engednék neki.
Diana szorosan behunyta a szemét és bosszúsan csóválta a fejét.
Thorne kísértésnek nevezett engem, holott ı maga a kísértés.
Egy dologban azonban igaza volt.
Valóban átkozottul veszélyes, ha kettesben maradnak.

A könyvtárszobai éjszakai találkozásuk után Diana mindent
megtett, nehogy egyedül maradjon Thorne-nal, bár egyfolytában arra
vágyott, hogy minél többet lehessen a társaságában.

Diana és Amy napjai továbbra is igen zsúfoltak voltak. Az estéket
vacsorákon és bálokban töltötték a sziget nagyvilági társaságában,
nappal pedig a ruhatáruk összeállításával foglalkoztak.
Öltözékük kiegészítıit – cipıket, kalapokat, retikülöket,
legyezıket
és
zsebkendıket
– Londonban
szándékozták
megvásárolni. A francia divattervezı a különféle alkalmakhoz illı
ruhákat tervezett számukra, délelıttre, délutánra, estére, bálokra,
kocsikázáshoz, sétákhoz, lovagláshoz, valamint köpenyeket,
blézereket és kabátokat.
Amikor Diana tiltakozott, hogy ennyi ruhadarab nem készülhet el
az indulásukig, Thorne közölte, hogy a tervezı is velük jön Angliába,
és a tengeren töltött két hét alatt bıven lesz ideje, hogy befejezze a
munkát. A lány alig akarta elhinni, hogy Thorne egy teljes hónapra
igénybe veszi egy drága divat-tervezı szolgáltatásait, aztán arra
gondolt, egy olyan gazdag ember, mint a vikomt, arra pazarolhatja a
vagyonát, amire csak akarja.
Thorne elmondhatta volna azt is, hogy egészen más célból viszik
magukkal a francia hölgyet: Diana fokozottabb védelme érdekében.
Ugyanis minél többen utaznak velük a hajón, vélte, annál
valószínőbb, hogy meg tudja tartóztatni magát és nem nyúl
Dianához.
Most már biztos volt benne, Dianát védeni kell tıle. Még életében
nem reagált ennyire hevesen egyetlen nı közelségére sem.
Nevetséges! Hiszen, alig néhány napja látta ıt elıször.
A könyvtárbeli találkozásuk még jobban feltüzelte az iránta érzett
vágyát. Azon az éjszakán semmi mást nem akart jobban, mint
hanyatt fektetni Dianát a díványon és becsusszanni selymes combjai
közé, hogy mindketten részesüljenek az annyira áhított eksztázisban.
Ám inkább hagyta, hogy a lány távozzon, mivel tudta, ha ott marad
vele, képtelen lesz legyőrni vágyát, és magáévá teszi ıt.
Hihetetlennek tőnt számára, hogy ilyen heves vonzalmat érez
iránta, és hogy teste azonnal reagál a lány közelségére. És minden

éjjel ı jelenik meg erotikus álmaiban. Reggelente lüktetı erekcióval
ébredt.
Diana Sheridan merıben szokatlan hatást gyakorolt rá.
Kétségtelen, hogy részben azért vonzódott hozzá, mert a lány
olyan határozottan elutasította. Eddig soha nem fordult elı, hogy egy
nı ennyire szabadulni akart volna az érdeklıdésétıl. És a lány
makacs házasságellenessége fokozta Thorne komfortérzetét, hiszen
Dianával szemben nem volt szüksége „védekezı” manıverekre.
Azonban mióta visszatért Cyrene-re, nem volt szexuális kapcsolata,
és a cölibátus sohasem volt ínyére. De a gyönyörő arcán és formás
testén
kívül
más
is
vonzotta
Dianában;
valami
megmagyarázhatatlanul csábító vonás. Valahányszor újabb dolgot
tudott meg a lányról, még jobban érdekelte. Állhatatossága –
különösen az általa átélt viszontagságok tudatában – tiszteletet és
csodálatot váltott ki Thorne-ból.
Függetlenül attól, mi okból vonzódott hozzá, egyszerően az volt
az igazság, hogy Thorne számára a lány jóval nagyobb kísértést
jelentett, mint addig bárki más.
Talán túlzás lett volna a sziget bőverejét és az érzékekre gyakorolt
hatását kárhoztatnia. Ám lehet, hogy hibát követett el, amiért ilyen
sokáig halogatta a visszaindulásukat. Igaz, rendkívül fontos volt,
hogy gondosan megtervezzék, hogyan épüljön be İrzıtársuk Venus
klubjába, valamint, hogy még Londonba érkezésük elıtt megnyerje
nagynénjét Amy támogatásához, ám Thorne most már bánta, hogy
nem szálltak hamarabb hajóra. Most már azonban csak pár napig kell
uralkodnia magán, és ennyi idıre mindenképpen meg tudja zabolázni
Diana iránti vágyát.
Ezzel együtt boldog lesz, ha maga mögött hagyhatja Cyrene-t és
hozzáfoghat küldetése teljesítéséhez Londonban – hogy megtalálja
Nathaniel gyilkosát.

Két nap múlva ifjabb hibát követett el, a kitőzött indulásuk
elıestéjén. Úgy tervezték, hogy mivel nincs társasági elfoglaltságuk,
otthon vacsoráznak, és másnap reggel korán elhajóznak.
Amikor Thorne a nappaliba lépett, sem Dianát, sem Amyt nem
találta, bár a nap lemenıben volt. A franciaablakon át azonban, a
teraszos kerteken túl megpillantott egy nıi alakot.
A szirt szélénél állt, és egy szentjánoskenyérfára nézett fel,
melynek sziluettje kirajzolódott a vörösen aranyló éggel a háttérben.
Aztán Thorne egy festıállvány körvonalait is meglátta, és rögtön
tudta, hogy a nı Diana.
A látvány vonzotta oda a lányt, ez kétségtelen. A naplemente
rendkívül lenyőgözı. A szirtek kelet felé néztek, és – ami csak ritkán
tapasztalható – a horizonton úszó felhık hihetetlen színő, kavargó
kollázzsá álltak össze.
Thorne gondolkodás nélkül követte Diana lépteit a szirtekhez. A
táj valóban varázslatos, állapította meg, ahogy közelebb ért. A
lemenı nap izzó gömbje visszatükrözıdött a tengerben, a vízfelszín
szinte lángolt; a lassan úszó felhık pedig fantasztikus kupolát
képeztek a horizont szélén. Amikor Thorne Dianához ért, látta, hogy
a lány egyik kezében palettát, másikban ecsetet tart, és gyors, de
biztos mozdulatokkal felvázol egy tájképet a vászonra.
Úgy elmerült a munkában, hogy Thorne azt hitte, észre sem vette
ıt.
– Egész héten a hálószobaablakomból figyeltem a naplementét, és
nem tudtam megállni, hogy kijöjjek ide az utolsó estémen –
mormolta áhítatosan a lány.
Én sem tudtam megállni, hogy kijöjjek, gondolta Thorne, bár ıt
nem a naplemente vonzotta.
Csendben figyelte, ahogy Diana dolgozik. Idınként lehajolt a
lábánál lévı faládához – mely ecsetekkel, terpentines tégelyekkel és
festéktubusokkal volt tele –, kiválasztott egy másik ecsetet, de
mindeközben teljes mértékben a lélegzetelállító látványra és az elıtte
lévı vászonra koncentrált.

Varázslatos volt, amit mővelt; a tájkép Thorne szeme elıtt
bontakozott ki a vásznon.
A kompozíció elıterében egy éles kontúr látszott, amibıl majd a
szentjánoskenyérfa lesz. A szirt széle alatt az öblöt védelmezı fehér
hegyfok látszott. Távolabb pedig a tenger terült el a távoli horizontig,
és beleolvadt a lángoló felhık kavalkádjába.
Ám mégsem a most születendı festmény ragadta meg Thorne
figyelmét, hanem annak alkotója.
Diana beharapta alsó ajkát, és elmélyült koncentrálása mutatta,
milyen buzgalommal dolgozik. Thorne maga is érezte a lány lázas
szenvedélyét, ahogy szeretetteljes gondossággal, már-már érzékien
húzta végig az ecsetet a vásznon.
Diana feldobottsága is ugyanilyen érzéki volt. A háta mögött
lenyugvó nap sötét tőzzé változtatta a haját, az ég aranyló,
karmazsinvörös fénye földöntúli sugárzást kölcsönzött gyönyörő
vonásainak.
A látványától heves sóvárgás futott végig Thorne testében, hogy
együtt élhesse át vele a szenvedélyt. Biztosra vette, hogy a
szeretkezésben is ugyanilyen heves érzékiséggel venne részt a lány.
Nem tudta volna megmondani, mióta áll ott és figyeli Dianát, de
végül azon kapta magát, hogy a vörösség elhalványult és leszállt az
este.
Egy pillanattal késıbb az ég sötétszürkévé vált, csak néhány
halvány rózsaszín csík marad a szélén.
– Bárcsak tovább tartana – mormolta zavartan a lány. – De
legalább sikerült memorizálnom a látványt, hogy be tudjam fejezni a
képet.
Thorne igyekezett magához térni kábulatából. A lány a
mővészetrıl beszélt, miközben neki csak az járt a fejében, hogy
szeretkezzen vele. Az ördögbe, meg kell reguláznom kéjes
gondolataimat.
– Olyan nehéz megragadni egy naplementét – tette hozzá a lány,
hangjából sajnálkozás csendült ki.

Egy kép villant Thorne agyába, élénk párhuzamban az elıbb
hallottakkal: elnyerni ezt a nıt ugyanazt jelentené, mint megragadni
a naplementét. Diana olyan, mint maga a naplemente, elragadó
élénkségével, és igen nehéz lenne megragadni ezt a csábos,
varázslatos nıt. Ennek ellenére már pusztán a lehetıségtıl felizzott
benne a vágy.
Diana – Thorne gondolatairól mit sem sejtve – felsóhajtott. Ma
este már nem tudja folytatni a munkát, hiszen túl sötét lett, annak
ellenére, hogy a holdsarló lassan megjelent felettük a koromfekete
égen. Lehajolt, letette a palettáját és elrakta az ecsetét, ám képtelen
volt összeszedni a holmiját és visszamenni a villába. Továbbra is a
szirtek mögötti tájat kémlelte. Hallotta a hullámok halk suttogását az
alattuk lévı öbölben, érezte az arcát simogató szellı érintését.
Nem akarta itt hagyni ezt a helyet, ezt a pillanatot. Ez az utolsó
éjszaka, amit valaha is ezen a csodálatos szigeten tölt, és nem akarta,
hogy vége legyen. Szinte kábultan lépdelt közelebb a szirthez. Még
soha nem érezte ennyire szabadnak magát. És az este varázserıvel
bírt, amely a békesség és az izgalom furcsa keverékével töltötte el a
lelkét.
Az izgalomnak tudta az okát. Bár elmerült a munkájában, egy
pillanatra sem ment ki a fejébıl a férfi, aki mögötte állt.
Ez az érzés most újult erıvel kerítette hatalmába. Amikor Thorne
közvetlenül mögé lépett, kézzelfoghatóan érezte a jelenlétét. Diana
megfeszült, tudta, le kell küzdenie az árulkodó melegséget, mely a
férfi közelségétıl elárasztotta a testét.
– Azt hiszem, vissza kellene mennünk – lehelte. – Amy hiányol
minket.
– Én is azt hiszem – felelte Thorne.
Azonban nem mozdult.
Körülöttük leszállt az éj. A sötétség lágy csendje beborította ıket,
cirógatóan, mint a tengeri szellı, a felkelı hold pedig ezüstös
fénycsíkot küldött a fodrozódó vízre. Valahonnan távolról egy
fülemüle éteri dala hangzott fel.

Diana azt hitte, álmodik, mégis rendkívül élénknek érezte magát.
Pulzusa szabálytalanul vert, bıre érzékennyé, keble feszessé és
forróvá vált. Ekkor Thorne megérintette. A haját kezdte simogatni,
majd keze a tarkója felett megtőzött kontyra vándorolt. Diana
lélegzete kihagyott. Arra gondolt, Thorne ki akarja bontani a haját.
Ám a keze továbbsiklott, ujjhegyei a lány fülkagylóját cirógatták,
forró nyomot hagyva maguk után. Amikor a hüvelykujjával a lány
állához ért, hogy végigsimítsa az ajkát, a lány már lélegzethez sem
jutott, de nem tiltakozott, csak állt némán, egy szót sem tudott
kinyögni.
A férfi mindkét keze Diana meztelen vállára tapadt.
Selyemruhájának dekoltázsa láttatni engedte keblének telt halmait,
így amikor Thorne a lány köré fonta a karját és tenyerét
végigcsúsztatta a lány meztelen bırén, semmiféle ellenállást nem
tapasztalt. Amikor az ujjai rátaláltak a lány vékony selyem ingválla
alatti, ágaskodó csúcsokra, Diana szíve nagyot dobbant.
– Thorne…
– Psszt, drágám.
Ujjai közé vette a lány mellbimbóit és gyengéd nyomást gyakorolt
rájuk, amitıl mintha tőz áramlott volna végig Dianán. Közben ajkát a
lány nyakához nyomta, érintése forró és gyengéd volt. Fájdalom
nyilallt mélyen a lány altestébe.
A varázslat elhódította az érzékeit, de képtelen volt küzdeni
ellene.
Ez nem volt igaz. Nem is akart küzdeni ellene. Ha Thorne itt, a
holdfényes éjszakában kíván vele szeretkezni, attól tartott, nem lesz
ereje leállítani ıt. Olyan könnyő lenne, ha hagyná sodortatni magát.
Eddig még soha nem tapasztalta meg az igazi szenvedélyt. Nem
ismerte a költık által oly sokszor dicsıített eksztázist. És most,
Thorne erotikus ölelésében kétségbeesetten kívánta, hogy a férfi
megmutassa, milyen a testi gyönyör, amirıl eddig csupán álmodott.

Érezte, hogy lábai teljesen elgyengülnek. Thorne olyan lassan és
alaposan simogatta a melleit, hogy a kéjtıl szinte elolvadt, és teste
mélyén forró, kavargó érzelmek ébredtek.
– Megbabonáztál – suttogta rekedten a férfi.
Te is megbabonáztál engem, gondolta Diana. Mohó vágy töltötte
el. Sóvárgás, amit évekig elfojtott magában. És erre csak most, ebben
a pillanatban ébredt rá. Fel sem fogta, amikor Thorne lehúzta róla az
ingvállat, és feltárta a kebleit a hővös éjszakai levegınek.
Hüvelykujjaival fáradhatatlanul és ırjítıen gyengéden cirógatta
ágaskodó mellbimbóit, amitıl a lány megborzongott. Az egész teste
lázban égett már, mégis úgy tőnt, Thorne beéri azzal, hogy csak
kínozza… simogatja a duzzadt kebleit, szakértı módon ingerli
lüktetı mellbimbóit. Diana önkéntelenül ívbe feszítette a hátát, még
közelebb nyomva melleit a varázslatos kezekhez. Szinte
elviselhetetlen fájdalom hasított a gyomrába és a combjai közé.
Amikor megmozdult, érezte, hogy Thorne kemény erekciója a
fenekéhez nyomódik, ez egyértelmő bizonyítéka volt a férfi sürgetı
vágyának.
A lány egész teste megremegett.
Úgy látszik, Thorne csak erre várt, mert az egyik keze elengedte a
mellét és lejjebb siklott a bordáin, majd még lejjebb… a hasán… és
még ennél is lejjebb, a combjai közé, és ujjaival a szoknyája selymét
cirógatta.
Diana nyöszörögve, tehetetlenül dılt neki.
A fülledt, könyörgı hang elhomályosította Thorne érzékeit,
miközben a lány feneke kínzóan nekifeszült lüktetı férfiasságának a
szatén nadrágján keresztül. Gondolkodás nélkül még közelebb húzta
Dianát teste kemény forróságához.
Ellenállhatatlan vágy ragadta el, hogy megfordítsa a lányt, a
melleire hajoljon, és szopogassa, ízlelgesse mellbimbóit. De még
jobban vágyott arra, hogy feltárja selymes rejtekét.
Maga elé képzelte meztelenül, ahogy elefántcsont színő bıre
fénylik a holdfényben, halvány, selymes combjai szétnyílnak elıtte.

Mire vársz? Suttogta egy sötét hang, Hiszen a teste felforrósodott,
készen áll a befogadásodra.
Erezte Diana testének rezgéseit, s ez szinte kínzással ért fel. Olyan
kétségbeesetten vágyott rá, mint soha más nıre. A teste alatt akarta
érezni ıt, beletemetkezni nedves, forró ölébe. Hallani akarta
szenvedélyes sikolyait, miközben magját belelövelli… Élesen
beszívta a levegıt, küzdött a kényszerítı szükség ellen. Egy
hajszálnyira volt attól, hogy megszegje a fogadalmát, miszerint nem
csábítja el a lányt.
Ördög és pokol! Túlságosan messzire mentem.
Homlokát a lány illatos hajához nyomta, édes testét magához
húzta a felajzottság agóniájában, és szidta magát átkozott
gyengeségéért.
Megesküdött, hogy nem ér hozzá Dianához, és tessék, ismét
majdnem elcsábította ıt.
Miért van az, hogy minden találkozásukkor elveszti az önuralmát?
Még sohasem volt ennyire nehéz betartania az esküjét.
Vissza kell nyernie az önkontrollt. Csak rendkívüli akaraterıvel
sikerült kiszabadulnia a szenvedély sötét szorításából.
Nagy levegıt vett és kényszerítette magát, hogy elengedje Dianát.
Azonnal megérezte, hogy a lány teste megmerevedik; még a sötétben
is felfogta, Diana nem érti, miért húzódott el hirtelen tıle.
Összeszorította a fogát, hogy elterelje figyelmét a lányról és az
ágyékát égetı fájdalomról.
Egy dolog azonban rögtön világos lett számára. El kell távolítania
ezt a csábító szirént a szigetrıl, mielıtt valami jóvátehetetlent
követne el vele szemben.
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iana óriási megkönnyebbülést érzett, amikor másnap reggel
Thorne szkúnerének fedélzetére lépett. Cyrene szigete elbővölı és
hihetetlenül gyönyörő, de minél hamarabb elhajóznak innen, annál
gyorsabban nyerheti vissza az uralmat érzékei felett. Elızı este,
vacsora közben, a Thorne-nal a szirteknél átélt botrányos élmény
után alig mert felpillantani a tányérjáról. Valahányszor találkozott a
tekintetük az asztal felett, eszébe jutott, hogyan simogatták az izgató
ujjak a melleit, és az egész teste felforrósodott. Szerencse, hogy a
férfi – ellentétben vele – képes volt az önmérsékletre, és az utolsó
pillanatban visszakozott.
De megérezte, mennyire feldúlt Thorne. Szeme elsötétedett,
ahányszor csak rápillantott, állkapcsa megfeszült, mintha nagy
küzdelem árán győrné le ösztönös késztetését.
Mindkettıjük feszültsége azonban egy csapásra megszőnt, amint
befejezték a vacsorát. Ugyanis látogató érkezett a Thorne-villába, és
olyan híreket hozott, amelyek teljesen elvonták Diana figyelmét a
személyes dilemmájáról.
Sir Gawain Olwen magas, sovány, idıs úriember volt,
megjelenése udvarias és tiszteletet parancsoló. Diana néhány napja
már találkozott a báróval egy estélyen, és mosolyogva fogadta
kedves üdvözlését.
Sir Gawain elnézést kért a váratlan látogatásért, és kérte, hogy
négyszemközt beszélhessen Thorne-nal. A két férfi közel fél óráig

tárgyalt zárt ajtók mögött. Aztán a nappaliban Sir Gawain odalépett
Miss Sheridanhez és Miss Lunsfordhöz, és szerencsés utat kívánt
nekik.
A báró távozása után Thorne a tálalószekrényhez lépett és töltött
magának egy nagy adag brandyt.
– Valami baj van? – kérdezte Diana, a férfi zord arckifejezése
láttán.
– Úgy is mondhatjuk – válaszolta az sötéten. – Sir Gawain tegnap
este üzenetet kapott, miszerint Bonaparte Napóleon megszökött Elba
szigetérıl és Franciaországban ért partot, és ma megerısítették, hogy
már Párizs felé tart. Tulajdonképpen mostanra oda is érhetett. Fennáll
a veszélye, hogy Bonaparte hadsereget szervez, és újra átveszi az
uralmat Franciaország felett.
Diana gyomra összeszorult a rémülettıl. A korzikai zsarnok, aki a
civilizált világ meghódítását tőzte ki célul, és több évtizedig tartó
háborút vívott Európában és Afrikában, tavaly megadta magát, és
Elba szigetén bebörtönözték. Most pedig újra fenyegetızik.
– Mi lesz, ha visszaszerzi a birodalmát? – tőnıdött Diana.
– A Szövetségesek megpróbálják majd megállítani, természetesen.
A riasztó hírek beárnyékolták utolsó, Cyrene-en töltött estéjüket,
és nyomasztó hangulatuk nem enyhült reggelre sem, amikor hajóra
szálltak.
Még Amy is felfogta, milyen veszélyt jelent Napóleon
kiszabadulása, mivel szokatlanul csendes volt, ami Dianának is
feltőnt. A két unokanıvér John Yatesszel a hajókorlátnál állt, amikor
a szkúner elindult.
Yates tekintete haragos volt, nem szólt egy szót sem, amíg Amy
feltett egy kérdést, amelyre Diana maga is tudni akarta a választ.
– Újra legyızhetik Napóleont?
– Biztos vagyok benne– felelte komoran Yates – de rengeteg
véráldozattal fog járni; hogy legyen átkozott! A szövetséges
seregeket egybegyőjtik és a harc számtalan jó ember életét fogja
követelni.

Amy a férfi falábára pillantott.
– Magának is harcolnia kell? – kérdezte halkan.
A férfi szája keserő mosolyra torzult.
– Boldogan mennék, de a brit lovasságnak nem sok haszna van
egy nyomorékból.
– Ne nevezze így magát! – kiáltott rá Amy.
Amikor Yates a lányra nézett, Amy felvetette az állát.
– Gyalázatos dolog, ha bárki is kevesebbre tartja önt azért, mert az
egyik lábát elvesztette a hazája szolgálatában.
Yates meglepıdött ezen a heves kirohanáson, vette észre Diana.
Látszott, nagyon megdöbbent azon, hogy egy Amy-féle szeleburdi
lány nemcsak hogy nem viszolyog fogyatékosságától, hanem a
bátorság bizonyságaként értékeli.
– Rendkívül bátornak és tiszteletreméltónak tartom önt a csatában
elszenvedett sebesüléséért – folytatta Amy méltatlankodva. – És nem
tőröm, hogy efféle becsmérlı szavakkal illesse magát.
Diana alig tudta elrejteni örömteli mosolyát. Ritka eset volt, hogy
büszke lehetett unokahúgára. Az elmúlt héten Dianának úgy tőnt, a
lány egyáltalán nem kedveli John Yatest, mivel folyton
panaszkodott, mennyire szigorú és túlbuzgó, a férfi pedig
elkényeztetett fruskának tartotta ıt. Az elsı találkozásuktól kezdve
gyakran összekaptak, John azonban csak a fogát csikorgatta és
csendben tőrt, nyilvánvalóan azért, mert kötötte Thorne-nak tett
ígérete.
A hajó épp ebben a pillanatban megrázkódott, amint elhagyta a
védett kikötıt és kifutott a nyílt tengerre. Mindannyian
megkapaszkodtak a korlátban. Amy hirtelen a gyomrára szorította
kezét, orcája falfehérré vált.
– Ha megbocsátotok, azt hiszem, visszavonulok a kabinomba. A
hajókázás nem az én gyomromnak való…
Sarkon fordult és elsietett, miközben Yates csak bámult utána.
– Soha nem gondoltam róla, hogy ennyire szereti a hazáját –
szólalt meg végül a férfi.

– Amy idınként teljesen meg tudja lepni az embert – rejtette el
mosolyát Diana. – Szinte egész életében babusgatták és kényeztették,
de nagyon jó szíve van. Merem remélni, hogy nemsokára valóban
felnı – talán épp a szezonja alatt.
Yates elgondolkodva bólintott, bár arcáról kételkedés tükrözıdött.
Ám mielıtt válaszolhatott volna, fentrıl valami mozgás vonta el
Diana figyelmét – a legénység egy ifjabb vitorlát bontott ki. Majd a
fedélzeten meglátta Thorne-t, aki mondott valamit a kapitánynak.
Amikor Thorne felnézett és tekintetük találkozott, a lányban hirtelen
felvillant a kép, ahogy az erıs, napbarnította ujjak ráfonódnak
hófehér keblére.
Gyorsan a tenger felé fordult, hogy amíg lehet, nézhesse a
távolodó szigetet. Valószínőleg ez lesz az utolsó pillantás, amit
Cyrene-re vethet, mégsem sajnálta, hogy itt kell hagynia.
Úgy tőnt, mindannyian örülnek, hogy elszabadultak a szigetrıl, és
alig várják, hogy Angliába érjenek. Diana a mővészi karrierje, Amy a
társaságba való bevezetése miatt, Thorne és Yates pedig azért, hogy
kiderítsék Nathaniel halálának rejtélyét.
Diana feszültsége némileg oldódni kezdett, ahogy tekintete
utoljára megpihent Cyrene varázslatos partvonalának képén. Két
hetet kell átvészelnie a hajón Thorne-nal szoros közelségben, de
reménykedett, hogy ez nem jelent akkora veszélyt, mivel a sziget
varázslatos, misztikus hatása már nem homályosítja el érzékeit.

A következı héten igyekezett kerülni a négyszemközti találkozást
Thorne-nal. A luxuslakosztályban étkeztek a kapitánnyal és a többi
civil utassal, a lány komornájával és a francia divattervezınıvel, ám
Diana mindenkor törekedett arra, hogy ne maradjon kettesben
Thorne-nal.
Hogy elfoglalja magát, felállította kabinjában a festıállványát és a
nap java részében a festésnek szentelte idejét. Idınként ruhákat
próbáltak és testmozgás gyanánt a fedélzeten sétáltak Amyvel.

Szerencsére Amy tengeribetegsége gyorsan enyhült. Az idıjárás
az elsı hét nagy részében kedvezett számukra, a tenger viszonylag
nyugodt volt, de a lány gyógyulása fıként John Yatesnek volt
köszönhetı. Az indulásuk reggelén egy fızetet készített a lánynak,
amely rendbe tette háborgó gyomrát – és ezzel Amy rögtön a
kegyeibe fogadta ıt.
Ami Thorne illeti, igyekezett elfoglalni magát, részt vett a
legénység munkájában. Diana meglepıdött, hogy egy nemesember
ilyen pórias, kétkezi tevékenységet folytat, ám amikor Amy emiatt
csipkelıdı megjegyzéseket tett, Thorne kijelentette, kifejezetten
szüksége van a fizikai megterhelésre, hogy levezesse felesleges
energiáit.
Diana, bár egyetértett, hogy a háromárbocos szkúner kötélzetének
megmászása valóban enyhítheti a férfi nyughatatlanságát, az ezzel
járó veszélytıl kissé megriadt. A látvány, hogy Thorne ingujjban
dolgozik a fedélzeten, még jobban zavarta ıt. Így maga is
meglepıdött, amikor engedett Thorne kérésének, hogy másnap
délután ing nélkül álljon modellt neki.
Ez már a második hét elején történt. Az idı határozottan
hővösebbre fordult, amint a hajó megkerülte Gibraltárt és elérte az
Atlanti-óceán szürke vizeit, így Diana hálás volt a szénnel főthetı kis
kályháért, mely bemelegítette a kabinját, mialatt dolgozott. Aznap
délután azonban nyitva hagyta az ajtaját, hogy kiszellıztesse a
terpentin és a lenolaj gızeit.
Azonnal rádöbbent, mekkora hibát követett el ezzel, amikor
Thorne megjelent az ajtóban.
– Szóval itt rejtızködik – sétált be lazán, engedély nélkül a
kabinba. Tekintete elsıként a lány festékfoltos köpenyén akadt meg,
majd körbejárta a kabinnak azt a felét, melyet a lány mőteremmé
alakított át.
Diana már befejezte a naplementés tájképét, melyet az utolsó,
Cyrene-en töltött estéjén kezdett el, és a vásznat a kabin falának
támasztotta, hogy száradjon, más tájképekkel együtt, melyeket

például a római romokról, a kikötı feletti érdekes kisvárosról
készített, és magáról a szigetrıl, csipkézett lejtıivel és arany
völgyeivel.
Thorne tekintete a naplementét ábrázoló festményre szegezıdött.
A férfi a lány mellé lépett, mintha valami láthatatlan erı vonzaná, és
egyre a képet bámulta.
Diana ezt tartotta egyik legjobb mővének. Sikerült megragadnia a
csodálatos naplemente élénk színeit, a felhıkre és a tengerre vetıdı
fényeit, megörökíteni a karmazsinvörös és aranyszínő látványt.
Lélegzetvisszafojtva várta, mit mond róla Thorne. A férfi sokáig
hallgatott.
– Bevallom, én csak amatır szemmel nézem, de számomra
egészen zseniálisnak tőnik. Tumer tájképére emlékeztet, melyet múlt
nyáron láttam a Királyi Akadémia egyik kiállításán, bár ez a kép
kevésbé felkavaró.
Dianát melegség öntötte el a dicsérı szavaktól. Tumer a ködöt, a
tengert és az eget, de leginkább a tengeri ütközeteket ábrázoló,
drámai képeirıl volt híres. İ volt a legfiatalabb mővész, akit valaha
is a Királyi Akadémia teljes jogú tagjává választottak, és mostanra a
perspektíva professzoraként emlegették.
– Köszönöm – mormolta a lány. – Ez valóban óriási dicséret.
– Úgy vélem, szándékosan törekedett a szelídebb ábrázolásra.
– Igen. A kedvenc tájképfestım John Constable. A természeti
képeirıl csodálatos békesség sugárzik, ami a lelkemnek is
megnyugvást hoz, szinte varázslatos a hatása. Arra törekszem, hogy
elsajátítsam a technikáját.
– Mondhatom, ennek a képnek szinte mágikus hatása van.
Thorne most a három másik tájképre fordította figyelmét.
– Valóban figyelemre méltóak – szólalt meg végül. – Ön
egyértelmően nagyon tehetséges. – Amikor felnézett és Diana
tekintetét kereste, a lány ıszinte csodálatot és tiszteletet látott mélyen
a szemében. – Azt hiszem, maga arra született, hogy fessen.

Diana érezte, hogy fülig pirul, mégsem tudott vitatkozni vele.
Hiszen amióta az eszét tudta, mindig is festeni akart. Szülei halála
után, amikor Lunsfordékhoz kellett költöznie, vízfestményeibe
öntötte ki szíve bánatát. És amikor felfedezte az olajfestést, egészen
megváltozott az élete; mővészete ettıl kezdve valóban szenvedélyévé
vált.
– Nem látok itt portrékat – jegyezte meg Thorne.
– Mert mostanában nem festettem egyet sem. Mióta eljöttem
Angliából, rengeteg csodálatos tájat láttam, mely szinte követelte a
figyelmemet.
– De ha portréfestıként akar hírnevet szerezni, nem kellene
gyakorolnia?
– Valószínőleg kellene. Azonban nem könnyő modelleket
találnom hozzá. Amyt túl sokszor kértem meg, és kerek perec
megmondta, többet nem hajlandó vállalni, mert közben megırül az
unalomtól.
– Amint már említettem, nagy örömömre szolgálna, ha engem
venne igénybe.
Diana habozott, mert látta, hogy Thorne komolyan gondolja.
Valóban szüksége volt gyakorlásra, különösen férfimodellekkel.
Igaz, otthon lefestette a szolgáit, de nemesembert, mint Thorne, még
sohasem. Nagy kihívás lenne megragadni az arisztokrácia különleges
atmoszféráját. Nemkülönben Thorne rendkívüli szépségét, erıs,
férfias lényét.
Még soha nem volt alkalma tüzetesen megvizsgálni egy férfi
testét. A nıi festık számára az illem nem engedte, hogy meztelen
modelleket tanulmányozzanak, és Diana mentora ebben a
vonatkozásban igen szigorúnak mutatkozott. Nehéz volt a test
tónusát vagy a férfias izmok hullámzását visszaadni, ha még soha
nem látott ilyet élıben.
Diana, bár maga is meglepıdött rajta, hirtelen igent mondott
Thorne ajánlatára.
– Rendben van. Hálás lennék, ha modellt ülne nekem.

Thorne szemmel láthatóan megdöbbent, mivel arra számított, a
lány visszautasítja. Reagálása örömmel töltötte el Dianát. Ha tartani
akarom magam a fogadalmamhoz, nem engedem ki a kezembıl az
irányítást, így lépéselınyben maradok, gondolta.
Ám még ennél is fontosabb érv jutott eszébe. Ha ily módon
hozzászokik Thorne tökéletes fizikumához, és pusztán egy
megfestendı témának tekinti, bizonyára könnyebben ellen tud állni
neki. Saját védelmét is szolgálja, ha immúnissá válik Thorne sármja
iránt.
Gyorsan körülnézett a kabinban, keresett egy megfelelı helyet,
hogy beállítsa a férfit. A legszívesebben a hajó fedélzetén festette
volna le, árbocokkal és vitorlákkal a háttérben. A vászonra most csak
a fı témát vázolja fel, és ha sikerül, az árbocokat késıbb is ráfestheti.
Csupán fényre van szüksége, hogy kellıen megvilágítsa a férfi
cizellált arcvonásait. A kerek hajóablakon besütı fény egyelıre
megteszi, az árnyékolással ráér késıbb is foglalkozni.
Képzelete meglódult, felidézte, ahogy Thorne hanyagul egy
árbocnak dıl, a tengeri szél aranyhaját borzolja. Elgondolkodva
ráncolta a homlokát, majd a kabinablakkal szemben lévı, a priccs
melletti választófalra mutatott.
– Megkérhetném, hogy álljon oda? – Thorne engedelmeskedett. –
Most pedig támaszkodjon lazán a vállával a falnak és tegye
keresztbe a lábait.
– Így gondolta? – Hanyagul nekidılt a falnak, jobb csizmáját
keresztbe téve a balon.
– Igen, így jó lesz. – Alaposan végigmérte a férfi ruházatát.
Csizmát és bırnadrágot viselt, hozzá egy durva, rövid derekú
tengerészkabátot, nyakkendı nélkül – Diana nem egészen ilyennek
képzelt el egy nemesembert, aki hobbiból hajókázik a yachtján. –
Most pedig, lenne szíves levenni a kabátját és az ingét?
A férfi szemöldöke felemelkedett, Diana pedig érezte, hogy
arcába szökik a vér.

– Korábban már tanulmányoztam a férfitest anatómiáját, de
mindig csak rajzok vagy görög szobrok gipszöntvényei alapján.
Nagy segítséget jelentene, ha egy hús-vér férfi felsıtestérıl is
tapasztalatot szereznék.
Thorne azt a jól ismert, gyors, elbájoló mosolyát villantotta a
lányra.
– Csak a felsıtestemet akarja látni? Örömmel levetkızöm
egészen.
Diana szigorúan pillantott rá.
– Ezzel csak botrányt keltenénk, és köszönöm, abból már jócskán
elegem van. Az illendıség kedvéért nyitva hagyom a kabin ajtaját,
amíg dolgozom. Sıt, talán be is hívom a szobalányomat, hogy tartsa
rajtunk a szemét.
– Biztos, hogy nincs szükség ilyen óvintézkedésekre, hiszen
jegyesek vagyunk, nem emlékszik? És ezáltal többet engedhetünk
meg magunknak.
– Lehet. És a szobalányom most éppen az új ruháink
megvarrásában segít. De a jövıben gondoskodom róla, hogy ne
maradjunk kettesben.
– Ha ragaszkodik hozzá – felelte Thorne és sóhajtott.
Mialatt a férfi vetkızött, Diana összeszedte a festéshez szükséges
kellékeket. Már korábban elıkészítette a vásznat, és egy fakeretre
feszítette. Most pedig a megfelelı színő olajfestékeket tartalmazó
palettáját vette elı és kiválasztott néhány ecsetet.
– Így megfelel? – kérdezte a modellje, megszakítva a lány
koncentrálását.
Amikor Diana felnézett, és meglátta Thorne meztelen felsıtestét,
egy pillanatra kihagyott a lélegzete. Mellkasa aranyszínben ragyog,
állapította meg, miközben csodálattal adózott a férfi erıs, elegánsan
izmos testének. Közben azon tőnıdött, vajon a hímtagja is olyan
erıteljes és kemény-e, amilyennek látszik. Megriadt, mennyire
hevesen vágyik rá, hogy megérintse és meggyızıdjön róla. Kurtán
biccentett.

– Kérem, maradjon egy helyben.
Thorne ismét lazán a választófalnak dılt és keresztbe tette csizmás
lábait.
Egy hosszú percig csend ereszkedett közéjük, mialatt a lány
kigondolta, hogyan tervezze meg a portrét. Megpróbálta vizualizálni
az elkészítendı képet, a kompozíciót, a pontos vonalakat…
– Nem értem, miért ne állhatnék ruhátlanul modellt önnek? –
jegyezte meg végül Thorne. – A tengerparton már elıtanulmányt
végzett rajtam.
Diana tekintete ismét a férfira siklott. Thorne tekintetében pajzán
fény csillant meg. Csak ugrat, megpróbál provokálni, ébredt rá, és
gyomra remegni kezdett.
Kihúzta magát. Thorne abszolút lefegyverzı és rendkívül
veszélyes, ám nem engedhetem, hogy megfélemlítsen, gondolta.
– Csupán gyakorlás céljából szándékozom lefesteni.
– Egy felsıtest aligha elegendı a gyakorláshoz, nem gondolja?
A lány hallgatott.
– Azt hiszem, egészen érdekesnek találná a testem többi részét is.
Diana ajka ösztönösen mosolyra húzódott, de igyekezett
megırizni komolyságát.
– Túlzottan emelkedett véleménnyel van a fizikai adottságairól,
Lord Thorne.
– Pillanatnyilag egyáltalán nem emelkedett egyik fizikai
adottságom sem – pillantott az ágyékára Thorne.
A lánynak kellett néhány másodperc, míg felfogta Thorne
szavainak kettıs értelmét.
– Maga szégyentelen – feddte meg mérgesen.
– Tényleg az vagyok.
– És rendkívül provokatív.
– Pontosan – futott át egy érzéki mosoly a férfi száján. – Mivel
vehetném rá, hogy engedje, hogy teljesen levetkızzem?
Az arcátlansága nem ismer határt!

– Semmivel – vágta rá határozottan Diana. – Nem fog tudni
rávenni.
– Lefogadom, hogy sikerülné, ha bevetném a sármomat.
A lány haragosan vonta össze a szemöldökét.
– Tudja mi a maga baja, Thorne?
– Mi?
– Hogy már pólyás korától teljesen félrenevelték. Jómódú nemesi
sarjként szinte mindent megengedtek magának.
– Az apám bizonyára vitatkozna magával.
Amikor a lány szó nélkül ismét a vászonra fordította a figyelmét,
Thorne provokatív hangnemben megkérdezte: Tudja, mi a maga
baja, szépséges sárkányom?
– Nem, de alig várom, hogy felvilágosítson.
– Attól fél, hogy sikerül majd elcsábítanom.
– Kérem, fordítsa balra a arcát, nézzen át a kabinablakon.
Szeretném, ha egy bizonyos szögbıl esne az arcára a fény.
– Csak ez a válasza? Arra számítottam, reagál az évıdésemre, ha
mással nem, egy flörtölıs mosollyal.
– Attól tartok, csalódást kell okoznom önnek. A flörtölés nem
kenyerem. És még ha az volna is, óvakodnék tıle, hogy bármivel is
bátorítást adjak felháborító megjegyzéseihez.
Thorne szomorúan csóválta a fejét.
– Maga valóban nagy kihívás, drágám.
– Maga pedig valóban rendkívül bosszantó – tette meg a lány az
elsı ecsetvonást. – Talán egy késıbbi idıpontban vitassuk meg ezt a
kérdést. Most kérem, hogy maradjon csendben és hagyjon
koncentrálni.
Thorne engedelmesen elhallgatott. Ettıl a pillanattól fogva Diana
csak a munkára figyelt. A vászonra koncentrált, majd felnézett, hogy
tanulmányozza a lefestendı alakot, aztán újra a vászonra vetette
tekintetét.

Hirtelen leállt, odalépett Thorne-hoz és az ujjait a férfi állára tette,
hogy beállítsa a fejtartást, majd a jobb karját is. Ezután szó nélkül
visszatért a mővéhez.
Ahogy figyelte ıt, Thorne-ban öröm- és fájdalomérzet keveredett.
Teste azonnal reagált a lány érintésére, ám inkább a Diana arcáról
tükrözıdı érzékiség ajzotta fel, és érezte, amint ágyéka
megkeményedik. Soha nem gondolta volna, hogy a festés ilyen
erotikus mővelet lehet.
Azon kapta magát, hogy halkan átkozódik. Talán rosszul teszi,
hogy modellt áll a lánynak. Nem is sejtette, hogy lefestendı
témaként ilyen kísértésnek lesz kitéve; és az, hogy mozdulatlanul
kell állnia, mialatt a lány tekintete bebarangolja a testét, csak tovább
szítja vágyakozását.
Diana beharapta alsó ajkát minden gondosan elhelyezett
ecsetvonásnál, sötét szemeivel szinte révülten nézett. Thorne minden
gond nélkül el tudta képzelni ıt a szenvedély agóniája közepette,
pontosan, ahogyan az álmaiban szokta látni. A percek ólomlábon
vánszorogtak, Thorne a kínok kínját állta ki. A hosszan tartó
mozdulatlanságtól egyes izmai begörcsöltek, ám még ennél is
kegyetlenebbül fájt az ágyéka. Mégsem akarta megzavarni Dianát a
koncentrálásban, hát kitartóan álldogált.
– Megengedné, hogy egy pillanatig kinyújtózzam? – szólalt meg
végül. – Már legalább egy órája állok ebben a pózban.
A lány felnézett, gyönyörő arca ijedtté vált.
– Ó, egek, bocsásson meg! Hajlamos vagyok rá, hogy elveszítsem
az idıérzékem. Persze, nyugodtan nyújtózzon egyet.
Thorne változtatott testtartásán, megmozgatta a vállát, majd
körözött vele, hogy oldja a merevséget. Végül megdörzsölte mindkét
karját.
– Ha még egy fél órát igénybe vehetném az idejét – szólt Diana –
, meglennének a legfıbb kontúrok… Fázik? – kérdezte hirtelen,
mintha kitalálta volna, miért érzi magát kellemetlenül a férfi.

– A mellkasom egy kissé átfázott – vallotta be Thorne, de arról
nem szólt, hogy ágyéka viszont tőzben ég. – Felmelegíthetne, ha
akarna – nézett rá csibészesen, fejét félrebillentve.
A lány szeme elkerekedett, aztán bosszúsan elhúzta a száját. – De
nem akarom. Vegyen el egy takarót a priccsrıl és kanyarítsa a válla
köré. És melegedjen meg a kályhánál.
– Maga nem érti a tréfát.
Thorne szót fogadott, fogott egy takarót és maga köré tekerte,
majd pedig a festıállvány – és nem a kályha – felé indult.
– Megnézhetem, mit alkotott?
– Nem! Dehogy! – Diana hirtelen Thorne elé lépett, hogy eltakarja
elıle a vásznat. – Nem szeretem, ha bárki belenéz a munkámba,
mielıtt befejeztem volna.
– Ilyen öntudatos?
– Nem, csak nem akarom, hogy a modell adjon tanácsokat,
hogyan fessem meg.
– Rendben, nem erıltetem. De azt hiszem, valami jutalmat
megérdemlek, amiért ilyen engedelmesen ácsorogtam.
Most már alig egy lépésnyire volt a lánytól, tekintete önkéntelenül
is a kívánatos ajkakra tapadt.
Diana megrettent, mintha csak most döbbent volna rá, milyen
közel került hozzá Thorne meztelen mellkasa, és gyorsan hátrált egy
lépést.
– Nem csókolom meg magát újra, Thorne, meg se forduljon a
fejében ez a buja gondolat.
Thorne sértıdötten nézett rá, bár valóban egyre azon járt az esze,
hogyan csenjen egy csókot a lánytól.
– Ártatlanul rágalmaz. Nem csókra gondoltam jutalomképpen.
Inkább egy pohár borra.
– Rendben. Szolgálja ki magát.
Thorne átküzdötté magát a kabin padlóján összevisszaságban
heverı képkereteken és a vásznak rögzítéséhez szükséges csavarokon
az asztalhoz, melyen egy demizson bor állt. A hajója jó néhány

luxuscikkel fel volt szerelve az utasok kényelme érdekében, így a
férfi töltött egy nagy pohár finom madeirát.
– Tölthetek magának is, drágám?
– Hmmm?
A lány visszatért a festıállványához és már teljesen
megfeledkezett Thorne-ról. Thorne akár meg is sértıdhetett volna, ha
mostanra nem szokott volna hozzá ehhez a számára eddig merıben
új viselkedéshez.
Megragadta az alkalmat, hogy pihenjen egy kicsit. Kihúzta a
széket az asztal alól, leült, és a bort szopogatva Dianát figyelte. A
lány most nem koncentrált annyira mereven, inkább elgondolkodott,
töprengett, miközben egy-egy megfontolt ecsetvonást ejtett a
vásznon.
Újra csend telepedett a kabinra. Csak a ringó hajó szokásos
nyikorgása és a vitorlák halk suhogása hallatszott, ám ez nem vonta
el Thorne figyelmét testi fájdalmáról. Idınként feltett egy-egy
kérdést, csak hogy elterelje buja gondolatait.
– Még tényleg soha nem tanulmányozott élı, meztelen testeket?
Azt hittem, a mővészek meztelen modellekrıl tanulnak rajzolni.
– A legtöbben igen – válaszolt a lány. – De a Királyi
Akadémiának szigorú szabályai vannak, melyek a mővészi közösség
normáinak tekintendık. Csak a férfiak számára megengedett, hogy
meztelen modelleket nézzenek.
– Ez az elv viszont hátrányos helyzetbe hozza a festımővésznek
készülı nıket, nem?
– De igen. Azon a napon láttam elıször életemben meztelen férfit,
amikor az öbölben megpillantottam magát úszás közben.
– A korábbi udvarlóját sem látta ruhátlanul?
Diana egy kis ideig habozott, mintha most ébredt volna rá, hová
kanyarodott el a beszélgetésük.
– Nem, még ıt sem.
– Ennyire prőd férfi volt? Nem vette le a hálóingét, mikor
szeretkezett magával?

– Ha épp tudni akarja, soha nem szeretkeztünk – szegezte Thornera szigorú tekintetét a lány.
– Nem?
– Egyáltalán nem.
– Azt akarja mondani, hogy maga még szőz? – szökkent magasba
Thorne szemöldöke.
– Nos… hát igen.
A lány arcán megjelenı enyhe pír elárulta, hogy zavarba jött ettıl
a beismeréstıl, vagy talán a kérdés intimitásától, Thorne mégsem
bánta, hogy megkérdezte.
Tehát még szőz.
Thorne elcsodálkozott. Örömmel nyugtázta – ám maga sem
értette, miért örül –, hogy a lány még érintetlen.
Azonban kissé elkomorult, amikor egy újabb gondolat ütött szöget
a fejébe: Diana egyáltalán nem ismeri az élvezeteket, melyekre a
teste termett.
Valójában nem sok öröme volt az élete során, sem szexuálisan,
sem más módon. İ maga vallotta be, hogy a szökése miatti botrány
óta elrejtızött vidéken. Alkotói tevékenységén kívül élete minden
bizonnyal egyhangú és sivár volt.
Thorne a homlokát ráncolta. Most már jóval világosabban kezdte
látni, mennyi kellemetlenség érte eddig a lányt. A társaság
kiközösítette, miközben az a bitang, aki becsapta ıt, büntetlenül éli a
világát. Ez átkozottul igazságtalan.
– Azt hiszem, rendkívül méltánytalan, hogy maga egyedül viselte
a szökése következményeit – szólalt meg halkan.
Diana lenézett a kezében tartott ecsetre. Képtelen volt
megmagyarázni, miért szorította össze olyan hirtelen a torkát a
fájdalom. Nem akarta, hogy Thorne sajnálja ıt, mégis meghatódott,
hogy a férfi ennyire megérti. A társaság által kiszabott büntetés
valóban kizárólag ıt illette.
És Thorne ráhibázott, mi bántotta a lányt a leginkább: úgy vált
kegyvesztetté, hogy szökésébıl semmi öröme vagy elınye nem

származott. Soha nem szeretkezett, nem tudja, milyen a szenvedély;
tulajdonképpen még azt sem tudja, hogyan kell csókolózni. Igazán
nem fair, hogy bukott nınek tekintik, amikor valójában szőz és
ártatlan. Egyetlen szörnyő hibát követett el – egy arra érdemtelen
emberbe szeretett bele –, és azóta is fizeti az árát. Magányosan éli az
életét, reménye sincs a házasságra vagy a gyerekáldásra. Nincs férje,
nincs szeretıje, nincs társasága.
Bár önmagának is vonakodott bevallani, igenis magányos volt,
még mielıtt családtagjai többségét elvesztette volna. Csak Amy
maradt neki, és Amy sajnos még túl fiatal ahhoz, hogy érzelmi
támaszt és vigaszt nyújtson számára.
Amikor feltekintett, Thorne fürkészı szemeit látta maga elıtt,
melyekbıl megértés sugárzott. Ettıl még jobban elszorult a torka.
Tudja a legsötétebb titkom, mégsem vet meg érte.
S ami még meghatóbb, nem hiszi, hogy rászolgáltam a büntetésre,
amit a társaság rám mért. Még Nathaniel sem állt ki ilyen
egyértelmően mellettem, gondolta a lány.
Nagy nehezen nyelt egyet, és elfordította á tekintetét.
– Magamnak köszönhetem a botrányt – felelte, és próbálta
félvállról venni Thorne együttérzését.
– Valóban?
Dianának sikerült egy mosolyt kipréselnie.
– Nem vagyok gyámoltalan, sopánkodó nı, Thorne. Teljességgel
vállalom a felelısséget azért, amit tettem.
– Ez igaz. Egyáltalán nem gyámoltalan. És minden elismerésem
az öné. Én magam, önnel ellentétben, képtelen lettem volna elviselni,
hogy gúzsba kössenek a társasági konvenciók. Fıleg, hogy reménye
sem volt rá, hogy kitörhessen.
A lány néma maradt, Thorne pedig a csendhez intézte halk
szavait.
– Azt tartják rólam, a szeretkezés mestere vagyok. Meg tudnám
mutatni önnek, mit mulasztott eddig.

Diana tekintete Thorne-ét kereste. Látta, hogy a férfi abszolút
komolyan beszél. Nem próbálta sem provokálni, sem elcsábítani ıt.
Egyetlen vad, rövid pillanatig megfordult a fejében, hogy
elfogadja az ajánlatát. Az igazat megvallva, győlölte vénkisasszony
létét. Győlölte, hogy merev konvenciók fogságában él. Győlölte a
magányt.
Valóban szerette volna megtudni, milyen testi gyönyörökrıl
maradt le eddig. Meg akarta ismerni a szenvedélyt.
Thorne meg tudná mutatni neki, efelıl a lánynak kétsége sem volt.
Eszébe jutott, milyen hihetetlen gyönyörhöz juttatta pusztán azzal,
hogy akkor este a melleit cirógatta.
A férfi abszolút egyértelmővé tette számára, hogy kívánja. Még
most is volt valami forró, valami izgató és hízelgı abban, ahogy
nézett rá. Annyira kísértı az ajánlata. Diana még soha nem ismert
hozzá hasonló férfit. Vakmerısége, bátorsága felizgatta. Látszott,
hogy Thorne kihasználja az élet nyújtotta örömöket, tobzódik bennük
– ez a tulajdonsága ellenállhatatlanná tette ıt egy olyan nı szemében,
akit egész életében korlátoztak. Diana még nem találkozott ennyire
vibráló, mágneses vonzerıvel bíró férfival, akinek már a közelsége is
felpezsdíti a vérét. A társaságában mámorosán boldognak érezte
magát, mintha új életre kelt volna; érzéki, veszélyes vonzereje
elixírként hatott rá.
Szorosan behunyta a szemét. Elsı eljegyzésekor arról az
eksztázisról álmodozott, amelyet most Thorne ígér. Vágyott rá, hogy
együtt éljék át a szenvedélyt, amely egy testté és egy lélekké teszi a
férfit és a nıt.
És ha ıszinte akart lenni önmagához, még most is erre vágyik.
Ám felfogta, abszolút lehetetlen, hogy szerelmi afférba bonyolódjon
Thorne-nal. Korábban megfogadta, hogy maga fogja irányítani az
életét, új fejezetet nyit benne, melynek során megízlelheti a
szabadságot, amit botrányos szökése óta megtagadtak tıle. Mégsem
volt eléggé határozott ahhoz, hogy a beleivódott erkölcsi szabályokat
felrúgja.

Arról nem is szólva, hogy kötelezettségei vannak. Gondoskodnia
kell Amyrıl. Nem szabad, hogy bármiféle újabb botrányba
keveredjen, ügyelnie kell rá, hogy ne rontsa unokahúga társaságba
való sikeres bevezetésének esélyeit.
Ha viszont ennél is bensıségesebb viszonyba kerül Thorne-nal,
meg fog szenvedni érte.
Nem, szögezte le magában sajnálkozva. Nem számít, mennyire
csábító, nem éri meg a kockázatot egy röpke gyönyör ígérete.
Vonakodva rázta meg a fejét. – Köszönöm…
Hangja rekedtté vált. Elhallgatott és megpróbálta összeszedni
magát. Könnyed mosolyt erıltetve folytatta.
– Nagyra értékelem a kedvességét, de azt hiszem, inkább
megtartom a szüzességem.
Thorne higgadtan végigmérte a lányt.
– Bevezethetem az élvezetek világába úgy is, hogy a szüzességén
nem esik csorba.
– Igazán? – kerekedett el a lány szeme.
Thorne a nyitva hagyott kabinajtóra pillantott, lehalkította a
hangját, mintha attól tartana, valaki kihallgathatja ıket, amint elhalad
a folyosón.
– Nem szükséges, hogy behatoljak a vesszımmel a testébe.
Emlékszik, amikor akkor este a szirteknél megérintettem? Amikor
felizgattam?
Hogy is tudnám elfelejteni? – gondolta a lány, és kis szünet után
csak ennyit mondott:
– Igen.
– Ez csak a kezdet volt. Ha tovább akartam volna lépni, a combjai
közét kényeztettem volna a kezemmel és a számmal.
– A szájával?
Thorne elmosolyodott a lány kissé rémült hangjától.
– A nıisége nyílásában rejtızik egy apró bimbó, amely a szexuális
gyönyörszerzés szíve. Ennek becézgetése erıs gerjedelmet kelthet

önben. Ha ott csókolgatnám, ha a nyelvemmel izgatnám, rendkívül
élvezetesnek találná.
Diana testén forróság söpört végig. Már maga a gondolat, hogy
Thorne nyelve a combjai közét kényezteti, felajzotta.
– Sose gondoltam volna. – Thorne ágyékára pillantott, és meglátta
nadrágján az egyértelmő kidudorodást. Erezte, az arca skarlátvörössé
válik, mégis ellenállhatatlan kíváncsiság fogta el. – Láttam már
szerelmesek egyesülésérıl festett képeket, de a férfiak szexuális
erekciója számomra rejtély. A magáé egészen… hatalmasra nıtt
akkor délután az öbölben.
Thorne gyengéden elmosolyodott.
– Sok nı nagyra értékeli, ha egy férfi mérete jelentıs.
– De miért?
– Állítólag azért, mert egy méretes erekció mélyebben képes
betölteni a nıt. És ez nagyobb izgalmat okoz.
– De hogyan… hogyan fér bele?
– Könnyen. A nıisége középpontja felforrósodik és benedvesedik,
amikor felkészül rá, hogy befogadjon egy férfit. Amikor a kemény
férfiasságom besiklik az öle puhaságába, teste belsı szövetei
körülölelnek.
Thorne gyengéden és megértıen figyelte Dianát. A lány
izgatottnak látszott, és egyértelmően zavarban volt tudatlanlansága és
a beszélgetésük intimmé válása miatt. De épp ideje volt, hogy valaki
kielégítse végre a kíváncsiságát.
– Érzi most, hogy kezd benedvesedni a combjai között? Ha
megérinteném, forrónak és nedvesnek találnám?
A lány behunyta a szemét, nem szólt, de amikor megborzongott,
Thorne azonnal tisztában volt ki nem mondott válaszával.
– Maga is hasonlóképpen felingerel engem, drágám – mondta
vágytól rekedt hangon. – Duzzadt és kemény lettem.
– Thorne… – És mintha most ébredne rá beszélgetésük
szégyentelen voltára, Diana hirtelen megrázta magát és elfordult.
– Ez a társalgás túlságosan illetlenné vált.

Thorne letette a poharát, felállt a székrıl es odalépett a lányhoz.
Amikor Diana nem nézett a szemébe, ujjával az álla alá nyúlt és
felemelte a fejét.
A lány hirtelen hátrébb lépett, mintha megégette volna.
Küszködve, zavartan elnevette magát, és közömbösséget színlelt.
– Nincs szükségem rá, hogy megmutassa, mit mulasztottam eddig
Thorne. – Megtépázott renomém ellenére nem vagyok rászorulva,
hogy elcsábítson.
Lassan végighordozta forró tekintetét a lányon, érzéki szájától
sötét szeméig, majd ismét vissza a szájára. Egyáltalán nem az volt a
szándéka, hogy elcsábítsa. Azt akarta, hogy Diana megismerje a
gyönyört. És azt akarta, ı legyen az, aki bevezeti a gyönyörök
birodalmába. Szenvedélyesnek, vadnak akarta látni, ahogy
összefonódnak, miközben a lány megrázkódik az eksztázistól Thorne
teste alatt.
Ezzel szemben Diana tökéletes ártatlansága felébresztette
védelmezı ösztöneit. Még a vele való szeretkezésnél is fontosabbá
vált számára, hogy megvédje ıt saját magától.
A csúcsra tudná röpíteni a lányt, de nem merte. Nem bízott
magában, hogy képes lenne ennél a pontnál megállni.
Megköszörülte a torkát.
– Ne aggódjon – nyugtatta meg Dianát. – Nem erıltetek semmit.
Csak annyit akarok, hogy megismerje, és élvezze a saját testét. De
megtanulhatja azt is, hogyan szerezzen örömet magának nélkülem is.
Ma éjjel, elalvás elıtt saját magát is kényeztetheti, ahogyan én
tenném.
Amikor a lány rábámult, Thorne elképzelte ıt, ahogyan az
ágyában fekszik, combjait széttárva, ujjaival nıiségén barangolva…
Az erotikus kép hatására forróság száguldott át a testén és
hímvesszıje még jobban megkeményedett. Erekciója olyan
kegyetlenül fájt, hogy azt hitte, menten felrobban.
Megfeszítette állkapcsát. Tudta, távoznia kell, mielıtt teljesen
elveszti önkontrollját.

– Azt hiszem, jobb, ha más alkalommal folytatjuk az ülést –
nyögte ki.
– Talán jobb – egyezett bele Diana szemmel látható
megkönnyebbüléssel.
Thorne elfordult, gyorsan felvette az ingét és a kabátját. A lányra
vissza se pillantva fájdalmasan végigaraszolt a hajó folyosóján a saját
kabinjához, és határozottan becsukta maga mögött az ajtót.
Annyira forró és kemény volt, hogy beleizzadt. Az édes agóniában
az ajtónak támasztotta csatakos homlokát. Mit nem adott volna, ha
megszabadul ettıl a vad, nyughatatlan éhségtıl, mely azóta kínozta,
amióta elıször megpillantotta ezt az elragadó nıt.
Valahogyan sikerült legyőrnie Dianával kapcsolatos, nyugtalanító
fantáziálását, mely az utóbbi két hét során gyötörte. Számőznie kell
minden, a lány elcsábításáról szóló gondolatot az agyából.
Káromkodva gombolta ki a nadrágját és az alsónadrágját, majd
kezét feszülı fallosza köré kulcsolta, és elképzelte, amint Diana
szoros, forró kelyhe körülöleli, a lány csípıje eksztázistól rángatózik,
miközben ı mélyen beléhatol…
Három gyors kézmozdulat után máris robbant.
Thorne megremegett, összeszorított fogakkal nyögdécselve a
falnak dılt, miközben magja nagy erıvel lövellt ki az ujjai közül.
Sok idıbe telt, mire zakatoló szívverése csendesült, még tovább
tartott, míg visszanyerte érzékeit, és felforrósodott teste lehőlt.
Egyelıre megnyugtatta a testét, szexuálisan valamelyest
könnyített magán. Ám tudta, kétségbeesett próbálkozása meg sem
közelíti azt a kielégülést, melyet a Diana Sheridannel való tényleges
szeretkezése jelentene.
Sıt, a heves vágyat sem tudják elfojtani, melyet a lány ébresztett
benne, akaratán kívül.
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LONDON

Cyrene aranyló klímája után Diana rendkívül kellemetlennek érezte
a londoni áprilisi ködöt. Ám a küszöbönálló látogatás Thorne
nagynénjénél még ennél is rosszabbul érintette. Amint a kocsi
megállt Lady Hennessy elegáns, Berkeley Square-i kúriája elıtt,
Diana gyomra összeszorult.
Miután aznap délelıtt kikötöttek, Thorne ragaszkodott hozzá,
hogy azonnal a nagynénjéhez menjenek, és beszéljék meg Amy
bevezetésének kérdését. Amy egész úton izgett-mozgott, s Diana is
rendkívül zaklatott volt.
Gyanította, nem fogadják majd szívesen, botrányos renoméja
miatt. És most, hogy Thorne jegyese lett – akkor is, ha csak
ideiglenesen és színleg a férfi nagybecső családjával való találkozást
kellıen ijesztınek érezte ahhoz, hogy ezerszer elátkozza magát,
amiért elfogadta Thorne ırült ajánlatát.
Egyedül Thorne nem aggódott a nagynénjével való találkozás
miatt, állapította meg Diana. Viszont a lány társaságában
arckifejezése titokzatossá vált, ama délután óta, amikor meztelen
felsıtesttel modellt ült neki.
A hallgatólagos megállapodás szerint az utazás során többet nem
találkoztak négyszemközt. Furcsa módon, bár az akkori nyílt

beszélgetésük új, zavaró intimitást teremtett köztük, Diana már
kellemesebben érezte magát Thorne társaságában. Most, hogy a férfi
az összes titkáról tudomást szerzett, képes volt egyszerően
barátjának, semmint lehetséges szeretıjének tekinteni, és úgy
kezelni, ahogyan az unokatestvérét, Nathanielt.
Úgy tőnt, Thorne is legalább ennyire igyekszik személytelen
kapcsolatot tartani vele, s ezért Diana igen hálás volt. És azért is,
mert Thorne abszolút megérti mostani zaklatottságát.
A férfi bíztató mosolyt küldött a lány felé, mialatt lesegítette ıt a
kocsiról.
– Fel a fejjel, drágám. A nagynéném nem olyan rémséges, mint
amilyennek gondolja.
Amikor felkísérte a két unokanıvért a bejárati lépcsın, egy
méltóságteljes lakáj bocsátotta be ıket, aki azonnal szalajtott egy
inast, hogy jelentse Thorne-ék érkezését ılédiségének.
Épp hogy becsukódott mögöttük az ajtó, egy divatosan öltözött,
fiatal hölgy szaladt eléjük a lépcsın lefelé, és örömmel kiáltotta:
– Jaj de jó, hogy végre itt vagytok!
Amy boldogan felnevetett, odaszaladt hozzá és forrón megölelte.
Majd, az illemszabályokat szem elıtt tartva, Diana felé fordult és
bemutatta neki Miss Cecily Bamest, Thorne anyai unokatestvérét.
Az élénkvörös hajú Cecily jóval magasabb volt Amynél, de
látszott, hogy a két fiatal hölgy kebelbarátnık, eltérı külsejük
ellenére.
Udvarias üdvözlést mormolva Cecily megragadta Amy kezét és
alig tudta fékezni izgatottságát.
– Ez csodálatos! Hennessy néni azt mondta, lehet, hogy együtt
vezetnek majd be minket a társaságba!
– Igazán? – nézett rá megkönnyebbülten Amy, de gyorsan
fegyelmezte magát, amikor egy elegáns, méltóságteljes, ezüsthajú
hölgy jelent meg az elıcsarnokban. Diana ösztönösen
megmerevedett, amint a Thorne-éhoz hasonló, élénk, mogyoróbarna

szempár végigmérte. Lady Hennessy barátságosan rámosolygott,
majd az arcát nyújtotta Thorne-nak.
– Te mindig tudsz meglepetésekkel szolgálni, ugye, drága fiam?
Diana azonnal észrevette, hogy a ladyt és unokaöccsét ıszinte,
kölcsönös szeretet főzi össze.
– Hát persze, kedves nénikém – válaszolt Thorne, miközben
megcsókolta az asszony arcát.
A bárónı hátrébb lépett.
– És most kérlek, mutasd be a jegyesedet, mielıtt kifúrná az
oldalamat a kíváncsiság.
Thorne birtoklón Diana hátára tette a kezét és bemutatta ıt
nagynénjének.
Lady Hennessy két kezébe fogta Diana kesztyős kezét.
– Légy üdvözölve a családunkban, drágám. Bizonyára nagyon
különleges teremtés vagy, ha melletted horgonyzott le az én
pernahajder unokaöcsém.
Diana megdöbbent a meleg fogadtatáson, de mielıtt még
válaszolhatott volna, Amy közbeszólt.
– Ó, Lady Hennessy, ez igaz? Valóban hajlandó felügyelni a
bevezetésemet?
Az idıs hölgy szigorú pillantást vetett a lányra.
– Ha megígéred, hogy illendıen viselkedsz, örömmel vállalom.
Cecilynek is jót tesz, ha van egy vidám társa, akivel jól megértik
egymást. És két lány bevezetése sem okoz nagyobb gondot, mint
egyé.
Amy kecsesen pukedlizett.
– Ön rendkívül kedves, asszonyom.
– Ehh, ennek semmi köze a kedvességhez. Inkább úgy mondanám,
igyekszem hasznos dolgokkal tölteni az idım. Egy öregedı
özvegyasszony, mint jómagam, kevés örömet lel fogyatkozó
napjaiban.

– Micsoda badarság ez? – kuncogott Thorne. – Még alig öregszel,
drága nénikém. A szépséged mellett elbújhatnak a szezon debütáló
hölgyecskéi.
– Nos, bevallom, fiatal koromban valóban szépségnek
számítottam, de ez már igen régen volt – pillantott a két lányra Lady
Hennessy. – Most pedig sipirc, kis hölgyek, hagyjatok minket
magunkra. Cecily, mutasd meg Amynek a lakosztályát.
A két lány mosolyogva pukedlizett, majd kiszaladtak, és máris a
rájuk váró örömökrıl csacsogtak.
– Remélem, elmeséled, hogy jutott eszetekbe eljegyezni egymást
– vonta fel kérdın szemöldökét Lady Hennessy. – Ugye tudod, hogy
ez Londonban három napig tartó csoda?
Thorne menyasszonya dereka köré fonta a karját, és szerelmesekre
jellemzı bizalmassággal mosolygott Dianára.
– Egyszerő a válasz. Elég volt egyetlen pillantást vetnem rá, máris
fölig beleszerettem.
– Biztos voltam benne, hogy így történt. Az apádat természetesen
felizgatta a hír. Ami azt illeti, nem is meri elhinni – azt állítja,
biztosan valami trükköt eszeltél ki. Redcliffe az öcsém – közölte a
lady bizalmasan Dianával –, és folyton attól fél, hogy soha nem lesz
unokája, aki továbbviszi a címét.
Majd ismét Thorne-ra emelte tekintetét.
– Nagy örömömre szolgál, hogy végül úgy döntöttél, nem
ellenkezel tovább Ivánnál, így végre békesség lesz a családban.
Gyertek be a nappaliba és meséljetek el mindent.
– Attól tartok, nem maradhatunk, nénikém. Arám már alig várja,
hogy a mőtermébe mehessen. Diana festımővész, mint tudod.
– Igen, ezt megírtad a leveledben. – A lady ezt csak halkan
mormolta, mintha tartózkodna attól, hogy véleményt nyilvánítson a
lány szokatlan foglalkozásáról, de hangjából legalább nem érzıdött
rosszallás, amitıl Diana tartott. – Nem szabadulhattok ilyen hamar.
Hiszen csak most érkeztetek.

Mivel eddig még nemigen volt alkalma rá, Diana úgy döntött,
ideje megszólalnia. Udvariasan mosolyogva belefogott gondosan
megtervezett beszédébe.
– Nagyra értékelem a kedvességét, hogy védıszárnyai alá veszi
Amyt. Nagyon fog hiányozni nekem, de tudom, hogy kiváló
kezekben hagyom. Ha megengedi, szeretném idınként meglátogatni
ıt, hogy tudjam, illendıen viselkedik-e.
– De hiszen te is itt laksz majd velem, ez csak természetes, nem? –
nézett meglepetten Thorne-ra Lady Hennessy.
– Ez Dianán múlik.
A lány szeme elkerekedett.
– Nem, mylady, már béreltem egy házat, ahol lakni fogok.
Szükségem van egy mőteremre, ahol dolgozhatom.
– A házamban akár dolgozhatnál is, de az vitán felül áll, hogy itt
laksz majd.
– A világért sem szeretném zavarni önt.
– Badarság. A legkevésbé sem zavarsz. A szezon kedvéért
nyitottam meg ezt az óriási kastélyt, rengeteg lakosztály áll
rendelkezésre. És ha elejét akarod venni a pletykáknak, a legjobb, ha
az én fedelem alatt élsz. Együtt lehetsz Amyvel és Cecilyvel, de akár
naponta ellátogathatsz a mőtermedbe.
Diana habozott, örült a rendkívül nagylelkő ajánlatnak. Lady
Hennessy kétségtelenül szakavatott ismerıje az elıkelı társaságnak,
és mivel Diana eddig szálka volt a szemükben, mostantól a lady
áldásával valószínőleg befogadják.
– Nos, akkor… hálásan köszönöm, mylady.
– Még ne köszönj semmit. Én köszönném meg neked, ha idınként
átvennéd tılem a gardedám szerepét. Két izgága leánykára vigyázni
kétségkívül fárasztó.
– Boldogan helyettesítem önt – ragyogott fel Diana mosolya.
– Nagyszerő. Szólok Jivesnak, hogy hozza fel a poggyászodat, és
Amyét is. – A bárónı mogyorószín szemében pajkos fény csillant
meg. – Most pedig mehetsz a mőtermedbe, drágám, de ha

visszajössz, elvárom, hogy teljes részletességgel számolj be az
eljegyzésetekrıl.
Diana gyomra megremegett, de igyekezett udvariasan válaszolni.
– Természetesen.
Thorne társaságában kimentek az utcára az ott várakozó
hintájukhoz, és a csomagjaikkal dugig megrakott szekérhez.
Diana kiválogatta, melyikben vannak az új ruhái és melyikben a
festéshez szükséges eszközök meg az általa készített festmények,
hogy elszállíttassa ıket a mőtermébe.
Amikor végül újból elhelyezkedtek a hintóban Thorne-nal,
szemrehányóan nézett rá.
– Figyelmeztethetett volna. Ugye maga kérte meg a nagynénjét,
hogy ajánlja fel, lakjak nála?
– Javasolhattam volna neki, de rábíztam, hogy felajánlja-e. Nem
akar itt lakni?
– Nem errıl van szó. – Diana még mindig durcáskodott, és
elfordította a fejét.
Minden vágya az volt, hogy saját lakhelyet alakítson ki magának
egy csendes utcában, nem csupán egy mőtermet akart, ahol
dolgozhat. Élete eddigi huszonnégy éve alatt most elıször saját
otthont akart, ami kizárólag az övé. Ahol többé már nem ı az
eltartott, árva lány, akit a rokonai kegyelembıl – bár szeretettel –
fogadtak be. Ahol végre a saját életét élheti.
Ám leginkább a büszkesége lázadozott. Nem volt ínyére, hogy
bárki jótékonykodjon vele, és Lady Hennessy ajánlata emberbaráti
gesztusból született. De tudta, nincs abban a helyzetben, hogy
visszautasítsa. Tulajdonképpen értékelnie kell a lady kedvességét.
– Jobb lesz magának is és Amynek is – jegyezte meg Thorne ha a
nagynénémnél laknak. Az ı támogatása révén önrıl is
tiszteletteljesebb véleménnyel lesz majd a társaság.
– Tudom, és hálás is vagyok neki – nyomta el csalódottságát
Diana. – És valóban nem akartam teljesen magára hagyni és másra
bízni Amyt. Úgy éreztem magam, mint egy tyúkanyó, aki elhagyja a

csibéjét. De azzal vigasztaltam magam, hogy valamikor ki kell
repülnie a fészekbıl, és hogy számíthatok az ön nagynénjére, aki
odafigyel rá. És John Yates is megígérte, hogy idırıl idıre ránéz
majd.
– Most már nem kell elhagynia Amyt. Véletlenül a mőterme sincs
túl messze a nagynéném házától, alig egy kilométernyire, ha jól
tudom. Ennek ellenére szüksége lesz egy saját kocsira, az oda- és
visszautazgatáshoz.
– Tervbe vettem, hogy bérelek magamnak egy kocsit, köszönöm.
– Szívesen bérelek egyet önnek.
Diana hővös pillantással mérte végig.
– Beláttam, a leghelyesebb, ha elfogadom a nagynénje
jótékonyságát, Thorne, de az önére nincsen szükségem.
– Ne legyen ennyire tüskés, drága sárkányom. Jótékonyságról szó
sincs a részemrıl. Még ha nem érezném Nathaniel iránti
kötelességemnek, hogy biztonságban tudjam magát, a jegyesemként
akkor is gondoskodnom kell a védelmérıl. Úgy teszünk, mintha
szerelmi házasságra készülnénk, elfelejtette? A nagynénémnek
teljesen igaza volt. A pletykalapok lépten-nyomon rólunk fognak
cikkezni, elengedhetetlen, hogy fenntartsuk a látszatot. A hárpiák
ízekre szedik önt, ha valami hibádzik a történetünkben.
Diana elfordította a tekintetét. Thorne szemébıl – mintha
megértette volna a lány sértett büszkeségét – szánalmat olvasott ki.
– Természetesen igaza van – adta meg magát.
Ezután egyikük sem szólalt meg, amíg a hintó megállt egy
szerény, háromemeletes háznál a Hawlings Streeten. A lakás a lány
rajztanárának egyik barátjáé volt, egy festımővészé, aki nemrégiben
vidékre költözött. Tágas mőterem is tartozott hozzá a felsı szinten,
és Diana még februárban bérelte ki; elsı látásra megtetszett neki.
Amikor Thorne felkísérte a lányt a bejárati lépcsın, egy
barátságos házvezetı üdvözölte, aki a már ott lakó személyzet
fınöke is volt egyben.

Az elsı szinten egy kellemes szalon, ebédlı és konyhák voltak,
valamint a szolgálók szobái; a második szinten a hálószobák és egy
nagymérető nappali a vendégek fogadásához.
Az alsóbb szintek megtekintése után Thorne a mőtermet is látni
akarta, így Diana felvezette ıt egy újabb lépcsısoron. A mőterem
valójában két helyiségbıl állt: az egyik tágas volt, magas, északra
nézı ablakokkal, melyek rengeteg fényt adtak. Bútorok és egyéb
kellékek is voltak benne, melyek – mint az Diana elmagyarázta –
háttérként is szolgáltak. A másik, kisebb helyiség raktárként
funkcionált, melyben többféle eszközt és kész képeket is találtak.
Amikor Thorne megkérdezte, mit tartalmaznak a raktárban
található, papírba bugyolált csomagok, Diana így felelt:
– Számos festményemet Londonba szállíttattam, hogy a Brit
Mővészeti Akadémián meg tudjam ıket mutatni a felvételi
beszélgetésen.
– Megengedi, hogy megnézzem ıket?
– Majd egyszer, ha óhajtja.
– Persze hogy óhajtom.
A lány visszavezette Thorne-t a nagy mőterembe, majd becsukta
maga mögött az ajtót. Mivel Thorne hirtelen megállt, hogy
tanulmányozza a kellékek furcsa kavalkádját, Diana nekiütközött.
Ösztönösen megragadta Diana felsı karját, hogy el ne essen, ettıl
a lánynak kihagyott a lélegzete. Ez volt az elsı eset, hogy ilyen közel
kerültek egymáshoz a balul sikerült délután óta, amikor a lány
félmeztelenül festette le Thorne-t.
Hirtelen érzéki feszültséggel telt meg közöttük a levegı, s ezt
mindketten érezték. Diana megdermedt, nem mert megmozdulni.
Thorne olyan átható tekintettel méregette, hogy a lány azon
morfondírozott, vajon meg akarja-e csókolni. Megborzongott, ahogy
átfutott rajta a férfi csókának fantasztikus ígérete.
Az a gyönyörő száj közeledett hozzá.
Diana csak bámulta, élénken emlékezetébe idézve utolsó, intim
beszélgetésüket. Thorne érzéki részletességgel ecsetelte, hogyan

tudná a szájával felizgatni ıt, ha a combjai között csókolgatná.
Hogyan izgathatja fel saját magát, ha arra gondol, hogy nem a saját,
hanem Thorne kezei simogatják.
Nem volt bátorsága a férfi botrányos javaslatával foglalkozni és
saját magát ingerelni, mert attól félt, egy ilyen szemérmetlen
cselekedet még jobban felkorbácsolná Thorne iránti vágyát. Most
azonban a kép betöltötte a gondolatát: meztelenül fekszenek egymás
mellett, szeretıkként, miközben Thorne bevezeti ıt az általa
részletezett gyönyörökbe.
Gyanította, hogy a férfinak ugyanilyen érzéki gondolatok járnak a
fejében. Thorne törte meg elıször a csendet: megköszörülte a torkát.
– Nos, akkor most távozom. Önért küldök majd egy bérelt kocsit,
mely visszaviszi a nagynéném házába, ha itt végzett.
– Köszönöm. Thorne? – szólt utána, amikor a férfi megfordult és
indulni készült. – Mit kíván tenni Nathaniel ügyében?
– Már mondtam, vizsgálódni akarok a halálát illetıen.
– Tudom, de pontosan mi a terve? Az unokabátyám levelébıl úgy
vettem ki, hogy Venus egy kurtizán.
A lány elıször azt hitte, nem kap választ.
– Egy meglehetısen sikeres kurtizán, ami azt illeti – felelte
Thorne kisvártatva, egyértelmő vonakodással, – és egy elegáns
klubot, afféle bőnbarlangot vezet Mayfair közelében.
– Bőnbarlangot?
– Ahová úriemberek járnak, hogy különféle testi örömöknek
hódoljanak. Nem az a fajta intézmény, amelyrıl egy önhöz hasonló
hölggyel ildomos beszélgetni.
– Ó! – A férfi szavaitól Diana arcába szökött a vér, majd belészúrt
a féltékenység nyila, ahogy elképzelte, hogyan hódol Thorne az
általa említett örömöknek
Ám ekkor tudatosodott benne, hogy Thorne életteli, húsvér férfi.
És valóban nem rá tartozik, hogy melyik félvilági nıvel elégíti ki
testi igényeit. Kétségtelen, hogy gyakorta mővel „elegáns

erkölcstelenségeket”, ahogyan a lány nevezte. Lehet, hogy még
kitartottja is van Londonban, ütötte szíven a gondolat Dianát.
Ami pedig a bőnbarlangokat illeti, a hölgyek még azt sem ismerik
el, hogy ilyen helyek egyáltalán léteznek. Thorne valószínőleg
szándékosan beszélt róla, hogy ıt kizökkentse, és hogy ne kelljen
válaszolnia a kérdéseire. Nyilvánvalóan nem akarta, hogy ı bármit is
megtudjon a terveirıl.
Diana most már nem is volt biztos benne, hogy valóban meg
akarja tudni, mivel gyanította, a férfi elsı útja Venus klubjába vezet
majd. Aggályát azonban képtelen volt elfojtani.
– Kérem, legyen óvatos – mormolta halkan, és a férfi szemébe
nézett. – Ha Nathanielt meggyilkolták, ön is hasonló sorsra juthat.
Thorne szája az ismerıs, csibészes vigyorba görbült.
– Kezdem azt hinni, hogy törıdik velem, édesem.
– Persze, hogy törıdöm magával.
– Ne aggódjon, engem nehéz megölni.
Magára hagyta a lányt, aki komoran bámult utána. Kisietett a
várakozó hintójához, és örült, hogy elszabadult. Kellemetlenül érezte
magát, hogy Diana kérdezısködik a tervei felıl, mivel nem
szándékozott beszelni neki az İrzıkrıl. És kettesben sem akart
maradni vele, mert attól tartott, elveszti a fejét.
Agya állandóan a lányról fantáziáit. Egy újabb erotikus képet
látott most: lázasan rátapad a lány csókolnivaló ajkára, közben
nekiszegezi ıt a falnak és fájó férfiasságát belemeríti Diana forró,
sikamlós kelyhébe.
Az ördögbe! Ez a nı rendkívül veszélyes számomra, több
szempontból is. Sajnos, ismerte be Thorne cinikusan, amint hintója
ülésén a bırpárnáknak támasztotta a hátát, mindig is lételemem volt a
veszély. Talán ezért vágyott annyira Diana Sheridanre is, mint éhezı
a falat kenyérre.

Kihasználta az idıt, elment a Cavendish Square-en lévı házába,
intézkedett egy kocsi bérlésérıl Diana számára, átolvasta a két
hónapos távolléte alatt felgyőlt leveleket, majd átöltözött egy
kevésbé elegáns viseletbe, és ismét útnak indult, egy bizonyos házba
Mayfairbe.
Mivel törzsvendégnek számított, azonnal beengedték a szolgák.
Miután Macky hálószobája sötét volt, annak ellenére, hogy jól benne
jártak már a délutánban, Thorne legyőrte türelmetlenségét és
elhelyezkedett egy füles fotelben, hogy megvárja, míg a szundikáló
férfi észreveszi, hogy látogatója van.
Nem kellett sokáig várnia. Az egyik pillanatban Macky még
halkan hortyogott, a fejét a párnájába fúrva A másiban pedig
felpattant az ágyában, kezében egy tırt szorongatva, miközben
véreres kék szeme végigpásztázta a szobát, veszélyt szimatolva.
Amikor ráismert Thorne-ra, megkönnyebbült kuncogással
hanyatlott vissza a párnákra, és ismét behunyta a szemét.
– Strapás éjszaka volt? – kérdezte Thorne.
Macky fintorgott, megdörzsölte borostás állát és elvigyorodott.
– Nem is kicsit.
– Gondolom, könnyen sikerült állást szerezned Venus
klubjában…
– Csak nem hitted, hogy kudarcot vallok? Nem bíztál bennem?
Thorne abszolút biztos volt benne, hogy Macky sikerrel teljesíti
küldetését. Beau Macklin vidéki színészbıl vedlett át İrzıvé.
London szegénynegyedében született, ifjúkorában zsebtolvaj volt.
Csodával határos módon menekült meg attól, hogy bőnözı legyen
belıle, mivel egy vándor színtársulat felvette tagjai közé, miután
megpróbálta elcsenni az igazgató zsebóráját.
Macky, a magas, izmos testalkatú, göndör gesztenyebarna hajú,
jóképő férfi néhány évvel idısebb volt a harmincegy éves Thornenál. Mivel jó érzéke volt a hangutánzáshoz, számos szerepet el tudott
játszani, szinte bármit, a haramiától a nemesemberig. Kedvenc
szerepe a „gáláns úr” volt, s még a felsıbb társadalmi osztályokba

tartozó hölgyek is játszi könnyedséggel estek áldozatul csábító
sármjának.
Mostanság a városi úriember jelmezét öltötte magára. Ám ahhoz,
hogy alkalmazzák Venus klubjában, társadalmi státuszát jó néhány
lépcsıfokkal meg kellett kurtítani.
Mackyt azonban ez nemigen zavarta, állapította meg Thorne a
férfi vigyorából.
– Bevallom, meglepıdtem, amikor megkaptam a parancsodat –
ismerte be Macky, és újra felült az ágyában –, de kiderült, hogy ez a
legélvezetesebb megbízatás, ha egyáltalán annak nevezhetem.
– Tehát Venus gond nélkül elfogadott?
– Abszolút. Ismered a klub jellegét. Nem a férfiak jelentik a fı
vonzerıt – ık inkább a show kedvéért vannak itt, mintsem sportból.
De eddig már öt éjszakát ledolgoztam, és ezek közül négy éjjel
nıvendégek szólítottak le. Ha sokáig tart ez a megbízatás, lehet, hogy
a sírba visz, de esküszöm, boldog emberként halok meg.
Thorne halkan felkuncogott.
– Még nem dobhatod fel a talpad, barátom. Addig semmiképp
sem, míg erıfeszítéseid nem hoznak némi eredményt. Sikerült már
valamelyest megismerkedned Venus alkalmazottaival?
– Csak kevéssé. Madame Venus igen világosan fogalmazott,
amikor felvett. A férfi alkalmazottak nem foglalkozhatnak Madame
Venus „lányaival”. De én mégis összebarátkoztam az egyik feltőnı
szépséggel, a neve Kitty. Kissé szégyenlıs, de régebb óta dolgozik
itt, mint a többi lány. Ha van, aki ismeri Venus titkait, az talán Kitty.
– És mi van a férfiakkal?
– A legtöbben viszonylag újak. Úgy tőnik, az a szokás, hogy
magukra vonják egy állandó kuncsaft figyelmét, és jóval
személyesebb dologra térnek rá, talán még a házasság is szóba kerül.
Megkörnyékeztem a klub két izomemberét, nem zavartak ugyan el,
de kétlem, hogy meg tudnám nyerni a bizalmukat, mivel úgy tőnik,
nagyon elkötelezettek a madám iránt.

– Rendben, tégy meg minden tıled telhetıt – bíztatta Thorne. – A
leginkább azt akarom megtudni, volt-e Venusnak bármilyen
kapcsolata a néhai Thomas Forresterrel.
– Igen, ezt kaptam tıled parancsba. Gondolod, hogy volt?
– A hatodik érzékem ezt súgja. Nem lehet véletlen, hogy Forrester
az İrzık listáját akarta megszerezni alig pár hónappal az után, hogy
Nathaniel gyanakodni kezdett arra, hogy Venus megpróbálja felfedni
kilétünket a franciáknak.
Macky összehúzott szemöldökkel, kíváncsisan nézte Thorne-t.
– Azt ugye most nem kéred tılem, hogy Forrester után
szimatoljak?
– Nem. Ezt ráhagyom John Yatesre. İ is velem jött Cyrene-rıl.
Macky bólintott.
– Mióta Yates Sir Gawain titkára lett, rendszeresen kapok
küldeményeket tıle, de korábban csak egyszer találkoztam vele, még
mielıtt szegény ördög elvesztette volna a lábát. Gondolom,
törleszteni akar, amiért múlt ısszel Forrester kémei a bolondját
járatták vele.
– Részben. De fıként igazságot akar szolgáltatni Nathanielnek,
ahogy jómagam is – tette hozzá komoran Thorne.
– Yates azonban alkalmasabb ennek a feladatnak az elvégzésére.
İt nem ismerik annyira Londonban, mint engem. Meglehetısen
furcsán venné ki magát, ha a városnak abban a részében kezdenék
kérdezısködni.
– Fél év elteltével Forrester nyoma már kihőlt. Minden szálat
megvizsgáltam, amit csak találtam. Amikor múlt ısszel abban a
tőzesetben a halálát lelte, magával vitte a titkait.
– De miután tudomást szereztél a haláláról, nem nagyon
kutakodtál tovább. Azt akarom, hogy Yates most mélyebben ásson
bele a dolgaiba, és próbáljon bármit találni, ami esetleg a te
figyelmedet elkerülte. Forrester szomszédainak kikérdezésével fogja
kezdeni, azzal a mesével, hogy ı Forrester régen elveszett rokona,

aki megörökölte a vagyonát. A pénz szaga esetleg elıcsalogat
néhány patkányt.
– Tudok valamiben segíteni?
– Igen. Yates hamarosan meglátogat, mondj el neki mindent,
amire emlékszel a Forresterrel kapcsolatos nyomozásodból. Ezen
kívül viszont kizárólag Venus klubjára koncentrálj. A legnagyobb
eséllyel azon keresztül juthatunk bármiféle értékes információhoz.
Szándékomban áll közvetlenül is beszélni Vénusszal valamikor a
jövı hét folyamán.
– Nem jelent majd nehézséget a feladat, hogy elcsábítsd ıt, ez tuti.
Thorne megrázta a fejét.
– Ennél körmönfontabbnak kell lennem. Amennyiben ı árult el
bennünket, ahogyan Nathaniel sejtette, azonnal gyanút fog, ha a
szokásostól eltérı dolgot tapasztal. És az, hogy a Cyrene-bıl való
visszatértem után azonnal teszem a szépet neki, igen szokatlan lenne,
hiszen ez idáig nem mutattam iránta különösebb érdeklıdést.
Ráadásul nemrég eljegyeztem magam, és aligha lenne tisztességes
tılem a jövendıbelimmel szemben, hogy ilyen kitüntetett figyelmet
szentelek egy hírhedt madámnak.
– Jut eszembe: az eljegyzésed! – Macky magasra felvont
szemöldöke elárulta, mennyire érdekli a dolog. – Igen meglepı
fordulatnak számít, ha mondhatom ezt uraságodnak.
– Mondhatod. Én magam is legalább annyira meglepıdtem rajta,
mint bárki más – mondta Thorne rejtélyesen. A további
magyarázkodást elkerülendı, felállt a fotelbıl. – Most pedig hagylak
aludni.
Macky ismét vigyorgott.
– Ez az, pihennem kell, amennyit csak tudok, mielıtt ismét
szolgálatba állok ma este.
– Ne merülj bele túlságosan a kötelezı élvezetekbe. A
megbízásodra koncentrálj.
– Megpróbálom, mylord – szólt Macky pimaszul, majd
megfordult, és arcát a párnákba fúrta.

Thorne kisurrant az utcára. Idegessége csak kissé mérséklıdött a
Mackyvel folytatott beszélgetése után. Végre elıbbre léphetnek,
hogy megtalálják Nathaniel gyilkosát, de kétségtelen, hogy lassan
fognak haladni.
A három hét alatt, amióta elolvasta Nathaniel levelét, egyre
izgatottabban várta, hogy hozzáfoghasson a feladathoz. Tudta
azonban, hogy nem csupán ez a késlekedés okozza egyre fokozódó
nyugtalanságát. Egy bizonyos sötét hajú, csábos szőz legalább
annyira hibáztatható érte.
Türelemre intette magát. Felült a lovára és otthona felé vette az
irányt. Örülnie kellene, hogy ez a rejtély leköti a gondolatait, mivel
így kénytelen – legalább idılegesen – erre, és nem elbájoló jegyesére
koncentrálni.

Otthon átöltözött, majd apjához indult. Mint az várható volt,
Redcliffe hercegét nem találta otthon, így továbbment a Brooks
Gentleman’s Clubba, hogy megvacsorázzon és játsszon – de a
legfıbb célja az volt, hogy kigondoljon egy hihetı történetet az
eljegyzésérıl és színlelje, hogy szerelmi házasságot kívánnak kötni.
Ahogy számított rá, a barátai könyörtelenül megszorongatták.
Hamar elterjedt a híre, hogy Thorne a Brooksban van, és ez
ismerısök tömegét vonzotta oda. Órákon át válaszolgatott a
kérdéseikre és szemrebbenés nélkül hazudott, de egyértelmően jól
viselte a tortúrát, miközben reménykedett, hogy arájának is sikerül
helytállnia.

Diana meglehetısen kellemetlenül érezte magát, furdalta a
lelkiismeret, hogy ennyire égbekiáltó valótlanságokat mond Thorne
kedves nagynénjének.

Még jobban izgatta, hogy a társaság körében ízléstelen
találgatások célpontjává vált. Lady Hennessy az eljegyzésük szinte
földcsuszamlást elıidézı bejelentése óta minden pletykát és cikket
eltett, és most átadta ıket Dianának, miközben megjegyezte, hogy
legjobb, ha mindenre felkészül.
Ha az újságoknak hinni lehetett, egész Londonban téma lett
Thorne meghökkentı eljegyzése. Úgy tőnt, ez az esemény csaknem
akkora horderejő, mint Napóleon szökése Elba szigetérıl. És nem
csupán azért, mert senki nem számított rá, hogy Thorne valaha is
besétál a házasság csapdájába, hanem azért is, mert még mindig
suttogtak Diana botrányos múltjáról.
A lány kényszerítette magát, hogy betőrıl betőre mindent
elolvasson. Ugyanaz a bénító, émelyítı, rémes érzés fogta el, mint
ami hat éve, a meghiúsult szökését követıen. A pletyka szerint
Thorne kizárólag azért választotta ıt, hogy csúfot őzzön illusztris
atyjából. És újabb spekulációk kaptak lábra, amikor napvilágra került
a döbbenetes tény, hogy Diana festımővész. Hihetetlen, de
Londonba érkezése másnapján az újságok társasági oldalai szinte
egyedül vele foglalkoztak.
Rögtön reggeli után visszavonult a szalonba, hogy elolvassa a
legújabb pletykákat. Még alig fejezte be, amikor Lady Hennessy
inasa szólt, hogy látogatója érkezett – Redcliffe hercege. A lány
szíve hirtelen meglódult a gondolatra, hogy találkoznia kell Thorne
nemesi atyjával, és megkérte az inast, hogy kísérje be
ıkegyelmességét. Idegesen felállt, lesimította a szoknyáját, és várt.
Örült, hogy az egyik új, rendkívül elegáns ruháját viseli.
A szalonba belépı arisztokrata úriembert már az elsı pillanatban
tekintélyt parancsolónak találta. A herceg talán kissé alacsonyabb
volt a fiánál, de ugyanolyan kecsesen mozgott, ugyanolyan feltőnı,
szögletes állal és férfias megjelenéssel büszkélkedhetett. Szıke
hajával – mely a halántékánál már ıszülni kezdett – és méltóságteljes
testtartásával valahogy még impozánsabbnak tőnt, mint Christopher.
Redcliffe kurtán meghajolt, majd így szólt:

– Hódolatom, Miss Sheridan. Örömömre szolgál, hogy
megismerhettem. – Mély hangját arisztokratikus dölyf itatta át, de a
hangszíne, az udvarias üdvözlés ellenére közönyös maradt. A
legkevésbé sem érzıdött rajta, hogy örül a találkozásuknak.
Azért jött, hogy szemügyre vegyen, jegyezte meg magában Diana.
Eltökélte, nem ijed meg tıle. Udvarias mosolyt erıltetett magára,
és a legelragadóbb modorban válaszolt.
– En is nagyon örülök, kegyelmes uram. Lenne szíves helyet
foglalni? Hozathatok valami frissítıt?
– Nem maradhatok. Várnak rám Whitehallban. Csupán
szerencsekívánataimat óhajtottam kifejezni meglepı eljegyzésük
alkalmából.
– Köszönöm.
A herceg tekintete az asztalra siklott, ahol a Morning Post és a,
Morning Chronicle egy-egy száma a társasági oldalon volt nyitva.
Diana látta, hogy a férfi finom vonalú szája fintorba görbül, ezért
elébe vágott az esetleges megjegyzésnek:
– Kétségtelen, hogy riasztónak találja a rólam szóló pletykákat.
Az ön helyében én is így éreznék.
Redcliffe kíváncsian felvonta szemöldökét és a lányra nézett.
– Csakugyan?
– Igen, mindenképpen – folytatta Diana. – Ön talán mindenkinél
jobban tudja, hogy nem szabad készpénznek venni, amit az újságok
írnak. Biztos vagyok benne, hogy önrıl is számtalan újságcikk szólt,
amelyek köszönı viszonyban sem voltak az igazsággal.
– De mennyire, Miss Sheridan. – Szúrós tekintettel méregette,
mint egy álmos párduc, akit egy egér felébresztett. – Azt mondja
tehát, hogy az ön korábbi szökésérıl és a jelenlegi foglalkozásáról
szóló beszámolók nem fedik a valóságot?
– Dehogy, kegyelmes uram. Azt mondom, hogy a történeteket
gyakorta kiszínezik, hogy izgalmasabbak és sokkolóbbak legyenek.
Véleményem szerint, ha az Ön fiát nem zavarja az elıéletem, a

legkevésbé sem számít, hogy a családjának van-e kifogása ellenem
vagy sem.
– Mondtam, hogy bármi kifogásom van? – kérdezte Redcliffe
álnok hangsúllyal.
Dianát meglepte a kérdés. – Talán nincs?
– Bevallom, az elsı reakcióm a csalódás volt, hogy a fiam egy
hozzá méltatlan kapcsolatba bocsátkozott, pusztán, hogy engem
bosszantson. De hamarosan rájöttem, örülnöm kell, hogy egyáltalán
házasodni készül. Már régóta arra vágytam, hogy Thorne hagyjon fel
kicsapongó életvitelével, és… tiszteletre méltó módon állapodjon
meg végre. Remélem, az önök házassága ezt a célt szolgálja majd.
Diana tudta, hogy a herceg szándékosan hangsúlyozta a tiszteletre
méltó kifejezést. És sejtette, Redcliffe a legkevésbé sem nyugodott
meg fia eljegyzésének hírére: higgadt viselkedése csupán színlelés.
Természetesen megértette a férfi fenntartásait. Egy nı, aki olyan
múlttal – és, ami azt illeti, olyan foglalkozással – rendelkezik, mint ı,
nem méltó, hogy egy leendı herceg felesége legyen. És a lány ezt
nem is vitathatta.
Viszont megígérte Thorne-nak, hogy fenntartja a látszatot,
miszerint az eljegyzésük valódi, még akkor is, ha minden színészi
képességét latba kell vetnie, hogy meg tudja gyızni Christopher
apját.
– Teljesen érthetı az aggodalma, kegyelmes uram – szólt
kedvesen, – de olthatatlanul beleszerettem a fiába, és ı is szerelmet
fogadott nekem.
– Minden elismerésem az öné, Miss Sheridan – mondta szárazon a
herceg. – Eddig még soha nem állította senki a fiamról, hogy
szerelmet vallott volna. Azonban szeretném figyelmeztetni önt,
Thorne mindig is nyughatatlan természető volt, és ez a szerelmi
ügyeire is vonatkozik. Világéletében csak játszott a nıi szívekkel.
Egyfajta játéknak tekinti a hódítást.
Diana meglepıdött, amikor meghallotta Thorne rideg hangját az
ajtóban.

– Ez valóban így volt eddig, apám – mondta, miközben besétált a
szalonba –, amíg nem találkoztam Dianával.
Átment a szobán, megfogta és ajkához emelte Diana ujjait,
ragyogó mosolyt villantva a lányra.
– Jó reggelt, szerelmem.
Diana érezte, ahogy szívverése felgyorsul Thorne romantikus
gesztusától és a szemébıl sugárzó gyengédségtıl. Rendkívül
meghatódott, annak ellenére, hogy tudta, a férfi kizárólag az apja
kedvéért játszotta el az iménti jelenetet. A kinézete is lélegzetelállító
volt: burgundivörös kabátot és bırnadrágot viselt, mely kiemelte
tökéletes alakját.
Védelmezıen átkarolta a lányt, majd apjához fordult.
– Látom, már megismerkedett szépséges jövendıbelimmel.
A herceg egyáltalán nem zavartatta magát, hogy ismét
beleavatkozott
Thorne
legszemélyesebb
ügyébe
– éppen
ellenkezıleg. A két férfi egy pillanatig méregette egymást, feszültség
vibrált közöttük.
Végül Redcliffe törte meg a csendet.
– Úgy tudom, Miss Sheridan egészen kivételes tehetség.
– Gratulálok a kémhálózatához, uram – húzta el a száját Thorne. –
Csakis az ı közremőködésükkel szerezhetett tudomást Diana
figyelemre méltó tehetségérıl, mivel a pletykalapok errıl nem írtak.
Derbyshire-be küldte a talpnyalóit, hogy érdeklıdjenek róla, nem
igaz?
– Talán mást vártál? Amikor az egyetlen fiam és örökösöm
jegyességre lép valakivel, jogom van hozzá – sıt ez a kötelességem,
hogy utánajárjak, ki a választottja. Ám egy dologban tévedsz. Miss
Sheridant már megelızte a híre a mővészek világában, és igen
kedvezı véleménnyel voltak róla. – A herceg most Dianához intézte
szavait. – A Királyi Akadémia egyik patrónusa vagyok, Miss
Sheridan.
– Thorne említette nekem, kegyelmes uram.

– Szeretném megnézni a munkáit. Talán tudok segíteni magának.
A véleményemnek van súlya a mővészkörökben.
– Köszönöm, de remélem, hamarosan megszerzem a Brit
Mővészeti Akadémia jóváhagyását.
– Én tanúsíthatom, hogy a munkái igazán kivételesek – szólt
közbe ıszinte lelkesedéssel Thorne. – Diana tehetsége is nagyban
közrejátszott, hogy beleszerettem.
Redcliffe kétkedıen húzta el a száját.
– Nem sokra becsülnélek, Christopher, ha egy bértollnokot
fogadtál volna fel – szólalt meg cinikusan. – Majd hangja
higgadtabbá vált. – De arra legalább volt eszed, hogy idehozd ıt a
nagynénédhez. Ha az elıkelı társaságban híre megy, hogy Judith a
pártfogója, garantáltan befogadják Miss Sheridant.
– Ezzel én is tisztában vagyok, uram. És nem kétlem, hogy ön is
elfogadja majd Dianát, ha jobban megismeri ıt. Addig viszont
lekötelezne, ha igyekezne leplezni, mennyire bosszantja az
eljegyzésem.
– Nem mondhatnám, hogy bosszant, éppen ellenkezıleg. Nagy
reményeket főzök ahhoz, hogy az eljegyzésed végre véget vet a
botrányaidnak.
Thorne szeme összeszőkült.
– Én is remélem, hogy a továbbiakban nem igyekszik majd
mindenáron beleavatkozni az ügyeimbe.
– Ha már megnısültél, a továbbiakban nem lesz okom a
beavatkozásra. De nem bánnám, ha igyekeznél a pletykafészkek
locsogását elhallgattatni legalább az arád kedvéért, ha nem a
családod neve iránti elkötelezettséged miatt.
– Mindent elkövetek, hogy kérését teljesítsem, apám – válaszolt
gúnyosan Thorne. – Tudja, csakis azért élek, hogy örömet szerezzek
önnek.
– Egy fenét – vágott vissza az apja kényszeredett mosollyal.
Redcliffe megfordult, ismét meghajolt Diana felé, ám most sokkal
nagyobb tisztelettel, mint az elsı alkalommal.

– További jó napot kívánok önnek, Miss Sheridan. Ha
ragaszkodik hozzá, hogy zabolátlan fiamhoz menjen nıül, számíthat
a támogatásomra. De remélem, döntését nem fogja megbánni.
A herceg távozása után Diana megkönnyebbülten fellélegzett.
– Jól kezelte a helyzetet, édesem – jegyezte meg Thorne.
– Akkor miért remeg még mindig annyira a gyomrom?
Thorne együtt érzı mosollyal nézett rá.
– Sajnálom, hogy nem voltam itt, és nem tudtam megakadályozni
a találkozást. Tudhattam volna, hogy ide fog jönni, hogy alaposan
szemügyre vegye önt.
– A herceg jogosan aggódik az ön nem helyénvaló választása
miatt.
– De maga nem hagyta, hogy megfélemlítse. Nem mintha ezt
vártam volna. Maga kétségtelenül méltó ellenfele az apámnak.
Diana önkéntelenül elmosolyodott.
– Ezt nagy dicséretnek veszem. – Meglepı módon azon kapta
magát, hogy tetszik neki Thorne apja, talán azért, mert észrevette,
hogy apa és fia valójában szeretik egymást, a köztük folyó hadakozás
ellenére. – A herceget egyértelmően aggasztotta a botrányos múltam,
de úgy tőnt, maga az eljegyzés örömére szolgál.
– A házassággal kapcsolatos kilátásaim már régóta egyfajta
játszma tárgyát képezik köztünk – mondta szárazon Thorne. –Az
apám azt állítja, igaztalanul, hogy én vagyok élete átka, és minden
eszközzel el akarja érni, hogy olyan megfontolt, tiszteletre méltó
tagjává váljak az elıkelı társaságnak, mint ı.
– Gyanítom, hogy nem sok sikerrel járt eddig.
– Egy szemernyivel sem.
Elhiszem, milyen nehézségeket okozott a hercegnek, hogy a fiából
„szalonképes” nemesemberi faragjon. Thorne ízig-vérig lázadó, ezért
lelkifurdalás nélkül szembeszegül az apjával vagy akár az egész felsı
tízezerrel. Lehet, hogy szégyen rám nézve, de épp a merészségét
értékelem benne a legjobban. Nekem soha nem volt bátorságom,

hogy a szökésemet követıen dacoljak az elıkelı társasággal.
Legalábbis mostanáig nem, morfondírozott magában Diana.
– Ne aggassza magát az apám miatt – tanácsolta Thorne. – Akár
egyetért a választásommal, akár nem, nyilvánosan nem kifogásolja
majd az eljegyzésünket. Sıt, inkább maga mellé áll és úgy tesz,
mintha befogadná a családunkba.
Dianának most villant az eszébe, hogy egyedül vannak Thorne-nal
a nagynénje szalonjában.
– Volt valami különleges oka, hogy ma reggel idejött?
– Úgy gondoltam, talán ön és Amy szívesen lovagolnának egyet a
parkban a hosszú hajóút után. És jó, ha minél többen együtt látnak
minket.
A lány szomorkásán elmosolyodott.
– A legnagyobb kedvem egy lovagláshoz lenne, azonban
megígértem Amynek, hogy elmegyek vele vásárolni, ami szerintem
késı délutánig eltarthat.
– Akkor én viszem el magát lovagolni ma délután ötkor.
Diana bólintott. Ebben az idıpontban fordultak meg a legtöbben a
Hyde Parkban.
– Örömmel megyek.
– A lovaglás utánra pedig meg kellene szerveznünk valamilyen
esti programot. Szereti a színházat? Vagy az operát?
– Nagyon! Bár eddig kevés lehetıségem volt ilyen helyekre járni,
mivel vidéken éltem.
Thorne az ujjával játékosan megérintette Diana arcát.
– Ezt sürgısen pótolnunk kell – mondta kedvesen. – Nem várja el
senki öntıl, hogy a teljes napját munkával vagy Amy pesztrálásával
töltse. Egy kis élvezet is jár önnek az életben. Bevezethetem az
élvezetek világába…
Forró remegés futott végig Dianán, ahogy eszébe jutott Thorne
ajánlata, amit a hajókabinban tett. Akkor azonban nem a színházról
beszélt.

A férfit bizonyára ugyanilyen forróság árasztotta el, mivel egy
lépést hátrált és állkapcsa hirtelen megfeszült.
– Ötkor magáért jövök.
Amikor Diana ismét magára maradt, megkönnyebbülten
felsóhajtott. Szánalmas, mennyire fel tudja izgatni Thorne egyetlen
pillantásával. Megkeményedett mellbimbói az ingvállához
nyomódtak, és árulkodó melegséget érzett a combjai között. Amikor
azonban leült a kanapéra és belepillantott az újságokba, a forróságot
dermedtség váltotta fel.
Arca megvonaglott. Pillanatnyilag ı volt az új szenzáció, s ehhez
egykori botránya jó alapot szolgáltatott. Ám Thorne illusztris
családjának támogatásával jó esélye van arra, hogy sikerrel dacoljon
a viharral. Mégis, valami meghatározhatatlan csüggedés kerítette
hatalmába.
Abszolút méltatlan arra, hogy Thorne jegyese legyen, és
értéktelensége elkeserítette.
Keserőségének azonban inkább maga Thorne volt az oka, meg az
apja szájából elhangzott figyelmeztetés: világéletében csak játszott a
nıi szívekkel Egyfajta játéknak tekinti a hódítást.
Ügy érezte, nyílként hasít belé a fájdalom.
Akkor vagyok a legnagyobb biztonságban, ha élvhajhásznak
tartom Thorne-t és semmibe veszem, de képtelen vagyok tovább
hazudni magamnak. Thorne egyáltalán nem az a léha aranyifjú,
akinek mindig hittem, ismerte el Diana. A hozzám való ıszinte
kedvessége,
a
külügyminisztériumi
alkalmazása,
az
önmegtartóztatása, amikor olyan könnyen elcsábíthatott volna, egyre
fokozzák az iránta érzett rajongásomat, talán még jobban, mint izgató
szépsége.
De Thorne nem az a fajta férfi, aki a szívét adná bárkinek is. A
szenvedélyét minden bizonnyal, a szerelmét azonban soha. Egy ilyen
nyughatatlan természet aligha fog valaha is megállapodni egy
házasságban, ahogyan az apja kívánja.

Diana reménytelenül felsóhajtott. Nem szabad elfelejtenie, hogy
az eljegyzésük hamis, és az az állítás is, hogy szerelmi frigyre
kívánnak lépni.
Erısebb védelmi állásokat kell kiépítenie Thorne ellen, ha nem
akarja, hogy a szíve ismét összetörjön.
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ét estével késıbb Thorne Venus klubjának ajtajában állt, és
igyekezett leküzdeni viharos érzéseit.
Az elegáns terem ragyogott a kristály gyertyatartók fényétıl, s
elégedett vendégek zsongása meg a zenekar vidám muzsikája töltötte
be – akárcsak több mint egy évvel ezelıtt, Nathaniel halálának
éjszakáján.
Thorne ez idı alatt számtalanszor felkereste Venus klubját, ám
most elıször járt ott, amióta megtudta, hogy a hírhedt madámnak
köze lehet barátja meggyilkolásához.
Igen nehezen tudta fékezni tettvágyát. Ösztönei vadul követelték,
hogy vonja kérdıre a szépséges Venust és addig gyötörje, míg
bevallja, milyen szerepe volt Nathaniel halálában. Amint ott
álldogált, felrémlett elıtte Nathaniel nevetı arca. Nate nagyon
hasonlított a húgára, Amyre, fergeteges vidámsága és életkedve
mindenkire átragadt. Jóval többször kereste fel Venus klubját, mint
bármely más londoni bőnbarlangot, és alaposan kiélvezte a játékokat,
a baráti társaságot és a lányok szolgáltatásait.
İ és Thorne gyakran jártak együtt a klubba annak négy évvel
ezelıtti megnyitása óta. Még mindig élénken élt emlékezetében az
elsı látogatásuk, amikor Nathaniel nem csupán a kitőnı boroktól, de
a testi élvezetektıl is tobzódott a boldogságban.
Közvetlenül a halálát megelızı napokban barátja különösen
lelkesen járt ide. Talán azért, mert addigra Venus már teljesen

behálózta? Egy pillanatra újult erıvel tört rá az azon a borzalmas
éjszakán átélt szomorúság; torkában gombócot érzett, keze ökölbe
szorult. De nem engedhette, hogy a bánat eltompítsa a reflexeit. Sıt,
bosszúvágyát szigorúan kordában kell tartania. Most helyén kell
legyen az esze, hogy tudjon koncentrálni, és érzelmei ne ragadják el.
Besétált hát a helyiségbe, John Yatesszel a nyomában. Elsısorban
azért hozta magával, hogy Yates egy pillantást vethessen Venusra, de
be akarta mutatni ıt néhány gyengén játszó ismerısének is.
Yates szinte azonnal kiszúrta az este legfigyelemreméltóbb
mősorát. Amikor hirtelen megtorpant, Thorne is megpillantotta a
terem távolabbi végében lévı színpadot, melyen három meztelen
szépség kéjesen ficánkolt egy római szenátor körül. Az egyik
„rabszolganı” szılıszemeket adogatott a szenátor szájába, miközben
idınként mellbimbóját is felkínálta egy-egy nyalintásra. A második a
férfi hatalmas szerszámát kényeztette fürge nyelvével. A harmadik
pedig vörösborral locsolta érett kebleit és még érettebb
vénuszdombját, mialatt ujjaival a szeméremajkait cirógatta, nem
csupán azért, hogy „gazdáját” felajzza, hanem hogy kísértésbe ejtse a
kéjsóváran bámuló úriemberekbıl álló nézısereget.
Yates arca lángba borult, elfordította tekintetét, és próbálta
palástolni, milyen sokkolóan hatott rá a látvány. Valószínőleg még
soha nem járt efféle helyen, gondolta Thorne.
Ellentétben vele. Féktelenebb napjaiban még a színpadra is
felment volna a szépségek közé. Ám az effajta jelenetek már régen
elvesztették vonzerejüket a számára, és most már inkább untatták.
Mióta csatlakozott az İrzıkhöz, olyan életcélt talált, ami mellett az
esztelen szexuális tobzódás eltörpül.
Mostanában pedig, ha olyan fantáziálással akarná szórakoztatni
magát, mint amilyet most a színpadon láthat, a három szépség helyét
mindenkor egy bizonyos nı foglalná el.
Dianát képzelte el, amint a lány elıtte térdel, ı pedig a haját
simogatva irányítja ıt, miközben duzzadt hímtagja ki-be jár az érzéki

ajkak között. Már a gondolattól is annyira felizgult, hogy ágyéka
kıkemény lett.
– A játék lesz itt inkább a kedvedre való, mint az effajta
szórakozás – szólt Yateshez. – Hadd mutassalak be néhány
barátomnak.
Az egyik asztalnál egy társaság blackjacket játszott. Odakísérte
hozzájuk Yatest, és bemutatta ıket egymásnak. Közülük többen –
emlékezett vissza Thorne – Nathaniel halálának éjszakáján is itt
voltak, például Hastings grófja és Boothe báró. Mr. Laurence
Carstairs, aki a sikátorban rátalált Nathaniel holttestére, szintén itt ült
most. És ı volt az, akit Thorne a leginkább ki akart kérdezni.
Mindannyian szívélyesen üdvözölték John Yatest, és meghívták,
szálljon be a játékba. Thorne Carstairs mellett foglalt helyet és
szintén beállt játszani, fıként, hogy elterelje figyelmét a Dianáról
való fantáziálásról.
Kissé zavarta, hogy még az arra legalkalmatlanabb pillanatokban
sem tudja megzabolázni erotikus álmodozását. Ám Diana Sheridan
az általa valaha ismert nık közül egyikhez sem volt hasonlítható.
Egyáltalán nem tartozott a rámenıs, felszínes szépségek közé,
akik általában csak a címéért és a vagyonáért üldözték. Thorne eddig
nem ismert olyan nıt, akit ennyire hidegen hagyott volna tökéletes
kinézete. Sıt, olyat sem, aki nem próbált volna hatást gyakorolni rá.
Talán ezért is érezte olyan felszabadultnak magát a lány
társaságában. Nem kellett attól tartania, hogy lépre akarja csalni.
Dianának megvoltak a saját álmai, és ezek között nem szerepelt a
férjfogás. Inkább független akart lenni, hogy bátran hódolhasson
legnagyobb szenvedélyének. Ám mindez még nem indokolja, miért
kívánja annyira a lányt. Miért sóvárog
utána szinte már rögeszmésen. Valószínőleg Diana jellemvonásainak
egyedi kombinációja hatott rá ilyen erısen. Nem csupán gyönyörő,
de intelligens, határozott és kihívó is. Tagadhatatlan, hogy Thorne
pompásan érezte magát a társaságában.

Ha szeretıt keresett volna, egy Dianához hasonló jelölt lett volna
a nyerı. Ám maga Diana tabu volt a számára, és – furcsamód –
Thorne most nem igazán vágyott más nıre. Még Venusra sem.
A lehetıség, hogy megpróbálja elcsábítani Venust, cseppet sem
vonzotta. Amikor a napokban Macky felvetette ezt az ötletet, Thorne
azon kapta magát, hogy nincs ínyére a dolog.
Ami kissé mulatságosnak tőnt. Mielıtt Dianát megismerte,
egyáltalán nem esett volna nehezére, hogy Venust elcsábítsa és
kiszedje belıle a titkait. Sıt, kereste volna az alkalmat, mikor tegye a
szeretıjévé, belement volna a csábítás játszmájába, amiben mindig is
jeleskedett. Részben Nathaniel Vénusszal való állítólagos viszonya
miatt berzenkedett a gondolat ellen.
Ám tudta, sokkal inkább Diana az oka hezitálásának. Eltökélte,
más módot keres, hogy kiderítse, mi volt Venus szerepe Nathaniel
halálában.
– Üdvözlöm ismét körünkben, uram – súgta ekkor Venus fátyolos
hangon a fülébe. – Nagyon hiányoltuk.
Minden izma azonnal megfeszült, de ellazította, majd mosolyogva
nézett a magas, tőzvörös hajú madámra.
– Hiányzott nekem drágám, meg a klubja is. Ilyen pazar
gyönyöröket nem találni sehol másutt a kerek világon.
– Igyekszünk vendégeink kedvébe járni. Engedje meg, hogy
újratöltessem a poharát.
Venus az ujjaival csettintett egy felszolgálónak, aki sietve hozott
egy üveg márkás vörösbort. Thorne, mintha beleunt volna a
kártyázásba, kapott az alkalmon, hogy kiszálljon a játékból. Felállt az
asztaltól, hogy négyszemközt válthasson szót Vénusszal.
– Remek ízlése van, drágám, a borokat illetıen. Még sosem
kérdeztem meg, honnan szerzi be ezeket a kiváló minıségő nedőket.
Bárcsak fele ilyen ügyesen vásárolna a fılakájom.
– Megvannak a saját titkaim, uram – mosolygott sejtelmesen
Venus –, ahogyan önnek is. Egész Londont meglepetésként érte az

eljegyzésének híre. Remélem, nem ritkítja a látogatásait az esküvıje
után sem.
– Kötve hiszem. Nem az a fajta férfi vagyok, akit lakat alatt tarthat
a felesége – mosolygott Thorne. – A jegyesem sem olyan nı, aki
ellenezné, ha házon kívül keresem az örömöket. Jóval modernebb
felfogású, mint a legtöbb hölgy.
– Milyen szerencséje van – dorombolta Venus. – Bevallom,
élvezettel figyeltem, vajon sikerül-e a herceg ıkegyelmességének
engedelmes ölebet faragni a fiából. Kétlem, hogy van a földön olyan
nı, aki képes lenne önt megszelídíteni.
– Remélem, nincs, mivel egy porcikám sem kívánja, hogy
megszelídítsenek – mosolygott szélesen Thorne. – Jobban szeretem,
ha vadul játszadozhatom a nıkkel.
– Ebben tudok segíteni. Csak egy szavába kerül.
Thorne tettetett sajnálkozással rázta meg a fejét.
– Most még hőséges akarok maradni küszöbönálló eskümhöz. Az
más lapra tartozik, mi lesz az esküvım után.
– Ha a jegyese ennyire szabadelvő, talán ı is hódolhatna az
általunk itt kínált gyönyöröknek. Biztosíthatom, élvezetes
tapasztalatokat szerezhet.
A gondolattól, hogy Diana ennek a bőnbarlangnak az örömeit
élvezze, nyugtalanító szúrást érzett a mellkasában. De nevetve
válaszolt. – Lehet. Majd gondolkodom rajta, Madame Venus.
Valószínő azonban, hogy a féltékenység visszatart, hogy elfogadjam
igen kedves ajánlatát. Biztosan megérti, miért nem akarom, hogy
más férfi hozzáérjen az arámhoz.
– Természetesen, uram. De az élményt is sokkal intenzívebbé
teheti, ha az féltékenységgel és birtoklásvággyal keveredik.
Thorne gálánsán az ajkához emelte Venus ujjait.
– Kétségtelenül igaza van.
Venus ott hagyta ıt, és tovább rótta a köreit, hogy a többi
vendégének kényelmérıl is gondoskodjon. Azonban Thorne látását
vörös köd homályosította el az égı haragtól.

Haragja pedig jórészt abból fakadt, hogy megmagyarázhatatlan,
erıs birtoklásvágyat érzett Diana iránt. És abból, hogy Venus ilyen
szemérmetlenül örömöt színlel, amikor vele beszélget. Nagy
valószínőséggel azt hiszi a gyönyörő madám, hogy megúszta a
cselszövést. Ha szerepe van Nathaniel halálában, fogadta meg
Thorne, drágán meg fog fizetni érte.
Ettıl a halkan elmormogott eskütıl rádöbbent, hogy még valami
megváltozott benne az utóbbi néhány évben. Általában élt-halt az
olyan kihívásokért, mint egy gyilkos leleplezése. Most viszont azt
tapasztalta, egyáltalán nem tölti el a szokásos izgalom, annak
ellenére, hogy a gyilkosság áldozata egy olyan szeretett jóbarát, mint
Nathaniel.
És tudta, óvatosan kell bánnia Vénusszal. Az ı szakmájában
kevesek képesek pusztán a szépségükkel vagy örömszerzı
praktikáikkal boldogulni. Attól sikeresek, hogy okosak és
simulékonyak.
Venus is okosan tette, hogy klubját a Compton Streeten hozta
létre, mely elég közel esett Mayfairhez, a gazdag középnemesek
lakhelyéhez, meg a színházi negyedhez, ahonnan a legtöbb
kuncsaftja érkezett.
A klub kizárólag az elit vendégkört favorizálta, és nagy tétekben
folyó játékokat meg szexuális tapasztalattal rendelkezı, kreatív
partnereket kínált, így minden este sok kalandvágyó látogatót
vonzott. Ha belefáradtak a szerencsejátékokba vagy a számukra
nyújtott erotikus programokba, szabadjára engedhették fantáziájukat,
és akár egyszerre több szexpartnerrel is elvonulhattak, vagy szeszes
italokkal, ópiummal és szexuális segédeszközökkel fokozhatták
gerjedelmüket. A szadista játékok azonban tiltva voltak, ellentétben
más ilyen klubokkal, ahol a látogató kedvére válogathatott a
gyönyörszerzés módozatai közül.
Thorne most megpillantotta Mackyt a terem másik végében, amint
egy álarcos hölgyre mosolyog. Venus nıi kuncsaftjai gyakran
álarcban jártak ide, hogy ne ismerjék fel ıket. Legtöbbjük nemesi

származású hölgy volt, akit érdekházasságba kényszerítettek, és férje
elhanyagolta ıt, vagy túl öreg volt, és szemet hunyt az asszony
hőtlenkedése felett. De elıfordultak érettebb szépségek is, akik,
mivel már megtették kötelességüket és szültek egy örököst, a saját
útjukat járhatták.
Macky már várta, hogy Thorne ránézzen, mivel alig észrevehetıen
egy csinos, félmeztelen hölgy felé biccentett a fejével.
İ lehet Kitty Wathen, Venus egyik legrégebben itt dolgozó
örömlánya, ismert rá a Macky jelentéseiben szereplı leírásból
Thorne. Kitty meglehetısen filigrán alkatú, érzéki, kemény, kerek
mellő nı volt.
Macky azt állította, még nem került vele annyira bizalmas
viszonyba, hogy kérdezgethesse munkaadója múltjáról, de
barátságuk kezd egyre jobban elmélyülni. És Kitty talán tudja, Venus
valóban a szeretıje volt-e Nathanielnek élete utolsó heteiben. Thorne
közben részletesen ki akarta kérdezni saját forrásait.
Újra elfoglalta helyét a kártyaasztalnál Carstairs mellett, és
berendezkedett egy hosszú éjszakára. Reggelig mindent ki akart
szedni Carstairsbıl, amit a férfi Nathaniel Vénusszal való
kapcsolatáról tud, és arról, mit csinálhatott Nathaniel élete utolsó
napjaiban, ami miatt megölték.

A Brit Mővészeti Akadémia elnöke, Sir George Enderly
meglepıdött, amikor megpillantotta Thorne-t, aki másnap reggel
elkísérte Dianát a beszélgetésre. Ám Sir George rögtön örömét
fejezte ki a vikomtnak, kétségtelenül azért, mert benne is egy
potenciális, új patrónust látott.
Diana már korábban elküldött az akadémiának néhányat a legjobb
portréi és tájképei közül elbírálás céljából, és festményeit most az
elnök irodájában látta viszont. Thorne azonnal felismerte a lány
mőveit, az egyik az az életteli, naplementét ábrázoló tájkép volt, amit

a lány a sziget szirtjénél kezdett el festeni. De mindegyik alkotását
egyedi fényhatás és lenyőgözı, üde hangulat jellemezte.
Szerette volna alaposabban tanulmányozni ıket, mégis magukra
hagyta Dianát és az elnököt, ı pedig a kiállító terembe ment,
elsısorban azért, hogy megszemlélje a konkurensek alkotásait, míg a
lányra vár. Bár saját bevallása szerint nem volt mőértı, a lány
munkáit sokkal színvonalasabbnak tartotta szinte mindegyik olyan
festınél, akiknek a nevét felismerte a képek alatt.
Amikor a beszélgetés befejeztével Sir George és Diana is
csatlakoztak Thorne-hoz a kiállító teremben, megragadta az alkalmat,
hogy kifejtse véleményét.
– Biztosan észrevette, Sir George, milyen kivételes tehetség Miss
Sheridan.
– Valóban, uram. Ám számos szempont kerül mérlegelésre,
mielıtt döntünk, kit veszünk fel az akadémiánkra.
– Leginkább a jelentkezı neme, ha jól sejtem?
– Sajnos, igen. Tekintetbe kell vennünk, hogyan érintené
legfontosabb patrónusainkat, ha egy nıt is beengednénk soraink
közé. Tudja, magánszemélyek finanszírozzák a mőködésünket.
– És önök mégis nagy konkurenciát jelentenek a Királyi
Akadémia számára, mivel az innovatívabb mővészeket támogatják.
Azt hiszem, elınyt kovácsolhatnának abból, ha felvennének egy nıt.
– Hogyan, uram?
– Gondolja el, milyen felbolydulást idézne ez elı. Miss Sheridan
egyedülálló példája látogatókat vonzana az önök kiállításaira… Ha
jól tudom, a Királyi Akadémiához hasonlóan önök is szoktak
idıszakos kiállításokat tartani.
– Igen. Mindkét intézmény támogatja a bemutatókat és díjakat is
oszt. És a mi iskolánkban rajzolást, festést, szobrászatot és khm…
anatómiát lehet tanulni. Természetesen Miss Sheridan nem venne
részt azokon az órákon, uram.
A nıi mővészekkel kapcsolatos liberális nézetei ellenére Thorne
örült, hogy Diana nem fog meztelen férfiakat lefesteni.

Barátságosan rámosolygott Sir George-ra.
– Apám, Redcliffe hercege, közeli barátja volt a néhai Sir
Joshuának. – Sir Joshua Reynolds, aki maga is kiváló portréfestı
volt, évekig töltötte be a Királyi Akadémia elnöki tisztét, így
Britanniában a mővészeti normák fı elbírálójának számított. De még
az apám is nehezményezte, hogy Sir Joshua túl szigorúan ítélte meg
a mővészek érdemeit, és ez elfojtotta bennük a kreativitást.
– Ez sajnos igaz, Lord Thorne.
– Biztos vagyok benne, hogy az ön vezetése alatt ez az akadémia
sokkal elfogulatlanabb lesz, mint a konkurens intézmény, és hogy ön
helyes döntést fog hozni Miss Sheridan felvételét illetıen.
Sir George rögtön nyájasabb lett.
– Köszönöm, uram. És megígérem, rövid idın belül átgondoljuk
Miss Sheridan felvételének kérdését.
Dianához fordult, hogy kezet fogjon vele. – Remélem, még egy
darabig itt tarthatjuk a festményeit.
– Igen, természetesen – egyezett bele a lány, majd Thorne-nal
együtt távoztak.
– Köszönöm, hogy elkísért – mondta Diana, amint elhelyezkedtek
Thorne városi hintójában. – Sir George-nak szemmel láthatóan
jólesett az érdeklıdése. Remélem, az ön támogatása legalább
ösztönzi majd ıket, hogy komolyan vegyék a jelentkezésemet.
– Még jobban megértem a frusztrációját, most, hogy láttam,
mennyire mentegetızött Sir George az elıítéleteik miatt, miközben
szinte alig vette figyelembe az ön tehetségét.
Diana beharapta alsó ajkát.
– Megfogadtam, hogy nem főzök túlságosan nagy reményeket a
dologhoz, de nem könnyő.
– Bármikor én is patrónus lehetek, és ragaszkodhatom ahhoz,
hogy vegyék fel önt. A megfelelı embernek juttatott bıkező
adomány valószínőleg az ön malmára hajtja a vizet.
A lány hálásan rámosolygott.

– Egészen meghat az ajánlata, Thorne, de jobban szeretném, ha az
érdemeim miatt nyernék felvételt, mint hogy maga vásárolja meg a
lehetıséget számomra. Tanulmányaim legfıbb célja veszne el, ha a
mővészek közösségében azt hinnék, csupán zsarolás útján kerültem
be az akadémiára.
– Rendben – mondta Thorne, és kesernyésen elmosolyodott. – De
még nem tettem le arról, hogy patrónus legyek, csupán dacból.
Gyanítom, hogy apám rendesen felbosszantaná magát azon, hogy a
riválisait támogatom.
Diana kíváncsian nézett rá.
– Ugye, csak kitalálta azt a mesét, hogy az apja mit tanácsolt Sir
Joshua Reynoldsnak a mővészeti normákkal kapcsolatban?
– Lehet, hogy kiszíneztem egy kicsit.
– Maga szörnyen felháborító – csóválta a fejét mérgesen Diana.
– Soha sem próbáltam tagadni, édesem válaszolt könnyedén
Thorne, bár egyáltalán nem volt jó kedve. Még mindig izzott benne a
harag, amiért Dianával méltánytalanul bánnak. Egetverı szégyen
lenne, ha megvonnák tıle a lehetıséget, hogy rendkívüli tehetségét
az akadémián fejlessze tovább. Ám a lány joggal aggódott; valóban
hátrány érné, ha azt hinnék róla, anyagi támogatás révén került be az
akadémiára.
Ezért, fogadta meg magában Thorne, ha elutasítanák a kérelmét,
más módon kell gondoskodnia a felvételérıl.
Témát váltott, mert nem akarta fokozni Diana aggodalmát.
A Berkeley Square-en jártak már, csaknem a nagynénje házához
értek, amikor Diana hirtelen megriadt. A kocsiablakon nézegetett
kifelé, és egy hölgytıl illetlen szitokszó szaladt ki a száján.
– Ezt nem hiszem el…
– Mit?
– Amyt láttam! A hozományvadásszal, akirıl beszéltem önnek:
Reginald Kneighlyvel. Éppen Kneighly hintójából szállt ki.
Diana elırehajolt, meghúzta a csengızsinórt, és a hintó rögtön
lassított.

– Képes volt elszökni, csak hogy titokban találkozhasson vele.
Micsoda arcátlanság!
Már majdnem kilépett a hintó ajtaján, amikor Thorne megállította.
– Egy pillanat, drágám. Mit szándékozik tenni?
– Bezárom a szobájába, kenyéren és vízen fog élni. Feltéve, ha
elıbb meg nem fojtom.
Ekkor a kocsis hátraszólt:
– Mylord, talán máshová parancsolja a fuvart?
– Nem, hajtson csak tovább – utasította Thorne.
– Rendben, mylord – nyugtázta a kocsis.
Amikor Diana tiltakozott, Thorne megrázta a fejét.
– Nem helyes, ha most rögtön konfrontálódik Amyvel.
Elıbb gondolja végig a következményeket.
– Miféle következményeket? – fortyogott a lány.
– Világos, hogy meg akarja védeni Amyt, de azzal semmit nem ér
el, ha eltiltja az udvarlójától. Csak dacosabbá teszi ıt. Én már csak
tudom. Világéletemben lázadtam a „fennhatóság” ellen, különösen,
ami az apámét illeti.
– Akkor mit javasol? Muszáj távol tartanom Amyt ettıl a férfitól,
különben odalesz a renoméja, úgy jár, mint én. – Diana hangja
elcsuklott a sírástól, arcát két kezébe temette.
Thorne szíve megsajdult a lány kétségbeesése láttán. Ám nem volt
biztos benne, hogy barátként meg tudja vigasztalni, nagy nehezen
legyőrte a késztetést, hogy a karjába vonja ıt. Megértette, milyen
érzelmi vihar zajlik a lelkében. Igyekezett megóvni a szeretteit, és ha
Ámyról volt szó, anyaoroszlánként állt ki mellette. Mindemellett, a
saját múltja is túlságosan óvatossá tette a hozományvadászokkal
szemben, annyira, hogy képtelen a racionális gondolkodásra.
– Ne adja át magát a csüggedésnek – mondta nyugtatóan Thorne.
–Biztosíthatom, nem fogom hagyni, hogy Amynek bántódása essen.
– Akkor tennie kell valamit!
– Szándékomban áll. De nem használ az ügyünknek, ha maga
öntözıkannát játszik.

Diana kihúzta magát és dühös pillantást lövellt Thorne felé. Egy
pillanat múlva azonban hátradılt a kocsiban és letörölte a könnyeit.
– Igaza van. – Keze ökölbe szorult. – Bárcsak meg tudnám értetni
Amyvel, hogy Kneighly kizárólag a vagyonáért koslat utána. Bárcsak
valahogyan felfedhetném az igazi indítékait.
Thorne a homlokát ráncolta és erısen gondolkodott.
– Talán nem lehetetlen.
És ha ügyesen be tudná vonni Venust, lehet, hogy két legyet ütne
egy csapásra – véget vetne Amy képzelt lángolásának, és a
hozományvadász udvarlót ürügyként használná fel, hogy közelebb
kerülhessen Venushoz.
Nem szívesen osztotta meg hirtelen támadt ötletét Dianával, de
tudta, másként nem nyugtathatja meg. A lány türelmetlenül fürkészte
Thorne arcát, szinte tapintható volt az izgatottsága, ahogy várta
további magyarázatát.
– Van egy ötletem, hogyan csaljam el Kneighlyt Amytıl, vagy
legalább kissé lehőtsem a kislány rajongását iránta.
– Miféle ötlete? Hogyan hőthetné le a rajongását?
Thorne mély lélegzetet vett, miközben azon morfondírozott,
mennyit áruljon el Dianának. Végül úgy döntött, elmondja neki az
igazat, mivel ha a bizalmába avatja, talán kevésbé akar majd
beleavatkozni a dolgokba.
– Valamilyet módon közelebb kell kerülnöm Venushoz anélkül,
hogy felkelteném a gyanakvását. Ez szolgálhatna ürügyként.
Diana szeme tágra nyílt, s Thorne látta rajta, agya sebesen jár és
kérdéseket fogalmaz meg. De végül csak ennyit mondott.
– Hallgatom.
– Fel akarom bérelni Venust, hogy csábítsa el Kneighlyt Amytıl.
– Hogy csábítsa el? Gondolja, hogy sikerül neki?
– Meggyızıdésem. Venus szakmája a férfiak elcsábítása, és ı
ebben a legjobb.
– Szóval arra számít, hogy Venus rabul ejti Kneighlyt? – kérdezte
elgondolkodva Diana. – És akkor maga Amy tudomására hozza majd

udvarlója félrelépését, hogy Amy dühében szakítson vele? Mint
megalázott nı?
– Valahogy úgy. Nem valószínő, hogy Venus maga belemenne
egy ilyen csábításba, de az egyik alkalmazottját bevetheti a cél
érdekében. Így, a szolgálatait igénybe véve, lehetıségem nyílik, hogy
érdeklıdjem, milyen viszonyban állt Nathaniellel. Szerintem Venus
abszolút logikusnak tartja majd a kérésemet, hiszen Amy a
gyámleányom, nyilván aggódom érte és sürgısen ki akarom ıt
szabadítani egy hozományvadász karmai közül.
– Értem. Meglehetısen fondorlatos terv.
– Meglehet.
– És álnok.
– Kétségtelen. De ahogy a mondás tartja, a szerelemben és a
háborúban minden megengedett. És ön azt akarja, leplezzem le
Nathaniel gyilkosát, igaz?
– Természetesen.
Thorne-nak valóban hihetı ürügyre volt szüksége, hogy
megkörnyékezze Venust. Elızı éjszaka, mikor kikérdezte Cartairst,
megtudta, hogy Nathaniel egy rövid ideig valószínőleg Venus
szeretıje volt, mivel többször is látták kijönni ıt a nı szobájából. Ám
Carstairs sosem hallott Thomas Forresterrıl, az idıközben elhunyt
angol úriemberrıl, aki kémeket fogadott fel az İrzık
személyazonosságának kiderítéséhez.
Ha több információt akar szerezni Venusról, bizalmasabb
viszonyba kell kerülnie vele, mint eddig. Annak biztos tudatában,
hogy jó úton jár, Diana kesztyős keze után nyúlt.
– Gyönyörő sárkányom, ugye bízik bennem?
A lány hosszasan nézte az arcát.
– Azt hiszem.
A férfi szája gúnyos mosolyra váltott.
– Lenyőgöz a bizalmával. De könyörgöm, hagyja, hogy a magam
módján foglalkozzam Kneighlyvel. Ígérem, elveszem a kedvét
Amytıl!

– Rendben – mondta Diana vonakodva.
– Úgy kell tennie, mintha nem látta volna most Amyt. Ha ráront,
hogy miért randevúzik Kneighlyvel a maga háta mögött, Amy még
jobban beleéli magát, hogy szerelmes a fickóba. A fiatalok
szenvedélyét semmi sem tudja jobban felszítani, mint a tiltás.
Diana összeszorította a száját, de egy pillanat múlva megadta
magát.
– Jól van, nem fogom most kérdıre vonni. De ajánlom, hogy
mőködjön a terve!
– Mőködni fog. Most pedig törölje meg a szemét, drágám, hogy
Amy ne fogjon gyanút.
Diana elvette a feléje nyújtott zsebkendıt és a szeméhez
nyomogatta, bár kissé zavarba jött, amiért képtelen volt uralkodni
magán.
– Hogy lehet az – mormolta –, hogy maga ilyen jól ismeri a fiatal
lányok észjárását?
Thorne szégyentelenül vigyorgott.
– Mert egész életemben elvi kérdés volt számomra, hogy
tanulmányozzam a lányokat. Higgye el, ha szerelmi játszmáról van
szó, Amynek esélye sincs ellenem.
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Természetesen,

uram – búgta Venus fátyolos hangján. –
Tökéletesen megértem, miért akarja a gyámleányát megóvni ettıl a
veszélytıl. És minden rendelkezésemre álló eszközzel igyekszem
segíteni önnek.
Venus félig elhevert egy kétüléses brokát kanapén, reggeli forró
csokoládéját szopogatta, és csipkés pongyolájában, mely alig takarta
dús bájait, maga volt a megtestesült bőnös dekadencia. Meglepı
módon, amikor Thorne késı délelıtt meglátogatta, a nı a
magánbudoárjában fogadta ıt és nem a kis szalonban, ahol általában
az üzleti ügyeit intézte.
A férfi szokatlan kérése egyértelmően meglepte Venust.
– Arra viszont kíváncsi vagyok – tőnıdött hangosan –, miért pont
engem választott ehhez? Nem hívhatná ki inkább párbajra Mr.
Kneighlyt, hogy elijessze? Halálosan pontos lövéseirıl legendák
keringenek.
Thorne a kanapé melletti székben terpeszkedve elbővölı mosolyt
villantott Venusra.
– Ha megfenyegetem, hogy megölöm, attól tartok, jogosan vonom
magamra a gyámleányom haragját. És a vonzalma továbbra sem
csökkenne az udvarlója iránt. Amy rendkívül romantikus lélek. Ha
azt tapasztalja, hogy gonosz gyámja szerelmük útjába akar állni,
hajlamos valami ırültséget elkövetni, például megszökik ezzel a
senkiházival.

– Aha, értem. Akkor küldjön maga helyett valakit, aki elveszi a
kedvét a ficsúrnak az udvarlástól.
– Úgy érti, aki összetöri a csontjait?
Most Venus mosolyodott el.
– Pontosan. Biztos, hogy vannak inasai, szolgái vagy bárki más,
aki megfélemlíthetné ıt és szükség esetén fizikai kényszert
alkalmazna. Ha nincs, tudok segíteni. Van két emberem, kifejezetten
a testi erejük miatt alkalmazom ıket, ha kezelésbe kell venni a
problémás vendégeket.
Macky említést tett két izmos haramiáról, jutott Thorne eszébe.
Az egyikük éppen ma reggel engedte be ıt a klubba.
– Nem errıl van szó – rázta meg a fejét. – Persze hogy én is
elvégeztethetném ezt a munkát. De félek, hogy ha megsértem Amy
érzéseit, a fickó még szimpatikusabb lesz számára. Az is megfordult
a fejemben, hogy megvesztegetem Kneighlyt, hagyja el a várost,
vagy keresek valami terhelı bizonyítékot ellene. Ha valakinek
kártyaadósságai vannak, biztos, hogy léteznek sebezhetı pontjai,
melyeket kihasználhatok. A végeredmény azonban ugyanaz lenne.
Nem, Venus. A gyámleányomnak megdönthetetlen bizonyítékot kell
prezentálnom, hogy Kneighly más nıhöz vonzódik. Ez a
legbiztosabb mód, hogy meggyızzem Amyt, az udvarlója csak a
vagyonát szereti.
– Valóban hallottam róla, hogy Mr. Kneighly úszik a
kártyaadósságban – szólt Venus elgondolkodva.
– Tehát ismeri ıt?
– Találkoztunk már, bár soha nem járt a klubomban. Igyekszem
becserkészni minden úriembert Londonban, aki potenciális
látogatónk lehet.
– Ezt magam is sejtettem.
– Szóval azt akarja, hogy valamelyik „lányom” szeresse el ezt az
urat a gyámleányától?
– Igen. Szépséges galambocskái közül többrıl is el tudom
képzelni, hogy sikerrel járhat. Esetleg a filigrán szıkeség – azt

hiszem, Kitty a neve? A megjelenése kissé emlékeztet a
gyámleányoméra, bár jóval dúsabbak az idomai.
– Kitty valószínőleg megfelelne. Jó szeme van, uram.
– Köszönöm – mosolygott Thorne. – Természetesen bıkezően
megfizetem a szolgálatait, édesem.
– Akkor megígérhetem, hogy elégedett lesz az eredménnyel. A
kaland végén a gyámleánya tökéletesen meg lesz gyızve, hogy Mr.
Kneighly nem iránta epekedik szenvedélyesen.
– Kitőnı.
Thorne habozott. Nem tudta kikérdezni Venust, milyen
viszonyban állt a néhai Thomas Forresterrel, de nem árt, ha
megemlíti Nathanielt.
– Tudom, Nathaniel hálás lenne magának, hogy segít megvédeni a
húgát.
Venus zöld szeme azonnal elsötétült, lehajtotta a fejét, mintha a
bánatát akarná elrejteni.
– Örülök, hogy segíthetek.
– Nathaniel nagyon kedvelte önt, Venus, igen jó véleménnyel volt
önrıl.
A nı ekkor felnézett.
– Mit mondott rólam?
Thorne titokzatos félmosollyal válaszolt.
– Nathaniel természetesen úriember volt, nem az a típus, aki
dicsekszik hódításaival.
Venus a homlokát ráncolta és elfordította tekintetét.
– Nagyon kedvelte az ön klubját. Tulajdonképpen akkor éjjel is
ide igyekezett, amikor megölték. Tudta?
– Legalábbis sejtettem – vált kissé rekedtté a nı hangja. – Nagy
megrázkódtatást okozott a halála… és gyalázatos dolog volt.
– Valóban – jegyezte meg Thorne, hangja keserően csengett.
Észrevette, hogy Venus kerüli a tekintetét, így legyőrte a késztetést,
hogy ujjait a nı szépséges nyakára szorítsa és alaposan megrázza ıt.
Egykedvően felállt a székbıl.

– Nos, asszonyom – mondta, miközben ráhajolt a feléje nyújtott
kézre, hogy megcsókolja –, miután megegyeztünk, hogyan kezeljük a
gyámleányommal kapcsolatos problémát, engedelmével távozom.
– Biztos, hogy nem tudom rávenni, maradjon még? – Venus
provokatív mozdulatokkal eligazította a pongyoláját buja keblein,
mely egyértelmő szexuális kihívást jelentett. Talán el akarta terelni
Thorne gondolatait Nathanielrıl?
– Kedvessége hízelgı, drágám, de sajnos egyéb ügyeim
elszólítanak.
Becsukta maga mögött a budoár ajtaját és lement a lépcsın a
bejárathoz, ahol ugyanaz a behemót inas engedte ki.
Tudta, nem képzelıdik, amikor érzi, hogy az izomember tekintete
a hátába fúródik, mégis megállta, hogy hátranézzen. Arra gondolt,
inkább Mackytıl fog érdeklıdni Venus felbérelt haramiáiról.
Azonban mégis észrevette, hogy a férfi még mindig összevont
szemöldökkel figyeli ıt, amint beszállt a hintóba. Talán azért, mert a
ma délelıtti látogatásával érzékeny pontra tapintott? Ha igen, akkor
még jobb, hogy bevonta Venust, mivel így esetleg közelebb kerülhet
a Nathaniel halálával kapcsolatos rejtélyek kulcsához. Ha pedig nem,
legalább belátható idın belül letudja Amy hozományvadászának
gondját.
Nem bánta meg mostani lépését, még akkor sem, ha nem lehetett
biztos a sikerben. Diana álnoksággal vádolta ıt, de egy percig sem
habozik, hogy tisztességtelen eszközökhöz nyúljon egy jó ügy
érdekében. Számára pedig a világon a legjobb ügy az volt, ha vigyáz
a védelmére szorulókra.

Két nap múlva a Covent Garden közelében egy füstös kocsmában
találkozott Mackyvel és megtudta tıle a két izomember nevét.
– Sam Birkin a nagyobbik – mondta Macky és belekortyolt a
sörébe. – Billy Finch pedig az a rém ronda, aki folyton a homlokát

ráncolja. Kitty szerint mindketten Venus alkalmazásában állnak a
klub megnyitása óta.
– És megtudtál valamit Kittytıl Venus és Nathaniel viszonyáról?
– kérdezte Thorne.
Macky bólintott.
– Igén, valóban szeretık voltak. Kitty azt mondta, ez kissé
meghökkentette, mivel Venus ritkán hív bárkit is az ágyába. De Nate
a halála elıtt legalább egy vagy két hétig igen gyakran fordult meg
ott.
– Csodálom, hogy egyáltalán nem vettem észre – vonta össze
szemöldökét Thorne.
– Valószínőleg Nathaniel nem akarta, hogy tudj róla. Kitty szerint
úgy tőnt, titokban akarják tartani a viszonyukat, Nathaniel legalábbis
mindig a hátsó ajtón ment be. – Macky arca hirtelen felragyogott. –
Viszont megtudtam még egy apró információt, ami örömödre
szolgál majd.
– Mit?
– kérdezte
Thorne,
és
igyekezett
palástolni
türelmetlenségét.
– Madame Venus valamikor egy másik klubban dolgozott,
örömlányként – Madame Fouchet-nél. Ismered ıt?
Thorne tőnıdve felvonta szemöldökét.
– Igen.
Madame Fouchet-é volt a legelitebb klub Londonban, kizárólag a
szexuális fantáziálást igénylı látogatókat fogadott. Maga a madám
francia volt, aki nemesi pártfogójával megszökött a forradalmi terror
elıl, majd kitartója halála után megnyitotta saját üzletét.
Thorne üdvözlésre emelte kupáját.
– Gratulálok, barátom. Sikerült az ügyben az elsı ígéretes
rejtélyrıl lerántanod a leplet.
Macky is elismerıen emelte fel kupáját.
– Reménykedjünk, hogy hasznos válaszokra lelünk.

Madame Fouchet egyáltalán nem lepıdött meg Thorne láttán,
amikor a férfi felkereste ıt aznap este a klubjában, nem sokkal a
szokásos, szórakoztató mősor megkezdése elıtt. Az asszony élénken
érdeklıdni kezdett, milyen témát választana a fantáziáláshoz.
– Az egyik mostani riválisa felıl érdeklıdnék – vágott a dolgok
közepébe Thorne, amikor helyet foglalt a francia nı elegáns
szalonjában. – Madame Venusról. Ha jól tudom, valamikor önnél állt
alkalmazásban itt?
Madame Fouchet átható pillantással méregette, de habozás nélkül
válaszolt a kérdésére.
– Igen, így van, uram.
– Azt reméltem, tud nekem mesélni Venusról.
– Két évig dolgozott nálam, mondhatom, eredményesen. A
szolgáltatásai nagy népszerőségnek örvendtek a látogatóim körében.
Sajnáltam, hogy elment.
– Miért távozott?
Fouchet kajánul mosolygott.
– Mert kellıen okos volt ahhoz, hogy rájöjjön, több haszna
származik abból, ha mőködtet egy ehhez hasonló mőintézményt,
mint ha dolgozik benne. Barátsággal váltunk el, és idınként azóta is
találkoztunk. De igen elfoglalt a saját klubjával. Ahogy ön is mondta,
riválisok vagyunk.
– Ugye a Venus nem az igazi neve?
– Mais non. A lányaim általában fiktív neveket szoktak használni,
hogy még titokzatosabbak legyenek. Azt hiszem, Madeline-nek
hívják. Azért emlékszem rá, mert volt egy ilyen nevő
unokatestvérem, bár, az ı nevét franciásan írták.
– És mi Madeline vezetékneve?
– Bocsásson meg, uram, de nem jut eszembe – ha egyáltalán
tudtam valaha. A lányok, akik hozzám jönnek dolgozni, nem
szívesen beszélnek a múltjukról, bizonyára megérti.

Thorne feltételezte, hogy azért, mert ezeknek a lányoknak a múltja
nem volt könnyő, ha egy bordélyházban kötöttek ki, még ha egy
ilyen elitben is, mint ez.
– Tehát, amikor a lány megjelent önnél, rögtön alkalmazta?
– Azonnal, uram. Venus különleges teremtés volt. Kivételes
szépség, magas termet, ragyogó vörös haj, zöld szem. Ez a
kombináció igen vonzó a legtöbb úriember számára.
– Van még valami, ami eszébe jut róla, Madame Fouchet?
Az asszony elgondolkodva csücsörített.
– Most, hogy kérdezi… Egyszer említette, hogy tragikus módon
veszítette el a szüleit. Ha jól emlékszem, kegyetlen gyilkosságnak
estek áldozatul, sok évvel ezelıtt. Venus még mindig nem dolgozta
fel a halálukat. Pardonez-moi, de ez minden, amit tudok.
Thorne könnyedén elmosolyodott, miközben elraktározta fejében
az információt, hogy Venus árva.
– Még egy utolsó kérdés, asszonyom, ha megengedi. Ismer egy
angol úriembert, bizonyos Thomas Forrestert?
A nı még jobban összeráncolta a szemöldökét.
– Nem hiszem. De olyan sok úriemberrel találkozom itt, aki nem
fedi fel elıttem a valódi nevét. Túlságosan… hogy is mondják…
szégyenlısek.
– Azt hiszem, az hogy szégyenlısek, meglehetısen szemléletes
jellemzés – szólt Thorne, és mosolyogva felállt. – Nagy segítségemre
volt, asszonyom. Ha valami még esetleg eszébe jutna Venusról,
üzenne értem?
– Oui, monseigneur, rendkívül örülök, ha szolgálatára lehetek. –
Kegyes mosollyal fogadta el a bankjegyköteget, melyet Thorne
átnyújtott neki.
– Az eddigi fáradozásaiért, asszonyom. Remélem, bízhatom a
diszkréciójában.
– Magától értetıdik, uram. Nem is maradhatnék fenn az üzleti
életben sokáig, ha kikotyognám klienseim titkait.

Thorne reménykedett, hogy Madame Fouchet emlékcserepeibıl
több dolgot tud meg Venusról. Jó pár nap múlva azonban még
mindig egy helyben topogott. Kittynek fogalma sem volt, mi lehet
Venus vezetékneve. És a Thomas Forrester múltjában való kutakodás
is hasonlóan eredménytelennek bizonyult.
John Yates kikérdezte a néhai Forrester szomszédait, de nem sokat
tudott meg. A férfi zárkózottan élt, és miután a bérháza kigyulladt és
ı bennégett, senki sem jelentkezett, hogy eltemethesse elszenesedett
holttestét. A háza többi lakója másutt talált új lakást Londonban, így
Yates most megpróbálta kinyomozni a hollétüket, hátha valaki
rávilágíthat a néhai angol úr múltjára.
A következı lépésben Thorne az éppen Londonban dolgozó
İrzıket szándékozott kikérdezni – mintegy fél tucatnyian voltak –
, hogy összefutottak-e valaha Forresterrel valamelyik missziójuk
során. Ezenkívül a külügyminisztériumnak is be akart számolni az
események pillanatnyi állásáról. Bár kezdte nyugtalanítani, hogy
semmiféle konkrét bizonyíték nincs a kezében.
Kétségtelen, hogy nyugtalanságának fı oka ez a patthelyzet volt a
Londonba való visszatérése óta. De igazság szerint Thorne már
Nathaniel elızı tavasszal bekövetkezett halála óta egyre
elégedetlenebb volt az életével, bár ezt nyíltan soha nem ismerte el.
Egészen mostanáig.
Vajon csupán a vizsgálódásai holtpontra jutása miatt érez
elégedetlenséget? Hiszen személyes dolgaira nem lehet panasza. Az
apja már nem nyaggatja tovább házassági terveivel, és az eljegyzését
övezı pletykák is elcsendesedtek mostanra. Nagynénje pártfogásával
Dianát is lassanként befogadta a társaság, és Thorne bízott benne,
hogy a lány végül az akadémiára is bekerül majd. Lehetséges, hogy
elégedetlenségének maga Diana az oka. Thorne teljesen váratlanul
azon kapta magát, hogy hiányzik neki a lány. Talán, mert a múlt heti
akadémiai találkozás óta kevés lehetısége nyílt négyszemközt
beszélgetni vele. Úgy intézte, hogy minden nap találkozzon

Dianával, legalább egy társasági elfoglaltságot szervezzen számára,
de mindig tömeg vette körül ıket.
A lány most buzgón készítgette Amyt a szezon kezdetére,
vásárolni jártak és fontos délelıtti látogatásokat tettek a Beau Monde
mértékadó személyiségéinél. És amikor Thorne lovagolt vagy
kikocsizott Dianával a parkba, mindig leszólította ıket néhány barát,
ismerıs vagy kíváncsi érdeklıdı. Három alkalommal kulturális
programra kísérte el a hölgyeket: a Drury Lane Színházban néztek
meg egy darabot, majd Lady Hennessy egyik barátjának házi
koncertjére mentek, végül pedig egy kisebb partyra, melyen
hivatalosan is bemutatták Amyt és Gecilyt az elıkelı társaságnak.
Ám ritkán adódott alkalma kettesben maradni Dianával.
Örülnie kellett volna, hogy kapcsolatuk ilyen lanyha lett. A lány
iránti vonzalma szinte már a függıséghez hasonlított, és minél
nagyobb távolságot tart tıle, annál nagyobb az esély, hogy le tudja
küzdeni heves sóvárgását.
Azon a délutánon azonban nem tudta megállni, hogy ellátogasson
a mőterembe, remélve, hogy ott találja ıt. A lány korábban említette
neki, hogy néhány órát még dolgozni akar az esti programjuk elıtt.
Ürügyként hozhatta fel, hogy be akar számolni, hogyan halad a
hozományvadász behálózását célzó terv megvalósítása. És
tájékoztatni akarta, hogy Diana, Amyvel és Cecilyvel együtt
meghívást kapott az Almack’snál ma este rendezendı bálra – az
elıkelı díszterembe, ahová csupán a társaság krémje nyer
bebocsátást.
Thorne tudta, lehet, hogy hibát követ el, de egyedül akart
találkozni Dianával. Túl sok idı telt el, mióta vitatkozott vele, mióta
élvezhette mosolyát, mióta megérintette ıt.
Amikor a házvezetı felkísérte Thorne-t a mőterembe, Diana a
festıállványa elıtt állt festékpettyes köpenyben, és az egyik kezében
palettát, a másikban egy ecsetet tartott.
A férfi szíve hevesebben kezdett verni a lány üdvözlı mosolyától.
Úgy látszott, ıszintén örül, hogy látja ıt, de pár perc türelmet kért,

míg befejez egy bonyolult részletet, és szólt a házvezetıjének,
küldessen fel teát és bort Lord Thorne részére.
Várakozás közben Thorne megszemlélte a különbözı vásznakat,
melyek a hatalmas terem falait borították. Több tucat volt közöttük,
melyeket még nem látott, a lélegzetelállítótól a figyelemfelkeltın át
az egészen megrendítıig. Jó tíz percet töltött el a képek
nézegetésével.
Az akadémia nyilvánvalóan visszaküldte Diana néhány képét,
mivel Thorne kettıre is ráismert közülük, ám nem tudta, hogy ez jó
jel-e vagy rossz.
– Nincs újabb híre Sir George-tól a felvételére vonatkozóan? –
kérdezte, amikor Diana végül befejezettnek nyilvánította a képet, és
Thorne-nak szentelte figyelmét.
– Nem, semmi – tette le a lány a festıszerszámait. – Igyekszem
nem rágódni rajta.
Thorne egy görnyedt öregembert ábrázoló képre mutatott. A
ráncok barázdálta arc ragyogása belsı tartást hordozott, mely
Rembrandt egyik mővét juttatta eszébe.
– Maga egyszerően elbővöl – szólalt meg, ıszinte elismeréssel.
– Köszönöm. Nagybátyám egyik földmővesét ábrázolja.
– Az én portrémat befejezte már?
– Nem, még nem volt rá érkezésem.
A gyors válaszra Thorne a képekrıl Dianára pillantott. Látta, hogy
kissé zavarba hozta ıt a kérdésével. A lány levette a köpenyét, alatta
egy délutáni muszlinruhát viselt.
Amikor közelebb lépett hozzá, Thorne észrevett az arcán egy
karmazsinvörös festékcsíkot, de visszafogta magát és nem törölte le.
Nem akarta próbára tenni akaraterejét azzal, hogy megérinti ıt.
– Minek köszönhetem a megtiszteltetést, hogy meglátogatott,
Thorne? Pár óra múlva mindenképpen találkoztunk volna.
Aznap este egy vacsorán szándékoztak részt venni, utána pedig
kártyázás és tánc volt a program, mivel Lady Hennessy azt akarta,

hogy Amy és Cecily minél többet gyakorolják a tánclépéseket a
tiszteletükre hamarosan tartandó bál elıtt.
– Tájékoztatni akartam önt, hogy a ma esti programunk
megváltozott. A vacsorameghívás helyett az Almack’sba megyünk.
És úgy gondoltam, esetleg tudni akarja, hogyan halad a Reginald
Kneighly kiiktatására szıtt tervünk.
A lány szeme elkerekedett mindkét hírtıl. Ám a házvezetı épp
ekkor tért vissza egy inassal. Mindketten tálcát tartottak a kezükben,
rajta tea, teasütemény, vaj és jam.
Diana figyelmeztetı pillantást vetett Thorne-ra, és várt, míg a két
férfi leteszi a tálcákat a kandalló melletti asztalra. Április közepén
jártak, de a hatalmas mőteremben még főteni kellett. A vidáman
lobogó tőz elıtt két fotel és egy támlás kanapé állt, a lány most itt
kínálta hellyel Thorne-t.
Miután kettesben maradtak, elhelyezkedtek a két fotelban. Diana
csak most szólalt meg. A helyében a legtöbb nı az Almack’sról
kezdett volna izgatottan kérdezısködni, ı viszont rögtön a Kneighlyügyre terelte a szót.
– Kérem, mondja el mi történt – töltött teát a csészékbe. – Beszélt
Vénusszal? Meg tudott egyezni vele?
– Igen, ez a válaszom mindkét kérdésére. – Röviden beszámolt a
Vénusszal folytatott beszélgetésérıl, és arról, hogy a madám
megígérte, az egyik kurtizánjával elcsábíttatja Kneighlyt, hogy
elválassza ıt Amytıl.
– Úgy tőnik, mőködıképes a terv – jegyezte meg, miközben
bekapott egy teasüteményt.
– Honnan tudja?
– Onnan, hogy megbíztam valakit Kneighly követésével. Minden
lépésérıl tudok, amit a múlt héten tett. Már kezd egészen
belebolondulni a szépséges Kittybe ez alatt a rövid idı alatt, amióta a
lány szerét ejtette, hogy megismerkedjenek. Gyakorlatilag az utóbbi
két éjszakát Kitty lakosztályában töltötte, minden bizonnyal az
ágyában.

Diana csak bámult, majd idegesen felnevetett.
– Tévesen ítéltem meg. Maga több mint fondorlatos. Tényleg
ráállította az embereit Kneighlyre?
– Nemcsak ırá, Amyre is. Természetesen az ı védelme
érdekében.
– Persze – hervadt le Diana mosolya. – A múltkori óta volt még
titkos találkájuk?
– Nem. Kitty túlságosan is rátelepedett a fickóra.
– Ez nagyon jó. Igyekeztem mindig valamilyen elfoglaltságot
találni Amy részére. És megpróbáltam rajta tartani a szemem úgy,
hogy ne tőnjön fel neki. Úgy látszik, még nem vette észre az
udvarlója elpártolását, ha ezt egyáltalán annak nevezhetjük. De
szerintem csak azért nem, mert most túlságosan is izgul a társaságba
való bevezetése miatt, mivel a szezon hivatalosan e héten indult, és a
bálig, melyet Lady Hennessy a két lány kedvéért tart, már csak alig
két hét van hátra.
– Reménykedjünk, hogy Amy figyelmét továbbra is ezek a dolgok
kötik majd le, s közben a tervünket siker koronázza – felelte Thorne.
– Ha már a siker került szóba… történt valami elırelépés
Nathaniel halálának ügyében?
Thorne arcáról eltőnt a vidámság.
– Valamennyi igen – ferdítette el kissé az igazságot.
– Tehát megtudott valamit Venustól?
– Miért kérdezi?
– Azt mondta a múltkor, hogy úgy kell közel férkıznie Venushoz,
hogy ne keltse fel a gyanúját, és információkhoz jusson tıle a
Nathanielhez főzıdı viszonyáról.
– És?
– És, ha ez eddig még nem sikerült, van egy ötletem, amit
szeretnék megvitatni magával.
A Diana hangjából kicsendülı szokatlan bizonytalanság
megszólaltatta a vészcsengıt Thorne agyában.

– Miért van olyan érzésem, hogy nem fog tetszeni, amit mondani
készül?
– Talán, mert valóban nem fog tetszeni. Azon gondolkodtam,
hogyan segíthetném a vizsgálódását.
– Nem igénylem a segítségét – kezdte Thorne, de a lány felemelt
keze elhallgattatta.
– Lenne szíves végighallgatni? Én türelmesen meghallgattam,
amikor az eljegyzésünkre vonatkozó felháborító ajánlatát tette
nekem, nem igaz?
Thorne keresztbe fonta karjait maga elıtt.
– Rendben. Hallgatom.
– Fel akarom ajánlani, hogy lefestem a maga Madame Venusát.
A férfi szemöldöke magasba szökött, de sikerült visszafognia
magát, hogy ne utasítsa el kapásból a lány ötletét.
– Mi az ördögnek akarja lefesteni ıt?
– Mert ezáltal abszolút közel kerülhetnék hozzá anélkül, hogy
gyanút keltenék.
– Ha beállít Venushoz egy ilyen különös ajánlattal, azzal kelti fel
igazán a gyanakvását.
Diana megrázta a fejét.
– Nem hiszem. Számtalan indokot találhatok, amiért felkerestem.
Megköszönhetném neki, hogy segített elcsábítani Kneighlyt az
unokahúgomtól, például. Vagy azt is mondhatnám, új modellre van
szükségem egy portréhoz, hogy jó benyomást keltsek a Brit
Mővészeti Akadémián… Biztos vagyok benne, hogy ki tudunk
fundálni valamilyen ürügyet, amit Venus elfogadna. És ha csak egy
mákszemnyi hiúság lakozik benne, igen hízelgınek tartja majd az
ajánlatomat.
– De milyen célt szolgálna?
– Ha én lennék a portréfestıje, valószínőleg olyan dolgokat is
elmesélne, amiket senki másnak. Különös jelenség ez, Thorne. Az
emberek hajlamosak levetkızni a gátlásaikat, amikor modellt ülnek
egy mővésznek, és gyakran intim, bizalmas titkokat is kifecsegnek,

még többet, mint a gyóntatójuk elıtt. És még ha Venus nyelve
kevésbé eredne meg a szokásosnál, akkor is lehetıségem nyílna,
hogy olyan kérdéseket tegyek fel neki, melyek egyéb körülmények
között indiszkrétnek tőnnének.
Van ráció abban, amit mond, gondolta Thorne. Mi lenne ennél
jobb módszer arra, hogy belelessünk Venus titkaiba és többet
megtudjunk a múltjából? Ha rávesszük, hogy üljön modellt, a helyzet
már önmagában elısegíti a kötetlen beszélgetést. Diana talán Venus
vezetéknevét is kideríthetné, meg azt, hol nevelkedett, mielıtt egyszer
csak feltőnt Madame Fouchet. klubjában…
Ám mégsem akarta bevonni Dianát. Veszélybe sodródhatna, ha
Venus valóban összejátszott a francia kémekkel.
– Szó sem lehet róla – ragadta meg Thorne az elsı ürügyet, ami
eszébe jutott. – Kínosan ügyeltünk arra, hogy magát az illedelmesség
mintaképeként mutassuk be a társaságnak. Ha egy rosszhírő
madámról festene portrét, lerombolná eddigi erıfeszítéseinket és
tovább ronthatna a renoméján.
– A renomém már amúgy sem liliomfehér, ez igaz, de most az
egyszer ez még elınyömre is szolgálhat. Gondoljon bele, Thorne.
Sokkal nagyobb az esélyem, hogy Venus elfogadja az ajánlatomat,
pusztán azért, mert volt egy botrány a múltamban. És bejárhatnék a
klubjába, ellentétben a legtöbb más hölggyel.
– Nem fog semmiféle bőnbarlangba járni – jelentette ki
határozottan Thorne. – Különösen Venuséba nem.
Diana összeszőkült szemmel nézett rá parancsoló hangsúlya miatt.
– Akkor titokban is megejthetjük a dolgot, az én mőtermemben.
Senki az égvilágon nem fog tudni róla, hogy Venus a modellem.
Thorne, kérem! Segíthetnék magának, biztos vagyok benne.
– Hozzászoktam, hogy egyedül dolgozzam – próbálkozott újra a
férfi.
– Kétlem. Hiszen éppen most mondta, hogy kémei vannak, akik
az információkat szolgáltatják önnek. És biztos, hogy a

külügyminisztériumi munkái során is jó néhány embert igénybe kell
vennie.
Thorne hallgatott, s ez csak fokozta Diana idegességét.
– Nem látom be, miért nem engedi, hogy segítsek magának.
– Túl veszélyes lehet önre nézve – felelte ıszintén Thorne.
– A kémeivel minket is figyeltethet, hogy nem kerülök-e
veszélybe.
A lány megint rátapintott a lényegre. Thorne biztonságban akarja
tudni ıt. De túlságosan is védelmezni akarja. Annyira, hogy ez a
rögeszméje már akadályozza a saját vizsgálódásait. Ha nem Dianáról
lenne szó, engedné, hogy segítsen; sıt, egyenesen örülne, hogy segít.
Diana viszont kellıen okos, hogy méltó ellenfele legyen az éles esző
Venusnak.
Emellett elég bátor és vakmerı, hogy vállalja a veszélyt az
unokatestvére kedvéért. Ezt a tulajdonságát Thorne is nagyra
értékelte. Ám soha nem mondana el neki.
– Úgy kezel, mint egy törékeny, hasznavehetetlen nıt – tiltakozott
a lány, amikor nem kapott választ.
Thorne önkéntelenül elmosolyodott, tudta, a lánynak igaza van, de
ügyet sem vetett a panaszkodására.
– Nem. Úgy kezelem, mint egy kotnyeles, minden lében kanál nıt,
mivel az is.
A lány ellenségesen méregette, de nem hagyta magát
elhallgattatni.
– Thorne, én is tenni akarok valamit, hogy igazságot
szolgáltassunk Nathanielnek. – Letette a teáscsészéjét és felállt a
fotelbıl.– Ha visszautasít, a saját kezembe kell vennem a dolgok
intézését.
– Ezt hogy érti? – állt fel Thorne is.
– A maga engedélye nélkül is megkörnyékezem Venust.
– Nem ajánlanám.
Diana el akart fordulni tıle, ám Thorne megragadta a karját, hogy
megállítsa.

A lány megmerevedett, felvetette az állát és dacosan bámult rá. Ez
a rövid pillanat máris forró szikrákat gyújtott közöttük. A forróság és
a lány kihívó tekintete már túl sok volt ahhoz, hogy ellenálljon.
Tudta, meg fogja csókolni Dianát, képtelen leállítani magát.
Elkapta a pillanatot is, amikor Diana felismerte a szándékát, mivel
a lány szemei ösztönösen tágra nyíltak.
Ahogyan közelebb lépett hozzá, a levegı szexuális feszültséggel
telt meg körülöttük.
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Diana megriadt, amikor Thorne tenyere a tarkójára simult.
– Thorne… – nyögte izgatottan.
– Csitt, édesem.
A lány csak nézte, képtelen volt megmozdulni. Egyértelmő, a férfi
el akarja vonni a figyelmét a céljától, a vágy mégis elhomályosította
Thorne tekintetét. Ugyanaz a vágy, ami hirtelen ıt is magával
ragadta. Nem volt ereje elhúzódni, bár tudta, milyen veszélyes, ha
hagyja magát megcsókolni.
Thorne lehajtotta a fejét, érzéki szája egyre közelebb került a
lányéhoz, aztán már túl késı volt. Birtokba vette Diana ajkát, elvágva
minden további tiltakozást. Olyan erıvel söpört végig a lányon a
szenvedély, hogy a térdei elgyengültek.
Tiltakozni akart, de a férfi keze megragadta a kontyát, ujjai
birtoklóan belefonódtak a hajába és mozdulatlanná tették ıt.
Amikor Diana felnyögött a férfi szájának perzselı nyomására, a
csókja kissé lágyabbá, ám még csábítóbbá vált.
Thorne megérezte a reagálását; mély hang tört elı a torkából.
– Istenem, mennyire kívánom.
A hangjából sütı mohóságtól a lány lábai még jobban
elgyengültek. És amikor Thorne szorosabban fonta köré a karjait és
egészen magához húzta, Diana azon kapta magát, hogy a férfi
vállába kapaszkodik, és mindjárt elolvad.

Egy hosszú pillanatig Thorne ajka csupán ízlelgette a lányét.
Aztán hirtelen lehajolt és a karjába kapta Dianát. Továbbra is
csókolta, könyörtelenül, határozottan, miközben megfordult és leült
vele a támlás kerevetre; az ölében dajkálta, karjával megtámasztva a
hátát.
Diana józan eszének utolsó maradékával két tenyerét Thorne
mellkasához nyomta.
– Thorne, hagyja abba! Csak el akarja terelni a figyelmemet.
– Nem egészen – lihegte rekedten a férfi, mialatt ajka még mindig
lázasan kóstolgatta a lányét. – Már napok óta készültem erre… hogy
megırjítsem, ahogyan maga engem.
Keze tévedhetetlenül megtalálta a ruha alatt a lány combhajlatát.
Muszlinszoknyáján keresztül ujjait a szeméremdombhoz nyomta,
ingerelve a lány legérzékenyebb pontját, Diana felszisszent a
hihetetlen érzéstıl.
Válaszul Thorne gyengéden felemelte a fejét és rámosolygott. –
Szót fogadott nekem és tanulmányozta, hogyan játsszon a saját
testével?
– N-nem… – nyöszörögte Diana erıtlenül.
– Akkor most megragadom az alkalmat, és megmutatom, hogyan
kell. – Megfogta a lány szoknyájának szélét.
Diana ijedten elkapta a karját, hogy megállítsa.
– Nem teheti.
– Miért nem?
– Mert… az botrányos lenne.
– Ahogy ön is mondta, a renoméja miatt többet megengedhet
magának, mint egy tipikus, férjezetten nı. És senki nem fogja
megtudni. Meghalljuk, ha bármelyik szolgája közeledik, és a kerevet
is eltakar minket.
Igaz, ébredt rá Diana. A kerevet háta nézett az ajtó felé, így nem
fedezhetik fel ıket, ha bármelyik szolgáló esetleg hívás nélkül lépne
be – aminek nem nagy volt a valószínősége, tekintve, hogy tudták,
nem szabad zavarni úrnıjüket munka közben.

– Tudom, hogy kíváncsi rá – mormolta Thorne, miközben a lány
ellenkezni próbált. – így hát átveszem a döntés lehetıségét magától.
Fel akarom ajzani, édesem, hogy megmutassam, milyen a gyönyör.
Semmit sem kell tennie, csak maradjon nyugton. És most lazuljon el.
A lány azonban képtelen volt rá. Testének minden idegszála
bizsergett és kiélesedett, mint a borotva. Érezte, hogy felemelik a
szoknyáját, érezte a kandalló tüzének melegét meztelen bırén. Ám
valójában a férfi ujjai, melyek egyre feljebb araszoltak combja belsı
részén, váltottak ki belıle heves borzongást.
– Csodálatos – mondta Thorne. Férfias, érzéki hangja szinte
cirógatta a lányt. – Már hetek óta errıl ábrándoztam.
Amikor ujjaival a Diana combjai közötti göndör fürtös fészekben
barangolt, a lány megmerevedett, ujjait a férfi karjára kulcsolta.
– Hunyja be a szemét – utasította Thorne, és újra ráhajolt, hogy
megcsókolja. A lány ellenkezni akart, de Thorne szája hosszú, kábító
csókokkal becézgette ajkait, s ettıl elködösültek az érzékei.
Gyengéden széttárta a lány combjait és tenyerébe vette nıiségét.
Diana idegei pattanásig feszültek. Thorne az egyik ujjhegyével a
göndör fürtöket cirógatta, miközben kezét a síkos nyíláshoz nyomta.
Diana élesen beszívta a levegıt, de mozdulatlan maradt, mialatt a
férfi játszadozott puha ölével.
Most már csak a becézgetı kezekre tudott koncentrálni, ahogyan
bejárták forró szeméremajkait, melyek mostanra duzzadttá és a
nedvességtıl síkossá váltak. Teste elviselhetetlenül megfeszült,
amint a férfi simogatta, és amikor széttárta nıisége szirmait, Diana
megdermedt, levegıt sem mert venni. Érezte, hogy a férfi a teste
titkos bejáratát keresi. Aztán Thorne vakmerıén becsúsztatta az
egyik ujját, amitıl a lánynak elállt a lélegzete.
Thorne kivárt, hagyta, hogy Diana hozzászokjon a váratlan
rohamhoz. A forróság futótőzként terjedt szét a testében,
beleremegett. Majd a kutakodó ujj visszahúzódott, csak hogy ismét
belécsússzon, és még mélyebbre nyomakodjon.
Diana ívbe feszült és halkan felnyögött.

– Lazítsa el magát – dünnyögte a férfi lágy, rekedt hangon.
Lazítsak? Hogyan tudnék ellazulni, amikor az elsı érintése ekkora
vihart váltott ki belılem? Szédült és végtelenül erkölcstelennek
érezte magát.
– Rendkívül élénken reagál – lehelte elégedetten Thorne. –
Tudtam, hogy így lesz.
Most már két ujját csúsztatta be a selymes nyílásba, hogy tovább
tágítsa.
– Nagyon feszes a teste, de kellıen benedvesedett, hogy többet is
befogadjon.
Hüvelykujjával rátalált nıisége kis bimbójára és elıre-hátra
görgette, kényelmes mozdulatokkal, amíg az ujjai teljesen behatoltak
a nı kelyhébe.
Diana nagy levegıt vett, combjai önkéntelenül szétnyíltak. Thorne
– úgy látszott – örül a reagálásának, mert elégedetten dünnyögött.
– A mellbimbói megkeményedtek és érzékenyek, igaz? – suttogta
az ajkaira.
Igen, gondolta a lány kábultan; mellbimbói lüktettek. Ám az
altestében érzett fájdalom mostanra már kifejezett kéjérzetbe ment át.
Thorne tüzet lobbantott fel benne.
– Még élvezetesebb lenne, ha szopogatnám a mellbimbóit –
jegyezte meg Thorne. – Lehúznám az ingvállát és fokoznám a
gyönyörét, de most egyelıre csak a kezemmel akarom felizgatni.
Annyira magabiztosan beszélt, hogy Diana meglepıdött, amikor
egyszerre csak leállt. Elhúzódott, majd kigombolta a nadrágját, és
erekciója azonnal kibukkant.
Most megragadta a lány kezét és az ujjait hosszú, merev
férfiasságához vezette.
– Most magán a sor. Érintsen meg.
Diana az érintés pillanatában zihálva szívta be a levegıt.
Perzselıen forró és gránitkemény volt, amit a kezében fogott, de a
bıre bársonypuhaságú, a herezacskói pedig kemény ringlókra
emlékeztették, melyek szinte szét akartak robbanni.

Eközben Thorne ismét becsúsztatta két ujját a nı testébe.
– Most pedig képzelje el, hogy a vesszım van a testében, ott, ahol
a két ujjam.
Hirtelen mélyen bedugta a nyelvét a lány szájába, és utánozta az
ujjával végzett döféseket.
Diana maga elé képzelte ahogyan Thorne még szélesebbre tárja
szét a combjait… hatalmas, lüktetı fallosza lassan belecsúszik a
testébe. Ujjainak minden egyes kényelmes lökése teljes összhangban
volt nyelvének mozgásával, s a lány vörösödni és pihegni kezdett.
Teste tehetetlenül ívbe hajlott a férfi keze felé, csípıje mozogni
kezdett, könyörgött valamiért, amit még maga sem ismert. Thorne
azonban szilárdan tartotta, ujjai egyre sürgetıbben mozogtak,
hüvelykujja könyörtelenül cirógatta Diana csiklóját.
A lány testébıl mintha lángok törtek volna elı. Kétségbeesetten
keresgélt valami biztos támasz után, felnyúlt és ujjait Thorne
homokszín hajába fúrta. Teste megremegett a vágytól.
Megrémítette, milyen tüzet lobbantott fel benne Thorne. Csípıje
már vonaglott, nekinyomódott a varázslatos kéznek, enyhülést
keresve a rettenetes, ırjítı feszültségre, a vibráló, égetı forróságra.
– Olyan melegem van… – nyöszörögte.
– Ne küzdjön ellene – mormolta Thorne rekedten, a lány remegı
szájára. – Engedje el magát.
Diana ujjai a férfi hajába fúródtak, ahogy Thorne feljebb emelte
ıt. Halk sikolyok hagyták el a torkát, ahogy a vad szenvedély úrrá
lett a testén. Megrázkódott, borzongott, a kéj forró hullámai söpörtek
át rajta újra és újra, egyre intenzívebben. Az érzelmek tőzviharát élte
át, olyan hevességgel, hogy már elviselhetetlennek érezte. Thorne
újra csókolni kezdte, hogy szájával némítsa el a lány rekedt, kéjes
sikolyait.
Vörös köd borította el Dianát, s csak lassan nyerte vissza érzékeit.
Thorne leheletkönnyő csókokkal hintette tele az arcát, a homlokát, az
ajkát. A remegés lassan csitult, izzó forróságot hagyva elernyedt
testében.

Úgy érezte, mintha minden porcikája összetört volna. Soha nem
hitte volna, hogy létezik ilyen szenvedély; amikor a világon minden
más lényegtelenné válik, és csakis Thorne csodálatos érintése számít.
Kábultan nyitotta ki a szemét, s Thorne tekintetét és gyengéd,
elégedett mosolyát látta.
Megnyalta kiszáradt ajkát.
– Eddig nem tudtam…
– Mit, édesem?
– Hogy milyen érzés lenne. Olyan volt, mint egy robbanás.
Mintha tőzijáték robbant volna szét a testemben.
– Igen találó a megfogalmazás. Ám a szeretkezés meg ennél is
forróbb tud lenni.
A lány szája lefelé görbült.
– Azt hiszem, nem tudnék ennél forróbbat elviselni.
– 0, dehogynem. Higgyen nekem.
Thorne elıhúzott egy zsebkendıt kabátja zsebébıl és gyengéden
megdörzsölte a lány arcát, hogy letörölje róla a festéknyomot. –
Ennél is jobb lehet… mindkettınk számára …, ha a hímvesszımet
fogadja mélyen a testébe.
Thorne felnyögött, behunyta a szemét és homlokát a lányénak
nyomta, mintha igyekezne visszanyerni az önuralmát.
– Semmire sem vágyom jobban, mint hogy beletemetkezzem az
édes combjai közé, azonban megfogadtam, hogy úriember maradok.
És hogy ügyelek rá, ne essen csorba a szüzességén. Legközelebb a
számmal fogom kényeztetni. Egyelıre hadd mutassam meg, hogyan
juttathatja el saját magát a csúcsra.
A lány kezéért nyúlt, ujjait nıiségéhez vezette, hogy érintse meg
magát.
Diana ekkor ébredt tudatára, milyen erkölcstelenséget követett el,
s ez észre térítette.
– Nem… már így is túl messzire mentünk.

Erıtlenül megigazította a szoknyáját, majd lábát a padlóra téve
feltápászkodott Thorne ölébıl. Remegı lábakkal tett néhány lépést,
hogy biztonságosabb távolságban legyen a férfitól.
– Nem engedem, hogy ilyen módon terelje el a figyelmemet –
nézett végül vissza Thorne-ra.
A férfi forró pillantása az arcát fürkészte, mintha szavai
ıszinteségét akarná megítélni.
Diana azonban teljesen ıszintén beszélt. Összevont szemöldökkel,
bizalmatlanul szemlélte Thorne-t.
– Érzéki csábításával a figyelmemet próbálta meg elvonni,
nemde?
– Nem egészen így van. Képtelen voltam visszafogni magam.
Átkozottul fájdalmas hatást gyakorol rám, szép boszorka.
– Hogy érti, hogy fájdalmas?
– Mióta magával találkoztam, állandó erekcióm van. Egy férfi
számára pokoli kínokkal jár, ha felizgul és nem elégül ki.
A lány tekintete Thorne ágyékára siklott. Nadrágja slicce még
mindig nyitva volt, vastag, duzzadt, hosszú erekciója csaknem a hasa
közepéig ért. A lány megbabonázva bámulta.
– Igen, csak nézze meg, mit tett velem.
Diana szeme hitetlenkedve összeszőkült.
– Biztos, hogy nem akartam így felizgatni magát. Sajnálom.
Thorne felnevetett, de ugyanakkor összerándult az arca a
fájdalomtól.
– Errıl nem tehet, édesem. Maga gyönyörő, izgató, és hihetetlenül
érzéki hatást gyakorol egy olyan férfira, mint én.
– Nem akarom, hogy továbbra is fájjon. Esetleg… tehetek
valamit?
A férfi megrázta a fejét.
– Ha túlságosan felerısödik a fájdalom, magam is tudok segíteni
rajta. Az utóbbi hetekben is megoldottam a dolgot. Önkielégítést
végeztem, hogy legyőrjem a kísértést, hogy felkapjam és
megerıszakoljam magát.

– Akkor nem akarja, hogy én… kényeztessem?
Thorne fájdalmas, de határozottan érzéki mosollyal válaszolt,
miközben begombolta a sliccét.
– Ehhez még nem elég tapasztalt. Ha tudná, milyen képek futnak
át az agyamon, sokkot kapna. Azt viszont boldogan megmutatom,
hogyan szerezzen örömet magának.
– Inkább ne – felélte Diana, és megpróbálta visszavenni
beszélgetésük irányítását.
– Ha meggondolta magát, szóljon. Most, hogy átélte az orgazmus
eksztázisát, még többet akar majd. Édes sóvárgás tölti majd el…
– Thorne, hagyja ezt abba! Ne térjünk el az eredeti témától. Le
akarom festeni Madame Venust.
A férfi arcáról eltőnt a derő. Hosszasan méregette a lányt.
– Szóval nem adja fel.
– Nem. És tudom, hogy nem is ezt várja el tılem. Nagyon jól
tudja, hogy igazam van. Segíthetek magának.
– Talán. De egyáltalán nincs ínyemre. Nem akarom, hogy Venus
közelébe kerüljön.
– Óvatos leszek. Utasíthat, hogy mit mondjak Venusnak, hogyan
puhatoljam ki a titkait.
Thorne idegesen végigsimított a haján, de hallgatott.
– Kérem – próbálkozott Diana. – Bele kell egyeznie, hogy
lefessem Venust. Ígérem, beválik az ötletem.
Thorne összeszorított foggal méregette a lányt.
– Egyáltalán nem osztom a bizakodását. De inkább hagyom, hogy
az irányításom alatt ügyködjön, mint hogy megkockáztassam, hogy a
saját feje után megy – vigye el az ördög!
– Reméltem, hogy jobb belátásra tér.
A lány megkönnyebbült mosolya láttán Thorne arca elkomorult.
– Ez halálosan komoly, Diana. Nathanielt meggyilkolták,
valószínőleg Venus keze is benne volt. Ha kritikus helyzetbe kerül
vele, nem biztos, hogy meg tudom menteni. Minden találékonyságára
szüksége lesz, és állandóan résen kell lennie.

– Tudomásul veszem – szólt komolyan a lány.
– És fárasztó próbáknak fogom alávetni, minden számba jöhetı
helyzetre igyekszem felkészítem, mielıtt Venus közelébe engedném.
– Mindent pontosan úgy teszek majd, ahogyan mondja.
Thorne vonakodva bólintott.
– Akkor rendben. Lefestheti Venust. De én akarom eldönteni,
hogyan a legcélszerőbb megkörnyékeznie. Sokféle módja van, hogy
együttmőködésre bírja ıt – ahogyan ön fogalmazott. Hadd
gondolkodjam rajta, és majd megbeszéljük, amikor ma este
Almack’sba kísérem magukat. Közben viszont ne merészeljen
semmit tenni a saját elképzelései szerint.
– Nem teszek. És… nem fogja megbánni, Thorne.
– Istenemre, nagyon remélem, hogy nem.
Ezzel felállt. Amint eligazította nadrágja elejét, gúnyos mosoly
jelent meg a szája szegletében. Diana még egy lépést hátrált, attól
félt, Thorne esetleg búcsúzóul meg akarja csókolni – vagy ennél is
többet akar. De meglepetésére a férfi sarkon fordult és további
megjegyzés nélkül elhagyta a mőtermet, az ajtót határozottan
becsukva maga mögött.
A lány tudta, Thorne most neheztel rá. Nem csak ellene szegült,
hanem még fizikai fájdalmakat is okozott neki, ha erre utal, hogy
még mindig kidudorodott a nadrágja. Tőnıdött, Thorne igazat
mondott-e. Valóban önkielégítést végez, hogy uralkodni tudjon
sürgetı vágyán és ne csábítsa el ıt?
Meghökkentette, hogy a rengeteg szép nı között, akiket bármikor
megszerezhetne, ıt kísértınek tartja. De ı is így érzett iránta.
Ezért nem fejezte be a portréját. Hazudott Thorne-nak a valódi
okot illetıen. Nem mert akkora figyelemmel koncentrálni Thorne
gyönyörő testére. Már így is túlságosan lekötötte a gondolatait
nappal és éjszaka.
És most ismét felkavarta. Megmutatta a szenvedély
ellenállhatatlan varázsát, és úgy hagyta itt, hogy most még többre
vágyik.

Diana átbotorkált a mőtermen a nagy állótükörhöz, melyet a
kliensei kedvéért tartott. Lábai még mindig gyengék voltak az
eksztázistól, amiben Thorne részesítette. Egyértelmően érezte a
nıiségében lüktetı melegséget, és azt, hogy mellbimbóit dörzsöli az
ingváll szövete. Thorne azt mondta, a szájába akarja venni a
mellbimbóit, hogy fokozza az élvezetét…
Ahogy erre gondolt, arca lángvörös lett, részben a szégyentıl,
részben az izgalomtól. Azonban nem csupán a férfi vakmerı
kijelentéseit idézte fel magában. Felrémlett, milyen volt a merev
fallosz tapintása, hogyan izgatta ıt mesteri módon Thorne fürge
ujjaival, hogy bevezesse a szexuális gyönyör rejtelmeibe.
Diana halkan elmorzsolt egy szitkot. Hogyan engedhettem
mindezt, amikor annyira eltökéltem, hogy ellenállok neki? Hogyan
vágyhattam ilyen hevesen arra, hogy újra megtapasztaljam ezt a
hihetetlen tüzet?
Botrányosan erkölcstelennek érezte magát. Felemelte a szoknyáit,
hogy kilátszott alóluk meztelen ágyéka, és tanulmányozni kezdte a
combjai közti göndör fürtöket. Eddig nem merte megfogadni Thorne
tanácsát, hogy saját magát kényeztesse, most azonban…
Nézte magát a tükörben, közben próbaképpen tenyerébe fogta
szemérmét, és nıisége bimbóját keresgélte. Innen csak egy apró
lépés volt, hogy elképzelje, Thorne mögötte áll, karját csípıje köré
fonja, ujjaival kényezteti síkos szirmait, amíg be nem következik a
robbanás.
Perzselı hıség futott végig felfelé a testén, szinte égette.
Gyorsan elengedte a szoknyáját és egy újabb szitokszó hagyta el a
száját. Elfordult a tükörtıl. Bárcsak Thorne soha ne mutatta volna
meg a szenvedély fizikai megnyilvánulását, hiszen most még
nehezebben tudok majd ellenállni neki, állapította meg magában.

Mivel gondolatait fıként az kötötte le, hogyan fesse le Venust és
hogyan csalják tırbe Reginaid Kneighlyt – még mielıtt Thorne

sokkoló manipulációi elterelték volna mindezekrıl a figyelmét –
Diana nem is kérdezte meg, hogy botrányos múltjával hogyan
engedhetik be ıt Almack’s elit dísztermébe.
Gondosan eltávolította arcáról és kezérıl a festék maradványait,
majd hazasietett a Berkeley Square-re, hogy megfürödjön és felvegye
pazar, elefántcsont színő selyemruháját. A résztvevıktıl kifejezetten
megkövetelték a helyszínhez illı öltözéket.
Amy és Cecily magukon kívül voltak a boldogságtól, hogy
bebocsátást nyernek az Almack’s termeibe, és Diana is izgatottan
várta az eseményt, bár még mindig alig tudta elhinni, hogy ıt is
meghívták. Az Almack’sba való bebocsáttatás a társasági siker lehetı
legjelentısebb fokmérıje volt, még a királynınek való
bemutatkozásnál is többre becsülték. Thorne-nak csodát kellett
véghezvinnie, hogy Diana számára is szerezzen egy belépıt az egyik
patrónus hölgytıl a hét közül, akik a társaság meghatározó
személyiségeiként eldöntötték, ki kaphatja meg az áhított jegyeket.
Amikor Thorne megjelent a nagynénje és a három fiatal hölgy
kísérıjeként, Diana kihasználta az alkalmat – mialatt a két lány élénk
beszélgetést folytatott és nem figyelt rá –, és megkérdezte.
– Hogyan tudta elintézni, hogy engem is meghívjanak?
– Lady Jersey igen kedvel engem – volt a kényszeredett válasz.
Ami azt jelentette, Diana sejtése szerint, hogy a férfi bevetette
sokat magasztalt csáberejét, hogy elbájolja a londoni társaság
legjelentısebb egyéniségét, Sally Jersey-t.
– Mellesleg – tette hozzá nyájasan Thorne – a hölgynek könnyen
meglágyul a szíve, ha szökött szerelmesekrıl van szó, mivel ı maga
is Gretna Greenben házasodott össze Jersey-vel.
Ez már indokolja Lady Jersey jóindulatát, vonta le a
következtetést Diana. Ám egy óra múlva, amint felfelé lépdeltek az
Almack’s bálterme felé vezetı lépcsısoron, hirtelen rátört a pánik,
hogy egy ilyen dölyfös, fennhéjázó társasággal kell majd
szembesülnie. Milyen rémes lenne, ha ennek a díszteremnek a
törzsvendégei abszolút mellıznék ıt!

Rendkívül hálás volt, amikor Thorne keze a hátához simult, az
érintése megnyugtatta, amint átvezette ıt a szent kapukon.
– Fel a fejjel, drágám – parancsolt rá halkan. – Már levezekelte a
bőnét, és higgye el, az itt jelenlévı hölgyek bármelyikével felveheti a
versenyt.
Diana hálásan mosolygott Thorne-ra. Talán végre bocsánatot nyer
ifjúkori vétke, vagy legalább eltőnik a múlt homályában. Ha
mégsem, akkor is magabiztosan fog viselkedni; most már nincs
semmi szégyellnivalója. Felvetette az állát és hagyta, hogy Thorne
bekísérje a hatalmas bálterembe kis társaságuk többi tagjával együtt.
Épp jókor vértezte fel magát eddig szokatlan bátorsággal, mivel
amint beléptek, minden szem rájuk szegezıdött. A terem hirtelen
zsongani kezdett az elfojtott suttogásoktól. Diana azonban
hamarosan rájött, hogy Thorne jelenléte nagyobb szenzációnak
számít, mint az övé.
Lady Hennessy meg is jegyezte:
– Na, mit mondtam, drága fiam? Ugye mekkora érdeklıdést
váltott ki a megjelenésed? Az unokaöcsém – szólt vidáman a bárónı
Dianához – eddig csak egyszer járt Almack’sben, és akkor is csupán
az én kedvemért. Az eljegyzésetek elıtt, ha tehette, igyekezett
kerülni a tiszteletre méltó társaságot.
– De mennyire, hogy kerültem Almack’st – ismerte el Thorne,
tettetett borzongással. – Nyilván azért, mert ez a hely London
férjpiacának számít. Most azonban, hogy Dianát eljegyeztem, már
nem kell tartanom a házasságszerzık mesterkedéseitıl.
Miközben beszélt, ragyogó tekintettel nézte Dianát, hogy minden
bámészkodó lássa, mennyire rajong érte. A világ elıtt azt mutatja,
hogy rabul ejtettem a szívét, és a látszateljegyzésünk valódi, jegyezte
meg magában a lány. Ennek ellenére a gyomra megremegett, amikor
tekintete a mogyoróbarna szempárral találkozott, és azonnal eszébe
jutott, milyen szégyenteljes dolgokat tett vele a férfi alig pár órája.

Ekkor egy élénk, elegánsan öltözött nı libbent oda hozzájuk.
Diana – az újságokban megjelent fényképek alapján – felismerte
Lady Jersey-t.
A patrónusnı Lady Hennessyhez hajolt, és az arcát nem érintve a
levegıbe cuppantott, mintha megcsókolná. Dianát kissé hővösen,
Cecilyt és Amyt kegyes leereszkedéssel köszöntötte, majd
megdorgálta Thorne-t, amiért évek óta nem tisztelte meg
báltermüket.
– Azt hittem, soha többé nem sikerül idecsábítanunk újra a rossz
hírő Thorne vikomtot.
A férfi meghajolt és kezet csókolt Lady Jersey-nek.
– Hogyan is állhattam volna ellen egy ilyen elbájoló hölgytıl
kapott meghívásnak?
A nı kacéran felnevetett és legyezıjével megütögette Thorne
ujjait.
– Kérem, ne feledje, elvárom, hogy teljesítse az ígéretét.
– Természetesen. Rögtön az után, hogy szépséges Dianám
megtisztel az elsı tánccal.
Amikor Lady Jersey távozott, Diana Thorne-ra nézett.
– Milyen ígéretrıl van szó?
– Beleegyeztem, hogy táncra kérem a „petrezselymet áruló”
hölgyeket.
– Cserébe azért, hogy részemre is kapott meghívót.
– Milyen nagylelkő – szólt könnyedén Diana.
– Valóban – ismerte el Thorne utálatosan önelégült mosollyal.
Igen, valóban nagylelkőség a részérıl, gondolta a lány. Thorne
kifejezetten az én kedvemért van most itt, mert tudja, milyen fontos
ez az este a számomra. Az itteni jelenlétemnek köszönhetıen
valószínőleg bármelyik elıkelı társaság elfogad majd. A következı
negyedóra során azonban Diana kezdte megérteni, miért hozta
Thorne ezt az áldozatot. Már az elsı pillanattól kezdve óriási
figyelem övezte, rengetegen jöttek oda, hogy üdvözöljék és
hízelegjenek neki. Mégis sikerült a kellı mederben tartania túlzott

érdeklıdésüket, még akkor is, amikor azt kérték, hadd mutassák be
neki a lányaikat. A piruló és zavartan mosolygó fiatal hölgyeket
szemmel láthatóan elszédítette Thorne férfias, kifogástalan
eleganciája, ám egyetlen szemrebbenése sem árulta el, hogy a
legszívesebben máshol lenne. Sıt, mindenkit egyformán kitüntetett
ellenállhatatlan sármjával.
Egészen addig, míg egy magas, sötét hajú úriember lépett oda
hozzá.
– Mutass be ennek a bájos teremtésnek, Thorne – mondta
dölyfösen, és Diana arcát fürkészte.
Thorne egyértelmő vonakodással mutatta be a lányt barátjának,
Boothe bárójának.
Lord Boothe Diana keze fölé hajolt, és alig leplezte kéjsóvár
mosolyát, amint mohón belebámult a lány ruhájának dekoltázsába.
Aztán pedig úgy beszélgetett Thorne-nal, mintha Diana ott sem
lett volna.
– Nem rossz, öreg cimbora. Sokkhatásként ért az eljegyzésed híre,
de most már látom, mi vett rá erre a lépésre. Tudhattam volna, hogy
egy szépséget választasz. – Végül a tekintetét Dianára emelte, de
olyan önelégült mosoly játszadozott az ajkán, hogy a lány szinte
beleborzongott. – Kérem, tiszteljen meg azzal, hogy táncol velem,
Miss Sheridan.
Thorne hővös mosollyal elızte meg a lány válaszát.
– Attól tartok, Miss Sheridan táncrendje már betelt.
Boothe összevonta a szemöldökét.
– Értem, mi a probléma. Veszettül féltékeny vagy.
– Bámulatosan vág az eszed – felelte Thorne. – De biztosan,
megérted, miért nem akarok osztozni a jövendıbelimen.
A báró kajánul kuncogott.
– Attól félsz, hogy elrabolom tıled. – Megrázta a fejét. –
Eszemben sincs, hogy elorozzam. Ahhoz túl pontosan tudsz célozni.
Boothe ismét meghajolt Diana felé.
– Szolgálatára, Miss Sheridan – szólt vontatottan, majd elsietett.

Diana ıszintén örült, hogy a férfi távozott, de kíváncsi volt Thorne
magyarázatára. – Miért állította, hogy betelt a táncrendem, amikor
tudja, hogy nem?
– Mert Boothe egy hírhedt élvhajhász, és nem tesz jót az ön
renoméjának, ha látják, hogy vele táncol.
Diana szeme kerekre nyílt és nevetve nézett fel Thorne-ra.
A sokatmondó pillantásra a férfi is felnevetett.
– Felfogtam a helyzet iróniáját. Pont én akarom megítélni, mi a
helyes. De bizonyára megbocsátja, drágám, ha nem akarom, hogy
Boothe megérintse. Most pedig jöjjön, táncoljon egyet velem, mielıtt
fel kell áldoznom magam Sally Jersey parancsainak oltárán.
Mialatt Thorne a táncparkettre vezette, Diana az este folyamán
elıször érezte, hogy enyhül benne a feszültség. Thorne valószínőleg
azért színlelt féltékenységet, hogy hihetıbb legyen, szerelembıl
jegyeztük el egymást. Mégis rendkívül jó érzés a védelme alatt állni,
ha a társaság vezetı alakjaival kerülök szembe, nyugtázta magában.
Mikor véget ért a menüett és Thorne visszakísérte Dianát a
nagynénje mellé, a lány már elég erısnek érezte magát, hogy egyedül
vészelje át az este hátralévı részét. Thorne még mellette maradt
volna, de a lány megnyugtatta.
– Nem kell engem strázsálnia, egyedül is boldogulok.
– Bizony – tette hozzá nevetve Lady Hennessy. – Menj és
teljesítsd a kötelességed, Thorne, táncoltasd meg a hölgyeket. Majd
én ügyelek rá, hogy Dianának megfelelı partnerei legyenek,
csakúgy, mint Cecilynek és Amynek.
Thorne grimaszt vágott és sarkon fordult, hogy eleget tegyen
ígéretének.
Az este hátralévı része jótékony ködben telt Diana számára.
Mindig volt tiszteletre méltó táncpartnere, sıt a bárónı barátnıi és
más, hozzá korban közelebb lévı hölgyek is üdvözölték,
mindegyikük meglepetését és elismerését fejezte ki, amiért Diana
elrabolta a sármos Lord Thorne szívét.

Ám még jobban élvezte, ha Thorne-t nézte. A férfi feltőnıen nagy
élvezettel forgatta a fiatal lánykákat, Diana szerint azért, hogy mások
is kedvet kapjanak a velük való táncoláshoz. Ha ez volt a célja,
sikerrel járt.
Mindegyik fiatal hölgynél ugyanazt a taktikát alkalmazta:
bevetette legelbájolóbb mosolyát, teljes figyelmét táncpartnerének
szentelte, egészen hozzáhajolt, hogy hallja, mit szól a lány, úgy tőnt,
csügg minden szaván és élvezi, amit mond. Az eredmény is mindig
ugyanaz volt: a tánc végére a félıs lányka boldogan csacsogott vele,
piruló arca olyan átszellemültté vált, hogy szinte szépnek látszott. Így
aztán, amikor Thorne a helyére kísérte, több úriember is azonnal
megkörnyékezte a lányt, hogy táncra kérje. Diana a fejét csóválta.
Milyen gyarló a társaság! Ha egy Thorne-féle nemesember a
figyelmével tüntet ki valakit, ennek egyenes következménye, hogy az
illetı hölgyre azonnal felfigyelnek és befogadják – Thorne pontosan
ezt tette vele is. Mégis meghatotta ıt a férfi kedvessége, s a szíve
megtelt gyengédséggel.
– Lehet, hogy az unokaöcsém egy komisz szoknyavadász –
mormolta mellette Lady Hennessy –, de idınként engem is meg tud
lepni. Azt hiszem, ezzel együtt nagyszerő férj válhat belıle.
Diana most döbbent rá, hogy Thorne nagynénje ıt figyelte, mialatt
ı Thorne-t nézte, és érezte, hogy füle tövéig elpirul. Ám nem
vitathatta, hogy Thorne valóban nagyszerő férje lehet majd egy
szerencsés nınek… eltekintve attól, hogy a férfi szerint a házasság
rosszabb, mint a halál. Egy pillanatra hirtelen szíven ütötte valami
hiányérzet, sajnálta, hogy az eljegyzésük sosem lesz valódi. Ám
könyörtelenül megzabolázta makacs gondolatait. Nem szabad Thorne
erényein vagy hibáin rágódnom, feddte meg magát. Eltökélte, hogy
egyáltalán nem fog gondolni rá, kizárólag a tervük – Venus lefestése
és kikérdezése – kapcsán. Thorne megígérte, kifundálja, hogyan
nyerheti el Diana a madám beleegyezését. Egyébként pedig nem
foglalkozom vele, döntötte el a lány, figyelmen kívül hagyva azt az

apróságot, hogy most is éppen szerepet játszik, hogy hihetıvé tegye
hamis eljegyzésüket.
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Amikor

Diana néhány nappal késıbb fogadta Venust mőterme
szalonjában, elismeréssel adózott a nı megjelenésének. Lángvörös
hajával és szoborszerő alakjával lenyőgözıen gyönyörő volt.
Emellett meglepıen fiatal, talán még innen a harmincon.
Thorne utasításait követve Diana levelet írt Venusnak, melyben
kérte, részesítse abban a kiváltságban, hogy lefesthesse ıt, mert
modellre van szüksége egy portréhoz, amivel elkápráztathatja az
akadémiát. Diana biztos volt benne, hogy Venus elfogadja a
felkérését, már csak kíváncsiságból is.
A kölcsönösen udvarias üdvözlés után a madám kecsesen leült,
zöld szemével hővösen méregette Dianát.
– Nagyon hízelgı, hogy engem kért fel modellnek, Miss Sheridan
– mondta halk, fátyolos hangon, egy kis elıkelı akcentussal –, de
bevallom, meglepett, hogy rám esett a választása.
– Hallottam kivételes szépségérıl – nyájaskodott Diana. – És
most, hogy személyesen is találkozhatunk, látom, hogy tökéletesen
megfelel az igényeimnek. Maga pontosan az a típus, amelyet
Tiziano, a híres velencei mővész, oly szívesen festett meg. A Brit
mővészeti Akadémia kétségtelenül felfigyel majd egy ilyen szemet
gyönyörködtetı alanyra.
– Csodálom, hogy Lord Thorne beleegyezett, hogy ön kapcsolatba
kerüljön egy olyan nıvel, mint én vagyok.

– Szerencsére nincs szükségem Thorne beleegyezésére –
mosolygott szomorkásán a lány. – Tisztában voltam a feltételeivel
már akkor, amikor a jegyese lettem. İ nem avatkozik bele a
mővészetembe, én pedig nem firtatom, mik a kedvtelései.
– Milyen toleráns egyezség – jegyezte meg Venus.
– Valóban az. Kölcsönösen megállapodtunk, hogy liberális
házasságban fogunk élni. Tulajdonképpen Thorne beszélt nekem
önrıl, Madame Venus.
Venusnak magasba emelkedett a szemöldöke.
– Csakugyan?
– Igen. Elmondta, hogy ön fog segíteni unokatestvérem, Amy
ügyének elrendezésében. Nagy hálával tartozom önnek, madame.
Amy nagyon kedves a szívemnek, és fogalmam sem volt, mit tegyek,
hogy a hozományvadász udvarlója iránti képzelt szerelmébıl
felrázzam. De Thorne azt mondja, a tervük megvalósítása remekül
halad, hogy Mr. Kneighly érdeklıdését komolyan felkeltette az ön
alkalmazottja.
– Kitty hihetetlen sikert ért el eddig – ismerte el a madám.
– Annyira lefoglalja Kneighlyt, hogy egy szabad pillanata sem
marad a maga unokatestvérére. Még gondolni sem tud rá. És
boldogan segítettem.
– Egy újabb hatalmas szívességet tenne nekem, ha beleegyezne,
hogy lefessem – folytatta Diana. – Ahogyan a levelemben írtam, az
akadémián fontolgatják, hogy felvesznek, de még mindig hezitálnak,
mivel nı vagyok. Egy új munkámmal viszont magam felé
hajlíthatnám ıket. És ha felvesznek, egy új képpel kell elırukkolnom
a tavaszi kiállításukon. Azért tavasszal tartják, hogy ne egy idıben
legyen a Királyi Akadémia nyári kiállításával.
Venus elgondolkodva csücsörített, látszott, hogy nem gyızte meg
a lány érvelése. – Kötve hiszem, hogy bármiben befolyásolhatnám az
akadémia döntését, Miss Sheridan.
– Szinte biztos, hogy befolyásolná. Egy ilyen különleges
adottságokkal megáldott nı nagy hatást gyakorol majd a mő

elbírálóira. És ígérem, hogy híven visszaadom a szépségét.
Tulajdonképpen egészen jó mővésznek számítok. Ha kívánja, meg
tudom mutatni néhány képemet, hogy maga ítélhesse meg a
tehetségemet.
Diana úgy tett, mintha figyelmesen tanulmányozná látogatója
vonásait.
– Klasszikus stílusban szeretném megfesteni önt, talán allegorikus
figuraként. Elsıre Aphrodité, a görög istennı jutott eszembe. A neve,
Venus is ennek római megfelelıje, de ezt biztosan tudja.
Egy pillanatig gúnyos mosoly játszott a madám érzéki száján. Ez
volt a valódi érzelem elsı megnyilvánulása, mióta megérkezett.
– Ó, igen. A szerelem és a szépség istennıje. Elcsábította az
összes istent és az összes férfit, és még a bölcsebbeknek is elvette az
eszét.
– Pontosan – helyeselt Diana, de nem tette hozzá, hogy
Aphroditénak sötét és gonosz énje is volt, mivel fortéllyal hódította
meg az áldozatait, megsemmisítı hatalmat gyakorolva felettük.
Diana eltöprengett, vajon Venus is rendelkezik-e ilyen álnok
jellemvonásokkal, s azon kapta magát, hogy Nathaniel jár a
fejében.”Gyorsan felrázta magát gondolataiból. Thorne elıre
figyelmeztette, mindig legyen résen Vénusszal. Követnie kell a
tervet, amit együtt dolgoztak ki, szükség esetén pedig rögtönöznie
kell.
– Természetesen bıkezően megfizetem az idejét – folytatta Diana.
– És amikor a portré betöltötte a rendeltetését, önnek ajándékozom.
– Azt hiszem, ez tisztességes alku.
– Tehát hajlandó modellt ülni nekem?
– Mennyi idıt vesz ez igénybe? – kérdezte Venus. – Az üzletem
vezetésével is foglalkoznom kell, bizonyára megérti.
– Öt vagy hat ülésrıl lenne szó, alkalmanként néhány órát tartana,
és körülbelül két hét alatt zajlana le, vagy ha önnek úgy jobban
megfelel, sőrőbben is találkozhatunk. De kell némi idı két ülés
között, míg a festék megszárad. Az elsı ülés alkalmával két-három

órára lesz szükségem, hogy elızetes vázlatokat készítsek a
kompozíció és a színek meghatározásához. Bármikor kész vagyok
elkezdeni a munkát, amikor önnek alkalmas.
– Most van idım, Miss Sheridan. Ha már ekkora utat megtettem,
szeretném, ha nem veszne kárba a délelıttöm.
Diana megkönnyebbült, hogy leküzdötte a legfontosabb akadályt:
sikerült rávennie Venust, hogy modellt üljön neki. Melegen
rámosolygott. – Hát persze. Tudom, hogy igen elfoglalt. A
mőtermem a felsı szinten van. Ha lesz szíves velem jönni, azonnal
hozzá is foghatunk a munkához. Milyen frissítıt hozassak? Kávét,
forró csokoládét, bort? Szeretek gondoskodni a modelljeim
kényelmérıl.
Venus meglepettnek látszott.
– A forró csokoládé az egyik kedvencem. És ha van, egy kis
süteményt is kérnék. Ma még nem reggeliztem.
– Rögtön felhozatom.
Diana felállt, meghúzta a csengızsinórt, és utasította a
házvezetıjét, hogy mit küldessen fel a mőterembe. Ezután kivezette
vendégét a szalonból. Azonban hirtelen megtorpant, amikor egy
hatalmas, behemót figurával találkozott a kis elıcsarnokban.
– İ az inasom, Birkin – magyarázta Venus. – Rendszerint elkísér,
bárhová megyek.
Diana mosolygott, zavarát leplezendı. – Megvárhatja önt a
konyhában, ha akarja, ott sokkal kényelmesebb. A szakácsom
rengeteg gyömbéres süteményt sütött.
Birkin zord arca felderült a sütemény említésére. Venus kecsesen
a szolga felé biccentett és elküldte azzal, hogy szóljon a kocsisának,
három óra múlva jöjjön vissza érte.
Diana elıreengedte Venust a lépcsın, majd körbevezette a
mőteremben. A madám reagálásából látta, hogy nagy hatással
vannak rá a festményei.
– Látom, nem túlzott – jelentette ki meglepetten.
Diana örült az elismerésnek.

Már mindent elıkészített az elsı üléshez. Inasával átköltöztette a
támlás kanapét a kandalló mellıl a mőterem egyik falához, hogy az
északi ablakokkal szemben álljon.
Most már biztosan tudta, a póz, amit Venus számára kitalált,
nagyszerő lesz: Aphrodité istennı a kereveten fekszik, áttetszı,
klasszikus görög ruhában.
Elmesélte Venusnak, milyen képet akar róla festeni, és megkérte,
engedje le a haját.
– A portrén klasszikus, babérkoszorúval díszített frizurával
ábrázolom majd, de szeretném leengedve látni a haját, hogy jobban
átgondolhassam, milyen hatást tudok elérni.
A madám nem tiltakozott, így Diana a sarokban lévı tükörre és
öltözıasztalra mutatott, ahol Venus elrendezheti a frizuráját, majd a
spanyolfalra, amely mögött átöltözhet.
Diana is beöltözött a festéshez. Már korábban elıkészítette a
vásznat, felállította az állványt és elrendezte szekrénye fiókjaiban a
festékeket és az ecseteket. Most felvitte a palettájára a különféle
színeket, melyeket a portréfestés elsı szakaszában használni kíván.
Miután mindketten elkészültek, leültette Venust a kerevetre és
beállította különféle pozitúrákba.
– A haja egyszerően csodálatos – jegyezte meg, ahogy egy hosszú
tincset eligazított a madám keblén.
– Ez a büszkeségem, bevallom. Természetes vörös – mondta
Venus egy kissé kihívóan.
– Rögtön tudtam. A hennával nem lehetne ilyen lángoló,
mélyvörös színt elérni.
Venus örült a bóknak, és engedelmesen úgy állította be karját,
lábát és fejét, ahogyan Diana kérte. Amikor megérkeztek a frissítık,
Diana hagyta, hogy modellje elfogyassza a forró csokoládét és a
süteményeket, miközben ı csendben felskiccelte az egész alakos kép
körvonalait. Majd ismét beállította Venust, és visszatért a
festıállványához, miközben udvariasan társalogtak semleges
témákról, mint például a londoni esıs idıjárásról vagy arról, melyek

a legjobb üzletek a Bond Streeten. Thorne kioktatta Dianát, milyen
témákat vessen fel, mivel elıször közös nevezıt kellett találnia
Vénusszal, mielıtt bizalmasabb kérdésekkel rukkol elı.
Amikor Venus ismét Miss Sheridannek szólította, Diana kedvesen
rámosolygott.
– Nagyon örülnék, ha Dianának szólítana.
– Én pedig Venus vagyok.
Thorne említette, hogy a Venus csak felvett név. Dianának kell
majd kiderítenie az igazi nevét, és minél több dolgot a nı homályos
múltjából.
A lány a vászonra fordította a figyelmét. A sötét részeket égetett
umbrabamára festette, méhviasszal hígítva a festéket. Majd ecsetet
cserélt és a test világos részeihez fogott hozzá, melyhez feketébıl,
elefántcsontszínbıl és fehérbıl kikevert tónust választott. Újabb
negyedóra elteltével személyes dolgokra terelte a beszélgetést.
– Nagyon nagyra értékelem az Amyvel kapcsolatos segítségét.
Tudja, mióta Nathaniel meghalt, fıként rám hárult az unokahúgom
nevelésének felelıssége – nézett fel idınként a vászonról Diana. –
Ismerte az unokabátyámat, Nathanielt?
Venus arckifejezése megfejthetetlen maradt.
– Futólag ismertük egymást.
– Bátyámként szerettem ıt, és borzasztóan hiányzik.
Mivel Venus nem válaszolt, Diana taktikát váltott.
– Gondolom, Thorne-t egészen jól ismeri.
A madám egyik szemöldöke felemelkedett. Egy pillanatig Diana
arcát fürkészte.
– Jó pár éve ismerem Thorne-t – szólalt meg végül – de soha nem
volt köztünk intim viszony, ha ezzel megnyugtatom önt.
Diana érezte, hogy elpirul. Attól tartott, pont az ellenkezıjét fogja
hallani a nıtıl.
– Bevallom,
megkönnyebbültem.
Botorság
lenne
féltékenykednem Thorne korábbi… szeretıire, de idınként nem
tudom megállni.

Alig érezhetı sóvárgás volt a hangjában, amit Venus is bizonyára
észrevett.
– Nem hiszem, hogy aggódnia kellene. Magának sikerült, ami
eddig még egyetlen nınek sem – a jegyese lett.
Hamis jegyességben, gondolta cinikusan Diana.
Miután a lány hallgatott, Venus folytatta.
– Az igazat megvallva, örültem, hogy találkozhatom önnel.
Thorne annyira ragaszkodott a függetlenségéhez. Soha nem hittem
volna, hogy akad olyan hölgy, aki ráveszi, adja fel agglegényéletét.
Megfogadta, hogy egyetlen nı sem szelídítheti meg, és el sem
tudtam képzelni, hogy valaha is megszegi a fogadalmát.
Diana mosolygott.
– Gyanítom, igazat mondott. Én ugyanis egyáltalán nem akarom
megszelídíteni.
– Talán éppen ez a fı vonzereje.
– A vonzerım?
– Igen. Most már értem, miért vonzódik önhöz. Maga kifejezetten
izgató egy Thorne-féle férfi számára.
Rendkívül különös, állt meg az ecset Diana kezében.
– Miért gondolja így?
– Mert maga annyira más, mint azok a nık, akik üldözik ıt. Magát
a mővészetek érdeklik, például. És olyan jellemvonásokkal
rendelkezik, melyek sok más nıbıl hiányoznak: érettséggel és
szépséggel.
A lány szeme elkerekedett.
– Ez igazán nagy elismerés, fıleg, hogy öntıl kaptam, Venus.
Diana egyáltalán nem túlzott. Hétköznapinak és jelentéktelennek
érezte magát a gyönyörő madám mellett. Semmiképpen sem
konkurálhat vele. A férfiak a lelkőket is odaadják egy ilyen szép
kurtizán kegyeiért.
Egy darabig meg sem szólalt, elkezdett dolgozni a soron
következı fázisokon – a ruha fehérségén, az árnyékos részeken,
igazított az arc vonásain és a haj színén. Közben pedig törte a fejét,

milyen témára terelhetné a beszélgetést, amitıl Venus jobban
megnyílna.
Végül rátalált a megoldásra.
– Azon tőnıdöm, hogy talán… vagyis… Thorne meglehetısen
nagy nıfaló hírében áll. Természetesen azt mondja, szeret engem. És
megesküdött rá, hogy más nı nem érdekli…
– De maga aggódik, hogy elkóborol majd a hitvesi ágyból –
fejezte be a mondatot Venus.
Dianának nem esett nehezére, hogy zavartságot tettessen.
– Az úriemberek általában szeretıket szoktak tartani, ha
megházasodtak. Bárcsak tudnám, hogyan akadályozhatnám meg. De
nem értek hozzá, hogyan kell bánni egy olyan férfival, mint Thorne.
Az jutott eszembe, hogy talán… Gondolja, hogy tudna tanácsot adni?
Felfedné a titkot, hogyan lehet megtartani egy férfi érdeklıdését a
házasság után is?
Ezúttal ıszinte vidámság sütött Venus szemébıl.
– Boldogan megteszem. Lord Thorne mesés szeretı hírében áll,
ami kétségtelenül hátrány az ön szempontjából. Az ilyen férfiak
hamar megunnak egy nıt. De meg tudok tanítani magának egy-két
trükköt, hogyan tehet Thorne kedvére. A házasságkötés után – de
persze elıtte is, ha kívánja.
Ez puhatolózó megjegyzés volt, ébredt rá Diana, a madám azt
szerette volna megtudni, meddig jutott el a kapcsolatuk Thorne-nal.
Érezte, hogy elvörösödik, lehajtotta a fejét, mintha túlságosan
szégyellné a választ.
– Utána is jó lesz.
Nem állt szándékában bevallani, hogy már most elsı kézbıl tudja,
milyen csodálatos szeretı Thorne, vagy, hogy ı még mindig
rendkívül tapasztalatlan e téren.
A férfi boldogan kielégítené a kíváncsiságát, ha megkérné ıt,
hogy tegyék intimebbé a viszonyukat, miközben megóvnák a
szüzességét. Akár egy diszkrét affér is kialakulhatna közöttük…

Az édes, botrányos gondolattól Dianát elfogta a szomorúság. Nem
engedheti meg magának, hogy ilyen féktelen legyen. Tekintettel kell
lennie Amyre. És a saját mővészi karrierjére. No meg most már
Venusra is.
Megrázta magát és visszaterelte gondolatait a festéshez.
Egy idı múlva ellépett a vászontól.
– Most pedig tartsunk egy kis szünetet. Biztosan szeretne egy
kicsit nyújtózkodni, én pedig hozatok egy újabb kanna forró
csokoládét. Ma délelıtt talán még egy órát dolgoznék önnel. És nagy
örömömre szolgálna, ha utána itt maradna ebédre.
– Köszönöm, de nem. Tudja, vigyáznom kell az alakomra.
– Hangja ironikusan csengett. – Az úriemberek értékelik a
gömbölyő idomokat, de a túlsúly már hátrányos az én szakmámban.
A kandalló mellé telepedtek le a fotelekbe, és amint a csokoládé
megérkezett, Diana arról kezdett mesélni Venusnak, hogyan lett
mővész. Szándékosan beleszıtt a történetbe néhány megjegyzést a
gyerekkoráról és arról, milyen nagy csapást jelentett a számára, hogy
kisgyermekkorban elvesztette a szüleit. Thorne korábban említette,
hogy Venus is árva, és hogy próbálja meg úgy terelni a szót, hogy
Venus is beszéljen a saját gyerekkoráról.
A madám csupán udvarias érdeklıdést mutatott Diana mővészi
karrierjének története iránt, ám amikor arról beszélt, mennyire
megviselte szülei halála, Venus arckifejezése félreérthetetlen volt.
Diana örült, hogy sikerült bogarat ültetnie a fülébe a további
beszélgetéshez.
Amikor folytatták a munkát, a lány az arc és a ruha vonalait
igyekezett tökéletesebbre varázsolni, valamint részletesebben
kidolgozni a kart és kezet. Késıbb, Venus távozása után egyedül is
befejezheti a ruha sötét árnyalatainak megfestését és egy ideiglenes
háttér felvázolását. Végül pedig finomítja majd az arcvonásokat,
hogy a következı fázishoz minden készen álljon.
Venus kérdése azonban váratlanul érte.
– Járt már Cyrene szigetén?

Egy pillanatig habozott, mit válaszoljon. Thorne-nal nem
beszélték meg, mi legyen, ha ez a téma felvetıdik. Ám úgy döntött, a
leghelyesebb, ha az igazat mondja.
– Nemrégiben meglátogattam ott Thorne-t. Tulajdonképpen Amy
miatt mentünk, hogy távol tartsam az udvarlójától.
– Úgy hallottam, rendkívül szép vidék – merengett fennhangon
Venus.
– Igen. Egyetlen más helyre sem hasonlít, ahol eddig jártam. –
Elmesélte benyomásait a szigetrıl, a hely aranyló szépségérıl és
elbájoló hatásáról.
Venus nyilvánvalóan hallott már a mitikus legendáról, miszerint a
szigetet Apolló teremtette, és a hely állítólagos bőverejérıl, hogy
képes megzavarni a földi halandók érzékeit, de úgy tőnt, kevésbé
érdekli ıt a sziget múltja, mint a jelene.
– Mit tud Sir Gawain Olwenrıl? Találkozott vele?
– Futólag – felelte Diana. – Kedves, lovagias úriembernek tőnt. –
Felnézett a vászonról Venusra. – Ismeri Sir Gawaint?
A madám állkapcsa mintha egy pillanatra megfeszült volna.
– Ismerem – mondta szokatlanul mogorva hangsúllyal. Majd
hirtelen mintha összeszedte volna magát, érzéki mosolyt villantott
Dianára, – De inkább nem mondanám meg, milyen minıségben.
Tudja, az én szakmámban egy nınek meg kell ıriznie a titkait.
Diana gyanította, hogy Venusnak még számos titka van, ám
képtelen volt szabadulni az érzéstıl, hogy a madám Sir Gawainnel
való ismeretségének nincs köze múltbéli szerelmi ügyekhez.
Elgondolkodva folytatta a festést, türelmetlenül várta, hogy véget
érjen az ülés és megoszthassa benyomásait Thorne-nal.

Aznap délután be is számolt neki, amint kikocsikáztak a Hyde
Parkba. Amikor odáig ért, hogy Venus élénken érdeklıdött Cyrenerıl és Sir Gawain Olwenrıl, Thorne összevonta szemöldökét.

– Ettıl tartottam. Információkat próbál kicsikarni önbıl –
sóhajtott.
– Miféle információkat?
Thorne észrevehetıen tétovázott, miközben ügyesen manıverezett
két gesztenyebarna lovával a nagy forgalomban.
– A külügyminisztériummal kapcsolatos ügyekrıl. Cyrene-en van
egy kihelyezett kirendeltségünk.
Diana szeme tágra nyílt.
– Miért pont ott? Cyrene meglehetısen távol esik Angliától.
– Viszont bizonyos európai országokhoz közel van, s ez elınyt
jelent. Ilyen esetekben gyorsabban tudunk reagálni a problémákra és
segítséget kérni a kormányunktól, mintha csupán a londoni
ügynökeinkre hagyatkoznánk.
– De miért kérdezısködött Venus Sir Gawainrıl?
– Mert Sir Gawain a cyrene-i kirendeltségünk vezetıje.
– Ó – adott hangot a meglepetésének Diana, s várt, hátha Thorne
közlékenyebb lesz, de önszántából nem mondott többet. És a lány
sejtette, nem venné jó néven, ha tovább faggatná a munkájáról.
Inkább szerényen megjegyezte.
– Semmit sem tudok a külügyminisztériumról, sem arról, mi dolga
van önnek Cyrene-en.
– Venus ezt nem tudja, és azt hiszem, megpróbálja kifaggatni
magát. Érdeklıdéssel várom, milyen további kérdéseket tesz fel majd
önnek.
– Nem mondana valamit a munkájáról, hogy ne érjen
készületlenül a kérdezısködése?
Thorne a fejét rázta.
– Minél kevesebbet tud, annál kevésbé kell köntörfalaznia, ha
Venus faggatja önt. – Thorne szája keskeny vonal volt csupán. –
Venus áruló is lehet, sıt, kitervelıje egy gyilkosságnak. És még
most sincs ínyemre, hogy hagytam, hogy maga is belekeveredjen az
ügybe.
– Márpedig benne vagyok – felelte a lány –, és nem hátrálok.

– Örült, hogy végre tehet valami hasznosat. És, vallotta be
magának, izgalmasnak tartotta, hogy túljárjon egy lehetséges áruló
eszén, bár nem hitte, hogy Thorne ezt szívesen hallaná.
– Mindenesetre – tette hozzá – azt hiszem, van elég
beszélgetnivalónk, hogy eloszlassam Venus gyanakvását, és
bátorítsam, nyíljon meg nekem. – Diana nem tudta elfojtani fanyar
mosolyát, amikor eszébe jutott egy bizonyos téma. Eddig a
legígéretesebb az volt, amikor úgy tettem, mintha aggasztana, hogy
maga hőséges lesz-e hozzám az esküvınk után. Tanácsot kértem
Venustól, hogyan ırizhetem meg a figyelmét, hogy ne járjon görbe
utakon.
Thorne éles pillantást vetett a lányra, majd felnevetett.
– Még nem kell aggódnia a hőtlenségem miatt. Éppen elég a
gondom most, hogy önnel és az eljegyzésünkkel foglalkozom. Nincs
szándékomban tovább bonyolítani az életemet.
Diana óriási megkönnyebbülést érzett. Hiszen ezzel Thorne arra
utalt, hogy jelenleg nincsen szeretıje.
Nem mintha a legkevésbé is számítana, hogy akár tíz szeretıt tart,
kivéve természetesen, ha ez befolyásolja az eljegyzésük mások általi
megítélését.
Emellett, korholta magát Diana, most már igazán nem lenne
szabad Thorne miatt nyugtalankodnom, inkább az elıttem álló
feladatokra kell koncentrálnom – hogyan szedhetek ki titkokat
Madame Venusból, miközben színlelem, hogy semmi közöm
azokhoz a fontos ügyekhez, melyekrıl ı akar engem kifaggatni.

A következı hét izgalmasnak bizonyult Diana számára. A szezon
ténylegesen megkezdıdött, özönlöttek a meghívók a bálokra,
összejövetelekre, vacsorákra, ünnepségekre és más programokra.
Az ülések során Diana igyekezett finoman kérdezısködni,
miközben úgy érezte, mintha macska-egér játékot játszana. Venus

igencsak vonakodott a múltjáról beszélni, és Diana fecsegése sem
vezetett túl sok eredményre.
Amy miatt is aggódni kezdett. A lány szemmel láthatóan elbájolta
a társaságot, ám egyik délután, amikor Diana hazatért a mőtermébıl,
Amyt az ágyára borulva találta, amint keservesen sírt. Amikor
faggatni kezdte, Amy azt panaszolta, hogy az egyik gavallérja a múlt
héten már harmadszor mondta le a találkájukat. Mivel csak egyetlen
udvarló volt, aki ilyen erıs érzelmi hatást válthatott ki belıle, Diana
arra következtetett, hogy unokahúga azért ilyen elkeseredett, mert
Reginald Kneighly látványosan elhanyagolja.
Egyrészt megkönnyebbült, hogy ez a titkos románc végre
kifulladt, és remélte, hogy a mostani affér visszavonhatatlan szakítást
eredményez majd a fiatal szerelmesek között. Ám igyekezett
visszafogni magát, hogy anyai szeretettel ne vonja a keblére a lányt
és ne próbálja vigasztalni. Bár kételkedett abban, hogy Amy valóban
mélyen vonzódik a férfihoz, mégis fájt, hogy unokahúga ennyire
szenved.
És a lány szomorúságát látva önkéntelenül is eszébe jutott saját,
sok évvel azelıtti szerelme, és a keserő fordulat, miáltal az élete
darabokra tört jegyese elpártolása miatt. Amikor belefogott
fondorlatos cselszövésébe, hogy elválassza Amyt a hozományvadász
udvarlójától, eszébe sem jutott, hogy mindennek kapcsán újra átéli a
saját múltbéli sérelmeit és szívfájdalmát.
Erıszakkal elnyomta borús gondolatait, és figyelmét másik fı
problémájára, Madame Venusra fordította.

A második ülés után már kétsége sem volt, hogy Venus
puhatolózó kérdezısködésnek veti ıt alá. Ami azt illeti, a
beszélgetéseik finom szellemi párbajozássá váltak, mindketten
megpróbáltak információkat kicsalni a másikból. Ám csak a
negyedik ülésükön sikerült végre rávennie Venust, hogy beszéljen a

gyerekkoráról – miután rákérdezett, miért pont a csokoládé a
gyöngéje.
– Kislánykoromban – magyarázta Venus sóvárogva – a
nevelınım ágyba hozta a forró csokoládét minden reggel. Ez a
legkellemesebb emlékem. – Nagyot sóhajtott. – Utána még évekig
hatalmas,
gızölgı
csésze
krémes
kakaóról
álmodtam.
Tulajdonképpen annyira hiányzott, hogy megfogadtam, ha felnövök,
olyan gazdag leszek, hogy mindennap forró csokoládét ihassak. Most
pedig úgy kezdem a reggeleket, hogy az ágyban iszom meg a
csokoládémat.
Dianának azonnal szöget ütött a fejébe egy gondolat. Venus
valószínőleg gazdag családból származik, ha nevelınıje volt, és
minden reggel az ágyban élvezhette a forró csokoládé luxusát. És ha
a késıbbiekben hiányzott neki, bizonyára nehéz idıket élt át.
– Mi történt a nevelınıjével? – kérdezte, s közben igyekezett
palástolni, mennyire várja a választ.
Venus szeme a távolba meredt, mintha emlékezne.
– Gyerekkoromban vesztettem el a szüleimet, ahogyan maga is.
Az utána következı évek… igen nehezek voltak.
– Nagyon sajnálom – felelte Diana, és ıszintén együtt érzett
Vénusszal. – El tudom képzelni, milyen fájdalmat érezhetett…
– Nem! Nem tudja elképzelni! A maga szülei egy balesetben
vesztették életüket, az enyéimet pedig a szemem láttára gyilkolták
meg.
Diana képtelen volt elnyomni egy ijedt sikolyt.
– Meggyilkolták ıket?
Venus torkából keserő nevetés tört elı.
– Látom, hogy sokkhatásként érte. Igen. Erıszakos halált haltak.
A mai napig ezt látom rémálmaimban.
– Milyen borzasztó!
– Valóban. De a legrosszabb az volt, hogy ezzel egy idıben a
bátyámat is elvesztettem.
Diana érezte, hogy gyomra görcsbe rándul.

– İt is megölték?
– Nem. İ és én életben maradtunk. De számomra olyan volt,
mintha ı is halott lenne. Elválasztottak minket egymástól és más
otthonokban helyeztek el. Engem egy lányokat nevelı árvaházba
vittek, ıt pedig egy dologházba, ahol fiúk voltak. Csaknem tíz év telt
el, mire újra találkoztam vele,
– Kemény élete volt– mondta sután Diana. Képtelen volt
megfelelı szavakat találni.
Venus vállat vont. – Az enyém nem volt annyira elviselhetetlen,
mint a bátyámé. Az otthonban varrónıként dolgoztattak minket,
vitorlákat varrtunk halászhajókra. Bár eléggé humánusan bántak
velünk, alig vártam, hogy kikerüljek végre.
Diana azon kapta magát, hogy saját sorsán elmélkedik, és
fájdalom szorítja össze a torkát.
– Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam – szólalt meg
halkan – hogy a nagybátyám és a nagynéném befogadott. Mindig
hálás voltam nekik, hogy megkíméltek az árvaházi élettıl. És talán
egy kis bőntudatot is érzek – tette hozzá ıszintén. – Többször is
gondoltam rá, hogy adományt juttassak egy arra érdemes
árvaháznak, de, szégyellem bevallani, soha nem szántam rá idıt,
hogy keressek egyet. Pedig a legtöbb árvaház mindig pénzszőkében
van.
Venus mosolya keserővé vált.
– Soha nem lehet elég pénzt csokoládéra költeni, ez biztos.
– Talán adakozhatnék annak az otthonnak, ahol ön nevelkedett –
szólt ártatlanul Diana. – Magánintézmény volt vagy egyházi?
– Egyházi. A Nélkülözı Lányok Otthona Rye-ban.
Rye Sussexben van. Bármennyire is megsajnálta Venust, Dianán
végigfutott a remegés az örömtıl, hogy végre sikerült egy valós tényt
kiderítenie kérdezısködései során. Tudta, Thorne örülni fog majd,
amikor minderrıl beszámol neki…

Lelkesedése kissé lelohadt, amikor ráeszmélt, hogy aznap még
egyáltalán nem látta a férfit. De másnap mindketten részt vesznek
majd Amy bemutatkozó bálján. Majd akkor beszél vele.
Gondolkodott, megkérdezze-e Venust, hogy a bátyja melyik
dologházban élt, de úgy vélte, ezzel esetleg felkelthetné a gyanúját.
Ezért inkább elterelte a beszélgetést az árvaházakról, és megkérte
modelljét, hogy emelje feljebb az állát és fordítsa kissé jobbra a fejét.
Ám akaratlanul is izgatott lett, amikor arra gondolt, végre lesz egy
nyom Thorne kezében, amit követhet Nathaniel baljós halálának
ügyében.
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kedvükért rendezett bálon Amy is és Cecily is rendkívül csinosan
festett, állapította meg büszkén Diana. Amy rózsaszín-fehér ruhába
öltözött, ami remekül passzolt szıke fürtjeihez, Cecily pedig
halványkékbe, ez a szín kiemelte vörös haját. Mindkét lány szinte
magánkívül volt az izgalomtól, mivel ez alkalommal mutatják be
ıket elıször hivatalosan a társaságnak.
Lady Hennessy már jó elıre megszervezett egy elegáns vacsorát
vagy kéttucat pár részére, a többi vendég érkezése csak ez után volt
esedékes, fél kilenckor. Redcliffe hercege is hivatalos volt a
vacsorára, mint Lady Hennessy öccse és Thorne apja.
John Yates az elsık között érkezett, s így elsınek dicsérhette meg
Diana halvány aranyszínő szaténruháját.
Hamarosan Thorne-t is bejelentették, elegáns és lélegzetelállítóan
jóképő volt estélyi öltözékében: fekete zsakett kabátban, fehér szatén
térdnadrágban. Törtfehér nyakkendıje és inge élénk kontrasztot
képezett napbarnított arcvonásaival, és Diana szívverése hirtelen
felgyorsult a látványától.
Úgy tőnt, ı is hasonló hatást gyakorolt rá, mivel Thorne egy
pillanatra megtorpant, amikor ránézett: a mogyorószín szemekben
ıszinte csodálat fénylett.
– Látom, a tehetséges divattervezınk remekül eltalálta, mi illik
önhöz, de ez a ruha szinte már veszélyesnek mondható – szólalt meg
végül, miközben a divatosan kivágott dekoltázsra függesztette

tekintetét. – Ettıl a sokat sejtetı kivágástól az embernek leesik az
álla. – A nı keze fölé hajolt és ujjait az ajkához emelte. – És alig
várja, hogy lehámozza a ruhát a gyönyörő testérıl, hogy felfedje az
alatta rejlı, ingerlı titkokat – tette hozzá halkan.
Diana érezte, hogy arcába szökik a vér, de valóban elégedett volt a
megjelenésével és örült, hogy ilyen pompás öltözéket visel most,
hogy ismét közszemlére lesz téve a társaság elıtt.
Türelmetlenül várta, hogy négyszemközt válthasson szót Thornenal, és odasúgta neki, hogy néhány fontos közlendıje van Madame
Venusról: ez azonnal felkeltette a férfi érdeklıdését.
A lány jókedve azonban nem tartott sokáig. Alig pár perccel a
vacsora elıtt Lady Hennessy félrevonta ıt. Az idıs hölgy izgatottnak
és kissé bőntudatosnak látszott.
– Be kell vallanom valamit, drágám – mondta bocsánatkérı
hangsúllyal. – Meghívtam a bálba Lord Acklandet is.
Diana érezte, hogy arcvonásai megfeszülnek. Francis, vagyis
Ackland báró az a nemesember, akibe oly sok évvel ezelıtt
szerelmes volt – a mővész, aki elhagyta ıt, miután nem férhetett
hozzá szerény vagyonához.
Agya elködösült, alig fogta fel Lady Hennessy szavait.
– A felesége anyja jó barátnım volt, és mivel Lord és Lady
Ackland csak most tért vissza a városba, furcsa lett volna, ha éppen
ıket hagyom ki, amikor a fél Londont meghívtam… Nem akartam
elıre szólni neked, hátha mégsem tudnak eljönni, de ma délután
kaptam meg Lady Ackland levelét, hogy köszönettel elfogadják a
meghívást. És talán ez így lesz a legjobb, mindenkinek. Láthatnak
téged a társaságában, ez azt mutatja, hogy a múltbéli botrány végleg
feledésbe merült. Ó, hogy mennyit locsogok – kapott észbe. –
Tartottam tıle, hogy rosszul érint majd a hír, de figyelmeztetnem
kellett téged, hogy ne érjen váratlanul, ha meglátod ıt.
Diana kierıszakolt egy mosolyt; valóban hideg zuhanyként érte a
bejelentés.

– Jól tette, hogy figyelmeztetett, Judith, és azt is, hogy meghívta
ıket a ma esti bálra. Egyszer úgyis találkoznom kell Acklanddel, és
kétségtelen, hogy jobb, ha most túlesem rajta, a nyilvánosság szeme
elıtt.
Ám mégsem nyugodott meg, hiszen tudta, ha újra látja Franeist,
visszatérnek a fájdalmas emlékék, melyeket olyan keményen próbált
eddig legyőrni magában.
A vacsora során alig fogta fel mit eszik. Érezte, hogy Thorne
furcsán néz rá, és kérdın felemelkedik a szemöldöke; amikor
gyakorlatilag érintetlenül küldte vissza a halas elıételt.
Diana észlelte, hogy mennyire feltőnı a zavartsága, ezért minden
erejével igyekezett összeszedni, magát, és sikerült színlelnie, hogy
semmi baja, sıt, még udvarias beszélgetésbe is elegyedett Thorne
illusztris apjával, aki a balján foglalt helyet.
Tíz órára azonban már remegett az idegességtıl. A bálterem
ajtajánál ı is a házigazdák sorfalában állt, Lady Hennessy, Cecily;
Amy és Thorne társaságában, hogy köszöntse a vendégeket. A tömeg
szinte teljesen betöltötte a termet. Ennek alapján ez a bál a szezon
eddigi legnagyobb létszámú eseményének ígérkezett. Ez pedig
diadalnak számított Amy és Cecily, és természetesen Diana számára
is.
Amy, aki Diana jobbján állt, tisztában volt az este fontosságával,
és a legszalonképesebben igyekezett viselkedni, egészen addig, míg
John Yates fel nem tőnt. Úgy látszott, ismét haragban vannak, mert
Amy nem volt hajlandó felvenni ıt a táncrendjébe.
– Ennek semmi köze ahhoz, hogy hiányzik az egyik lába –
mormolta. – Pusztán azért nem táncolok magával, mert goromba és
basáskodó. – Faképnél hagyta a sértetten elvörösödı Yatest, és
ragyogó mosollyal fordult a soron következı vendéghez.
Thorne számos ismerısének mutatta be Dianát. De csupán
egyetlen esemény tudta kizökkenteni ıt zaklatott lelkiállapotából –
amikor egy csinos, fiatal elsıbálozó ért oda hozzájuk, anyja
nyomában.

– Mrs. Marling és Miss Emma Marling – szólt szárazon Thorne,
ahogy bemutatta ıket.
A lány gyilkos pillantást vetett Dianára és ábrándosán tekintett fel
Thorne-ra. Túláradó rajongása annyira nyilvánvaló volt, hogy a
férfin is látszott, alig tudja türtıztetni magát. Amikor Marlingék
továbbléptek, Diana kérdın nézett Thorne-ra.
– Azt hiszem, említettem – dörmögte fojtott hangon –, hogy az
utolsó hölgy, aki meztelenül látott engem, azt állította, hogy
kompromittáltam ıt. Miss Marling volt az a jellemtelen perszóna.
Mindenáron csapdába akart ejteni, besurrant a hálószobámba, amíg
aludtam, és úgy intézte a dolgot, hogy az anyja együtt találjon
minket. Én azonban nem voltam hajlandó teljesíteni „becsületbeli
kötelességemet”, hogy megmentsem a lány jóhírét.
Diana szemöldöke magasba szökött.
– Meglep, hogyan maradhatott következmények nélkül ez a
felháborító cselekedete; és hogy azóta is elfogadja ıt az elit társaság.
– Az ı szabályszegéseit szinte kötelezı tolerálni, mivel az apja a
régensherceg bizalmas barátja. Mellesleg Mr. Marling megjelenésére
is számítunk ma este, ı királyi fenségével együtt. Mrs. Marling pedig
kellıen agyafúrt volt ahhoz, hogy lakatot tegyen a lánya szájára,
miután nem sikerült engem lépre csalniuk.
Diana tudta, Lady Hennessy is reméli, hogy eljön a régensherceg,
mivel ez tenné fel a koronát Cecily és Amy báljára. A házasságra
spekuláló cselszövı hölgyecske kiléte, aki elıl Thorne menekült,
azonban csak most derült ki számára. Még mulattatta volna is ez a
helyzet, ha nem szorult volna össze a gyomra a tudattól, hogy
nemsokára viszontlátja egykori szerelmét.
Bár számított Lord Ackland megjelenésére, kellemetlen
sokkhatásként érte, amikor megpillantotta a sorban, felesége
társaságában. A dölyfös nıszemély, Lady Ackland jellegtelennek és
mísznek tőnt magas, szıke férje mellett, akit Diana egykor
bálványozott.

Francist csaknem olyan gyönyörőnek és álmodó tekintetőnek
tartotta most is, mint hat évvel azelıtt, és rögtön, ahogy meglátta,
szíve fájdalmasan megsajdult. Egy pillanatra ismét ugyanaz a fiatal
lány volt, átsuhant rajta a vágyakozás, a gyengédség és a szerelem
érzése.
Képtelen volt levenni a szemét a férfiról, amikor Ackland
megfogta a kezét és megszorította, miközben mélyen a szemébe
nézett. Ám ekkor, könyörtelenül, más emlékképek villantak be: a
keserő szégyenérzet, miután faképnél hagyták. Majd az azt követı
botrány. A számkivetettség és a pusztító magány fájdalma.
Lady Ackland kimért, féltékeny tekintete láttán Diana elhessegette
a lelkét gúzsba kötı, kusza érzéseket, és sikerült közömbös arccal
üdvözölnie ıket. Majd pedig bemutatta Lord és Lady Acklandet
mostani jegyesének.
Azonnal észrevette, hogy Thorne felismerte a férfit, mivel
tekintete élessé, hangja hővössé vált, ahogy üdvözölte a bárót és a
bárónıt.
Amint a házaspár továbblépett, Thorne Diana füléhez hajolt és ezt
suttogta.
– Szóval ı az a bitang, aki összetörte a szívét. Most már értem,
miért volt olyan hallgatag egész este, és miért keletkezett az a
gondterhelt ránc a két szeme között.
Diana nem válaszolt, bár nem lepte meg Thorne rendkívüli
megfigyelıképessége, hiszen elıtte szinte semmi sem maradhatott
titokban.
Szerencsére a soron következı meghívottakra kellett figyelniük.
Nem sokkal késıbb a vendégek fogadása véget ért, és megnyitották a
bált az elsı tánccal, a francianégyessel.
Thorne félrevonta Dianát, de nem adódott megfelelı pillanat a
magánbeszélgetésre. Így több mint fél órát kellett várnia, mire
Thorne felkérte egy keringıre, és el tudta mesélni, mit tudott meg a
madámtól.

Amikor megmondta az árvaház nevét és címét, ahol Venus
nevelkedett, Thorne megígérte, hogy azonnal utánanéz az új
nyomnak. Viszont meglepıen érdektelennek mutatkozott a lány
információja iránt.
Diana ekkor látta meg Francist, ahogy a feleségével táncolt. Azon
kapta magát, hogy önkéntelenül is méregetni kezdte, és azt kérdezte
magától, miért szerethetett egykor annyira belé.
Persze, nyilvánvaló volt az oka. Fiatal lányként ellenállhatatlanul
jóképőnek találta a férfit. Mővészi lelkéhez is kétségtelenül
vonzódott, hiszen túl naiv volt még ahhoz, hogy felismerje, mennyire
felszínes Ackland jelleme.
Ám csak most értette meg, milyen mélyebb erık dolgoztak benne
akkor: mennyire sebezhetı volt és mennyire szüksége volt valakire.
Gyerekkorától árva volt. És bár valójában szeretı családban élt –
nagynénje, nagybátyja és unokatestvérei körében –, tagadhatatlanul
magányosnak érezte magát. Francis valahogyan betöltötte ezt a fájó
ürességérzetet és a szerelem iránti sóvárgását.
Diana szomorúan megrázta a fejét és mélyet sóhajtott.
Észre sem vette, hogy tekintetét még mindig Francisre szegezi,
amikor Thorne egyszer csak szorosabban fonta karját a dereka köré.
– Most rám kell figyelnie – szólt fojtott hangon, miközben
forgatta ıt. Diana észrevette, hogy Thorne állkapcsa keményen
megfeszül.
Érezte, hogy elvörösödik, és azt kívánta, bárcsak vége lenne már a
táncnak. Thorne fantasztikusan vezette és forgatta, de a kavargó
tömegben elviselhetetlenül melege lett és a kimerültségtıl szédülni
kezdett.
Thorne kitalálhatta, hogy nem érzi jól magát, mivel szó nélkül
kikísérte ıt a nyitott franciaajtón át a teraszra.
A késı áprilisi este kellemes volt; az alattuk elterülı kerteket
lampionok világították meg. A férfi hangja azonban egyértelmően
fagyosnak tőnt.

– Látom, mindenképpen szüksége van néhány percre, hogy
visszanyerje lélekjelenlétét.
Diana hálás volt azért, hogy a teraszon csak halvány fény dereng,
melyben nem látszott, milyen lángvörös az arca. Odalépett a kı
mellvédhez, megállt és lenézett a kertre.
– Jobban fel kellett volna készülnöm – mondta halkan, mivel úgy
érezte, magyarázattal tartozik Thorne-nak. – Tudtam, hogy
valamikor össze fogok találkozni vele, ha Londonba jövök.
– Még mindig szereti ezt a gazembert? – lépett mellé Thorne a
korláthoz.
Diana maga sem tudta, mit érez Francis iránt, de szerelmet már
nem. Hat éve volt rá, hogy túltegye magát a férfin, hogy
meggyászolja a kapcsolatukat.
Megvonta a vállát.
– Nem hiszem. De még mindig szíven ütött, hogy viszontláttam
ıt. Olyan emlékeket hozott elı, melyeket legszívesebben örökre
elfelejtettem volna. Nem kellemes, ha faképnél hagyják az embert. –
Önironikus mosollyal nézett fel Thorne-ra. – A saját büszkeségem
miatt is örülök, hogy a maga jegyese lehetek.
Thorne dühösen felhorkant.
– Tehát jobban örül, hogy az én jegyesem, mint azé a gazemberé?
Talán ezt bóknak vegyem?
Diana felnézett rá, és igyekezett könnyed hangon beszélni.
– Lord Ackland nem gazember, Thorne. Nem hibáztatom ıt, hogy
egy gazdag nıt kellett feleségül vennie.
– Jellemtelenül cserbenhagyta önt, s a botrány minden
következményét önnek kellett viselnie. Az én olvasatomban, aki ilyet
tesz, gazember.
Az igaz, hogy Francis gyenge jellem. És bár Diana csalódása nem
múlt el, a keserősége igen.
Már csak önmagára volt dühös. Az eltékozolt évek miatt, míg
sóvárgott a szerelem csalóka álma után…

Mostanra viszont idısebb és bölcsebb lett. Erısebb is. És ragyogó,
új jövı áll elıtte. A társaságból való kiközösítésének vége, nagyrészt
Thorne jóvoltából. Újra maga irányíthatja saját életét. Az emlékek
azonban még túlságosan fájóak voltak ahhoz, hogy elmélkedjen
rajtuk.
– Nem kívánok errıl beszélni, ha nem haragszik.
– Rendben, nem beszélünk róla többet. Jöjjön velem – szólt
nyersen Thorne. Megragadta a lány kezét és maga után húzta ıt a
kılépcsıkön lefelé a kertbe.
– Hová visz?
– Az üvegházba. A nagynéném imádja a citrusféléket, ezért
Hennessy építtetett neki egy üvegházat. Gyakran teáztak ott együtt.
Hosszú lépteivel szinte suhant a kerti ösvényen, Dianának szednie
kellett a lábát, hogy lépést tarthasson vele. Lihegett, mire az ajtóhoz
értek.
Még sohasem járt Lady Hennessy üvegházában, pedig tudta, hogy
ebben hajtatják ki a melegigényes gyümölcsöket, például az epret, és
trópusi növényeket is termesztenek benne, melyek nem bírnák ki
London hővös klímáját.
A bejáratnál egy lampion égve maradt, vette észre, amikor
belépett Thorne mögött. A nagybátyja vidéki birtokán is volt egy
nagy üvegház, annak is fából és vályogból készült az oldala, a teteje
pedig kis üvegtáblácskákból, hogy átengedje a napfényt. Sejtése
szerint itt egy széntüzeléső kályha szolgáltatta a meleget, egy
szökıkút pedig a páratartalmat. Amint belépett, azonnal érezte az
arcán és a karján a meleg, nedves levegıt, hallotta a vízcsobogást
valahonnan a dús növényzet mögül.
Thorne becsukta az ajtót és végigvezette Dianát a három folyosó
egyikén a félhomályos belsı részbe, mely virág- és nedvesföld-illatú
volt. A folyosók mindkét oldalán nagy porcelán-kaspók álltak,
bennük lime-, citrom- és narancsfák, kis pálmák és más, Diana
számára ismeretlen, egzotikus növények. Az épület közepét

kényelmes ücsörgıhely foglalta el teázóasztallal és tálalókkal, egy
márvány szökıkút elıtt.
A szobor egy lányt ábrázolt, a lábánál heverı oroszlánnal.
– Ez a maga villájának udvarán lévı szökıkútra hasonlít – ismerte
fel rögtön Diana.
– Ugyanaz a szobrász tervezte. Jó néhány évvel ezelıtt
szállíttattam ide ajándékként a nagynénémnek. A nıi figura
vélhetıen Cyrene, a nimfa.
A sziget mítoszának emlegetésekor Diana szomorúsága kissé
enyhülni kezdett. Odament a szökıkút mellé, és a nedves márvány
fényes hajlatait nézte.
– Mit jelképez az oroszlán?
– A legenda szerint Cyrene oroszlánokkal küzdött – felelte
Thorne, még mindig zord hangon. – Ezért is szeretett bele Apolló.
Diana önkéntelenül elnevette magát.
– Oroszlánokkal? Igazán?
– Igen. És Apolló csodálta ıt a bátorságáért.
– Én ezt nem nevezném bátorságnak – mondta Diana, és
bizonytalanul Thorne-ra pillantott. – Inkább virtuskodásnak és
vakmerıségnek tartom az oroszlánokkal való viaskodást.
Thorne szíve hirtelen meglágyult a lány öntudatlanul érzéki
mosolyától. Örült, hogy elvonta Diana figyelmét az átkozott
hozományvadászról. Így ı is könnyebben viselte a benne dúló
viharos feszültséget. A vacsora közben mindvégig érezte, hogy a
lányt valami bántja, és csak fokozta haragját, amikor rájött, mi
aggasztotta. Thorne puszta kézzel akarta megfojtani Acklandet, még
mielıtt észrevette volna, hogy a lány csendes sóvárgással bámulja.
Az agyán átfutó vad düh akkor pusztán ösztönös, férfiúi
féltékenységbıl fakadt, vallotta be magának kelletlen ıszinteséggel.
Heves birtoklásvágyat is érzett ugyanakkor, ami abszolút szokatlan
volt számára. Nem emlékezett rá, hogy valaha is valódi birtoklásvágy
kerítette volna hatalmába bármely nı miatt. Ám most határozottan
ezt érezte Diana iránt.

Halkan elkáromkodta magát. Nem kellene foglalkoznom vele,
hogy szereti-e még azt az istenverte udvarlóját, miért érdekel mégis?
A pokolba! – gondolta. De a leghıbb vágya az volt, hogy megóvja a
lányt a szívfájdalomtól.
Ez az azonnali késztetés – mely a haragjánál is erısebbnek
bizonyult – őzte el ıt a bálból és hozta ide, ahol kettesben lehet
Dianával. Egyetlen cél lebegett elıtte: hogy elfeledtesse a lánnyal azt
az átkozott fickót és a rossz emlékeket.
Nagy lélegzetet vett, igyekezett úrrá lenni dühén.
Aztán felemelte a kezét és hüvelykujjával megérintette a lány
ajkát. Diana megriadt az érintésre, ajka szótlanul szétnyílt, tekintete
Thorne-ba fúródott.
A Thorne-ban dúló feszültség hirtelen nyers szexuális vággyá
változott. Tudta, Diana is ugyanolyan feszült, mert lélegzete elakadt,
és földbe gyökerezett lábbal, megbabonázva bámult rá. Thorne-t a
gyengédség hulláma árasztotta el, amint tudatosodott benne egy
újabb igazság. Nem csupán vigasztalni akarta a lányt és a
rosszkedvét enyhíteni. Sokkal önzıbb cél hajtotta: azt akarta, hogy
Diana most kizárólag ırá gondoljon. És pontosan tudta, hogyan
érheti ezt el.
Hüvelykujját végighúzta a lány alsó ajkán, majd lassan lefelé
vándorolt, végig a nyakán, a keble halmáig. Diana megmerevedett,
amikor a férfi ujjai megfogták az ingvállát és lejjebb húzták, hogy
kilátsszanak rózsaszín mellbimbói.
Élesen beszívta a levegıt, de amikor Thorne a két ujja közé fogta
az egyik mellbimbót és gyengéden összenyomta, a lányból halk,
elfojtott hang tört elı, majd megragadta az erıs kezet, hogy leállítsa.
– Nem lehet, Thorne… Vissza kell mennünk a bálba, mielıtt
feltőnik a távollétünk.
– Egy darabig nem tőnik fel. És most még nem áll szándékomban
visszamenni. Elıször meg akarok mutatni valamit.
– Mit?

– A gyönyört, édesem. A következı lépést az élvezetekbe való
bevezetéséhez.
Még lejjebb húzta a lány ingvállát, hogy válla és keblei finom
bırét az éjszakai levegı – és ı maga – csókolgathassa. Diana nem
ellenkezett, de becsukta a szemét, mintha vissza akarná nyerni
önuralmát. Az elsı érintésre megkeményedtek a mellbimbói, és
amikor a férfi ujjai körkörösen simogatni kezdték a lüktetı
csúcsokat, a teste hirtelen összerándult, egyértelmően a kéjes érzés
hatására.
– Micsoda gyönyörő keblek – mormolta Thorne, tenyerébe fogva
az édes halmokat. Lehajolt, hogy megkóstolja az egyik bimbót, majd
a fogai közé vette.
Diana apró sikolya megtörte a helyiség síri csendjét. Amikor a
férfi az ajkával vette birtokba a reszketı mellbimbót, a lány erıtlenül
megingott és hirtelen belekapaszkodott Thorne karjába.
Pár másodperc múlva Diana érezte, hogy hátrafelé vezetik, a
tálalópult irányába. Majd Thorne felemelté a lányt és felültette a
fényezett fafelületre, magával szemben. Mielıtt tiltakozhatott volna,
Thorne máris újra a melleit kezdte becézgetni.
Olyan mámorító érzés volt, hogy Dianának elállt a szava. Thorne
szopogatta a mellbimbóit, ajkai közé szorította, mennyei csemegének
tekintette a megkeményedett csúcsokat. İ pedig lehunyta a szemét a
szenvedély kábulatában.
Miközben tovább kóstolgatta, felemelte a lány szoknyáját, hogy
felfedje nıisége titkait. Lassan becsúsztatta a tenyérét a meztelen
combok közé. Diana megfeszült a forróságtól, melyet a férfi erotikus
cirógatásai keltettek testében.
Amikor Thorne széttárta a selymes fürtő fészket, a lány érezte,
hogy combizmai összeszorulnak. És amikor a ujjai becsusszantak a
pulzáló melegségbe, Diana felnyögött.
– Dılj hátra, édesem – parancsolt rá Thorne, érzéki, rekedt
hangon.

Egyik kezével továbbra is a lány széttárt combjai közt barangolt,
míg a másikkal lenyomta Diana vállát, így kénytelen volt hátradılni,
a könyökére támaszkodva.
– Annyira vágytam rá, hogy a számmal is érezzelek.
Dianán végigsöpört az izgalom, amikor rájött, mire utal a férfi.
Thorne ráhajolt, egy puhatolózó csókot lehelt nıisége nyílására. A
lány teste elviselhetetlenül megfeszült a forró száj érintésétıl. Édes
remegés futott végig benne.
Zihálva igyekezett eltolni a férfit, mindhiába.
– Ne – ó, Thorne…
– De igen – suttogta Thorne a forró szirmokba, szándékát puha,
izgató csókokkal nyomatékosítva.
Diana kétségbeesetten próbálta elhúzni a csípıjét, hogy
meneküljön a csábító szájtól, mely fogva tartotta.
Amint azonban a kéj hulláma végigsöpört rajta, tiltakozása halk
sóhajjá szelídült, és tehetetlenül megadta magát.
Thorne elégedett mormolással tárta még széjjelebb a combját,
még szorosabban magához vonva ıt, arcát erısen hozzányomta,
miközben felfedezte a szájával nedves, meleg kelyhét. Ismét
végigfuttatta nyelvét a nı lüktetı ölén, és megtalálta legérzékenyebb
részét, a duzzadt csiklót.
Diana ívben a szájának feszült, ahogy a kéj eksztázisa elragadta.
Thorne ajkai ekkor összezárultak a feszes, ágaskodó bimbó felett,
és lágyan szopogatni kezdte. A lányból elfojtott nyögés tört elı.
– Nagyszerő… szeretem hallani, hogy felnyögsz az érintésemre –
mormolta Thorne rekedten.
A lány képtelen volt úrrá lenni vágyódásán, feje hátracsuklott,
teste elernyedt az érzékeit felgyújtó tőztıl. Csípıje önkéntelenül
megemelkedett, hogy még jobban hozzásimulhasson a férfi perzselı
nyelvéhez.
Thorne páratlan rutinnal kóstolgatta, szándékosan kínozta a
reszketı, lüktetı bimbót, a lány már ırült lázban égett, egész teste
remegett, de ı még mindig nem adta meg számára a kielégülést.

– Ez az, csak reszkess, édesem… tudni akarom, hogy élvezetet
okozok neked.
Diana tehetetlenül lehanyatlott, magánkívül volt a gyönyörtıl.
Teste szégyentelenül sajgott Thorne után.
– Thorne, nem bírom tovább…
Nyers, elégedett hang tört fel mélyrıl a férfi torkából. Karját a
lány combjai alá kulcsolta, a lábait a vállára tette, hogy jobban
hozzáférhessen nıisége rejtekéhez.
Nyelvének érintése tőzforró volt, amint döfködte és cirógatta, s
ettıl Diana egész teste megrázkódott. Minden egyes érintéssel egyre
jobban felborzolta a lány idegeit, akinek légzése felgyorsult és zihált;
kezével kétségbeesetten megragadta a férfi üstökét.
Thorne maga is nehezen kapott levegıt, a lány érintése
elviselhetetlenül felajzotta.
Amikor a férfi forró, nedves nyelve lassan Diana testébe hatolt, a
gyönyör olyan váratlanul érte, hogy csaknem felsikoltott.
Ekkor Thorne ujjai a lány csípıjérıl a mellére vándoroltak. Diana
még életében nem élt át ilyen erotikus élményt. A férfi arca az égı
combjai között, keze meztelen mellét simogatja, provokatívan
ingerli, miközben a nyelve ritmikusan ki-be jár a testébe,
könyörtelenül gyötörve ıt.
A halk, vágyteli nyöszörgések hirtelen zokogásba váltottak.
Mostanra az egész teste csillapíthatatlanul reszketett, a szenvedély
magával ragadta, bıre lángolt, teste elolvadt Thorne szakadatlan
ostromától. Tehetetlenül dobálta a fejét az ırjítı érzés hatására, míg
végül hirtelen a forróság, akár egy napkitörés, felrobbant a testében.
Az élvezet csúcsán Diana gyönyörteli sikolyai töltötték be az
üvegházat, majd fokozatosan kezdtek elcsitulni a kéj lüktetı
hullámai.
Thorne-t óriási diadalérzet töltötte el. Egy szíwerésnyi idı
elteltével azonban ráhajolt és magához szorította a lány remegı
testét, szorosan a karjába vonta, mintha valami értékes kincs lenne,
melyet óvnia és védenie kell.

Tisztában volt vele, hogy valóban óvnia és védenie kell –
méghozzá tıle, Thorne-tól. Félig ráfeküdt a lány széttárt combjaira,
küszködve sürgetı vágyai ellen, ragaszkodva nemes fogadalmának
foszlányaihoz.
Most jött el a döntı pillanat. Tudta, hogy most elcsábíthatná
Dianát és eljuttathatná addig a pontig, hogy a lány maga
könyörögjön, hogy ténylegesen hatoljon belé. Öle nedves és forró
volt, ırülten hívogató; Thorne annyira felizgult, hogy azt hitte
menten felrobban.
Viszont Diana gyakorlatilag még szőz volt. És óriási hibát követne
el, ha elcsábítaná. Kényszerítette magát, hogy mélyeket lélegezzen,
égı ágyéka fájdalmát enyhítendı, miközben féktelen vágya
viaskodott a lelkiismeretével.
Ám soha nem tudta meg, hogyan döntött volna, mivel ekkor zajt
hallott maga mögött, mintha nyílt volna az üvegház ajtaja.
Egy pillanattal késıbb egy halk nıi hang szólította:
– Lord Thorne, itt van?
Thorne megdermedt, az alatta fekvı Diana pedig halálra rémült.
– Lord Thorne, láttam, amikor belépett.
A férfi felismerni vélte a hangot, mely határozottan egyre
közelebbrıl hallatszott az ıket rejtı növények mögül.
Mivel nem akarta, hogy ilyen helyzetben találják ıket, ujjait
Diana ajkára tette, hogy elhallgattassa, majd gyors mozdulatokkal
megigazította a lány ingvállát, hogy eltakarja a melleit, és lehúzta a
szoknyája szélét.
Diana ruhája még a félhomályban is győröttnek látszott, szája
duzzadt és nedves volt, haja zilált.
Thorne felemelte a lányt a tálalópultról és talpra állította, amikor a
hang újra megszólalt, alig néhány centiméternyire mögöttük.
– Á, persze hogy itt van. Mindjárt gondoltam.
Thorne szorosan Diana elé állt, hogy eltakarja ıt, és szembe
fordult a betolakodóval. Jól sejtette: valóban Miss Emma Marling

volt az, az idegesítı kis bajkeverı, aki pár hónapja kelepcébe
próbálta csalni ıt.
Miss Marling sunyin mosolygott, miközben a férfi összeborzolt
haját bámulta.
– Szégyellhetné magát, Lord Thorne, hogy ismét kihasznál egy
hölgyet. Vagy talán nem is hölgy…
Jól megnyomta az utolsó szót, s ezzel egyértelmően arra célzott,
hogy az a nı, aki megkockáztatja, hogy rajtakapják egy ilyen
félreesı helyen egy Thorne-féle szívtipróval, nem érdemli meg a
hölgy megszólítást.
Thorne egy halk, de hosszú káromkodást mormolt el az orra alatt,
majd egyet elırelépett, s a legszívesebben a keze közé kaparintotta
volna a rosszindulatú fruska nyakát. Biztosra vette, hogy Miss
Marling felismerte Dianát…
Diana azonban figyelmeztetıen megérintette a karját; Thorne keze
ökölbe szorult, de visszafogta magát és nyugodt hangon válaszolt.
– Szánalmas, hogy maga mindig ott tőnik fel, ahol semmi
keresnivalója, Miss Marling.
– Szánalmas, hogy magát, uram, mindig erényes lányok
elcsábítása közben kapják rajta. Igaz, Miss Sheridan már aligha
nevezhetı erényesnek, nemde?
A Thorne mögött lapuló Diana szíve riadtan kalapált, s a
kotnyeles lány minden egyes megjegyzése tırdöfésként érte. Végül
elhatározta, nem rejtızködik tovább. Állát felvetette és kilépett a férfi
takarásából.
– Lord Thorne nem csábított el, Miss Marling. És különben is,
jegyesek vagyunk.
– Peeersze, de még nem volt meg az esküvı. Csak gondoljon a jó
kis szaftos botrányra, ami ezek után vár magára. Pedig még az
elızıbıl sem kecmergett ki.
Igaz, gondolta Diana, s a szíve elszorult. A társaság ezt már soha
nem bocsátaná meg neki. Kétségtelen, Emma Marling van olyan
rosszindulatú, hogy mindenkinek elújságolja, amit látott, és hogy a

pletyka futótőzként terjed majd. Ez pedig számára egyet jelent a
teljes megsemmisüléssel.
Ennek ellenére mosolyt erıltetett az arcára és higgadtan így szólt.
– Tudom, mennyire irigyel engem, Miss Marling, de a sárga szín
nem áll jól magának.
A lány rábámult, látszott rajta, a legszívesebben kikaparná Diana
szemét.
– Megbánja még, hogy gúnyt őz belılem, erre mérget vehet! –
Majd sarkon fordult és elsietett.
Az üvegház ajtajának csapódása megremegtette az egész
építményt. Utána viszont már csak a csörgedezı szökıkút hangja
hallatszott.
Diana érezte, hogy Thorne morózusan méregeti ıt.
Behunyta a szemét, lehajtotta a fejét. Érzések zőrzavara kavargott
kábult agyában: rettegés, sértettség, harag… Ám a legjobban az
bántotta, hogyan lehetett ennyire ostoba. Nincs mentsége
szégyentelen viselkedésére. Thorne-t vádolták azzal, hogy
elcsábította ıt, pedig inkább ı maga okolható a kínos helyzetért.
Hiszen tudta, hová vezethet, ha behódol a férfinak…
Thorne rekedten elmormolt szavaitól azonban tátva maradt a
szája.
– Ez eldöntötte a kérdést – mondta a férfi. – Az eljegyzésünk
többé már nem színjáték. Igazi esküvıt fogunk tartani.
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Diana megdermedt. Vajon jól hallotta? Vagy ami még rosszabb:
Thorne-nak elment az esze?
– Az meg mit jelent, hogy igazi esküvıt fogunk tartani?
– Egyszerő. Eredetileg a látszat kedvéért jegyeztük el egymást.
Ám mostanra a helyzet megváltozott. Maga hozzám jön feleségül.
Minél elıbb, annál jobb.
– Természetesen nem leszek a felesége! Megígérte, hogy az
eljegyzésünk csak ideiglenes lesz…
– Ez a mostani szerencsétlen esetig igaz is volt. Ám ezúttal a
botrányt nem kerülhetjük el. Csupán azzal enyhíthetjük, ha
haladéktalanul összeházasodunk.
Diana hitetlenkedve bámult Thorne-ra, amikor látta, hogy a férfi
abszolút komolyan beszél.
– Az nem lehet, hogy feleségül akar venni. Maga egyáltalán nem
kíván megnısülni.
A férfi cinkosan mosolygott.
– Lehet. De a nevem védelmét kívánom adni önnek. Ennek a
nyomorult kis bajkeverınek igaza van: az ön renoméja nem bír el
egy újabb csapást.
– Ez kétségtelenül így van, de nem engedem, hogy önhibáján
kívül feláldozza magát a házasság oltárán, Thorne. Soha többé nem
lennék képes a szemébe nézni azzal a tudattal, hogy csapdába
ejtettem magát.

– Dehogy ejtett csapdába, édesem. Abszolút az én hibám, hogy
idehoztam magát.
Diana makacsul rázta a fejét.
– Nem hibáztatom önt. Önként jöttem magával és vettem részt
mindenben, ami itt történt.
– Ezzel nem értek egyet. – Megfordult, hátát lazán nekidöntötte a
tálalópultnak és csendben fürkészte a lány arcát, mintha megpróbálná
megérteni ıt. – Ezúttal egy teljességgel hivatalos házassági ajánlatot
teszek önnek, Diana. És kötve hiszem, hogy visszautasíthatná.
Erre a kijelentésre a lány idegesen vállat vont.
– Dicséretesek a nemes szándékai, de ez igen gyengécske alap egy
házassághoz.
– Tulajdonképpen mi kifogása van az ellen, hogy a feleségem
legyen?
– Inkább úgy kérdezze, milyen kifogásom nincsen? –
Hihetetlennek tartotta, hogy Thorne ilyen kérdést tesz fel. Nem akar
érdekházasságot egy nıfaló férjjel, aki nem szereti ıt. Pláne nem
Thorne-nal, hiszen ha van egyáltalán férfi, aki össze tudja tömi a
szívét, az mindenképpen ı.
– Több tucat érvem is van, de a legnyomósabb, hogy maga nem
szerelmes belém – jelentette ki határozottan. – En pedig nem vagyok
szerelmes magába.
– A szerelem ez esetben a legkevésbé számít.
Diana felháborodásában szemét az üvegtáblás mennyezetre
emelte.
– Ez a vita teljesen abszurd. Magam is el tudom rendezni a
dolgaimat, nem kell a segítségemre sietnie. Korábban is egy botrány
árnyékában éltem, most sem halok bele.
– Szerintem megfeledkezett Amyrıl.
A lány arca elsápadt, a szíve meglódult. Hiszen pontosan azt
akarta elkerülni, hogy az ı becsületén esett folt Amyre is rossz fényt
vessen. De – jutott most eszébe – Amy már megalapozta a helyét a
társaságban, tehát ha ı kellı távolságot tart tıle, a lányt talán nem

érinti túl mélyen ez az újabb botrány. Akárhogy is van, nem megy
hozzá Thorne-hoz pusztán a botrány elkerülése érdekében.
Makacsul felvetette az állát.
– Köszönöm megtisztelı ajánlatát, Lord Thorne, de vissza kell
utasítanom. Fenntartjuk a jegyességünket a látszat kedvéért, de alig
várom, hogy felbonthassam, amint Amy jövıje biztonsággal
elrendezıdik. Most pedig vissza akarok menni a bálba. Jobb, ha
megkeresem Amyt, mielıtt mástól értesül errıl a rémes pletykáról.
Thorne kiegyenesedett, hogy elkísérje ıt, de a lány feltartotta a
kezét.
– Külön-külön kell visszamennünk. Nincs értelme olajat önteni a
tőzre azzal, hogy együtt mutatkozunk.
Diana végignézett magán és eligazgatta rendezetlen ruházatát.
Amikor Thorne egy lépéssel közelebb ment hozzá, a lány
megdermedt, de a férfi csak egy elszabadult hajtincset simított a füle
mögé.
– Jobb, ha nem úgy néz ki, mikor visszamegy, mint akit éppen
most erıszakoltak meg.
– Igaz, ez valóban nem lenne okos dolog – préselt ki magából egy
kínos mosolyt a lány. – Biztosíthatom, minden rendben lesz, Thorne.
Már óriási gyakorlatom van abban, hogyan kezeljem a botrányt. De
valószínőleg elıször meg kellene igazítanom a frizurámat. Bár nem
szívesen hunyászkodom meg a társaság elıtt, Amy kedvéért bőnbánó
és alázatos leszek.
Nagy levegıt vett, hogy összeszedje bátorságát, majd megfordult
és határozott léptekkel elindult a trópusi dzsungelén át, vissza sem
tekintve.
Thorne sokáig nézett utána, lelkében teljes volt a zőrzavar.
Diana karakánsága meglepte, ugyanakkor tetszett is neki,
különösen saját bőnössége tudatában. Teljességgel szokatlan volt
számára a bőntudat érzése, de most elemi erıvel tört fel benne.
Gondolhatta volna, milyen átkozott következményekkel járhat, ha
idehozza és elcsábítja Dianát, ahol bárki rájuk nyithat.

Nem vitatkozott tovább a lánnyal, de az egyetlen becsületes
lépésként csakis az esküvı jöhetett számításba, miután ilyen súlyosan
kompromittálta ıt. A szüzessége ugyan megmaradt, de hajszálon
múlott, hogy nem rontotta meg. Ha nem nyit rájuk az a nıszemély,
nagy valószínőséggel meg is tette volna.
A fejét csóválta, s meghökkent, hogy most egyáltalán nem találja
olyan borzasztónak vagy győlöletesnek a „rabigát”, mint akár két
hónapja. Amikor eljegyezte magát Dianával, eszébe sem jutott, hogy
ennek házasság lesz a vége. Túl sokáig igyekezett elkerülni ezt a
lépést.
Túlságosan
ragaszkodott
a
szabadságához,
elképzelhetetlennek tartotta, hogy feladja.
Most viszont nem volt más választása. Nem akarta, hogy Dianát
egy újabb botrány sújtsa, fıleg, mivel ezt most ı, Thorne idézte elı.
A házasság mindennél erısebb védelmet ad majd a lánynak.
Az, hogy feleségül kell vennie, nem számít kimondottan
áldozatnak, merengett el, a homlokát ráncolva. Vonzotta ıt a lány
intelligenciája és talpraesettsége. Mellette soha nem unatkozott.
Éppen ellenkezıleg: Diana a legizgalmasabb nı volt az ismerısei
között. Kellıen független ahhoz, hogy nem próbálja majd irányítani
ıt, így Thorne továbbra is tetszése szerint élheti az életét. Nem
mellesleg, az esküvı után egyszer és mindenkorra megmenekül apja
prédikációitól, ami már önmagában nagy elıny, ismerte el rezignált
mosollyal.
Akárhogy is, valamikor mindenképpen meg kellett volna
házasodnia, hogy utódot nemzzen, aki továbbviszi a címet, hiszen az
apja is folyton ezért nyaggatta. És a herceg által ráerıszakolt összes
jelöltet figyelembe véve, Diana mindegyiknél sokkal jobban illik
hozzá.
Thorne érezte, hogy szemében fény csillan, ahogy felidézte
magában a lány jellemzıit. Nem kétséges, hogy nem csak
szexuálisan, de más tekintetben is passzolni fognak egymáshoz.
Kevés olyan elıkelı származású nıvel találkozott, aki alkalmas
feleség lehetne egy İrzınek, ám Diana valószínőleg ennek a

követelménynek is meg tud felelni. Egyre jobban bízott benne, és
egyre inkább elismerte a képességeit és nézeteit – ez pedig
mindenképpen a lány javára szólt.
Természetesen Dianának számtalan érve van a házasságuk ellen.
Gondterhelten vonta össze szemöldökét, amikor ez eszébe jutott. A
makacs elutasítás meglepte. Azt várta volna, hogy a lány megadja
magát az elkerülhetetlennek, talán egyenesen hálás lesz neki, hogy
ilyen megoldást javasol. Diana legfıbb kifogásként azt hozta fel,
hogy nem szerelmesek egymásba, pedig a szerelem egyáltalán nem
elıfeltétele a házasságnak.
Thorne eligazította ruházatát, majd megfordult és az üvegház
kijárata felé indult.
Az elutasítás ellenére feleségül fogja venni Diana Sheridant. És a
lánynak, ha akarja, ha nem, el kell fogadnia ezt a
megváltoztathatatlan tényt.

Amikor Diana visszatért a bálterembe, örömmel látta, hogy a
régensherceg is megérkezett már, így senki sem foglalkozott a
lánnyal, miközben İfelsége jelenléte szinte diadallal ért fel Amy és
Cecily számára.
Egy darabig tartózkodott attól, hogy megkeresse unokahúgát, nem
akarta elrontani Amy nagy pillanatát. Ám tudta, nem sokáig tart már
ez a békesség. A következı órában úgy érezte magát, mintha lenyelt
volna egy egész csomag szeget, annyira izgatott volt, mikor tör ki a
botrány.
Amikor megpillantotta Miss Marlingot, aki vidáman csacsogott
hasonszırő barátnıivel – és látta, milyen rosszindulatú mosolyt
villant rá az áskálódó fiatal szépség a zsúfolt termen keresztül –
, Diana tudta, elérkezett bukásának pillanata.
Amint a régensherceg távozott a bálból talpnyalói kíséretében,
Diana félrevonta Amyt hódolói győrőjébıl és levitte ıt a
könyvtárszobába, ahol négyszemközt válthattak szót. Bevallotta

unokahúgának, hogy kompromittáló helyzetben kapták rajta Thornenal, és botrány van készülıben. Amy csendben hallgatta, arca egyre
jobban elsápadt, s egyre elkeseredettebb lett a következményekre
gondolva.
– Ó, Diana – suttogta rekedten. – Ez minden esélyünket romba
döntheti, az enyémet és Cecilyét is. Tudtad milyen borzasztóan
fontos ez a bál a sikeres debütálásunk érdekében. És most – telt meg
könnyel a lány kék szeme – milyen szégyent hoz mindannyiunk
fejére ez a szerencsétlen eset.
Dianát mardosta a szégyen és a fájdalom.
– Sajnálom, Amy – szólt halkan. – Végig kellett volna
gondolnom, mivel jár, ha egyedül maradok Thorne-nal.
A lány alsó ajka remegett, miközben kövér könnycseppek
gördülték le az arcán.
– Egy mákszemnyit sem vagy álszent! Folyton szidtál, hogy
fittyet hányok az illemszabályokra, te pedig úgy viselkedtél most,
mint egy céda.
Amy keserő csalódottságában rohant ki így ellene, ezt Diana is
tudta, mégsem védekezhetett a vád ellen. Mély lélegzetet vett. Az ı
feladata volt ez idáig, hogy védje és terelgesse sebezhetı, fiatal
unokahúgát. Miért kellene bocsánatot kérnie, hogy szigorú volt
hozzá?
– Álszentnek tartasz vagy sem – mondta halkan –, mindig is az
volt a szándékom, hogy te ne követhesd el ugyanazt a szerencsétlen
ballépést, amit én, Amy. Hogy ne tékozold el az életedet egy
hozományvadászra. Ha korlátoztalak is idınként, csakis a te
érdekedben tettem.
Ez a kijelentés, meglepı módon, felbátorította Amyt. Visszanyelte
zokogását, dühösen Dianára szegezte könnyes tekintetét és felvetette
az állát.
– Nos, nem kell félned, hogy még mindig bele vagyok esve
Reginald Kneighlybe. Megmondtam neki, hogy köztünk mindennek
vége. Túlságosan is elhanyagolt az utóbbi idıben.

A hírre, hogy Amy véget vetett a Kneighlyvel folytatott szánalmas
románcának, Diana hatalmas megkönnyebbülést érzett, szinte
enyhítette önostorozását.
Haragudott magára, amiért kockára tette unokahúga jó hírnevét.
De most legalább már van alternatívája. Ha ezentúl nem kell annyira
figyelnie a lányra, nagyobb távolságot tarthat tıle, hiszen eredetileg
is így tervezte, mielıtt beleegyezett volna a Thorne-nal való színlelt
eljegyzésbe.
– Nem lehetsz dühösebb rám, mint amilyen én vagyok magamra –
mondta végül Diana. – De remélem, meg tudom akadályozni, hogy a
botrány rád is rossz fényt vessen. Reggel az elsı dolgom lesz, hogy
elköltözöm Lady Hennessy házából és a mőtermemben fogok lakni.
– Talán ez lesz a legjobb – helyeselt Amy remegı hangon.
– Ezzel persze nem teheted jóvá, hogy visszaéltél ılédisége
jóságával, de… – A lány megrázta a fejét, majd hirtelen sarkon
fordult és kiviharzott a könyvtárból.
Amint magára maradt, Dianára ránehezedett a vád keserő
igazságának súlya. Valóban elárulta a grófnıt, sıt, veszélybe sodorta
a lányok esélyeit a sikeres szezonra. Nagyot nyelt, hogy
megszabaduljon a torkát szorító gombóctól, mégsem tudta lerázni
magáról a szomorúságot, ahogy lassan visszament Amy után a
bálterembe.
Az este hátralévı részében kerülte Thorne társaságát. De a
számtalan, rászegezıdı tekintetbıl tudta, a kocka el van vetve;
csupán órák kérdése, és ı lesz a társaság megbélyegzettje.
Az egyik dölyfös, özvegy grófnı éles pillantással mérte végig,
míg Redcliffe hercegének arckifejezésébıl némi megvetést és talán
csalódást olvasott ki. Hajnali négyre járt, mire az utolsó vendégek is
elhajtottak. Diana kényszerítette magát, hogy a keserő végkifejletig a
bálteremben maradjon, mivel eltökélte, nem fog rejtızködni.
Emellett négyszemközt kívánt beszélni Lady Hennessyvel, mielıtt az
idıs hölgy visszavonul.

– Azt hiszem, „remekül” sikerült a bál, ahogy a lányok mondanák
– jelentette ki a bárónı, amint Dianába karolva ment fel a lépcsın. –
Jobban, mint vártam. A régensherceg jelenléte tette fel rá a koronát,
szerinted is?
– Igazán óriási a siker – helyeselt Diana. – De Judith, attól tartok,
volt egy iszonyatos probléma…
Lady Hennessy nyilvánvalóan hallott a felzúdulásról, mivel együtt
érzıén Dianára mosolygott és megpaskolta a kezét.
– Thorne elmesélte, drágám. Tudom, hogy ez nyugtalanít téged,
de bátran állíthatom, egy kiadós éjszakai alvás után mindent jobb
színben látsz majd.
Diana nem akart reggelig várni a kínos beszélgetéssel, így újra
próbálkozott.
– Judith, tudja, nem maradhatok itt tovább…
– Majd reggel megbeszéljük – szólt határozottan Lady Hennessy.
– Mindjárt összeesem a fáradtságtól.
A lány elszégyellte magát, hogy nem volt tekintettel az idıs hölgy
állapotára, ezért a komornájához kísérte Lady Hennessyt, majd ı is a
hálószobájába sietett.
Kimerültsége ellenére álmatlanul töltötte az éjszakát. Tíz óra
tájban levonszolta magát a reggelizıbe. Rendkívül nyomorultul
érezte magát. Meglepıdött, amikor Lady Hennessy is csatlakozott
hozzá kis idı múlva. Az egyik inas szolgálta fel a kávét és lágy tojást
pirítással, majd a lady udvarias legyintéssel elküldte ıt.
– Nos, drágám – szólalt meg kedvesen, amint egyedül maradtak –
, hogy történt az a szörnyő eset?
Diana ismét kénytelen volt elmondani, bár rövidebb változatban,
az elızı esti eseményeket, amikor rajtakapták Thorne-nal az
üvegházban.
Lady Hennessy elfintorodott, mintha citromba harapott volna.
– Az a gyalázatos Marling lány kiadós fenekelést érdemelne az
anyjától. Már egy jó ideje Thorne sarkában jár. De nevetséges még

elképzelni is ıt az unokaöcsém feleségeként. Egyszerően sárga az
irigységtıl, drágám, ezért elhatározta, hogy tönkretesz téged.
– Ismerem az elızményeket, de mindenképpen szégyenletesen
viselkedtem.
– Nos, fátylat rá. Most azonnal be kell jelentened az esküvıd
idıpontját. Minél elıbb hozzámész Thorne-hoz, annál hamarabb
feledésbe merül ez a kis malır.
Diana visszanyelte azonnali válaszát. Nem állt szándékában az
eljegyzésüket házasságig vinni Thorne-nal, sem most, sem késıbb,
ám ezt aligha mondhatta meg Lady Hennessynek. Hiszen kötötte az
ígérete, hogy úgy tesznek, mintha szerelembıl jegyezték volna el
egymást.
– Nem akarok túlzott nyomást gyakorolni Thorne-ra, Judith –
felelte végül. – Még mindig nem vagyok meggyızıdve arról, hogy
valaha is meg akar nısülni, annak ellenére, hogy azt állítja, szeret
engem. És azt hiszem, szörnyő hiba lenne úgy összeházasodni, hogy
nem vagyunk biztosak a szerelmünkben.
– Ha arra gondolsz, milyen régóta ódzkodik Thorne a házasságtól,
nem kell aggódnod. Egyszerően eddig még nem találkozott a hozzá
való nıvel. Az általa ismert valamennyi hölgyet túlságosan félénknek
találta. És természetesen soha nem vett volna el egyet sem az
operaházi kóristalányok közül. Lázadó természete ellenére Thorne
tisztában van vele, mivel tartozik családja nevének.
Mielıtt Diana válaszolhatott volna, Lady Hennessy vidáman
folytatta eszmefuttatását, miközben lekvárt kent a pirítósára.
– Továbbá, a Thorne-féle férfiak nem bírják elviselni, ha üldözik
ıket. A nık már siheder kora óta igyekeztek léprecsalni. És ha
tudnád, hány rámenıs mama próbálta már rátukmálni a lányát!
A bárónı utálkozva horkant fel.
– Ráadásul az öcsém is óriási hibát követett el. Éveken át azt
követelte Thorne-tól, hogy érdekházasságot kössön. Iván szigorúan
érdekbıl nısült – politikai szövetség és két hatalmas vagyon
egyesítése volt a cél –, és Thorne nem ilyen sorsot szán saját

magának. Tökéletesen megértem, miért. Lázadó és fenegyerek, aki
nagykanállal habzsolja az életet, és egy rideg, érzelemmentes
házasságot acélbéklyónak érezne.
– Én is megértem, Judith. Ezért akarok abszolút biztos lenni
Thorne szerelmében, mielıtt visszavonhatatlan frigyre lépnénk.
– Hidd el – mosolygott Lady Hennessy –, az esküvıtıl való
viszolygása a számára eddig bemutatott jelöltekbıl ered. Egyszerően
nem akar egy mimózát feleségnek. Neki olyan nı kell, aki
mindenben megfelel az igényeinek. Egy nı, akit szeretni tud. – A
bárónı egyenesen Diana szemébe nézett. – Azt hiszem, te lehetsz az
a nı, drágám. Még akkor is, ha eredetileg csak azért jegyzett el
Thorne, hogy ellenszegüljön az apjának.
– Ön tudja? – kérdezte meglepetten a lány.
– Gyanítottam. Egész jól átlátok az én pernahajder unokaöcsémen.
Diana egy mosolyt erıszakolt magára.
– Meghat, mennyire bízik bennem, Judith. Ön nagyon kedves és
nagyon bölcs. De látja, miért nem mőködne a házasság köztem és
Thorne között.
– Ebben nem vagyok biztos: A házasság szerelemhez vezethet.
Thorne csodál és tisztel téged; ez teljesen nyilvánvaló. És te is
legálabb annyira csodálod ıt és vonzódsz hozzá.
Diana nem tagadhatta Thorne iránti vonzalmát. És természetesen
csodálta a férfit. Vágyott mindarra, ami Thorne-t jellemezte.
Kalandot, szabadságot akart, és hogy a saját életét élhesse. Az utóbbi
hat évben arra áhítozott, hogy megszabadulhasson a társasági
kötöttségektıl.
Egy pillanatig még hagyta is, hogy gondolatai elkalandozzanak,
milyen lenne egy igazi házasság Thorne-nal, amelynek sarkköveit a
szerelem és a szenvedély adná. Egyszer álmában szenvedélyesen
szeretett egy férfit, aki ıt szenvedélyesen viszontszerette. De gyorsan
megrázta a fejét, hogy elhessentse ezt a képtelen gondolatot. Egy
efféle házasságra most már egyáltalán nem volt esélye.

Thorne nem az a fajta férfi, aki a szívét adná bárkinek is. És ı sem
tenné kockára újra a saját szívét. Megfogadta, soha többé nem
hagyja, hogy kiszolgáltatottá váljon bármely férfinak.
Ha igazi házasságot kötne Thorne-nal, túlságosan védtelenné
válna. Nem mehet hozzá feleségül, hiszen tudja, a férfi nem
szerelmes belé. Sıt, a szemébe se nézhetne, mivel csapdába ejtette
Thorne-t. Nem. Nem fogadhatja el a házassági ajánlatot, bármennyire
ragaszkodik hozzá Thorne, hogy teljesítse becsületbeli kötelességét.
Ami pedig a Damoklész kardjaként a feje felett függı botrányt
illeti, valahogy majd csak kiheveri. Nathaniel halála óta csak magára
számíthatott. De elég erıs hozzá, hogy állja a vihar csapásait. Muszáj
erısnek lennie.
Magabiztossága azonban már aznap délután megingott. A
mőtermében épp Venus portréján dolgozott, amikor egy levelet
kapott a Brit Mővészeti Akadémia elnökétıl.
Lélegzet-visszafojtva törte fel a pecsétet. Az üzenet rövid és
lesújtó volt:

Asszonyom,
Sajnálattal közlöm, hogy a Brit Mővészeti Akadémiára szóló
felvételi kérelmét elutasítottuk. Bizonyára megérti, hogy jó hírő
intézményünk nem engedheti meg, hogy a botránynak akár az
árnyéka is rávetüljön.
Sir George Enderly

Diana térdei elgyengültek, elbotorkált a kerevetig és lerogyott.
Egy jó ideig csak ücsörgött, a levelet a mellkasához szorítva, és
vakon bámult a semmibe.
Életre szóló ambícióinak befellegzett.
A törékeny álmok, melyeket az évek során dédelgetett, most
szilánkokra hullottak.

Thorne nem sokkal ezután lépett be. A lány arca sápadt és
meggyötört volt, mintha egy szerettét vesztette volna el.
Thorne érezte, hogy gyomra görcsbe rándul.
–Mi a baj? – kérdezte, és három lépéssel a lány mellett termett.
Diana szótlanul átnyújtotta neki a levelét.
Gyorsan végigfuttatta a szemét az üzeneten, majd összegyőrte a
kezében tartott pergament. Az akadémia megtagadta a lánytól a
felvételt, és ürügyként a kitömi készülı botrányt hozták fel.
Állkapcsa megfeszült. Elsı reakciója a düh volt. És amikor Diana
ráemelte a tekintetét, a szemébıl sütı fájdalom összeszorította
Thorne mellkasát. A lány valóban egy szerettét vesztette el. A
mővészete többet jelentett számára, mint egy szeretett házastárs,
rokon vagy barát jelent szinte mindenki másnak. És hogy pont ilyen
ürüggyel utasítják el…
E pillanatban Thorne a legszívesebben szíjat hasított volna
valakinek a hátából – és pontosan tudta, ki lenne ez az illetı.
– Várjon itt – mondta hirtelen Dianának, lehetıséget sem hagyva a
válaszra. Sarkon fordult, kiviharzott a mőterembıl, a levelet a
kezében szorongatva. Csaknem két óra múlva jött vissza. Diana
megpróbált a festményére koncentrálni, de a sokk és a kétségbeesés
miatt alig haladt valamit.
Érzéketlenül nézte Thorne-t amint belépett, alig reagált, amikor a
férfi egy levelet nyomott a kezébe.
– Mi ez?
– Helyreigazítás. Sir George újra átgondolta a dolgot, és elfogadta
az ön felvételi kérelmét az akadémiára.
Diana kábán feltörte a pecsétet és hitetlenkedve olvasta a sorokat.
Pedig Thorne igazat mondott; a levélben Sir George bocsánatot kér,
és áradozva a felvételérıl biztosítja Dianát.
– Vajon mitıl gondolta meg magát? – kérdezte, és zavartan
Thorne-ra emelte tekintetét.
– Felajánlottam egy csinos summát, azzal a feltétellel, hogy maga
náluk tanulhasson.

Dianának leesett az álla.
– Megvesztegette ıket?
Thorne szája gúnyos mosolyra húzódott.
– Megvesztegetés, fenyegetés, egy kis kényszer alkalmazása ittott… Tulajdonképpen apámtól vettem át a módszert: a vagyonom
segítségével befolyásoltam a döntésüket. – Amikor a lány csak
bámult rá, Thorne az ujjával az álla alá nyúlt. – Csukja be a száját,
édesem. A tátott szájú hölgyek meglehetısen butuskának látszanak.
A szemében megcsillanó pajkos fény Dianából is mosolyt csalt ki,
mégis valóban ostobának érezte magát. Sıt, azt sem tudta, zavarban
van-e vagy dühös.
– Thorne, nem avatkozhat csak így bele!
– Miért nem? – kérdezte Thorne dacosan. – Maga egyértelmően
megérdemli, hogy felvegyék, és nem akarok az elutasítása oka lenni.
A férfi csak most látta meg Venus portréját. Tekintete lángolt,
szinte viharos volt.
– Hát nézze meg ezt! – Egy karnyújtásnyit hátrébb lépett az
életnagyságú képtıl. – Ez egyszerően csodálatos. – Thorne
hitetlenkedve csóválta a fejét. – Nem hiszem el, hogy annyira
ostobák legyenek, hogy kapásból elutasítják a kérelmét. Magában
több tehetség van, mint az akadémia bármely tíz professzorában
együttvéve.
Diana a halántékához emelte a kezét és kábultan nézte a
festményt. Meg akarta szidni Thorne-t, ugyanakkor a legszívesebben
boldogan felnevetett volna. Két órával ezelıtt a jövıje még
romokban hevert. Most pedig, hála Thorne-nak, új esélyt kapott,
hogy megvalósítsa élete álmát.
És mégsem volt képes elfogadni a férfi nagylelkőségét.
– Ez nem járja, Thorne – szólalt meg. – Nem engedhetem, hogy
megvesztegetéssel juttasson be. Képtelen lennék odaállítani…
– Ezt felejtse el! Egy hónapig még nem kezdi meg a tanulmányait,
de a festményeit már bemutatják az akadémia kiállításán, amely két
hét múlva nyílik meg.

– Nem hagyhatom, hogy rám pazarolja a vagyonát.
Thorne kivette a levelet a lány festékfoltos ujjai közül, az asztalra
tette, majd Diana mindkét kezét a kezébe fogta.
– Egy szemernyit sem törıdöm vele, mennyibe kerül. Az én
hibámból történt minden tegnap éjjel, és kötelességem rendbe hozni
a dolgokat.
– De én nem ellenkeztem…
– Csakis azért, mert kényszert alkalmaztam.
A lány továbbra is gondterhelten ráncolta a homlokát.
– Diana, hadd tegyem meg ezt önnek. Nem bírnám elviselni, hogy
miattam szenved. – A szavaiból sugárzó aggodalom furcsán
bizsergette a lány szívét. Jólesett neki, hogy valaki óvni, védelmezni
akarja ıt. Nathaniel halála óta még inkább egyedül érezte magát.
Különösen, mióta olyan feszültté vált az Amyvel való viszonya.
Hálásnak kellene lennem Thorne-nak, hogy így törıdik velem –
emlékeztette magát.
És még egy dolog miatt hálás lehetek neki, jutott eszébe az
Amyval folytatott legutóbbi beszélgetése. Thorne megmentette Amyt
egy hozományvadásztól.
– Rendben… Nagyon köszönöm – mondta, még mindig kissé
kábán.
– Helyes.
Thorne lehajtotta a fejét, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy
megcsókolja a lányt, ám Diana hirtelen észbe kapott, és elhúzta a
kezét.
Hátrébb lépett, hogy biztonságosabb távolságban legyen a férfitól,
és gyanakodva fürkészte.
– De ha azt hiszi, hogy ez bármi változást hoz az eljegyzésünkkel
kapcsolatban, nagyon téved. Nem áll szándékomban nıül menni
önhöz.
– Ezt majd még meglátjuk – felelte Thorne határozottan, és
szemében megvillant a jól ismert pajkos fény.
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Diana úgy gondolta, le tudja beszélni Thorne-t az
elhatározásáról, hogy igazi házasságra lépjenek, hamar rá kellett
jönnie, hogy alábecsülte a férfi elszántságát.
Thorne hajthatatlan maradt.
Nem mondta le egyetlen társasági programjukat sem, és
ragaszkodott hozzá, hogy továbbra is együtt jelenjenek meg a
nyilvánosság elıtt, mintha mi sem történt volna. Sıt, minden
csáberejét a lányra zúdította.
Mivel Diana Lady Hennessy kúriájából a saját mőtermébe
költözött, éppen egyedül reggelizett másnap, amikor Thorne
váratlanul megjelent az ajtó elıtt egy felnyergelt hátassal, hogy
lovagolni hívja ıt a parkba. Hiába tiltakozott, hogy sok munkája van,
a férfi azzal fenyegetızött, hogy erıszakkal szökteti meg, ha nem
indul azonnal a szobájába, hogy felvegye a lovaglóruháját.
Türelmesen megvárta, míg a lány átöltözik, majd amint lóra
szálltak, utasította a lovászát, hogy a ház elıtt várja meg, míg
visszatérnek.
Diana eddig még soha nem tapasztalta, hogy Thorne komolyan el
akarná csavarni a fejét, de amint a Hyde Park felé lovagoltak, úgy
érezte, a férfi felháborítóan kacérkodik vele.
Miután pár perc alatt már másodszor dicsérte meg a külsejét,
Diana gyanakodva nézett rá.
– Akkor sem megyek feleségül magához – jelentette ki újra.

Thorne hamiskásan mosolygott.
– Errıl szó sem lehet, édesem. Súlyosan kompromittálva érzem
magam. Azt azonban elismerem, hogy a helyzetünk megváltozott. –
Tekintete a lányéba fúródott. – Hogy is tartja a mondás? Ha lúd,
legyen kövér. Vagyis: ha már úgyis cédának tartják, legalább élvezze
ki az elınyeit.
– Ezt meg hogy érti?
– Azt hiszem, élnie kellene az ajánlatommal, hogy bevezetem a
gyönyörök világába. Biztos vagyok benne, sokkal jobban élvezi
majd, ha az egész testemmel izgatom fel, mintha csupán a kezemmel
és a számmal.
Diana kis híján megfulladt.
– Nem fogok szeretkezni magával, Thorne!
– Szívtelen teremtés.
Beszélgetésük félbeszakadt, mivel Thorne átvezette a lányt egy
forgalmas, szekerekkel és stráfkocsikkal tele utcán, aztán visszatért
az elızı témára.
– Már figyelmeztettem, édesem, hogy az ellenállás csak fokozza
egy férfi gerjedelmét. Jobb, ha most megadja magát, ezzel
mindkettınket megkímél a „vadászat” fáradalmaitól.
– Nincs szándékomban megadni magam.
– Ne titkolja, hogy maga is akarja.
Szánalmas, hogy mennyire akarom, vallotta be magának Diana.
Thorne olyan ördögien csábos ma reggel, angyalarcával és nevetı,
mogyoróbarna szemével, hogy szinte lehetetlen ellenállni neki.
– Én pedig nagyon akarok szeretkezni magával – folytatta Thorne,
és a szeme felcsillant, ahogy a lányra nézett. – És most már nincs
okunk tovább halogatni.
Diana képtelen volt elnyomni az árulkodó forróságot, ami a férfi
tekintetétıl és a szeretkezés gondolatától elárasztotta.
– Hogyne lenne! Meg akarom ırizni azt a kis maradék jó híremet.
Thorne ajka körül mosoly játszadozott.

– Feküdt úgy éjjel az ágyában, hogy arra gondolt, hogyan
mozogna alattam? Milyen hihetetlen érzés lenne, ha mélyen magában
érezne engem?
– Nem. Egyáltalán nem. – Ez hazugság, tudom, ismerte el
magában Diana.
– Én viszont igen. Ébren vagy álmomban, csakis magán jár az
eszem.
Most Diana csóválta a fejét, ahogy dühösen felnézett a férfira. –
Maga minden ízében olyan élvhajhász, amilyennek elıször
gondoltam. Bárcsak Amy láthatná most magát. Rögtön megtanulná,
hogy óvakodni kell a nıfaló férfiaktól.
Diana örült, amikor végre a parkba értek, mert egy ideig
megmenekült Thorne hízelgéseitıl. Élvezte az élénk vágtát és a
pillanatnyi szabadság érzését. Mire visszatértek a mőterméhez,
sokkal jobb kedve lett, mint az utóbbi két napban bármikor.
Amikor azonban Thorne felnyúlt, hogy lesegítse ıt a lóról,
aggodalma visszatért.
A férfi megragadta a derekánál fogva, kihívóan a szemébe nézett,
majd lecsúsztatta a lóról úgy, hogy szorosan összeért a testük.
Birtoklón a lány tarkójára tette a kezét.
– Thorne, ne merészeljen…
A férfi lehajtotta a fejét, még mielıtt Diana befejezhette volna a
mondatot. Amikor az ajka egy hosszú, szédítı csókkal birtokba vette
a lányét, Dianát olyan viharos erıvel sodorta el az érzés, hogy
szédülni kezdett.
Hirtelen eszébe ötlött, hogy nincsenek egyedül – Thorne lovásza
alig pár lépésnyire állt tılük, közömbösséget színlelve –, Diana
zavarában elpirult, majd kibontakozott és gyorsan hátrébb lépett.
Thorne persze azonnal látta, mennyire felizgatta ıt, és kaján jókedv
vibrált a szemében.
A lány a legszívesebben felpofozta volna.

– Tudom, mire gondol – mormolta a férfi. – Hogy miképp
lehettem ilyen faragatlan fráter? De valamit muszáj volt
bebizonyítanom mindkettınk számára: maga is kíván engem.
– Egyáltalán nem kívánom, maga beképzelt hólyag? – sziszegte
Diana, s igyekezett halkra fogni a hangját.
A férfi mosolya sokatmondó önelégültséget sejtetett, ami
idegesítıen vonzó volt. Ám még jobban felbosszantotta Dianát
Thorne odasúgott parancsa, miközben mutatóujjával könnyedén a
lány orrára koppintott.
– Ma éjjel álmodjon rólam, édesem, ha egyedül lesz a szőzi
ágyában.
Egy újabb csibészes mosolyt küldött a lány felé, majd a lova felé
indult.

Ez csak az elsı volt a számos incidens közül, mely során a
következı héten Thorne nyerte meg a kettıjük közt zajló szócsatát.
Hamarosan világossá vált Diana számára, hogy a férfi a nyilvánosság
elıtt udvarol neki, s közben fenntartja a látszatot, hogy fülig
szerelmes belé.
Az akadémiára való felvételével legalább valamennyit
halványodott a jó hírnevén esett folt. Az is a kezére játszott, hogy
fontos világesemények homályosították el a szégyenét, így már nem
ı számított a legfontosabb témának a társaságban. A beszélgetés
mindenütt Bonaparte Napóleonról szólt. Márciusban a korzikai
zsarnok visszatért Párizsba, és hozzáfogott hadserege és birodalma
újjáépítéséhez. És éppen az elızı héten, az új alkotmány révén ismét
hatalomra került Franciaországban. A brit újságok lázasan
találgatták, hogyan reagálnak majd a Szövetségesek az újabb súlyos
fenyegetésre.
Diana legsürgetıbb gondja pillanatnyilag azonban az volt, ı
hogyan küzdjön meg a Thorne által képviselt fenyegetéssel. A
nyilvánosság elıtt a férfi maga volt a megtestesült kellem.

Négyszemközt viszont kihasznált minden alkalmat, hogy
megcsókolja és becézgesse.
Hiba volt saját házba költöznie, döbbent rá Diana, mert ezáltal
több alkalma nyílt Thorne-nak, hogy kettesben maradjon vele.
Továbbra is váratlanul állított be, amikor csak kedve szottyant rá,
akkor is, ha a lány dolgozni akart. Sıt, mosolyogva rázta le magáról
Diana fenyegetéseit, hogy kidobatja ıt.
Úgy érezte, képtelen tovább ellenállni a férfi sármjának és a saját
vágyainak. Ahányszor Thorne hozzáért, a teste rögtön árulkodott.
Ezért, pusztán önvédelembıl, mindig megkérte valamelyik
szolgálóját – inasát vagy komornáját –, hogy maradjon vele a
mőteremben, hátha betoppan Thorne.
Venus utolsó ülésén is megjelent, amikor Diana megpróbálta
befejezni a madám portréját. Flörtölt mindkét nıvel, és amikor Diana
végül sikeresen megszabadult tıle, nem gyızött bocsánatot kérni
Venustól Thorne pimasz viselkedéséért.
Venus elnézıen és meglehetısen vidáman mosolygott, Thorne
bohóckodását nyughatatlan természetével magyarázta. Mikor ketten
maradtak, célzást tett a Dianát övezı botrányra, és látszott, együtt
érez a lánnyal, dühíti ıt a helyzet.
– Ez igazán nem fair – mormolta –, hogy a nıknek egyedül kell
viselniük az ilyen esetek következményeit. De Thorne legalább
feleségül akarja venni. A házasság az egyetlen lehetséges kiút az ön
számára. – Kutakodó pillantással, hosszan méregette a lányt. –
Hacsak nem csatlakozik a félvilághoz, ahogyan én tettem. Igen nagy
sikere lenne a piacon, tudja?
Diana megdöbbenve pislogott.
– Bizonyára büszkének kellene lennem egy ilyen dicséretre.
– Valóban – nevetett fel Venus. – Kevés intelligens hölgy akad,
aki ilyen szép és ilyen érzékien vonzó, mint maga. Ezt a kombinációt
számos úriember tartja ellenállhatatlannak. Ha valaha is megfordul a
fejében, hogy hivatást vált, boldogan alkalmazom… bár azt hiszem,

Lord Thorne ezt erısen kifogásolná – tette hozzá szárazon. – A vak
is látja, hogy szerelmes magába.
Diana nem felelt, mivel tudta, Thorne lángolása csupán színjáték,
bár egyre azon morfondírozott, vajon meddig tud még ellenállni neki.

Thorne tudta, hogy számtalan társasági szabályt megszeg azáltal,
hogy nyíltan üldözi Dianát. Tudta, nem fair ez a játék. Mégsem
zavartatta magát. Lelkifurdalás nélkül kihasznált minden adódó
Eltökélte,
leküzdi
Diana
ellenállását
a
lehetıséget.
házasságkötésükkel szemben. Mindenképpen el akarta érni, hogy
kénytelen legyen igent mondani.
İ maga egyre inkább beletörıdött a megváltoztathatatlanba, de
nem számított rá, hogy ennyit kell küszködnie, mire meggyızi
Dianát. Hosszú évek óta szinte a kisujját sem kellett mozdítania,
hogy megkapjon egy nıt. Az pedig elı sem fordult, hogy bármelyik
is ilyen makacsul ellenállt volna neki, mint Diana. Thorne viszont
tudta, hogyan nyerheti meg ezt az érzéki játszmát. És azt is, hogy ı
fogja megnyerni.
Mégis, szinte már kezdett beleırülni. Ha egyszer végre
megesküdnek, legalább egy hétig az ágyban marad ezzel a
fantasztikus nıvel, hogy kiolthassa magában az égı vágyakozást
iránta. Talán, ha néhány tucatszor szeretkezik vele, enyhül benne a
gyötrı kívánás. Nem feleségre vágyott, hanem Dianát akarta az
ágyába vinni. Erezni akarta melegségét, selymes testét. Látni akarta,
ahogy a lány sötét szemét elhomályosítja a kéj. Azt akarta, hogy
Diana forrón, vadul kívánja ıt.
És elıbb vagy utóbb – fogadta meg határozottan Thorne – elérem
a célomat.

Csak egyetlenegyszer adott egy kis szünetet a lánynak – amikor a
hét közepén Rye-ba utazott, hogy meglátogassa az árvaházat,
amelyben Venus nevelkedett. Korán reggel indult
John Yates társaságában, és mivel gyakran váltottak lovakat, így
Londonból fél nap kocsikázás után célhoz is értek.
Már korábban levelet küldött a gondnoknak, és idıpontot kért a
látogatásra. Ezért azonnal fogadták ıket és bevezették egy szők
irodába, ahol Mr. Gough szívélyesen üdvözölte a két férfit.
Gough magas, vékony, idıs ember volt, akit meglepett ugyan
Thorne látogatása, de hajlandónak mutatkozott, hogy válaszoljon
ılordsága kérdéseire.
– Szeretnék információt kapni – kezdte Thorne – az egyik
neveltjükrıl, egy bizonyos Madeline-rıl. Kislánykorában került
önökhöz, körülbelül húsz éve.
Gough elgondolkodott.
– Ilyen néven jó néhány lánygyermek lakott nálunk, uram.
– Ennek a kislánynak élénkvörös haja volt.
– Ó, igen, most már tudom, kire gondol. Madeline Forresterre.
Az ismerıs vezetéknév hallatán Thorne gyomrában megfeszültek
az izmok, a szeme sarkából pedig észrevette, hogy John Yates
összerezzen.
Sejtette, hogy lehet valami kapcsolat Venus és a néhai Thomas
Forrester között, de ha azonos volt a vezetéknevük, minden
bizonnyal testvérek és nem szeretık voltak. Venus említette
Dianának, hogy volt egy bátyja, és hogy szétválasztották ıket, a fiút
egy dologházban helyezték el.
– Tudja, Mr. Gough – folytatta Thorne egy kitalált történettel –, a
nagynéném megbízásából jöttem ide. Sok évvel ezelıtt ılédisége egy
londoni útja során megszállt egy fogadóban, ahol egy fiatal,
Madeline nevő nı a segítségére volt. A nagynéném nem emlékezett
jótevıje nevére, csak annyit tudott róla, hogy egy árvaházban
nevelkedett Rye-ban. Egy szerény összeget kíván Madeline-re

hagyni. Bármilyen információ, amivel szolgálni tud, segíthet, hogy
megtaláljam ıt.
Gough szemmel láthatóan elhitte a történetet.
– Madeline tizenhat évesen hagyta el az intézetet, úgy emlékszem.
A bátyja jött érte.
– Bátyja is volt?
– Igen, uram, de nem emlékszem, hogy hívták.
– Tudja, hová mentek innen?
– Úgy hallottam, Madeline Londonba ment, de attól tartok,
közelebbit nem tudok mondani.
– És mi van a családjával? Hogyhogy pont önökhöz került a lány?
– Emlékszem, elıkelı származású volt. Nem Rye-ban született, de
valahol itt, a környéken. A szüleit meggyilkolták, igen megrázó eset
volt, annyi szent. A feleségem talán többet tud mondani. Akkoriban ı
a hátsó hálótermekben dolgozott.
A két úriembernek várakoznia kellett, míg Gough a feleségéért
küldetett. A csendben Thorne tekintete találkozott Yateséval, és
tudta, mindketten ugyanarra gondolnak: még korai bármilyen
következtetést is levonni, de lehet, hogy magyarázatot találtak arra,
miért érdekelték Forresteréket az İrzık. Ha a szüleik erıszakos
halála valamilyen módon kapcsolatba hozható az İrzıkkel,
Madeline-nek és Thomasnak is jó oka volt rá, hogy bosszút
akarjanak állni.
Pár perc múlva Mrs. Gough sietett be, de nem sokat tudott
hozzátenni a férjétıl hallott információkhoz.
– Amikor a lány hozzánk került, szomorú, csendes gyerek volt, de
már akkor is feltőnı szépség. Mindig attól féltem, hogy a kinézete
miatt rossz irányt vesz a sorsa.
Így is történt, gondolta Thorne. A fiatal Madeline elkezdte árulni a
testét egy elsı osztályú bordélyban, végül ı maga is madám lett. Ha
a szülei nem haltak volna meg, valószínőleg teljesen másként alakul
az élete. Egy újabb nyomós ok, amiért bosszúra szomjazik. Thorne
köszönetét mondott a Gough házaspárnak, és adománnyal járult

hozzá az árvaház jótékonysági alapjához. Amikor a Thorne és Yates
elhelyezkedett a hintóban, hogy visszainduljanak Londonba,
megvitatták a lehetıségeket, és megegyeztek, ki kell deríteniük,
lehetett-e köze az İrzıknek Madeline és Thomas Forrester szüleinek
meggyilkolásához.
– Küldj egy jelentést azonnal Sir Gawainnek, John. Kérd meg,
hogy nézesse át a nyilvántartásait mintegy húsz évre visszamenıleg,
volt-e olyan missziójuk, mely a Forrester-házaspárhoz kötıdhet. Te
vagy Sir Gawain titkára, te tudhatod a legjobban, hol kezdjék a
keresgélést.
– Rendben. De egy hónapba is beletelik, míg választ kapunk
Cyrene-bıl.
– Túl hosszú idı, tudom. Ezért írj mindegyik, Angliában élı aktív
vagy már visszavonult İrzınek, aki abban az idıben részt vehetett a
missziókban. Én már az összes mostani londoni ügynökünket
kikérdeztem Thomas Forresterrıl, de nem jutottam semmire.
Megkértem a külügyminisztériumot is, hogy vizsgálják át az
aktáikat, találnak-e valamilyen jelentést Forresterrıl – bár most, hogy
Bonaparte új háborúval fenyeget, bizonyára kisebb gondjuk is
nagyobb ennél. De talán valamelyik idısebb bajtársunknak lehetnek
emlékei Forresterék haláláról.
Yates elgondolkodva bólintott. – Remek gondolat. Remélhetıleg
ezúttal több sikerrel járunk, mivel sajnos semmit sem tudtam meg
Thomas Forrester lakóitól. Milyen szerencse, hogy Miss Sheridan ki
tudta szedni Madame Venusból, hogy melyik árvaházban
nevelkedett.
– Csakugyan szerencse – mondta mogorván Thorne. – De ez az
utolsó alkalom, hogy bevontuk bármilyen ügybe. Venus portréja
hamarosan elkészül, és nem akarom a továbbiakban semmiféle
potenciális veszélynek kitenni Miss Sheridant.
– El akarod mondani neki, mire jutottunk Thomas Forresterrel
kapcsolatban?

– Nem. Ha kérdezi, annyit mondok csak, hogy Rye-ban jártunk, és
hogy a látogatás eredményeképpen talán elıbbre juthatunk. Azt
akarom, hogy maradjon ki ebbıl.
Thorne eltökélte, a továbbiakban nem engedi, hogy Diana
bekapcsolódjon a vizsgálódásaikba. Ha egyáltalán volt valami haszna
a botránynak, az az – gondolta – hogy az érzelmi káosz elvonta a
lány figyelmét, és nem foglalkozott Nathaniel halálával. Az is segít,
hogy négy hét múlva már megkezdi tanulmányait az akadémián és
leköti majd az idejét.
Mostantól pedig Dianának meg kell szakítania minden kapcsolatot
a rossz hírő Madame Vénusszal.

Ez azonban nem volt olyan egyszerő, amilyennek Thorne
képzelte, mivel ismét alábecsülte Diana önálló személyiségét.
Tudhatta volna, hogy ha egyszer kiengedte a szellemet a palackból,
nem könnyen tuszkolhatja vissza.
Hétvégén, amikor Thorne a mőterembe látogatott, Diana elmondta
neki, hogy elızı nap mutatta meg Venusnak a kész képet. Úgy tőnt,
rendkívül elégedett az eredménnyel.
– Még szép – felelte Thorne, miközben a szemet gyönyörködtetı
portrét tanulmányozta. – Gyanítom, ez az egyik legsikerültebb mőve,
édesem.
– Venus úgy véli, nem lesz nehéz patrónusokat találnom, akik
támogatják a karrieremet.
Thorne erre felnézett, s összevont szemöldökkel fürkészte Diana
arcát.
– Én biztosan tudok támogatókat találni magának.
A lány gyors pillantást vetett a hatalmas mőtermen át a
szobalányra, aki szorgosan takarított.
– Már épp eleget tett értem, Thorne – mormolta. – Azt akarom,
hogy a munkáimat önmagukért ismerjék el, nem pedig
megvesztegetés vagy kényszer hatására.

– Ez rendjén is van – nyugtatta meg a férfi. – De nem használ a
hírnevének, ha Venus ügyfélkörébıl kerülnek ki a patrónusai.
A lány csípıre tette a kezét, szeme megvillant.
– Nem hiszek a fülemnek! A rosszélető Lord Thorne ad tanácsot,
hogyan kell alkalmazkodni a begyöpösödött illemszabályokhoz.
– Ez minden képzeletet felülmúl, nem igaz? – nevetett rá Thorne.
– De száz szónak is egy a vége, mostantól meg kell szakítania a
kapcsolatot Vénusszal.
– Szégyen lenne, ha a jó hírem védelme érdekében mellızném
Venust. Nagyon kedves volt hozzám. És, ıszintén szólva,
megkedveltem ıt.
Thorne szúrós tekintettel mérte végig Dianát.
– Felhívnám a figyelmét, hogy Venus érintett lehet Nathaniel
halálában.
A lány a szemöldökét ráncolta, a bőntudattól kipirult arca és a
szemébıl sütı fájdalom elárulta Thorne-nak, hogy az elevenére
tapintott.
– Tényleg megfeledkeztem errıl – mondta sután. – Abszolút úgy
éreztem, rokonlelkek vagyunk.
Thorne karon fogta a lányt és a mőteremajtó felé vezette.
– Nem kell most megbeszélnünk. Menjen és öltözzön át.
Elrabolom egész napra.
– Miért? – vonta össze szemöldökét Diana haragosan.
– Egy kerti partin veszünk részt Richmondban. Épp elég özvegy
úrinı lesz ott ahhoz, hogy érdemes legyen megmutatnunk magunkat.
Az a szándékom, hogy levegyem ıket a lábukról, és visszahelyezzem
önt a kegyeikbe.
Diana hamarosan Thorne hintójában találta magát, hogy egy órát
kocsikázzon Londontól délnyugatra, Richmond felé. Bár az
idegességtıl összeszorult a gyomra, nagyon élvezte az utazást. A
Temze mentén haladva elbővölte a vidék csodálatos látványa,
számos gyönyörő birtokkal és pazar kertekkel, így szinte egész úton
a tájban gyönyörködött a kocsiablakon át.

A parti során Thorne el sem mozdult mellıle, mialatt az elit
társaságban forgolódtak, mely fıként nemesi származású, elıkelı,
idıs hölgyekbıl állt.
Valóban beváltotta ígéretét, teljesen levette ıket a lábukról.
Elképesztı sármja mosolyt fakasztott Diana ajkán, csábereje pedig
szinte megfélemlítette.
Csupán egyetlen kínos pillanat adódott, amikor egy vikomt-nı
éles megjegyzést tett Thorne füle hallatára a semmirekellı
mővészekre. A férfi azonnal Diana védelmére kelt, néhány keresetlen
szóval ecsetelve, hogy a Brit Mővészeti Akadémia szóba se állna
holmi semmirekellı alakokkal, Miss Sheridant viszont felvették
hallgatóik közé. Megjegyezte, milyen kár, hogy a sznobéria és a
nemtörıdömség miatt még olyan emberek is, akik azt állítják
magukról, hogy van ízlésük és finom a modoruk, képtelenek
észrevenni a festımővészetben rejlı értékeket.
Már lemenıben volt a nap, amikor Thorne a kocsijához kísérte
Dianát, hogy visszatérjenek Londonba. A lány megkönnyebbülten,
ellazulva döntötte hátra a fejét a párnákra és örült, hogy véget értek a
megpróbáltatások.
– Elfáradt? – kérdezte a férfi féltı gondossággal.
– Mmmmm – hunyta be a szemét Diana. – Rendkívül kimerítı, ha
az embert ennyire közszemlére állítják, különösen, hogy aligha lesz
bármilyen eredménye a sok erıfeszítésnek, hogy helyreállítsa a
renomémat.
Amikor viszont Thorne megpróbálta magához húzni, Diana
azonnal felpattant és átült a szemben lévı ülésre.
– Megköszönöm, ha megkímél tapogatózó kezeitıl, uram. Értem,
mi a ráció abban, hogy részt vegyek az ilyen eseményeken önnel, ám
ez nem jogosítja fel, hogy ennek ürügyén molesztáljon.
Thorne halkan felnevetett, és békén hagyta a lányt.
Talán negyedóra múlva, amikor odakinn már szürkülni kezdett, a
kocsi váratlanul lassított. Thorne lehúzta az ablakot, hogy kinézzen,
mi történt. A kihalt úton egy álarcos lovas állt elıttük, kezében két

pisztolyt tartva. Thorne ekkor vette észre, hogy nem egy, hanem két
lovas tartóztatta fel ıket. A kocsisára és a kocsi hátsó részén álló
libériás inasára szegezték fegyverüket. Minden bizonnyal útonállók
voltak.
Thorne dühbe gurult, és visszahúzta a fejét az ablakból, hogy
elıvegye megtöltött pisztolyait, melyeket mindig magával hordott,
éppen ilyen esetekre felkészülve. Ám ekkor, figyelmeztetés nélkül,
egy lövés dördült el. Kocsisa felkiáltott, ebbıl Thorne azonnal tudta,
hogy eltalálták – látta, hogy a férfi leesett a bakról és az út szélére
gurult.
Ebben a pillanatban a kocsi hirtelen meglódult, amitıl az inas
keze lecsúszott a kapaszkodóról, ı pedig a földre zuhant, nem
messze az úton fekvı kocsistól. A négy, irányítás nélkül maradt ló
vadul vágtatni kezdett.
Egyre gyorsult a tempó, a kocsi elszáguldott a lovas mellett.
Thorne a másodperc törtrésze alatt észlelte, hogy a jobb oldalon álló
briganti közvetlenül ıt veszi célba a pisztolyával. Szitkozódva
lebukott, oldalra húzta Dianát, s a golyó hajszálnyira a feje mellett
fütyült el.
Hallotta a lány éles sikolyát, ahogy elterült a párnákon, és félelem
szorította össze a mellkasát. Istenem, csak nem találták el?
Rémülten nyúlt felé, de ekkor Diana óvatosan felült, amitıl a
megkönnyebbülés hulláma futott át Thorne-on. A lány arca sápadt
volt, de konok elszántság ült ki szép vonásaira.
Az ide-oda himbálózó hintóban Thorne kis híján a padlóhoz
csapódott, ám tudatára ébredt, milyen veszélyben vannak az egyre
sebesebben száguldó kocsi belsejében. Az ülés alatti ládát végül
sikerült kinyitnia és elıvennie a pisztolyait.
Az egyiket megragadta és az ablak felé lendült.
– Hogyan segítsek? – kérdezte Diana.
– Fogja meg a másik pisztolyt! – Nem tudta, tud-e lıni a lány, de
azt akarta, hogy nála is legyen fegyver.

Amint Diana a padlóra térdelt, Thorne kidugta a fejét az ablakon,
hátrafelé kémlelt, a két álarcos lovast keresve – és látta, hogy
üldözıbe vették a hintót.
Célzott és lıtt. Valószínőleg megsebesítette az egyik férfit, de
nem volt vesztegetni való ideje. A kocsi egyre jobban felgyorsult,
ahogy a megriadt lovak észvesztve vágtáztak.
Igyekezett visszanyerni az egyensúlyát, majd mindkét vállát
kidugta az ablakon és megfordult, hogy kimásszon.
– Mit akar tenni? – kiáltotta bentrıl Diana.
– Megpróbálom megállítani a lovakat.
Ehhez viszont ki kellett másznia az ablakon a bakra, hogy
megragadhassa a gyeplıt.
Bizonytalanul megkapaszkodott a tetı szélében, majd
felhúzódzkodott, hogy ráálljon az ablakkeretre. Erejét megfeszítve
sikerült éppen elkapnia a kocsisülés szélét. A kocsi ismét megingott,
Thorne majdnem elvétette a fogást, de végül meg tudott kapaszkodni.
Ha ilyen sebességnél a földre zuhan, összetöri magát.
A szél süvítése és saját kalapáló szívverése a fülében
visszhangzott, ahogy lassan, centiméterrıl centiméterre kúszott elıre.
Az egyik lábát a beakasztotta a korlátba, feltornázta magát, hogy
mellkasa a tetı szélével került egy magasságba. Majd lábbal elıre
átvetette magát a korláton, és félig térden landolt a kocsisülésen.
Gyors mozdulatokkal felült és a gyeplıt kereste a félhomályban:
észrevette, hogy a két pár vágtató ló között lóg le a földre, idınként a
talajhoz csapódva a csattogó paták alatt, így nem érhette el.
A zötykölıdı, imbolygó hintó bármelyik pillanatban felborulhat,
és ilyen sebességnél ripityára törik, ezt biztosra vette. İ még le tudott
volna ugrani róla, de Diana a hintó foglya volt, s ez akár a halálát is
jelentheti.
A félelem egy pillanatra minden izmát megbénította, de most nem
engedhette meg azt a luxust, hogy átadja magát érzelmeinek.
Gondolkodás nélkül felmászott az elsı kerék sárhányójára, majd az

egyik lábát leengedte a tartórúdra. Nekirugaszkodott és átvetıdött a
jobb hátulsó lóra.
Melle keményen csattant az állat izmos farán. A ló ijedtében
felhorkant, Thorne pedig megragadta az állat hasa alatt a bır
hevedert.
A földet csak homályos foltnak látta, ahogy felhúzódzkodott és
elıbbre araszolt, míg el tudta kapni a ló sörényét, majd nagy nehezen
megkaparintotta a közelebbi gyeplıt.
A zabla hirtelen megrántásakor a jobb elülsı ló megbotlott, kis
híján térdre esett, míg az a ló, melyen Thorne ült, megtántorodott.
A férfi egy pillanatig lógott rajta, szorosan markolva a gyeplıt, de
érezte, hogy kezd oldalra csúszni, a vágtató lovak közé; a bal térde a
középsı tartórúdhoz nyomódott, a jobb lábfeje pedig a földet súrolta.
Arca fintorba torzult, majd összeszorította a fogát az éles
fájdalomtól, amikor a bokáját megrúgta az egyik ló vágtató patája,
míg jobb karjával szinte önkívületben kapaszkodott a hevederbe,
baljával pedig teljes erıbıl a gyeplıt húzta. Újabb égetı fájdalmat
érzett, ezúttal a bal tenyerén, ahol a gyeplı mélyen belevágott. De
ekkor az elülsı ló végre kicsit lassítani kezdett. Ekkor már sikerült
annyira visszafognia az állatok vágtáját, hogy képes volt uralni a
helyzetet, és a fájdalom ellenére ismétlıdı, ritmikus rántásokkal
irányítani tudta ıket a gyeplıvel. Szinte egy örökkévalóságnak tőnt,
mire sikerült a fújtató, habzó lovakat ügetésre, majd lassú járása,
végül pedig megállásra kényszerítenie.
Amint megálltak, Thorne lecsusszant a földre, de megfeledkezett
elgyengült lábairól és sérült bal bokájáról. A bal lába kicsúszott
alóla, így fél térdre huppant.
Pár másodpercig így maradt, minden izma reszketett a lovakkal
vívott küzdelemtıl, vére szélsebesen száguldott ereiben a haragtól és
a fájdalomtól. De most Dianával kell törıdnie… Nagy nehezen lábra
állt, s ekkor hallotta, hogy nyílik a kocsi ajtaja.

Diana lépett ki, még mindig a kezében tartva a másik pisztolyt.
Sápadt volt, zilált, és egész testében remegett. Ruhája bal felsı ujját
pedig átáztatta a vér.
Thorne szíve összeszorult.
– Egek, megsérült…
– Jól vagyok – mormolta a lány és bizonytalanul elindult Thorne
felé. – A golyó csupán súrolta a vállam. És maga? Hiszen biceg! –
kiáltott fel, ahogy a férfi feléje igyekezett.
Thorne vadul magához szorította, szótlanul ölelte, lélegzete kikihagyott.
Diana hozzábújt, arcát a vállába temette.
– El sem hiszem, hogy meg tudta állítani a lovakat…
Megmentette az életünket, Thorne.
A ziháló lovak megadóan álltak mögöttük, nem maradt erejük a
további lázadásra. Thorne megborzongott, amikor rádöbbent, milyen
közel álltak a katasztrófához, és érezte, hogy Diana is reszket.
A lányt borzasztóan megrázták a történtek, ı pedig nem vágyott
másra, csak hogy addig ölelje, míg a remegése elcsitul. Aztán eszébe
jutott, hogy az útonállók még mindig a nyomukban lehetnek. És a
szolgái is veszélyben vannak.
Elengedte Dianát, elvette tıle a pisztolyt és a sötét útra célzott
vele a kocsi mögé, miközben a bal kezével elıvett egy zsebkendıt a
kabátzsebébıl, és rászorította a lány vállsebére.
Diana felkiáltott, de nem a fájdalomtól.
– Thorne, maga is megsérült!
A férfi még mindig az utat figyelte, közben számba vette a
sérüléseit. Bal tenyerén szétnyílt a bır, és vérzett. A kabátja
elszakadt, nadrágjának bal szára a bokánál szintén véres volt. Jobb
orcáján seb húzódott, a lószerszám csatja sértette fel, és minden
csontja fájt. De egyik sérülése sem volt súlyos.
– Túlélem – nyugtatta meg Dianát suttogva. – Most maradjunk
csendben. Még mindig vadászhatnak ránk.

Várt egy percet az egyre sőrősödı sötétségben, fülelt, nem hall-e
lódobogást, míg végül elégedetten nyugtázta, hogy a banditák nem
követték ıket.
Ezután zsebkendıjével be akarta kötözni Diana felsı karját, de a
lány nem engedte. Remegı kezekkel elvette tıle a zsebkendıt és
gyengéden a férfi tenyere köré tekerte, miközben könnyek peregtek
az arcán, és azt suttogta, mennyire sajnálja, hogy Thorne megsérült.
Thorne-on gyengédség futott át. Dianát eltalálta egy golyó, mégis
ı aggódik értem!
Újra elfogta a rémület és a düh. Diana akár meg is halhatott volna.
És lehet, hogy a kocsisa holtan fekszik az út szélén.
De ami ennél is jobban aggasztotta: biztos volt benne, hogy a
gyilkos támadás kifejezetten ellenük irányult.
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Csaknem további két óra telt el, míg Thorne a támadással és az
elkövetık lehetséges indítékaival kezdhetett foglalkozni. Elıször
ugyanis sérült kocsisáról kellett gondoskodnia.
Mintán meggyújtotta a kocsi lámpáit, megfordult a hintával és
felmászott a bakra. Diana melléült, mivel nem akart egyedül maradni
a kocsiban. És Thorne-nak szüksége is volt a lány segítségére, hogy
könnyebben észrevegyék sebesült szolgálóit.
Több mint két kilométernyire találtak rájuk. A kocsis nem halt
meg, ezt egyértelmően bizonyította, hogy hol káromkodott, hol
jajgatott. Az inas megtámasztotta társa fejét, hogy kényelmesebben
feküdjön. Mindketten állították, hogy az útonállók Richmond
irányába lovagoltak vissza; a kocsis „istenverte gyáva férgeknek”
nevezte ıket, és azon lamentált, hogy esélye sem volt elıkapni a
mordályát, olyan hirtelen lıtték meg.
A vállán érte a lövés, állapította meg Thorne, amint mellétérdelt,
hogy tüzetesebben megvizsgálja a sebét. Nem valószínő, hogy súlyos
a sérülése, de a golyót a lehetı leghamarabb el kell távolítani.
– Orvosra van szüksége – szólalt meg Diana, mintha Thorne
gondolatát mondta volna ki.
A férfi bólintott, és úgy döntött, a legjobb, ha egyenesen a saját,
mayfairi házába hajtatnak, ahová gyorsan kihívathatja az orvosát.
Arra gondolt, elıször hazaviszi Dianát, de jobbnak látta, ha nem
késlekedik a sérült ellátásával. S ami még fontosabb, nem akarta,

hogy Diana hazamenjen, amíg nem költözteti át néhány szolgáját a
lány házába, hogy védelmezzék ıt. Ha Thorne volt a gyilkosok
kiszemelt áldozata, Diana is célpont lehet.
A lány hallani sem akart róla, hogy Thorne hazavigye ıt, mielıtt a
kocsist az orvos ellátná. Így aztán pár perc múlva mindannyian a
Cavendish Square felé tartottak.
Az inas hajtotta a megviselt lovakat, Diana és Thorne pedig a
kocsiban utaztak, a sebesült férfit közrefogták, hogy – amennyire
lehet – óvják a kocsi rázkódásaitól, s közben megpróbálták elállítani
a vérzést. Látszott, hogy nagy fájdalmai vannak, bár Diana
jelenlétében abbahagyta a káromkodást és csak elfojtott nyögéseket
hallatott. Thorne egy üveg skót whiskyvel vigasztalta, hogy tompítsa
az érzékeit.
Így aztán a kocsis teljesen elázott, mire hazaértek. Thorne azonnal
mozgósította a személyzetét, hogy hívják az orvost és készítsenek elı
mindent az operációhoz. Olyan gyorsan intézkedtek, hogy Diana arra
gondolt, ebben a házban korábban is foglalkoztak golyó okozta
sebesülésekkel. Maga az orvos sem lepıdött meg egyáltalán a sérülés
jellegén, hanem azonnal hozzálátott a munkához.
A konyhában szedték ki a kocsis vállából a golyót, Thorne segített
lefogni a sebesültet.
Diana ragaszkodott hozzá, hogy ott maradhasson, csendben
várakozott a hatalmas konyha egyik sarkában. Thorne megitatott vele
egy pohár brandyt, hogy megnyugtassa az idegeit, de a lány
feszültsége csak az után kezdett enyhülni, hogy az orvos sikeresen
befejezte az operációt, és kijelentette, hogy az éjszaka során ennél
többet nem tehetnek.
Miután az eszméletlen kocsist felvitték, hogy a saját ágyában
alhasson a szolgák traktusában, az orvos megvizsgálta Diana
vállsebét, és megerısítette, hogy valóban csak horzsolás, de ki kell
mosni és be kell kötözni. A Thorne tenyerén lévı seb azonban kissé
komolyabbnak bizonyult, így az orvos hozzáfogott, hogy ellássa azt
is.

Amikor a nyers húsra brandyt öntött, Diana arca megrándult, mert
tudta, milyen fájdalmat érezhet Thorne. Ám a férfi csak rákacsintott
és a brandysüveget a szájához emelte. Egyfolytában ivott, mialatt az
orvos kitisztította és bebugyolálta a bal bokáját, ami nem csak
csúnyán megsérült és megdagadt, hanem csontig lehorzsolódott.
Thorne sérült lábát nem kímélve felkísérte a lányt és az orvost a
vendégszobába, házvezetınıjét és egy szobalányt pedig utasított,
hogy mindenben álljanak rendelkezésükre. Diana még nem járt
Thorne házában, és elragadtatással nézte az elegáns enteriırt, mely a
férfi ízlését dicsérte.
A szobát már elıre elkészítették számára, mivel forró víz várta ıt,
a tőz vidáman lobogott a kandallóban, és jó néhány lámpa világította
meg, a sötétbarna bútorokat és a színes ágytakarókat.
Thorne kinn maradt, míg levették Dianáról tönkrement kabátját és
ruháját. Az illem kedvéért a lány magán hagyta az ingét és egy
takarót maga köré tekert, majd leült egy székbe a mosdóállvány
mellé. Az orvos lemosta a válláról a rászáradt alvadt vért,
bazsalikomport szórt a sebre, majd gondosan átkötötte a hónalja alatt
és a válla fölött.
– Néhány napig még érzékeny lesz, Miss Sheridan, de
valószínőleg látható heg nélkül gyógyul. Természetesen tartózkodjon
az izmok túlerıltetésétıl, különben a seb újra vérezni kezdhet.
Nem firtatta, hogyan szerezhetett egy hölgy golyó általi sebet,
csupán kedvesen rámosolygott Dianára, majd távozott.
Miután az orvos elment, a házvezetını kezdett sürgölıdni a
szobában, s egy kivételével az összes lámpát eloltotta.
– Rögtön hozok önnek valami vacsorát, Miss Sheridan – mondta
az idıs asszony, miközben a szobalány összeszedte a lány elszakadt,
vérfoltos ruháit.
– Köszönöm, Mrs. Lealé, de egyáltalán nem vagyok éhes.
– El tudom képzelni, ez után a megpróbáltatás után – mondta
kedvesen a házvezetını. – Most pihenésre van szüksége.

Kikészítettem az ágyára az egyik flanel hálóingemet. A mérete talán
jó lesz, bár biztosan nem az ilyen minıséghez van szokva.
– Inkább egy kölcsönruhára és köpenyre van szükségem, hogy
hazamehessek…
– Lord Thorne azt mondta nekem, itt marad éjszakára.
Ebben a pillanatban kopogott Thorne és belépett a szobába,
nyomában egy másik szobalánnyal, aki egy tálcát hozott, tele letakart
edényekkel, és letette egy kisasztalra a kandalló elé.
Amikor Thorne kiküldte a szolgálóit, Diana megvárta, míg
becsukódik utánuk az ajtó, s csak ezután kezdett tiltakozni.
– Nem kellene itt maradnom a házában, Thorne. Túl sok alapot
adnánk egy újabb botrányhoz.
– Felılem pletykálhatnak – szólt gyengéden a férfi, és levette a
fedıket az edényekrıl. – Addig magán tartom a szemem, míg
megfelelıen gondoskodnom kell a biztonságáról. És alapos pihenésre
van szüksége. A szolgálóim diszkréciójában megbízhat, efelıl
biztosíthatom.
Miután az utolsó lámpát is eloltotta, és a szobát csupán a kandalló
tüze világította meg, az asztalnál lévı két karosszék felé mutatott.
– Most pedig jöjjön és egyen. Mindkettınkre ráfér egy jó vacsora.
Az üres gyomorra ivott brandy megzavarhatja az érzékeit.
Diana valóban szédült kissé, de hogy az elfogyasztott alkoholtól
vagy az elmúlt két óra idegfeszítı eseményeitıl, ezt nem tudta volna
megmondani. Akárhogy is, most túlságosan fáradt volt ahhoz, hogy
az illemrıl vitatkozzon Thorne-nal.
És valóban nem szívesen maradt volna egyedül éjszakára. A
takaróba burkolózva odament az asztalhoz, és leült az egyik
karosszékbe, míg Thorne a másikban helyezkedett el. Egy pillanattal
késıbb a férfi máris átnyújtott neki egy tálat, melyen sült csirke volt,
apró újburgonya krémes szószban, és fahéjjal ízesített
gyümölcskompót. Bort is töltött neki, ı maga pedig egy újabb pohár
brandyt ivott.

Diana éhesebb volt, mint gondolta, az étel pedig ínycsiklandó,
mégis alig csipegetett valamit a tányérjáról. A gondolatai egyre
visszatértek a lövöldözésre, a vad vágtázásra és Thorne-nak a
megmentésükért folytatott kétségbeesett hazardírozására. Olyan
könnyen meg is halhatott volna, agyontaposhatták volna a vágtató
lovak vagy összezúzhatták volna a kocsikerekek. Vagy a banditák
lelıhették volna. A golyó, melyet kifejezetten neki szántak,
hajszálnyira süvített el a fejétıl.
– Ugye ez nem közönséges rablótámadás volt? – kérdezte végül a
csendben. – Megpróbáltak megölni minket.
Thorne már számított erre a kérdésre. Ez volt a fı oka, hogy
együtt akart vacsorázni Dianával. Gyanította, hogy a lány idegeit
meg kell nyugtatnia az elszenvedett trauma után. Nyilvánvaló, hogy
még soha nem volt kitéve ilyen veszélynek az élete során, és most,
hogy túl van rajta, jelentkezik majd a sokk. Ezt Thorne jól tudta.
Azt is tudta, hogy Dianának vissza kell nyernie a biztonságérzetét,
különben az izgalom és a félelem felgyőlik benne és elmérgesedik,
mint egy gennyes seb. Az utóbbi fél órában azon vívódott, mit
válaszoljon majd, ha a lány kérdez. Biztos volt benne, hogy a
támadást nem rablás céljából követték el. A hintóját jól ismerték, és
az ajtaját díszítı címerrıl is azonosítani lehetett. Továbbá, az
útonállók nem követeltek tılük sem pénzt, sem ékszereket, mielıtt
tüzelni kezdtek rájuk.
Ami különösen aggasztotta Thorne-t, hogy a támadás teljesen
felkészületlenül érte. Sejtelme sem volt arról, hogy meg akarják ölni.
Igyekezett azonban higgadt hangon válaszolni Diana kérdésére.
– Nem. Nagy valószínőséggel nem a rablás volt a szándékuk.
– Tehát valaki megpróbált… megölni minket?
– Engem, édesem. Nem maga volt a célpont, hanem én.
Diana egy darabig a férfi arcát fürkészte.
– Azt mondta, lehet, hogy Venus ölte meg Nathanielt. Arra
gyanakszik, hogy esetleg az ön halálára is spekulált?

A lány is ugyanarra a következtetésre jutott, amire ı, nem volt
értelme tagadni. Diana nem ostoba, minden bizonnyal átlátna a
megnyugtatását célzó hazugságokon. Emellett méltányosabb, ha
ıszinte lesz hozzá, és ebben az esetben felfedi az igazságot.
Legalábbis annak egy részét.
– Azt hiszem, Venus neheztel a külügyminisztérium egyes tagjaira
egy sok évvel ezelıtt történt dolog miatt. Most éppen ez ügyben
vizsgálódunk, de pillanatnyilag a bosszúvágya tőnik a
legkézenfekvıbb magyarázatnak arra, miért ölték meg Nathanielt.
Lehet, hogy ugyanezen okból akar engem is holtan látni. Mindettıl
függetlenül, azt akarom, hogy minden kapcsolatot szakítson meg
vele. Most, hogy már nem jár többet önhöz ülésekre, nem akarom,
hogy valaha is újra találkozzanak.
Diana lassan bólintott, az aggodalom még mindig elsötétítette a
tekintetét.
– És maga? Mi garantálja, hogy Venus nem fog újabb merényletet
megkísérelni ön ellen?
Csak próbálja meg, gondolta sötéten Thorne. Mielıtt bármit lépne,
bizonyítékra van szüksége, hogy Venus állt a merénylet hátterében,
de mindenképpen megszerzi, akkor is, ha erıszakhoz kell
folyamodnia a madámmal szemben. Szívfájdalom nélkül láncra veri
Venust, ha szükséges, és a puszta kezével kényszeríti ki belıle az
igazságot. A nı az életére tört, és ezt nem hagyja annyiban.
Diana felé azonban csak egy bíztató mosolyt küldött.
– Mostantól fogva óvatosabb leszek. És megtalálom a módját,
hogy színvallásra kényszerítsem Venust. Ha újabb kísérletre
vetemedik, bizonyítékot fogok szerezni, hogy leleplezzem ıt.
– Roppant veszélyesnek tőnik – aggódott a lány. – Nem tudja
valamiképpen leállítani ıt?
– Venusnak van két embere, lehet, hogy ık voltak a mi
útonállóink. Ezentúl figyeltetnem kell ıket. És szándékomban áll
fegyveres inasokat és lovászokat költöztetni az ön házába és a
nagynénémébe is. Sehová sem mehet kísérı nélkül, megértette?

Diana felvetette az állát a parancsoló hangsúlyra.
– Igen, ha maga is megígéri, hogy hasonló védelmet szervez
magának.
– Efelıl biztos lehet.
Thorne saját maga miatt nem aggódott. Nem rémítette meg, hogy
egy gyilkos célpontjává vált. A veszély mindig is izgatta,
felpezsdítette a vérét, ekkor érezte igazán, hogy él. Számtalanszor
nézett már szembe halálos veszedelemmel, és egyáltalán nem bánta –
egészen a mai napig.
Ezúttal ugyanis nem csak ı, Diana is potenciális célponttá vált.
Bőntudat és rémület fogta el, amikor rádöbbent, a lány életét is
kockára tette.
Megborzongott, amikor felidézte, milyen közel süvített el az a
golyó a feje mellett. Védelmezı ösztönei újult erıvel keltek életre.
Az utolsó leheletéig vigyáz majd Diana biztonságára.
Most azonban semmit sem akart jobban, mint átölelni ıt. Mégsem
merte megérinteni, félt, hogy elveszti önkontrollját.
Tekintete önkéntelenül végigvándorolt Dianán. Annyira
sápadtnak, sebezhetınek és szívfájdítóan gyönyörőnek látta, ahogy a
tőzfény végigsimogatta az orcáját és megcsillant az arcát keretezı
rakoncátlan hajtincseken. A takaró kissé lejjebb csúszott a válláról,
és láttatni engedte a friss, fehér kötést meg az ingválla vérfoltos
pántját.
A harag újult erıvel söpört át Thorne-on, az állkapcsa megfeszült.
– Miattam nem kell aggódnia – mondta kissé zordabbul, mint
szándékában állt.
Gyorsan kihörpintette a maradék brandyjét, letette a poharat és
felállt.
– Aludnia kellene.
A hirtelen és váratlan kijelentéstıl Diana pánikba esett. Az nem
lehet, hogy Thorne most magára hagyja!
Rögtön letette a tányérját és felé nyújtotta a kezét.
– Thorne, kérem… ne menjen el.

A férfi állkapcsa, ha lehet, még jobban megfeszült. Igen
veszélyesnek látszott ebben a pillanatban, arckifejezése sötét és
tőnıdı volt.
Diana kevés olyan emberrel találkozott életében, akit Thorne-nál
félelmetesebbnek talált volna. Ám azt is érezte, mennyire igyekszik
óvni ıt. Mindig a védelmezıjeként lépett fel, s ezt pár órával ezelıtt
is bizonyította.
Óriási hálával tartozik neki, hiszen megmentette az életét. Ám
annak még jobban örült, hogy a férfinak is sikerült épségben
megúsznia ezt a szörnyő kalandot. A kocsi ablakából végignézte,
milyen pokoli erıfeszítésébe került Thorne-nak, hogy megfékezze a
megbokrosodott lovakat. İ eközben egész testében remegett a
félelemtıl, de a férfit féltette, nem saját magát.
Thorne nem ismer félelmet, habozás nélkül kockára tette a testi
épségét, sıt akár az életét is – Diana pedig még most is reszketett, ha
az átélt borzalmakra gondolt, és hirtelen ráébredt, milyen értékes az
élet.
A takaró lecsúszott a padlóra, amint a lány reszketve felállt és
lassan Thorne felé indult.
Hallotta a férfi éles lélegzetvételét, de csupán egy pillanatra
torpant meg. Felnyúlt, ép karját Thorne erıs nyaka köré fonta, arcát a
vállába temette.
– Annyira féltem, hogy baja esik – suttogta.
A férfi rekedten felnevetett, de mozdulatlan maradt, mintha
igyekezne féken tartani érzelmeit. Amikor a lány felemelte az arcát,
Thorne meleg lélegzete az ajkát cirógatta.
– Diana… nem állok jót magamért, ha itt maradok.
– Nem bánom. Akarom, hogy itt maradjon.
Látszott, hogy küszködik, nem akarta elfogadni a lány csókját –
mégis, akarata ellenére magához vonta Diana fejét, és száját a lány
nyakára nyomta. Kezét közben a derekára kulcsolta, mintha el akarná
tolni magától.
– Thorne, szeretkezz velem…

Thorne szaggatottan szívta be a levegıt, egész teste reagált a
csendes könyörgésre. A vágy, mely hetek óta vasmarokkal tartotta
fogva, most könyörtelenül feszítette, szétzúzva önuralma utolsó
maradékát.
Nem is emlékezett rá, hogy megmozdult volna, a következı
pillanatban karja mégis szorosan a lány teste köré fonódott,
miközben ırülten csókolta, száját keményen a lányéra tapasztva,
nyelvét mélyen a szájába tolva, hogy Diana is érezze, menynyire
kívánja ıt. Teste tőzben égett, agyában csak egy gondolat lüktetett,
hogy behatoljon a testébe és eggyé váljon vele.
Diana ugyanolyan vadul reagált, halk, könyörgı nyögéseket
hallatott, ahogy ujjai Thorne hajába fonódtak, hogy még közelebb
húzza ıt magához.
Szájuk még mindig szorosan összeforrt, miközben Thorne kivette
a lány kontyából a hajtőket, hogy a selymes hajzuhatag a válla köré
omoljon. Erıszakkal igyekezett lassítani a tempót. Karjába vette
Dianát és az ágyába vitte. Lefektette, lehúzta róla a cipellıt és a
harisnyát. Majd óvatosan, ügyelve sebesült vállára, áthúzta a fején az
ingvállát, hogy gyönyörő meztelen teste feltáruljon. A látványtól
összeszorult a mellkasa, ágyéka megkeményedett. Gyorsan letépte
magáról a ruháit és Diana mellé feküdt.
A két felforrósodott test összeért. Az erotikus közelségtıl Diana
felnyögött, és egész testét a férfiéhoz nyomta, száját újra csókra
kínálta. Egy hosszú pillanat után Thorne kibontakozott. Teljesen, a
végtelenségig fel akarta izgatni a lányt, mielıtt elıször magáévá
tenné. Kezével érezni akarta keble puhaságát, szájával mellbimbója
keménységét, miközben a lány karcsú lábai a teste köré fonódnak.
Végigcsókolta a nyakát, a kulcscsontját, édes, érett kebleit.
A lány ívben hátrafeszült, amikor Thorne perzselı csókokkal
borította a telt halmokat, majd halk sikollyal megadta magát, amint a
férfi ajkai körbezárták mellbimbóját.
Mire Thorne a combjai közé ért és duzzadt csiklóját kezdte
cirógatni nyelvével, Diana már reszketett a vágytól. Kéjesen

sóhajtozott és vonaglott a férfi alatt, ahogy Thorne nyelve a csiklóját
ingerelte; nıisége kapuja síkos volt és nedves.
A lány heves reagálására Thorne belsejében lángra lobbant a
szenvedély. Vad vágy hajtotta, hogy Diana csakis az övé legyen.
Szája ismét a lányéra tapadt, közben elhelyezkedett Diana combjai
között és erekciója nekifeszült a lüktetı szirmoknak. Végtelenül
óvatosan és lassan hatolt belé.
A lány lélegzete elakadt, teste hirtelen megfeszült, ahogy
igyekezett megtapasztalni az eddig ismeretlen érzést. Jó néhány
szíwerésnyi idı múlva önkéntelenül megemelte a csípıjét, hogy még
mélyebben fogadhassa magába a vastag hímvesszıt, míg az végül
tökéletesen betöltötte.
Thorne görcsösen összerándult, amint a nı forró, nedves kelyhe
körbeölelte, mivel a fokozódó feszültség még intenzívebbé tette
elviselhetetlen erekcióját. Diana mozgatni kezdte a csípıjét,
ugyanolyan heves indulattal, mint ı, és a kavargó, perzselı forróság
végül tőzviharba torkollt. Kínok kínja.
A legtisztább, kábító gyönyör. Diana hangosan felnyögött,
körmeit a férfi vállába vájta, mozgásának ritmusa Thorne-éhoz
igazodott. Pillanatokkal késıbb teste vadul megrázkódott, éles sikoly
hagyta el az ajkát. Zokogva suttogta a férfi nevét, de Thorne nem
kegyelmezett. Inkább összeszorította a fogát, hogy visszaszorítsa a
mély, ösztönös, morajló hangot, és egy helyben tartsa a lány remegı
testét az óvatos döféseihez. Minden rutinját bevetette, hogy minél
tovább részesíthesse ebben a megsemmisítı gyönyörben a lányt.
Diana vergıdött, vonaglott alatta, ahogy a kéj sorozatosan rátörı
hullámai görcsbe rántották karcsú testét. Vad nyögéseit a férfi a
szájával fogta fel… míg végül már ı sem bírta türtıztetni magát.
Erıteljesen megrázkódott, majd feladta a küzdelmet és hagyta, hogy
kitörjön belıle a forró láva.
Az eksztázist követıen jó darabig hallatszott hangos zihálásuk a
csendben, míg a gyönyör remegései lassan elcsitultak.

Thorne, még mindig kábultan, lehengeredett a lányról. Magához
szorította Diana elernyedt testét – vigyázva a sérült vállára – ajkát
gyengéden a lány nedves halántékára nyomta. Diana sötét, illatos
haja szétterült a férfi mellkasán, melyben most érzelmek zőrzavara
kavargott.
Jóvátehetetlen lépés volt elvenni a lány szüzességét. Ám mivel
feltett szándéka volt, hogy feleségül veszi, nem osztott, nem szorzott
ártatlanságának elvesztése. Sıt, egyesülésük után még biztosabb volt
benne, hogy Diana végül beadja a derekát.
Szeretkezésük sorsszerő volt ma éjjel. Miután a halál szele
meglegyintette ıket, teljesen természetes, hogy a vigasztaló ölelés
ilyen intenzív érzelemkitörésbe torkollt. Thorne a lehetı legısibb
módon nyújtott vigaszt a lánynak. Saját, heves reakciója azonban
rendkívül meglepte. A lány szenvedélye a lelke mélyéig hatolt,
minden eddiginél erıteljesebb, megrázóbb kielégülést élt át vele.
Diana már az elsı pillanattól fogva égı vágyat keltett benne, és ez
késıbb csak fokozódott.
Thorne a táncoló lángokat bámulta, agyában egymást kergették a
kusza gondolatok. Ma éjjel gyızelmet aratott. Vagy a gyızelem
Dianáé? Mi érintette meg ıt annyira ebben a lányban, mint soha más
nıben?
A gondolatra kezdte kényelmetlenül érezni magát. Kicsusszant
Diana alól és a mosdóállványhoz lépett egy vizes ruháért. Majd
visszament az ágyhoz és elkezdte lemosni magáról magja és a szőzi
vér nyomait. Eközben próbált szenvtelen maradni, de most elıször
látta teljesen meztelenül Dianát, és a szépsége még az ı elképzeléseit
is felülmúlta, a lélegzete is elállt tıle.
Amikor végül felnézett, észrevette, hogy Diana ıt figyeli sötét,
komor tekintettel. A haja kusza felhıként keretezte arcát, szája
nedves volt és kipirult a szenvedélyes csókoktól.
Újra elöntötte a forróság Thorne-t, amikor eszébe jutott, hogyan
simult ez a száj mohón az övéhez.

– Olyan volt a szeretkezés, amilyenre számítottál? – kérdezte,
hogy oldja a komor hangulatot.
– Még annál is jobb – mosolygott félig szégyenlısen, félig
kihívóan Diana. – Arra viszont nem számítottam, hogy ennyire
magával ragad a kéj.
– Ez roppant hízelgı, édesem.
Thorne elsimított egy hajtincset a lány arcából, és megpróbálta
elhessegetni azt a megnevezhetetlen érzést, mely elárasztotta a szívét.
Szándékosan a lány sérült vállára terelte a szót, és hagyta, hogy újra
felhorgadjon benne a düh.
Gyengéden megérintette a kötést.
– Fáj?
– Nem. És a kezed? – kérdezte a lány.
– Nem, de a bokámat mintha ezer ördög szurkálná.
Diana halkan felnevetett, és nem tiltakozott, amikor Thorne
melléfeküdt és magukra húzta a takarót. Most azonban nem csupán
vigasztalni akarta ıt, hanem a maga oldalára állítani.
Dianát súlyos megrázkódtatás érte az elsı eljegyzése után, így
érthetı a félelme, hogy újra megégetheti magát. Thorne tudta,
bizonyítania kell, hogy soha nem fog fájdalmat okozni neki. Soha
nem hagyja el ıt, ahogyan az az átkozott hozomány-vadász.
De lány ellenállásának leküzdéséhez más taktikához kellett
folyamodnia. Eltökélt szándéka volt, hogy feleségül veszi, de látta,
képtelen célt érni, ha újra és újra az esküvıvel nyaggatja. Célszerőbb
tehát a szenvedély erejével magához kötni ıt. Talán így hajlandó
beleegyezni a házasságba.
Thorne szándékosan elhallgattatta a belsı hangot, mely
óvatosságra intette. Most már nem hátrál meg. A szeretıjének akarta
Dianát. A lány heves volt, csalódott és szenvedélyes – ezeket a
tulajdonságokat nagyra értékelte a nıknél, ám ennél sokkal többre
éhezett. Meg akarta mutatni neki mindazt a gyönyört, amit férfi és nı
együtt valaha is átélhet.

Elkapta a lány tekintetét, majd szorosan hozzásimult, hogy Diana
érezhesse teste forróságát.
– Te nyertél, édesem – jelentette ki gyengéden. – Nem erıltetem,
hogy mondj igent a házasságra, ha valóban így akarod. Ha nem
mondhatlak feleségemnek, beérem azzal is, ha a szeretım leszel.
Diana összevont szemöldökkel fürkészte Thorne arcát, vajon
ıszintén beszél-e.
– Komolyan mondod? Mostantól nem követelızöl, hogy tartsunk
igazi esküvıt?
– Nem, ha szeretık leszünk.
A lány gyönyörő szemeibıl sütı bizonytalanság elárulta,
mennyire küzd önmagával, ám Thorne hagyott idıt számára. Ujjával
gyengéden végigsimított a lány ajkán, és várt.
A finom érintésre Diana szorosan lehunyta a szemét, hogy ne
kelljen állnia Thorne csábító tekintetét. Érzékei túlságosan
felbolydultak, ilyen állapotban igen könnyen megadja magát anélkül,
hogy átgondolhatná a következményeket. Thorne szerelmi viszonyt
ajánlott, a házasság elınyei nélkül. És Isten a tudója, Diana el akarta
fogadni. A hihetetlen szenvedély után, amibe éppen most vezette be
ıt Thorne, nehezére esett korábbi fogadalmához tartania magát, hogy
óvja a szívét a férfitól. A vele való szeretkezést olyan csodaként élte
meg, mely minden eddigi elképzelését felülmúlta.
Alig hitte el, hogy ilyen messzire merészkedett és feláldozta
szüzességét, pedig egészen kézenfekvı döntés volt – vigasztalásra
volt szüksége, és ma este döbbent rá, az ember élete sokszor csak
pillanatokon múlik.
Ma akár meg is halhatott volna úgy, hogy soha nem tudja meg,
milyen érzés szeretkezni, nem tapasztalja meg, milyen teljes értékő
nınek lenni.
És most, hogy belekóstolt Thorne-nal a szenvedélybe, úgy érezte,
egyre többre vágyik. Ezentúl már nem akart küzdeni ellene. Évekig
könyörtelenül elfojtott magában minden nıi vágyat, minden érzelmi
igényt, csupán a botrány elkerülése végett. Ám erıfeszítései

hiábavalónak bizonyultak. A magány, az élet értelmetlensége jutott
osztályrészéül, minden ok nélkül.
Ennek most vége, fogadta meg magában, és most már bátran
Thorne szemébe nézett. Életében elıször akarta megtapasztalni a
valódi szenvedélyt.
A sóvárgás ereje szinte megrázta.
Thorne valószínőleg olvasott a gondolataiban, mert gyengéd
mosoly ült ki az arcára.
Teste sima és forró volt, ahogy a lányéhoz nyomta. Majd a keblére
hajolt és újabb rohamot indított Diana érzékei ellen: az egyik
mellbimbóját csókolgatta, a másikat ujjaival cirógatta, amitıl a lány
felforrósodott, megborzongott és megszédült. Élesen beszívta a
levegıt, ahogy a tőz végigfutott a bırén és az idegvégzıdésein.
– Tehát, a szeretım leszel, gyönyörő Dianám? – mormolta
Thorne. Hangja simogató és bársonyos volt, akárcsak ajka és ujjai
érintése.
– Igen – súgta a lány, megadva magát a vágynak, melyet Thorne
keltett benne már elsı találkozásuk pillanatában.
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iana beleegyezése új, perzselı intimitás kezdetét jelentette
kettıjük között, mivel Thorne megtanította, milyen is a gyönyör.
Reggel azonban elsı dolga volt, hogy a lány védelmérıl
gondoskodjon. Amikor hazaengedte Dianát, ragaszkodott ahhoz,
hogy három férfi szolgálója kísérje el a lányt, és maradjon is vele,
személyzete tagjaként.
Aztán felkereste Madame Venust, hogy burkoltan felhívja a
figyelmét, szakítsa meg a kapcsolatot Dianával.
Venus a budoárjában fogadta ıt. Forró csokoládét szopogatott
támlás kerevetén, buja testét bársonytakaró fedte, mely védte az esıs
nap hidegétıl. A nı a homlokát ráncolta, amikor meglátta, hogy
Thorne bottal jár, sérült bal bokája miatt, és a ráncok még mélyebbé
váltak, ahogy a férfi bekötözött kezével fogta meg Venus kezét és
ráhajolt, hogy megcsókolja.
– Baleset érte, uram?
– Tegnap este két útonálló feltartóztatta a kocsimat – felelte lazán
Thorne, miközben leült és maga mellé tette botját, melyet inkább
hatáskeltés, mintsem a járássegítés céljából hozott magával.
– Milyen sajnálatos!
Thorne észrevette, hogy Venus nem lepıdött meg, de most
mégsem beismerést akart kicsikarni belıle. Csupán finoman
megfenyegetni.

Részletesen mesélt az ıket ért támadásról, hangsúlyozva, hogy
kocsisát és Miss Sheridant is találat érte.
Venus ıszintén megrémült.
– Dianát meglıtték? – kiáltott fel ijedten, és mi tagadás,
ıszintének tőnt. – Súlyos a sérülése?
– Nem súlyos. A banditák engem akartak eltalálni, de a golyó célt
tévesztett és Diana vállát súrolta.
– Ez borzasztó!
Thorne fagyos mosolyt küldött Venus felé.
– Ezer szerencse, hogy nem sebesítették meg ıt, mert most a halál
fiai lennének. És ha a jövıben Dianát bármiféle bántódás éri, akár a
világ végén is megkeresem az elkövetıket, és nem lesz számukra
kegyelem.
Venus megborzongott a férfi arckifejezésétıl, és látszott, hogy
megkönnyebbül, amikor Thorne témát váltott.
Átadta Venusnak a Kitty szolgálataiért járó összeg utolsó
részletét, és elmondta, hogy Reginald Kneighlyt sikerült oly
mértékben eltérítenie, hogy hetekig még csak nem is kereste Amy
társaságát – ennek köszönhetıen Amy végre pontot tett korábbi
románcuk végére. Thorne igen elégedett volt, hogy gyámleányának
intim kapcsolata a hozományvadásszal véget ért. De az is
elégedettséggel töltötte el, hogy – legalábbis pillanatnyilag –
diszkréten figyelmeztette Venust.
Ezután Mackyt kereste fel, akit ismét álmából ébresztett. Amikor
neki is elmesélte a színlelt rablótámadást, és a gyanúját, miszerint
Venus izomemberei lehettek a merénylık, Macky megerısítette,
hogy elızı este nem látta egyik behemótot sem a klubban. Thorne
utasította Mackyt, hogy tartsa rajta a szemét a két brigantin, majd
távozott.
Aznap délelıtt még egy madámot keresett fel. Elızı éjjel Diana
aggodalmát fejezte ki szeretkezésük esetleges nemkívánatos
következményei miatt, és Thorne megígérte, intézkedni fog. Ha
gyereket nemzene Dianának, ez a saját malmára hajtaná a vizet,

mivel a lány kénytelen lenne hozzá menni feleségül, különben
mindörökre számőzik a társaságból. Ám nem szándékozott ilyen
gálád módon kikényszeríteni a beleegyezését, ezért ellátogatott
Madame Fouchet-hoz, akitıl diszkréten beszerezhette a szükséges
kellékeket.
Innen egyenesen Diana házához hajtatott, ahol a lányt munkájába
merülve találta.
A gyengéd mosolytól, amivel Diana fogadta ıt, Thorne szívverése
felgyorsult, ágyéka megkeményedett.
Karjába kapta és forrón megcsókolta, míg a lány nevetve
tiltakozni kezdett és eltolta ıt magától.
– Most erre nincs idı. Dolgoznunk kell. Vedd le az inged, kérlek.
– Boldogan levetkızöm teljesen meztelenre is – ajánlotta Thorne
pajzán vigyorral.
– Köszönöm, de ne. Túlságosan elvonná a figyelmemet.
Megállapodtak, hogy azért festi meg Thorne portréját, hogy
legyen ürügy a mőtermében tett gyakori látogatásokra, és elhatározta,
befejezi azt a képet is, melyet a hajó fedélzetén kezdett el
ideutazásuk során.
Thorne levette a kabátját, a nyakkendıjét és a mellényét, majd a
festıállványon lévı vászonra pillantott. A kép még kezdetleges
állapotban volt, csupán az arc és az alak körvonalai látszottak, némi
árnyékolással. Ám biztosra vette, hogy a végeredmény különleges
lesz, ahogyan már megszokta.
Az viszont nem számított, mennyire lesz élethő a portré, hiszen
nem engedi majd, hogy más is láthassa. Ez szigorúan magáncélból
készül, kizárólag kettıjüknek. És a kép megszületése közben ki
akarta használni az alkalmat, hogy tovább gyengítse Diana
ellenállását. Egyelıre engedelmesen levette az ingét és a Diana által
beállított pozitúrába helyezkedett, ahol a fények a megfelelı szögben
érik, egy robusztus fakeretnek dılve, mely úgy nézett ki, mint egy
hajó válaszfala.

Csaknem egy órán át mozdulatlanul állt, hagyta, hogy a lány
dolgozzon, majd engedélyt kért, hogy kinyújtózkodhasson.
Ellazította sérült bokáját, hogy oldja a merevséget, majd a szomszéd
helyiségbe ment egy fekete szırméért, melyet korábban kinézett már.
Visszajött a mőterembe, leterítette a csodálatos szırmét a padlóra a
kandalló elé, és egy fatuskót tett a pislákoló tőzre. Majd elıvett egy
selyemzacskót a kabátja zsebébıl és a szırmére dobta.
Észrevette, hogy Diana szemöldöke kíváncsian felemelkedik, de
nem szólt egy szót sem, csak az ajtóhoz lépett és bezárta. Amikor
visszajött a lányhoz, elvette tıle az ecsetjeit és palettáját, és úgy tett,
mintha a készülı képet szemlélné.
– Azt hiszem, nem sikerült egészen élethően megörökítened a
számat – szólalt meg szigorúan. – Kissé közelebbrıl kellene
tanulmányoznod a formáját és a struktúráját.
Magához húzta a lányt és forrón megcsókolta. Nyelve heves
mozgásba kezdett, hogy éreztesse a lánnyal, mennyire kívánja. Azt
hitte, Diana tiltakozni fog, de csak halkan sóhajtott és önként átadta
magát az ölelésnek.
Amikor végre levegıhöz jutott, álomittas szemmel nézett rá.
– Úgy látszik, feltett szándékod, hogy elvond a figyelmemet a
portréd megalkotásáról.
– A portrém várhat. Mivel most szeretkezni akarok veled a
kandalló melegénél.
– Ugye tudod, milyen pajzán csirkefogó vagy?
– Benned pedig túl sok a gátlás, édesem. Mindent megteszek,
hogy végre megszabadítsalak tılük.
– Fényes nappal? – vált bizonytalanná Diana hangja.
– Hát kell ennél alkalmasabb idıpont? Még mindig bıven van mit
megtanulnod a szenvedélyrıl. Meg akarom mutatni neked, hogyan
éld át a gyönyört és hogyan viszonozd. Most pedig, elsı lépésként,
levetkıztetlek.
Kioldotta a selyemövet a lány derekán, a pántokat a nyakán, majd
levette a ruháját védı festékfoltos köpenyt.

– Már hetek óta errıl álmodom, hogy kihámozlak a köpenyedbıl.
Amióta elıször láttalak benne.
Ezután a ruha következett, a cipı, majd a harisnya. Végül pedig a
főzı és az ingváll. Amint végre feltárultak Diana meztelen keblei
Thorne forró tekintete számára, a férfi ráhajolt, és gyengéden
megcsókolta az ágaskodó mellbimbókat. Amikor azonban már teljes
meztelenségében állt elıtte – a vállát fedı kötést leszámítva –, Diana
maga köré kulcsolta a karjait, mintha zavarná a férfi mohó tekintete.
Szemérmessége meghatotta Thorne-t, de gyengéden lefejtette a
lány karját mellei elıl.
– Én nem dicsekedhetem az operai táncosnıid bájaival, és a
Venushoz hasonló kurtizánokkal sem vehetem fel a versenyt –
suttogta Diana vérvörös arccal.
– Azt hiszem, mostanra már nyilvánvalóvá vált számodra,
mennyire elbájolónak tartalak. Te vagy a legizgatóbb nı, akivel
valaha is találkoztam. És a tested maga a tökély.
Egyáltalán nem túlzott. A lány karcsú, formás teste az erotikus
férfiúi fantáziák netovábbja volt. Elég volt ránéznie, máris elfogta az
éhség. Pokolian kívánta, szenvedélyesen. Azt akarta, hogy ívbe
feszüljön a lány teste az övé alatt, de kényszerítette magát, hogy
lassítson, és komótosan kiszedegette a tőket a sötét, fényes
hajkoronából.
– Istenem, de gyönyörő a hajad – suttogta áhítattal. – Ha tudnád,
hányszor magam elé képzeltem, milyen érzés, ha ez a selymes
hajzuhatag végigsimogatja a bırömet.
Egy újabb csókot lopott a lánytól, majd hátrébb lépett, hogy
megszabaduljon a ruháitól.
Diana pulzusa eközben egyre gyorsabban vert. Nemcsak a mővész
szemével csodálta a karcsú, de izmos és erıs test kecsességét,
napbarnította, aranyló bırét, keskeny csípıjét és erıteljes combjait.
Nıi érzékeit is magával ragadta a látvány. Ahogy végignézett Thorne
gyönyörő, meztelen testén, tekintete akaratlanul is az ágyékára

szegezıdött, a vastag hímvesszıre, mely olyan merészen bukkant ki
a combjai közül – és keményen ágaskodott.
Thorne ajkán mosoly játszadozott, amikor észrevette, mi ragadta
meg a lány figyelmét.
– Amint látod, vonzerıd megbabonázott.
A te vonzerıd babonázott meg engem, gondolta Diana, felidézve
az elızı éjszaka érzéki emlékét, amikor ez a forró, kemény testrész
teljesen betöltötte ıt.
Thorne közelebb lépett és tenyerébe vette a két formás keblet.
Még bepólyált kezével is gyönyört tudott fakasztani, mely átcikázott
a lány ölén.
Diana reagálására Thorne ördögien buja mosollyal válaszolt.
– Abszolút tökéletes vagy nekem – bizonygatta a lánynak. –
Mindjárt megmutatom, mennyire.
A várakozás izgalmától Diana szédülni kezdett, amikor Thorne a
szırméhez vezette és lefektette, haját szétterítette, majd tekintete
végigvándorolt a nıi testen.
– Hihetetlenül gyönyörő nı vagy, Diana. Ha úgy látnád magad,
ahogyan én látlak, nem lennének kétségeid, mennyire vibráló és
érzéki vagy. Oly kívánatosnak talállak!
Diana nyugtalanul megborzongott a combjai között éledı, most
már ismerıs érzéstıl. Thorne forró tekintetétıl, mely meztelen testét
pásztázta, máris izgatottan remegni kezdett.
Ám a férfi nem feküdt mellé, ahogy Diana várta. Felvette a
selyemzacskót és tartalmát a szırmére öntötte. Néhány kis
szivacsdarab volt benne, melyekbıl fonal lógott ki, valamint egy
borostyánszínő folyadékkal teli üvegcse.
– Egy ecetbe vagy brandybe áztatott szivacsdarabbal – magyarázta
Thorne szokásos, lefegyverzı ıszinteségével – megakadályozható,
hogy a magom megfoganjon benned. Majd én felhelyezem mélyen a
testedbe.
Megnedvesített egy szivacsot és félretette az üvegcsét. Amikor a
keze végigsiklott a lány hasán, Diana bıre mintha lángra kapott

volna. Majd a simogató kéz lejjebb haladt, ujjaival kitapintotta a
pelyhes fürtök közötti nyílást, amitıl a lány teste hirtelen megfeszült.
Thorne egy kis ideig cirógatta a selymes bejáratot, végül behelyezte a
szivacsot.
A szivacs jéghideg érintésére Diana megborzongott, de a
szégyenérzetét elmosta Thorne gyengéd mosolya. Továbbra is fogva
tartva a lány tekintetét, mélyen feltolta a szivacsot. Egy aranyszínő
hajtincs a homlokára hullott, ahogyan lehajolt, Diana pedig alig tudta
megállni, hogy odanyúljon, és a helyére simítsa.
Ezután Thorne a lány mellé feküdt, meztelen testét szorosan
hozzányomta, hogy Diana érezze forró erekcióját.
– Te is annyira elragadónak találod a testemet, mint én a tiédet? –
kérdezte halk, provokatív hangon,
– Tudod, hogy igen.
– Akkor bizonyítsd be.
– Hogyan?
– Hagyatkozz az ösztöneidre, édesem. Például érints meg.
Amikor a lány kezét széles mellkasához húzta, Diana azonnal
engedelmeskedett… megsimogatta a finoman izmos testet, érezte a
belıle áradó forróságot, csodálta férfias tökéletességét.
Ujjai lejjebb vándoroltak, majd megpihentek kemény, lapos hasán,
de ekkor megtorpantak.
– Azt mondtad, megtanítasz, hogyan juttathatlak gyönyörhöz.
– Ezer örömmel – ragyogott fel a férfi szeme. – Érintsd meg a
legérzékenyebb pontjaimat.
– Hol? – tudakolta Diana.
– A zacskómat. A péniszemet.
Amikor a lány a tenyerébe fogta a bársonyos herezacskókat,
Thorne teste megfeszült. Majd az ujjai a kemény hímvesszı köré
kulcsolódtak, s érezte benne a vér lüktetését.
– Így kell? – kérdezte, miközben félénken cirógatta a merev,
ágaskodó erekciót.

Thorne hanyatt fordult, Diana pedig feltérdelt, hogy jobban
hozzáférhessen. Egyre inkább melege lett, ahogy a tökéletes
férfitestet szemlélte. Cirógatni kezdte duzzadt hímvesszıjét, amely
megremegett a kezében. Válaszul a lány egész bensıje
megborzongott.
Felnézett. Thorne szeme csukva volt, és arcán látszott, mennyire
élvezi a kényeztetést.
– És most?
– Vedd a szádba. – Thorne hangjából érzıdött, mennyire átjárja a
vágy, pontosan úgy, mint Dianát.
A lány közelebb hajolt a göndör tincsek közül kiemelkedı,
hosszú, sötét falloszhoz. Lassan megízlelte a kerek makkot. Thorne
teste görcsbe rándult. – Kellemes érzés?
– Ó, igen…
Diana összezárta ajkát a makk felett.
Sima volt és forró: A lány örömmel fedezte fel az ismeretlen
testrészt, nyelve végigbecézgette minden centiméterét. Próbálta
kizökkenteni Thorne-t, ahogyan a férfi ıt: hogy beleremegjen, és
veszítse el önuralmát.
Amikor még mélyebben vette a szájába és még erısebben szívta,
Thorne hangosan felnyögött.
– Fáj – húzódott vissza a lány ijedten.
– Maga a kínszenvedés.
– Akarod, hogy abbahagyjam?
Thorne elfojtott nevetése egyértelmő válasz volt, még mielıtt
megfogta volna Diana tarkóját, hogy újra magához húzza.
– Irgalmas ég, ne!
Diana boldogan folytatta. Teste lüktetni kezdett és egyre éhesebbé
vált, ı maga is legalább annyira felizgult már, mint a férfi. Thorne
kezdte felfogni, mi játszódik le a lányban, mivel néhány pillanat
múlva hirtelen megragadta a karját és felemelte ıt, majd
lovaglópózban az ágyékára ültette.

Diana pillanatnyi habozás után rájött, mit kíván tıle. Ám amikor
nıisége nyílását a kemény péniszre helyezte, teste már olyan
szégyentelenül sajgott a férfi után, hogy türelmetlenül ráhuppant,
szinte felnyársalva magát.
– Lassabban – mormolta Thorne amikor a lány ijedten
felszisszent. – Még nagyon új ez neked.
Ám pár másodperc múlva a döbbenet helyét az intenzív gyönyör
vette át. És Thorne eltökélte, hogy még tovább izgatja. Égı tekintete
fogva tartotta, tenyere rátapadt a lány kebleire, ujjaival a mellbimbóit
ingerelte, miközben csípıje ritmikusan mozgott, hogy még beljebb
nyomakodjon.
Diana felnyögött, ahogy a követelızı testrész teljesen betöltötte.
– Mit szólsz, mennyire tökéletesen összeillünk? – kérdezte
Thorne. Hangja meleg és megsemmisítıen érzéki volt, s a lány teste
már szinte követelte a kielégülést. – Látod, milyen érzékien fogadsz
be?
Aztán újra meglepte ıt, gyengéden átfordult vele, így Diana került
alulra.
– Kulcsold körém a lábaidat – szólt rá. – Ölelj át a combjaiddal.
Ebben a pillanatban Thorne teste lassú, ırjítı, hullámzó ringásba
kezdett.
Diana hangosan nyöszörgött a kéjtıl, miközben csípıje sebesen
járt.
– Ez az, hadd érezzem, ahogy mozogsz – lihegte Thorne. –
Markold meg a fenekemet, amikor beléd döfök…
A lány csak foszlányokat fogott fel az erotikus szavakból.
Thorne egyre azt ismételte, mennyire szép, mennyire kívánja ıt,
mennyire vágyik szenvedélyes reagálására. Ám akkor már egyáltalán
nem hallotta a férfi hangját a mindent elsöprı eksztázis csúcsán a
saját torkából feltörı éles sikolyoktól.
Egészen megvadult a férfi karjaiban. És ahogy a gyönyör hullámai
egymás után elárasztották a lány reszketı testét, Thorne önuralma is
szertefoszlott, és nem állta útját saját, viharos vulkánkitörésének.

Utána a gyönyörtıl kábultan hevertek, összefonódva, lélegzetük
szaggatott zihálássá vált.
Diana szeme még mindig csukva volt, élvezte, ahogy Thorne
meleg, meztelen férfiteste betakarja ıt. Simogatta hátán a kemény
izmokat, beszívta szeretkezésük forró pézsmaillatát.
Végül a férfi hanyatt fordult és a mellkasára húzta a kimerült
lányt.
– Ugye milyen hihetetlen magasságokba juthatsz el – lihegte, ha
csak egy kicsit is elengeded magad és az érzékeidre hagyatkozol?
Diana igazat adott neki. Második együttlétük perzselı gyönyöre
még emlékezetesebb volt, mint az elsıé.
– A szeretkezés mindig ilyen… megrázó élmény?
– Annak kell lennie. Igyekszem, hogy mindig így érezd – nyomta
ajkát a lány nedves halántékára. – Még rengeteget kell tanulnod.
Nekem pedig meg kell zaboláznom szilaj vágyaimat. Nagyon
nehezen türtıztetem magam, amikor benne vagyok az édes
testedben, annyira hevesen kívánlak. De ígérem, legközelebb
lassítunk, hogy hosszabb ideig tartson az aktus. Adj még egy pár
percet, hogy magamhoz térjek, aztán megmutatom.
Diana képtelen volt elfojtani bágyadt mosolyát, arcát Thorne
vállgödrébe temette.
– Nekem kellene türtıztetnem magam. Tulajdonképpen ki kellene
tiltanom téged a mőtermembıl, mielıtt engem is olyan élvhajhásszá
teszel, amilyen te vagy.
Thorne halkan felnevetett.
– Pedig pontosan ez a szándékom, édesem, tehát jobb, ha
hozzászoksz a gondolathoz.

Thorne ezután gyakorta látogatott el a mőterembe, minden
képességét és fortélyát latba vetve, hogy bevezesse Dianát az érzékek
birodalmába.

A gyönyörbıl adott leckék során megtanította ıt a férfi és a nı
közötti szenvedélyes tőz élvezetére. És – ígéretének megfelelıen –
felszabadította a belerögzıdött gátlások alól, melyek már oly sok
éve megkeserítették az életét. Diana úgy érezte, mintha egészen más
ember lenne, amikor Thorne megérinti: többé nem kötötte gúzsba a
szégyenérzet és a sok gátlás.
Ezentúl nem gondolt arra, milyen ledéren viselkedik, s arra, hogy
mi a helyénvaló és mi nem. A jövın sem morfondírozott, és
egyáltalán nem foglalkoztatták Thorne indítékai.
Ösztönösen megértette, miért ıt választotta Thorne. Egyrészt,
mert kihívást jelentett számára, hogy legyızze az ellenállását,
másrészt, mert valóban kívánta ıt. Ám mivel Thorne a csábítás
mestere volt, Diana úgy döntött, egyszerően kiélvezi a pillanat
örömét.
A karrierje is új fordulatot vett az utóbbi néhány napban. 0 maga
is meglepıdött, amikor jó néhány, teljesen váratlan, pozitív esemény
köszöntött be az életébe, ahogy egyre ismertebbé vált a társaságban.
Egy idegen kereste fel a mőtermében, hogy megvegye az egyik
mővét. A névkártyáján, melyet felküldött, ez állt: Mr. James Attree
kereskedı. Diana a nappaliban fogadta a kopaszodó, potrohos, idıs
férfit – miközben Thorne egyik inasa védelmezıen állt a közelében –
akinek a beszédstílusa arra utalt, hogy az alsóbb osztályokból
származik.
Miután kezet fogtak, Diana hellyel kínálta, Mr. Attree pedig
lehuppant a kanapéra.
– Szókimondó természetemrıl vagyok híres, Miss Sheridan, így
hát rögtön a tárgyra térek. Madame Venus nagyszerő képérıl van
szó. Kell nekem.
Diana szeme tágra nyílt a meglepetéstıl. A Venusról festett
allegorikus portréja a Brit Mővészeti Akadémia tavaszi kiállításán
szerepelt – számos tájképe, egy történelmi festménye és egy
egyszerő zsánerképe mellett –, mely alig két napja nyílt meg. A többi
kép még az ı tulajdonában volt, de ez nem.

– Szívesen teljesíteném a kérését, Mr. Attree – felelte udvariasan
Diana –, de a portré nem eladó, mivel nem az enyém. Ha vége a
kiállításnak, Madame Venus tulajdonába kerül.
– En egy nábob vagyok, Miss Sheridan – ráncolta össze
szemöldökét Attree. – A vagyonomat az East India Companyvel
szereztem, és nem fogok vitatkozni a kép áráról. Csak mondjon egy
összeget.
– Sajnálom, de igazán nem tudok segíteni önnek, uram.
– Ehh, akkor azt hiszem, Vénusszal kell tárgyalnom. Kétségtelen,
hogy kemény alkunak nézek elébe. És milyen egyéb képei vannak
eladásra?
– Egyéb képeim? – ismételte Diana.
– Elsı látásra felismerem a minıséget, Miss Sheridan, és kellenek
a képei. Van egy saját festménygyőjteményem, és hamarosan egy
kiállítást fogok rendezni.
Amikor Diana tétovázott, a férfi folytatta.
– Biztosan furcsállja a rámenısségemet: egy faragatlan tuskó
hírnevet akar vásárolni magának. Tartson csak kiállhatatlannak, ha
úgy tetszik. De igenis értek a mővészethez és szívesen támogatom.
Megboldogult drága feleségem is festı volt. És jómagam is számítok
valakinek a mővészek között.
Mr. Attree nyilvánvalóan úgy vélte, hogy a kultúra levegıje lengi
körül azt, aki mőalkotásokat vásárol és állít ki, ennek ellenére Diana
azonnal gyanút fogott az ajánlatára, hogy meg akarja venni a mőveit.
Hővösen rámosolygott a kereskedıre.
– Véletlenül nem Lord Thorne volt az ötletadó?
– Hooogy? Lord Thorne? Nem, még sosem találkoztam
ılordságával, bár sok történetet hallottam róla. Neeem. A dolog
csakis önre és rám tartozik. Csinos summát fizetek majd, ezt
megígérhetem. Megnézhetem most a mőveit? Vagy jöjjek vissza
máskor, egy alkalmasabb idıpontban? Eltökélt szándékom, hogy
megvegyem a képeit, Miss Sheridan.

– Nos, ha vár egy percet, amíg összeszedem a mőtermemben lévı
képeket, boldogan megmutatom, melyeket szánok eladásra.
Kisvártatva Diana arra eszmélt, hogy négy legjobb képét – két
tájképet, egy portrét és egy csendéletet – eladta Mr. James Attree
kereskedınek. Valóban kiváló szeme volt a minıséghez, emellett
igen bıkezően fizetett. A helyszínen kiállított Diana részére egy
bankváltót az általa kért árnál négyszáz fonttal magasabb összegrıl,
és közölte, még aznap délután elküldi egyik inasát, hogy
becsomagolja és elvigye neki a képeket.
Diana kissé még kábult volt furcsa jószerencséje miatt, amikor
Thorne megérkezett a mőterembe. Azonnal nekitámadt, és faggatni
kezdte, ı beszélte-e rá a kereskedıt, hogy vegye meg a képeit.
Thorne sértetten, ugyanakkor boldogan nézett rá.
– Esküszöm édesem, semmi közöm az illetı úr érdeklıdéséhez.
De figyelmedbe ajánlom Mr. Attree-t, mivel kiváló az ízlése. Most
pedig gyere ide, mert ezt meg kell ünnepelnünk – egy kiadós
szeretkezéssel.
Diana végül is elhitte Thorne-nak, hogy ez egyszer ártatlan, mivel
nem gondolta, hogy ilyen nyíltan hazudna neki. Így aztán átadta
magát a férfi lázas ölelésének, miközben büszkeség töltötte el, hogy
Thorne segítsége nélkül sikerült eladnia néhány festményét.
Két nap múlva Diana éppen reggelizett, amikor Thorne besétált,
és önelégült mosollyal egy újságot tett le az asztalra a lány elé.
– Láttad már a Morning Chronicle mai számát? Ehhez sincs
semmi közöm, ha tudni akarod.
Diana észrevette, hogy az újság címlapján, a lap jó egyharmadát
elfoglaló cikk volt, melyet Anglia legnevesebb mőkritikusa, Lord
Hovell írt a Brit Mővészeti Akadémia mostani kiállításáról.
Thorne engedélyt sem kérve leült az asztalhoz és kávét töltött
magának, mialatt a lány átfutotta a cikket.
Diana gyomra görcsbe rándult, amikor megpillantotta a nevét,
ráadásul Lord Howell kivételesen nem vitriolba mártott tollal írta a
kritikát, melyben a tehetségét dicsérte.

Miss Sheridan a legüdébb festımővész, amilyenbıl évtizedenként
jó, ha egy akad. Atmoszférát teremtı fény-és színhatásai
kifejezetten egyediek. Maga a tény, hogy a mővész nem férfi,
hanem nı, ıszintén szólva még inkább figyelemreméltó, ha
tekintetbe vesszük, milyen korlátok között kell dolgoznia. Miss
Sheridan nemrégiben engedélyt kapott, hogy beiratkozzon a Brit
Mővészeti Akadémia hallgatói közé, de a jelen sorok írójának
véleménye szerint a hölgy már most is kellıen tehetséges ahhoz,
hogy kifejezésmódot, perspektívát és kompozíciót tanítson, és nagy
kár lenne, ha engedné, hogy a professzorai korlátok közé szorítsák
egyértelmő zsenialitását.

A teljes újságcikk dicshimnusz volt a lány munkáiról, Britannia
elsı számú mőítészétıl. Diana szóhoz sem jutott.
Thorne felnevetett a lány meghökkent arckifejezése láttán.
– Howell büszke arra, hogy ı egy zseni, és a világ kincséért sem
lehetne megvásárolni a jóindulatát, bármennyire igyekeznék is. Ez a
cikk kizárólag a te tehetséged és a mővészet iránti elhivatottságod
eredményeként született. Lefogadom, hogy mostantól egyre nı majd
a kereslet a mőveid iránt, jobb, ha mindig a kezed ügyében tartod a
naptáradat.
Thorne jóslata abszolút helyesnek bizonyult. Diana még be sem
fejezte a reggelijét, inasa máris bejelentette, hogy egy látogató várja
a nappaliban.
Diana lement, és egy magas, ısz hajú hölgyet pillantott meg, aki
dölyfös fejtartással üdvözölte.
– A nevem Lady Ranworth, Miss Sheridan. Ha emlékszik, Lady
Hennessy legutóbbi bálján találkoztunk. Judith közeli barátnıje
vagyok, ı igazított útba, hogyan jutok el az ön mőtermébe. Kérem,
bocsásson meg, hogy ilyen korai órán zavarom, de a Chronicle-ben

ma megjelent rendkívül elismerı cikk után úgy gondoltam, legjobb,
ha máris idıpontot kérek öntıl, mielıtt bárki más felkeresné. Meg
szeretném bízni, hogy fessen rólam egy portrét.
Diana, pillanatnyi zavara után, kipréselt egy mosolyt.
– Boldogan lefestem önt, Lady Ranworth. Mikor szeretne az elsı
ülésre jönni?
– A lehetı leghamarabb. Minden bizonnyal számos barátnım
szeretné majd megfestetni önnel a portréját, és én az elsı akarok
lenni. – Diana reménykedett, hogy a ladynek igaza lesz. Az elmúlt
század néhány sikeres nıi portréfestıje közül Angelica Kauffmann
igen jó megélt abból, hogy tehetıs brit hölgyekbıl álló, stabil
klientúrát alakított ki.
– A holnap délelıtt megfelel önnek?
– Igen, remek.
Megállapodtak az idıpontban és az árban – ami négyszerese volt a
korábban vidéken festett portréinak.
Miután kikísérte Lady Ranworth-t, Diana visszament a reggelizı
helyiségbe. Még mindig hitetlenkedve csóválta a fejét sorsa hirtelen
változásán.
Thorne még ott volt, a reggeli újságokat böngészte.
– Jó híreid vannak? – kérdezte, amikor Diana zavartan leült a
székre.
– Elképesztı híreim. Éppen most kaptam az elsı megbízást, mióta
Londonban vagyok. – A fejét csóválta. – Olyan, mintha álmodnék.
Ha megcsípem magam, felébredek.
Thorne csak mosolygott.
– Nem akarlak olyan közhelyekkel untatni, hogy én megmondtam.
Viszont figyelmeztetlek, most még ne fogadj el túl sok megbízást.
Amíg be nem fejezed a portrémat, elsısorban én tartok igényt az
idıdre, és ehhez ragaszkodom. – Hangja rekedt mormolássá halkult.
– Nem mellesleg, még teljesen meztelenül is modellt kell állnom
neked, hiszen gyakorolnod kell az aktfestést.

Diana érezte, hogy arcába szökik a vér Thorne pajzán, kihívó
pillantásától. Ezután a férfi újra az újságokra fordította a figyelmét,
miközben a lány teste már bizsergett a következı találkájuk
gondolatára Él és nyilvánvalóan ez volt a csibész szívtipró szándéka.
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Thorne valóban ragaszkodott ahhoz, hogy a következı alkalommal
meztelenül álljon modellt, és Diana beleegyezett, mivel tudta, ez lesz
a legjobb és talán az egyetlen lehetısége, hogy egy férfitestet
megfesthessen.
Nem a hajón elkezdett, szinte majdnem kész rajzot fejezte be,
hanem részletes vázlatokat készített Thorne testérıl, fıként a
mellkasáról, de az ágyéka tiltott területérıl is. Ám, mint mindig,
Thorne jelenlétében most is nehezen tudott koncentrálni.
A férfi lazán a kerevet támlájának dılt karcsú, izmos, meztelen
testével, a lány pedig a mellette lévı széken ült, ölében a
vázlatfüzetével. Diana túl gyakran kapta rajta magát, hogy figyelme
elkalandozik a feladatáról és a modelljét bámulja. Thorne olyan
gyönyörő, mint egy görög isten, rendkívül érzéki, fıként, hogy
fallosza mereven ágaskodik.
Mintegy negyedóra elteltével testét megfeszítette és látványosan
nyújtózkodott, mintha szándékosan fel akarná hívni a figyelmet arra
a testrészére, mellyel olyan vad gyönyört tudott nyújtani a lánynak.
Dianának addig sikerült is közömbösen viselkednie, míg Thorne
panaszkodni kezdett, hogy fázik. A tavaszi idıjárás nemrégiben igen
kellemesre fordult, a mőteremben már nem kellett befőteni, a
hatalmas ablakokon beáramló napfény pedig szintén meleget adott,
így a lány gyanította, hogy mindez csak trükk.

– Ha akarod – ajánlotta fel hozok egy takarót, hogy ráterítsd a
meztelen lábaidra.
– Inkább azt szeretném, ha te takarnál be, édesem. Gyere ide és
melegíts fel.
A lány haragosan nézett rá.
– Mondd, nem tudnád legalább egyetlen órára megfékezni a
vágyaidat?
– Bizonyára tudnám, de mi az ördögért tenném?
Pimasz sármja csaknem megnevettette Dianát, és amikor
rávillantotta azt az ellenállhatatlan mosolyát, a lányt elöntötte a
forróság.
– Nem tudom, meddig tartok még ki – folytatta Thorne. – Semmi
gondot nem okoz, hogy erekcióm legyen, ameddig ilyen intenzíven
tanulmányozod a testemet. De ha azt akarod, hogy a férfiasságom
továbbra is merev maradjon, adj valamilyen ösztönzést hozzá –
mondjuk, vedd le a ruhádat.
– Az én kedvemért nem kell, hogy folyamatos erekciód legyen. A
festınek bıven elég, ha a tested meztelen.
Thorne fogva tartotta a lány tekintetét, miközben megmarkolta
duzzadt hímtagját.
– Szeretnéd ezt magadban érezni? – kérdezte ırjítıen érzéki
hangon.
Diana felidézte, hogyan töltötte be testét a forró keménység, és
érezte, hogy kiszárad a szája. Thorne vitathatatlanul férfias jelenség,
egyáltalán nem szégyenlıs és abszolút ellenállhatatlan.
– Csak még egy félórát kérek – felelte, összeszedve maradék
akaraterejét.
– Jó, jó, de magadat csapod be, ha azt hiszed, annyi ideig
kitartasz.
Thorne-nak természetesen igaza lett; Diana csupán alig húsz
percet bírt ki, annak ellenére, hogy megfogadta, ellenáll a gonosz
bőbájnak. Ám ez a gyönyörbıl adott mostani lecke valóban igen

komisz volt: Diana állt meztelenül modellt Thorne-nak, és a férfi
„festegette” a testét.
Idáig nem is sejtette, hogy foglalkozása ennyire erotikus is lehet
Elsı lépésként Thorne levetkıztette, miközben csókot lehelt a vállán
lévı, már begyógyult sebre. Majd a saját kötéseit is leoldotta, mivel
már neki sem volt rájuk szüksége. Aztán lefektette Dianát a
kanapéra, mellétérdelt és felhelyezte a szivacsot. Végül pedig
kinyitotta a magával hozott kosarat.
Kiemelt két fatálat – az egyikben ínycsiklandó, érett eper, a
másikban tejszínhab volt –, beleharapott egy lédús eperbe és az édes
gyümölcshúst végighúzta Diana ajkán, majd a szájába tette. Közben
pedig egy pillanatra sem titkolta, mennyire élvezi a lány testének
látványát.
Az érzéki szemlélıdés hatására ágyéka lüktetni kezdett, Diana
pedig úgy érezte, Thorne tekintete perzseli a bırét, mintha az ajkával,
forró leheletével becézgetné. Beleharapott egy újabb szem eperbe,
majd végigdörzsölte vele a lány mellbimbóit, aztán ráhajolt és
leszopogatta róla a gyümölcs levét. Ettıl Diana önkéntelenül
felszisszent és ívbe feszült.
– Éhes lettél? – kérdezte csábosán, miközben lassan etette a lányt
az eperrel. – Én már nagyon, de nem ételre vágyom.
Kedve szerinti pózba rendezte Diana testét: bal karját a kanapé
mögé helyezte, a jobbat meztelen csípıje mellé, bal lábát kissé
felemelte, behajlított térddel, jobb lába pedig lelógott a kanapé
szélérıl, lábujjai a padlót súrolták.
– Tetszik ez a kihívó póz – szólalt meg elgondolkodva, miközben
tekintete szép kényelmesen bejárta a lány egész testét.
– De azt akarom, hogy felizgulj, benedvesedj a kedvemért, és még
mohóbban éhezz rám.
Hüvelykujjaival végigsimított a lány mellei alatt. Diana testében
szikrák gyúltak.
Amikor megcsípte a lány egyik mellbimbóját, hogy az rögtön
felágaskodott, Diana összeszorította a fogát.

– Kínozni akarsz?
Thorne lassú mosolya kihívóan élveteg, ugyanakkor varázslatos
volt.
– Ó, igen. De ma én akarom eljátszani a mővész szerepét.
– Mutatóujját beledugta a tejszínhabba, h Mindig is nagyra
értékeltem a mővészetet. Felizgatja az érzékeket és kreativitásra
ösztönöz…
A tejszínhabot rákente a lány ágaskodó mellbimbóira.
– És mindig is csodáltam a tehetségedet…
Újra belenyúlt a tejszínhabba, majd óvatos mozdulatokkal elıször
a lány combjai közti sötét háromszöget, majd a szeméremajkait
„festette be”, és addig pepecselt, míg Diana már nyöszörgött a kíntól.
– De ma – szólt pimaszul Thorne, majd lehajtotta szıke fejét – én
akarom megmutatni neked, milyen mővészi tehetség lakozik
bennem.

Valóban van benne mővészi tehetség, állapította meg Diana a
hihetetlen gyönyör közepette. Káprázatos!
Az az érzéki délután volt azonban az utolsó alkalom, amikor a
lány megengedte magának a luxust, hogy órákat vegyen Thorne-tól a
gyönyör tantárgyából. Ugyanis a Chronicle-cikk hatására Diana az
elıkelı társaság fıszereplıjévé vált. Úgy tőnt, a londoni úri hölgyek
jó része most is azonnal vele akarja megfestetni a portréját, és
annyira megnıtt ez iránt a kereslet, hogy már alig talált szabad
idıpontot a naptárában az újonnan érkezık számára. Sıt, néhányukat
kénytelen volt elutasítani.
Másnap, amikor Thorne megérkezett, hogy az ötórai lovaglásra
elvigye a parkba, a lány éppen az utolsó simításokat végezte elsı
megbízásán, a csipkeszegélyt igazította még tökéletesebbre Lady
Ranworth ruházatán. Amikor a lány lemondta az aznapi lovaglást,
Thorne együtt érzıén beleegyezett, ám mielıtt távozott, megállt a
festıállvány elıtt, hogy szemügyre vegye a csaknem kész mővet.

– Nem emlékszem, hogy ilyen feltőnı jelenség lenne Lady
Ranworth – jegyezte meg. – A kép sokkal jobb, mint az eredeti.
Diana cinkosan mosolygott, és még egy leheletnyi pírt festett a
lady arcára.
– Azt hiszem, említettem, hogy az emberek kedvelik, ha
hízelegnek nekik. Régi fortély, hogy ha egy portréfestı, el akarja
adni a mőveit, bölcsen teszi, ha javít modelljének vonásain és
megfeledkezik a hibáiról. A megrendelık szívesebben fizetnek nagy
összegeket egy mutatós portréért, mint egy elınytelenért.
Thorne odalépett saját portréjához, mely már teljesen elkészült, és
a mőterem falának támasztva száradt.
– Tehát szándékosan szebbre festettél a portrémon? Milyen
lehangoló.
A panaszos hangra Diana elnevette magát.
– Kétségtelen, hogy bókokra vadászik lordságod. De
megkockáztatva, hogy tovább hizlalom az önbecsülésedet, mely már
így is hatalmas, bevallom, egyáltalán nem kellett szépítenem a
vonásaidon.
Ekkor valami zőrzavarra lett figyelmes a nyitott mőteremajtón túl
– gyors léptek zaja hallatszott a lépcsın, és Amy dühös hangja,
ahogy Dianát szólongatja. Egy pillanattal késıbb a lány berontott a
terembe, vadul körbetekintett, és egész teste megfeszült, amikor
meglátta Dianát.
– Hogy tehetted? – kiáltotta rekedten. – Hogy csaphattál be ilyen
rútul?
Diana zavarában a homlokát ráncolta. – Tessééék?
John Yates bicegett be izgatottan, zihálva a mőterembe
közvetlenül Amy mögött, arca vörös volt, mintha rohant volna, hogy
lépést tartson a lánnyal.
– Miss Lunsford, ne hibáztassa az unokanıvérét.
– Ne hibáztassa? Miért? – lépett elıre Thorne.
– Igen, miért? – visszhangozta Diana. – Talán jobb lenne, ha
leülnél Amy, és magyarázatot adnál.

– Nem óhajtok leülni! – kiabálta a lány és szeme megtelt könnyel.
– Tönkretetted az életemet!
Diana óvatosan letette az ecsetét és a palettáját.
– Ha így van, ıszintén sajnálom, drágám, de halvány fogalmam
sincs, mirıl beszélsz. Hogy érted, hogy becsaptalak?
– Felbérelted azt a szukát, hogy ellenem fordítsa Reggie-t. Ne
merészeld tagadni!
Diana érezte, hogy arcába szökik a vér a bőntudattól. Valóban
felbérelték Venus alkalmazottját, hogy csábítsa el Reginald
Kneighlyt Amytıl. Nyilvánvaló, hogy Amy most szerzett tudomást a
konspirációjukról.
– Kérem, üljön le, Miss Lunsford – rimánkodott Yates. Megfogta
a lány könyökét és próbálta a kandalló melletti ülıgarnitúrához
vezetni. De Amy kitépte a karját a férfi szorításából és Dianára
szegezte tekintetét, alsó ajka remegett, könnyei végigfolytak az
arcán.
– Nem hiszem el, hogy képes voltál ilyen aljasságra!
Thorne állkapcsa megfeszült.
– Fékezd a nyelved, ha az unokanıvéreddel beszélsz, csitri. Diana
nem felelıs az udvarlód elpártolásáért.
Ám Amy annyira belelovallta magát a dühöngésbe, hogy se látott,
se hallott. – Miért győlölsz ennyire, Diana? Miért? Azt akarod, hogy
én is olyan szerencsétlen legyek, amilyen te?
Diana riadtan unokahúga felé lépett.
– Édesem, tudod, hogy nem győlöllek, és semmiképpen nem
akarom, hogy szerencsétlen légy. Miért nem mondod el, mi történt?
Amy hirtelen végigsimított kesztyős kezével könnyes szemein.
– Ma délután a Bond Streetre mentem vásárolni – Mr. Yates volt
olyan kedves, és elkísért s egyszer csak mit láttam? Reggie ott az
utcán egy könnyővérő nıcskét ölelgetett! Az én udvarlóm, aki örök
szerelmet fogadott nekem! Azonnal számon akartam kérni, de
elhajtott a hintóján. Így aztán azt a… nıszemélyt fogtam vallatóra.
Megfenyegettem, hogy feljelentem a Bow Streeten és börtönbe

csukatom tolvajlásért, ha nem hagyja békén Reggie-t, de azt mondta,
hogy ıt legálisan alkalmazták erre a munkára, és nagy összeget
fizettek neki, hogy elvonja Reggie figyelmét tılem. Ez csakis a te
mőved lehetett, Diana!
– Nem az övé – szólt közbe Thorne. – Én béreltem fel Kittyt. A
gyámodként a kötelességemnek éreztem, hogy megvédjelek egy léha
hozományvadásztól, aki csakis a vagyonodra spekulált.
– Te voltál? – bámult dühösen Thorne-ra a lány. – Gonoszabb
vagy, mint maga az ördög! Tönkretetted az életemet!
– Ezt kétlem – válaszolt kedélyesen Thorne. – És ha egy percre
lehiggadsz és elgondolkodsz a dolgon, belátod, hogy ha Kneighly
valóban szeretett volna, senki sem tudta volna tıled elcsábítani.
Amy hátrahıkölt, mintha Thorne megütötte volna. Egy pillanatig
csak bámult a férfira, szemlátomást a nyers kijelentés
igazságtartalmát mérlegelve. Mivel képtelen volt tovább állni gyámja
tekintetét, elfordította a fejét, és pillantása Thorne – a falnak
támasztott – portréjára tapadt.
Majd hirtelen két tenyerébe temette arcát, újabb zokogásban tört
ki, aztán váratlanul sarkon fordult és kirohant a mőterembıl.
John Yates bocsánatkérı pillantást vetett Dianára.
– Csupán a büszkeségén esett csorba. Nem is szereti azt a
semmirekellı fickót. Megpróbálom megvigasztalni ıt, Miss
Sheridan, és megértetni vele, hogy ön és Thorne csakis a legjobbat
akarták neki. Talán meghallgat, ha kissé lecsillapodik a dühe.
Meghajolt Diana felé, majd megfordult és Amy után sietett.
Diana önkéntelenül egy lépést tett elıre, mintha ı is az
unokatestvére után indulna, de Thorne megállította.
– Javaslom, várjunk néhány napig, míg elül a vihar. Yates jól
mondta. Amynek idıre van szüksége, hogy magához térjen.
– Igazad van- szólt bizonytalanul Diana, kezét lüktetı
halántékához emelve. – De kevésbé fájt volna Amynek az udvarlója
elpártolása, ha nem szerez tudomást Kittyrıl. Bárcsak
megkímélhettem volna ettıl.

A saját szavai bőntudatot ébresztettek Dianában. Amióta mintegy
három hete ideköltözött a mőteremlakásba, alig látta az unokahúgát.
Szándékosan hanyagolta Amyt, mivel úgy vélte, könnyebben
beilleszkedik új helyzetébe az ı jelenléte nélkül. De lehet, hogy téves
volt a stratégiája. Ha ma délelıtt ı kísérte volna el vásárolni, talán
megakadályozhatta volna, hogy összetalálkozzon Kittyvel.
Thorne Dianához lépett, mindkét kezét kezébe fogta és csókot
nyomott az ajkára.
– Ne emészd magad, Amy rendbe fog jönni. És Yates majd jobb
belátásra bírja, ha végre lenyugszik.
Ám a lányt nem gyızte meg, sápadt arca elárulta ezt. És csak egy
kis idı elteltével fogta fel Thorne utolsó mondatát.
– Mióta ad Amy ennyire Yates véleményére? – nézett fel kérdın
Thorne-ra. – Hiszen mindig olyan lekezelıen bánt vele!
– Amióta elhatározta, hogy sértett büszkesége gyógyításához
Yatest veszi igénybe. Az utóbbi néhány hétben John gyakran
meglátogatta. Ha jól sejtem, keresi a módját, hogy udvaroljon neki.
– Udvarolni akar Amynek? – csodálkozott Diana.
Thorne kényszeredetten vigyorgott.
– A fiatalokat a szerelem kifordítja önmagukból. A szerelmes
ember sokszor mások számára felfoghatatlan módon viselkedik. De,
hogy Yatest mi vonzza Amyben, végképp nem értem.
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Rögtön másnap este, amikor Thorne-nal a Drury Lane színházba
mentek, Diana újabb tapasztalatot szerzett arról, hogy a szerelem
furcsa dolgokat tud produkálni. A velük közvetlenül szemben lévı
páholyban nem más ült, mint a lány korábbi kedvese, Francis, Lord
Ackland, kövérkés, vastag nyakú feleségével. Egy érzelmes pillanat
erejéig Francis vonzó vonásai és fénylı szıke haja keserő emlékeket
idéztek fel Dianában, de hamar túltette magát rajtuk, és figyelmét a
többi úriemberre és hölgyre fordította a csillogó tömegben. Mióta
újra találkozott Francisszel Amy bemutatkozó bálján, itt-ott hallott
néhány pletykát a férfi és a gazdag bárónı házasságáról, melyek
közül a legfontosabb az volt, hogy négy gyermekük született, és
hogy az asszony rövid pórázon tartja férjét. És persze Lady Ackland
egyáltalán nem rajongott Dianáért.
Ezért a lány megriadt, amikor az elsı szünetben Francis is
észrevette ıt. Thorne kisietett a páholyból, hogy a barátaival
beszélgessen és frissítıt hozzon Dianának, Francis pedig rögtön
belépett hozzá, mintha csak arra várt volna, mikor marad egyedül.
Kezet csókolt neki, és mivel Diana nem kínálta hellyel, állva maradt
és sóvárogva bámulta.
A lány kipréselt egy udvarias mosolyt, miközben tudta, számtalan
szempár szegezıdik rá és lesik, lesz-e valamilyen jelenet.
– Lord Ackland – jutott végül szóhoz Diana. – Mi hozta önt ide?

– Gratulálni akartam a sikeréhez, Diana. Láttam a munkáit a Brit
Mővészeti Akadémia kiállításán. Fantasztikusak. Persze, mindig is
tudtam, hogy egyszer majd sokra viszi. Boldog lehet, hogy teljesült
az álma.
– Rendkívül szerencsésnek mondhatom magam.
– Én viszont már nem festek – vágott egy savanyú grimaszt
Francis. – A feleségem szerint a mővészkedés alantas tevékenység
egy született úriember számára. Ez a legnagyobb hátránya, ha az
ember kényszerbıl nısül – akinél a pénzeszacskó, az dirigál.
Diana a szemöldökét ráncolta, s azon tőnıdött, vajon azért jött-e át
Ackland, hogy együttérzést csikarjon ki belıle.
– Milyen kár – mondta, s igyekezett ıszintének hatni. – Tudom,
hogy a mővészete sokat jelentett önnek.
– És még azt akartam mondani – fogta suttogóra hangját a férfi –
, nagyon sajnálom, hogy megbántottam önt, Diana. Ha lett volna
választásom…
– Volt választása, Francis – emlékeztette higgadtan Diana.
A férfi elkínzott arckifejezésébıl olyan szomorúság áradt, hogy a
lány megsajnálta.
– De mindez már a múlté – tette hozzá mosolyogva. – Már
egyáltalán nem is gondolok rá, igazán.
– Mire nem gondolsz, drágám? – szakította félbe beszélgetésüket
Thorne rideg hangja. Most ért vissza a páholyba két csésze punccsal,
és az egyiket Dianának nyújtotta. Arcán megkeményedett a mosoly,
ahogy végignézett a bárón.
– Ackland, azt hiszem, a felesége éppen önt figyeli a látcsövén át.
Jobb lesz, ha visszamegy mellé, mielıtt ideküldi a rendészt, hogy
ráncba szedje magát.
Francis kurtán meghajolt, haragos tekintetet vetett férfira, majd
távozott, Thorne pedig elfoglalta a helyét.
Tekintetét fogva tartva a nı kesztyős kezét az ajkához emelte,
ahogy az egy szerelmes férfihoz illik – pusztán az ıket figyelı

nézısereg kedvéért. Szemébıl azonban, ennek ellenére, sütött a
harag.
Diana érezte, ahogy a vér az arcába szökik, határozottan elhúzta a
kezét és belekortyolt a puncsába.
– Nem kellett volna ilyen gorombán viselkedned. Francis csupán
gratulált a képeim sikeréhez.
– Amikor az az átkozott gazember faképnél hagyott, egyszer és
mindenkorra elvesztette a jogot, hogy akár csak szólhasson is hozzád
– válaszolta bársonyos hangon Thorne. – És ha ismét a közeledbe
merészkedik, párbajra hívom ki.
Diana válasz nélkül hagyta, és örült, amikor megkezdıdött a
második felvonás, de a gondolatai egészen máshol jártak.
Hízelgett a büszkeségének, hogy Thorne féltékeny korábbi
udvarlójára, bár nincs rá oka. Igaz volt, amit Francisnek mondott,
hogy egyáltalán nem gondol a közös múltjukra.
Hiába volt káprázatosán jóképő még mindig, a látványa már
egyáltalán nem hatott rá. Nem érzett iránta vonzalmat – a szíve sem
vert gyorsabban a láttára-, és egy cseppet sem irigykedett a gazdag
feleségére.
Most döbbent rá, hogy csupán megvetést érez a férfi iránt. Nagyon
örült, hogy nem ment hozzá feleségül, még akkor is, ha sok éven át
sújtotta ıt a meghiúsított szökésük következménye. Soha nem
lehetett volna boldog egy ilyen gyenge jellemő ember oldalán.
Ez a váratlan felismerés hatalmas szabadságérzettel töltötte el. Hol
volt már az az éretlen naiv lány, aki örömmel és lelkesen adta a
szívét ennek a férfinak? Mostanra végre lezárta életének e fájdalmas
fejezetét, bár ezt már régen meg kellett volna tennie.
Az azonban, hogy az elkövetkezı évek mit tartogatnak, egészen
más kérdés.
Thorne-ra sandított, s csodálattal adózott karakteres profiljának, és
a színházi gyertyafényben fénylı aranyhajának.
Ez a férfi legalább annyira szép, mint Francis, sıt, talán még
szebb. De ez az egyetlen hasonló tulajdonság bennük. Thorne sokkal

lelkiismeretesebb és jellemesebb, mint az elsı jegyesem volt
Nemcsak, hogy nem hagyott faképnél egy nagyobb vagyon ígérete
miatt, hanem vigyázott rám és megvédett az egész világgal szemben.
Sıt, az én érdekeimet sokszor a sajátjai elé helyezte, morfondírozott
a lány.
És – ismerte el – vitathatatlanul Thorne a legizgatóbb,
legérzékibb, legelbővölıbb és legprovokatívabb férfi, akivel valaha
is találkoztam. Kétségtelen, hogy gyökerestül megváltoztatta az
életem. Kirángatott a lélekölı magányból, új életre keltett, s neki
köszönhetıen ismét megtapasztaltam a reményt és a vidámságot.
Thorne örömet hozott az életembe. Nem csupán a testi örömökre
gondolok, annál jóval többre: felszabadította a lelkem, hogy
szabadon szárnyalhasson.
Nagyon sokkal tartozom Thorne-nak. Mégis, az a gyengédség,
amit iránta kezdek érezni, talán több egyszerő hálánál, töprengett el
Diana.

Élesen beszívta a levegıt, ahogy ez a megdöbbentı érzés
tudatosodott benne. Hatalmas hibát követett el. Az utóbbi néhány hét
során szándékosan, valójában makacsul figyelmen kívül hagyta a
vészjelzéseket. Megfeledkezett korábbi fogadalmairól, miszerint nem
hagyja, hogy túlságosán kiszolgáltatottá váljon Thorne-nak.
Erısen beharapta alsó ajkát, gondterhelten ráncolta a homlokát.
Vajon Thorne éppen ezt akarta mindvégig? Fokról fokra lebontani
védekezése falát?
Ám Thorne szándékaitól függetlenül, nem engedheti, hogy
afférjuk folytatódjon. Most már vissza kell vonulnia, mielıtt
túlságosan hozzászokik a férfi perzselı szenvedélyéhez, a tıle kapott
támogatáshoz és védelemhez. Sajnos, most még nem bonthatja fel az
eljegyzésüket. Még mindig sok a kérdıjel Nathaniel halála körül, és
Amy jövıjét is el kell rendezniük.

Ennek ellenére megfogadta, miközben igyekezett figyelmét
visszaterelni a színdarabra, hogy le fog számolni a gyengéd
érzelmekkel, melyeket Thorne ébresztett benne, és megszünteti a
köztük kialakult szenvedélyes, intim kapcsolatot.

Sajnálatára, ezt az új fogadalmát alig néhány óráig tudta csak
betartani. A darab hátralévı részében hővös távolság-tartással
viszonyult Thorne-hoz, de a férfi már annyira ráhangolódott minden
rezdülésére, hogy azonnal megérezte benne a változást.
A lány is rögtön látta, milyen rosszkedvő Thorne, annak ellenére,
hogy egy szó sem esett köztük, csak miután elhelyezkedtek a
hintóban és Mayfair sötét utcáin hajtattak.
– Milyen csendes vagy ma este, édesem. Talán arról a
gazemberrıl ábrándozol?
A hintó külsı lámpáinak halvány fényében is látta a férfi komor
arckifejezését, ezért igyekezett közömbösen mosolyogni.
– Tulajdonképpen rájöttem, hogy amit évekkel ezelıtt nagy
lángolásnak hittem, csupán egy kislány képzelgése volt.
– Helyes – mondta nyersen Thorne. – Örülök, hogy végre észhez
tértél.
Diana felvonta szemöldökét, de elhatározta, hogy kimért marad. –
Almomban sem hittem volna, hogy hajlamos lehetsz a
féltékenységre.
– Nos, akkor ideje módosítanod a feltételezéseidet. Az enyém
vagy, édesem, és nem áll szándékomban osztozni rajtad, még ha csak
a gondolataidban van is jelen az illetı.
A birtoklásvágy ilyen megnyilvánulása hízelgett Dianának,
ugyanakkor nem tartotta helyénvalónak.
– Nem vagyok a tiéd, Thorne. Csak egy színlelt jegyesség köt
össze minket, semmi más.
– Ennél azért jóval több.
Átölelte a lány vállat es közelebb húzta magához.

Diana megmerevedett, bár fellobbant benne a vágy a férfi
érintésére, még mielıtt Thorne lehajolt, hogy megcsókolja. Két keze
közé fogta a lány arcát, száját a szájára tapasztotta.
Thorne mohó férfivágya váratlanul érte Dianát. És amikor
nyelvük vad táncba kezdett, szilaj csatát vívott egymással,
akaratlanul is megadta magát a tüzes, érzéki ostromnak.
A férfi szeme csillogott, amikor elhúzódott tıle. És mielıtt még
Diana levegıt vehetett volna, Thorne megragadta a kezét és az
ágyékához vezette, hogy érezze a kemény dudort a szatén térdnadrág
elején.
Diana szája kiszáradt.
Thorne kinyitotta a sliccét, hogy duzzadt erekciója kibukjon. Majd
felhúzta Diana szoknyáját, hogy kilátszottak meztelen combjai.
Gyors, ziháló lélegzete a lány arcát cirógatta, miközben keze a
combjai közé siklott, és nıisége nyílására tapadt.
– Thorne…
– Pssszt!
Ujjaival kelyhe remegı, lágy szirmait cirógatta, érezte a belıle
áradó forróságot és nedvességet. Folyékony selyem volt a combjai
között, mely az érintéstıl még forróbbá, még bujábbá vált. A lány
felnyögött. Csípıje megemelkedett, ahogy hozzádörzsölte magát a
varázslatos kézhez, a hintó ritmikus mozgásával egyezı ütemben.
Thorne-t diadalérzet árasztotta el. Diana most már egész testében
reszketett, tiltakozni is képtelen volt, amikor az ágyékára húzta ıt.
Egyetlen döfés, és máris vonaglani fog a karjaiban. Két tenyerébe
fogta a lány fenekét és szeméremajkaival dörzsölgette ágaskodó
pénisze hegyét. Attól tartott, elélvez, mielıtt még befogadná a
nedves forróság. Felemelte a lányt, majd gyorsan beléhatolt, s érezte,
hogyan zárulnak össze hímtagja körül a belsı izmok. Olyan
szorosan, forrón ölelte körbe a lány, hogy úgy érezte, képtelen lesz
visszafogni magát, mielıtt ıt gyönyörhöz juttatná. Ám amikor Diana
is mozogni kezdett, Thorne-ból nyers, ösztönös hang tört fel, és újra
szenvedélyesen összeforrt az ajkuk.

Mostanra már sürgetı, szilaj vágy tombolt köztük. Thorne vad
gerjedelme találkozott Diana fékevesztett szenvedélyével. A lány
élvezte Thorne kemény lökéseit, és hogy a nyelve ugyanolyan
követelızı ritmusban mozgott, mint ahogyan pénisze újra és újra
belédöfött.
A következı pillanatban mély, nyers morgás tört elı Thorne
torkából. Önuralma utolsó morzsája is elenyészett, mialatt a lány
egyre tüzesebbé vált. Ajka beitta Diana vad nyögéseit, majd együtt
élték át a gyönyör tőzviharát.
Ezután Diana erıtlenül ráhanyatlott, szorosan ölelték egymást,
rekedten zihálva.
Thorne szédülten hevert az ülésen a lány alatt, s megpróbálta
értelmezni ösztönös, viharos egyesülésüket. Attól a pillanattól fogva,
amikor beszállt a kocsiba Diana mögött, próbálta elfojtani teste heves
késztetését. Ám amint szája a lány szájához ért, nem érdekelte más,
csak hogy beléhatoljon, hogy érezze, Diana csakis az övé.
Nem gondolta, hogy ilyen rajtaütésszerően, féktelenül teszi
magáévá. Mégsem bánta meg, hogy szeretkezett vele.
Sejtette azonban, hogy Diana rosszallja a dolgot, mivel hirtelen
eltolta magától, és átült a szemben lévı ülésre, feszes, ideges
mozdulatokkal lesimítva a szoknyáját.
– Hihetetlen, hogy engedtem, hogy ez megtörténjen – mormolta
maga elé, rá se nézve Thorne-ra.
– Miért? – kérdezte cinikusan, miközben a sliccét gombolta.
– Mert éppen most fogadtam meg magamban… – Diana elharapta
a mondat végét. – Valahányszor megérintesz, rögtön cédává
változom.
– Nem értem, mi a probléma.
– Thorne… – szólt a lány keserően, majd idegesen sóhajtott. –
Elıször is, nem akarom megkockáztatni, hogy hajadon létemre
teherbe essem.
– Ha ez bekövetkezne, azonnal megesküszünk.
Diana megmerevedett, állát makacsul felvetette.

– Nem. Nem esküszünk meg, Thorne! Be kell fejeznünk. Nem
folytathatjuk így tovább.
A hintó ekkor lassítani kezdett. Diana kapkodva megigazította az
ingvállát és a haját, dühösen Összeszorította a fogát. Thorne
gyanította, hogy a lány saját magára jobban haragszik, mint rá.
Amikor a hintó végül megállt, Diana mégis ráemelte komoly
tekintetét.
– Kérlek, ne látogass meg holnap – se a közeljövıben. Távolságot
kell tartanunk egymástól.
Mielıtt Thorne válaszolhatott volna, az inas kinyitotta a kocsi
ajtaját és leengedte a lépcsıt. A lány megkönnyebbülten szállt ki és
gyors léptekkel a házához ment, majd felszaladt a bejárati lépcsın és
eltőnt az ajtó mögött.
Thorne mozdulatlanul ült a kocsiban, a jelenet megdöbbentette,
ám közben rendkívül bosszantotta, hogyan veszíthette el ennyire az
önkontrollját. Bısz féltékenysége arra sarkallta, hogy úgy bánjon
Dianával, mint egy közönséges örömlánnyal, és egy hintóban tegye
magáévá! A krisztusát! Csupán mert eltökélte, hogy Diana az övé, és
kiveri a fejébıl azt az átkozott Acklandet, aki egész este betöltötte
gondolatait!
Thorne arca megkeményedett, amikor a bejárati ajtó becsapódott,
és azon töprengett, vajon menjen-e Diana után. Talán ha bevetné a
legelbővölıbb sármját, képes lenne megnyugtatni a nyilvánvalóan
igen zaklatott lányt. Aztán arra gondolt, lehet, hogy jó ötlet, ha kis
szünetet tartanak a kapcsolatukban. Most már hetek óta szinte
mindennap együtt voltak, és mostanáig a találkozásaik többsége
szenvedélyes szeretkezéssel zárult, kielégítve legmerészebb
vágyaikat.
El kellett ismernie, hogy mindenkor abszolút meghökkentı
hevességgel reagált a teste az együttléteik alkalmával. Pedig biztos
volt benne, hogy ha néhányszor szeretkezik Dianával, az iránta érzett
vágya kezelhetı szintre mérséklıdik. De még most is szinte az
ırületig fokozódott a lány iránti szexuális vonzalma.

Eddig soha nem érzett ilyen csillapíthatatlan éhséget egyetlen nı
iránt sem. Egyszerően képtelen volt betelni vele. Amikor távol volt
tıle, egyre érte epekedett. És amikor ismét találkoztak, csakis arra
tudott gondolni, hogy újra szeretkezzen vele. A mostani aktus során
is, miközben a gyönyör csúcsán érezte a lány minden rezdülését,
máris újra megkívánta ıt.
Nem! – jelentette ki Thorne, és megfeszítette állkapcsát. Nem
megyek utána és nem próbálok bocsánatot kérni tıle. Valóban jó lesz
szüneteltetni a kapcsolatunkat. Idı kell hozzá, hogy a Diana iránti
megszállottságom kissé mérséklıdjön.
Talán akkor képes leszek uralkodni magamon és ezen a
könyörtelen sóvárgáson.

Két nap múlva is ugyanezen a véleményen volt, amikor
ellátogatott Venus klubjába. Azonban ahelyett, hogy enyhült volna
gyötrı kínja, a kényszerő távolságtartás miatt egyre frusztráltabb lett.
Mire a klubhoz ért, annyira zaklatott volt, hogy a legkisebb
provokációra is azonnal ugrott volna.
Természetesen Venus egyik galambocskájával is levezethette
volna szexuális feszültségét, de már magát a gondolatot is
ellenszenvesnek érezte, hogy bárki mással bújjon ágyba Dianán
kívül.
Idegességét tovább fokozta, hogy nem jutott elıbbre Nathaniel
ügyében. Yates számos, már visszavonult İrzıtıl kapott
válaszlevelet, de egyikük sem emlékezett Forresterékre, sem olyan,
húsz évvel ezelıtti misszióra, mely kiválthatta volna a Forrester
gyerekek bosszúvágyát.
Thorne újra elment a külügyminisztériumba, és meggyızıdött
róla, hogy minden olyan régi esetet újravizsgáltak, amelyekben
francia kémek szerepeltek, ám egyik aktában sem szerepelt a
Forrester név.

Az egyetlen bizonyíték, hogy jó nyomon járnak, éppen az elızı
nap került felszínre. Venus két behemót izomembere közül a
nagyobbik a két héttel azelıtti támadás óta nem jelent meg a
klubban, de tegnap éjjel újra munkába állt. Macky jelentette, hogy
Sam Birkin fájlalja a bal vállát, sebesülését egy golyó okozhatta.
Igen valószínőnek látszott, hogy Birkin volt az az útonálló, akit
Thorne meglıtt. Ettıl függetlenül Macky és Thorne további két
embere, akik szolgaként álltak alkalmazásban Venusnál, mindkét
banditát szemmel tartották.
Thorne úgy gondolta, enyhíti a feszültségét, ha leül kártyázni a
barátaival, ám amikor belépett a helyiségbe, pillanatokon belül forrni
kezdett a vére.
A társaság, otthagyva a kártyaasztalt, a terem közepén
csoportosulva éppen róla beszélgetett.
– Nicsak, itt a híres Adonisz – szólt harsányan Lord Hasting,
Thorne-t üdvözölve.
– Milyen érzés félmeztelenül megörökítve belépni a
halhatatlanságba? – kérdezte Lord Boothe.
– Igen, uram, engedje meg, hogy gratuláljak tökéletes alakjához –
tódította egy másik úriember gúnyos vigyorral.
Thorne ıszinte zavarában kérdın vonta fel szemöldökét.
– Mi a fészkes fenét hordtok itt össze? Mirıl beszéltek?
Hastings adta meg a választ.
– Az Attree kiállításán lógó festményedrıl. Boothe látta ma
délután, és minket is magával cipelt, hogy megnézzük. Mondhatom,
le vagyok nyőgözve!
Thorne-nak eszébe jutott, hogy James Attree az a jómódú,
mőkedvelı polgár, aki nemrégiben megvett néhányat Diana képei
közül.
– Micsoda szerencsés fickó vagy – jegyezte meg Boothe nevetve.
– Minden nı teérted fog epekedni Londonban, ha csak egy pillantást
vet arra a festményre.

Némi további kérdezısködés után Thorne végre kiderítette, hogy a
hajó fedélzetén róla készült kép valahogyan James Attree
magángyőjteményébe került, aki azonnal ki is állította. De hogy
hogyan juthatott oda, arról sejtelme sem volt. Nem valószínő, hogy
Diana adta volna el neki nyilvános kiállítás céljára… Hacsak nem
dühödött fel annyira a múltkori durva viselkedése miatt, hogy így
álljon bosszút rajta.
Még végig sem gondolta, amikor Venus odajött hozzá egy pohár
brandyvel, majd karon fogta és elvonszolta Thorne-t a még mindig ıt
heccelı barátai közül.
– Drága Venus, örök hálára kötelezett – mondta ıszintén Thorne.
– Honnan tudta, hogy mentıangyalra van szükségem?
– Tudom, milyen kínos helyzetbe került – vonta össze
szemöldökét a nı. – Ez az eset nem tesz jót Diana hírnevének, azt
hiszem.
– Maga is látta a festményt?
– Igen, ma délután Attree-nál. Amikor hallottam róla, úgy
éreztem, feltétlenül meg kell néznem. Nagyon érzéki és vonzó. Diana
tökéletesen megragadta a legsajátosabb vonásait, Lord Thorne – a
férfias megjelenését és a szemében rejlı huncut csillogást.
– Ennyire egyértelmő, hogy Diana festette? – döbbent meg
Thorne.
– A vásznon nem szerepel aláírás, de nem volt nehéz kitalálnom,
ki a festıje, mivel láttam Diana egyéb munkáit is. Biztos vagyok
benne, mindenki gyanítja majd, hogy az ı mőve, akkor is, ha nem
bizonyítható.
Thorne a fogát csikorgatta, bár közben a bámészkodó hallgatóság
kedvéért mosolyt erıltetett magára. Dühítette, hogy egy ilyen pletyka
céltáblájává vált, de az még jobban, hogy a festmény nyilvánosságra
került, pedig csakis a kettıjükre tartozó, intim alkotásról volt szó. És
ez az újabb, sikamlós incidens nagy valószínőséggel ismét botrányba
sodorja Dianát.

Nagy erıfeszítésébe került, hogy ne rohanjon ki a klubból
egyenesen Attree-hoz, és ne vonja kérdıre, hogyan jutott a portréhoz,
mégis késı éjszakáig maradt, és úgy tett, mintha egyáltalán nem
izgatná a helyzet.
Másnap azonban korán felkelt, azzal a szándékkal, hogy ellátogat
a kiállításra. Lement a reggelizı szobába, és már ott találta John
Yatest, aki éppen lazacos tojást evett, s közben a Morning Postot
böngészte.
Thorne alig kortyolt bele a kávéjába, amikor Yates hirtelen
félrenyelte a falatot. Mivel a köhögéstıl nem tudott megszólalni,
Thorne felé nyújtotta az újságot.
Egy rajz ütötte meg Thorne szemét – egy élethő karikatúra, mely
ıt ábrázolta egy hajó árbocaként, meztelen mellkasa kidomborítva,
arcán érzéki vigyor. A pajzán rajzot Thomas Rowlandson, Anglia
legnépszerőbb karikatúristája jegyezte.
Thorne állkapcsa megfeszült. Szó nélkül felugrott az asztaltól, s
azonnal a kocsijáért küldetett.
Mr. Attree-t éppen reggelizés közben zavarta meg, de a kereskedı
nem vette zokon, sıt örült, hogy ilyen illusztris látogatója érkezett.
– Örvendek, mylord – lelkendezett. – Minek köszönhetem a
megtiszteltetést?
– Biztosan tudja, miért vagyok itt, uram.
– A portré… – A pirospozsgás férfi meglehetısen kínosan érezte
magát, szinte bőntudata volt.
– Pontosan. Tudni akarom, hogyan került a birtokába.
– Nem kis summát szurkoltam le érte, annyi szent. Egy galériában
árulták a Bond Streeten. A tulajdonos mindig szól, ha valami jó kép
bukkan fel az üzletében. Azonnal ráismertem Miss Sheridan
stílusára, és megvettem a képet a magángyőjteményem számára.
– Megnézhetem?
– Természetesen, mylord. A kiállítás ugyan csak tíz órakor nyit a
közönség számára, de rögtön bekísérem önt a bemutató-terembe.

Mr. Attree a háza egy külön szárnyába vezette Thorne-t, egy
tágas, világos csarnokba. A Királyi Akadémiával ellentétben, ahol
szinte faltól falig zsúfolták össze a kiállított képeket, Attree
magángyőjteményét ízlésesen és nagy mőgonddal helyezték el a
falakon. Thorne portréja a csarnok közepe táján függött, a négy
másik festmény társaságában, melyeket a kereskedı Dianától
vásárolt meg. A lány mővészi stílusa valóban azonnal felismerhetı
volt, és annyira összetéveszthetetlenül egyedi, hogy Thorne aláírás
nélküli portréja szinte Diana neve után kiáltott.
– Ha jól látom, egyáltalán nem örül, hogy egy ilyen kiállításon
szerepel a képe, mylord – jegyezte meg Attree borúsan.
Thorne a legelbővölıbb mosolyát erıltette magára.
– Aligha kellemes egy karikaturista célpontjává válni. Mégsem a
sértett büszkeségem, hanem Miss Sheridan renoméja miatt aggódom.
A város minden pletykafészke rajta köszörüli majd a nyelvét, hogy
ezzel a mővel képviselteti magát egy olyan prominens kiállításon,
mint az öné, jó uram. Esze ágában sem volt megválni a képtıl, mivel
ezt szánta nekem nászajándékul.
– Akkor hogyan került abba a galériába?
– Bizonyára valaki ellopta a mőtermébıl.
– Ellopta? De ki követne el ekkora galádságot?
Thorne-nak voltak tippjei, de nem akarta megosztani Attree-val.
– Vissza akarom vásárolni öntıl a képet, uram. Biztosíthatom,
nem jár majd rosszul.
A kereskedı a kezét tördelte, mintha bánná a dolgot, de a
szemében hamis fény csillant.
– Boldogan, eleget tennék a kérésének, mylord, de nem szívesen
válok meg egy ilyen fantasztikus mőtıl…
– Mondjon egy árat.
– Talán Miss Sheridant rá tudná venni, hogy cserélje ki egy
azonos értékő képre?
– Két mővet választhat, tetszése szerint.
– Megegyeztünk! – ragyogott fel Attree arca.

– Lenne olyan szíves és becsomagoltatná, hogy visszavihessem
Miss Sheridannek?
– Most rögtön, mylord?
– Szeretném, ha azonnal eltőnne a kép a nagyközönség szeme
elıl. Bizonyára megérti. A szavamat adom, uram, hogy még a mai
napon megkapja érte, amit kér.

Amikor Thorne kis idı múlva Diana házába ért, a lányt a
mőtermében találta, aki nem dolgozott, hanem izgatottan járkált felalá. Reszketett az idegességtıl, mert tudta, a gúnyrajz ezúttal
tönkreteszi a jóhírét és mindent, amiért eddig küzdött,
Thorne sötét arckifejezése láttán azonban rögtön megérezte, hogy
a festmény ellopása a férfit is igen kínosan érinti.
– Igazán nagyon bánt az a rémes karikatúra, Thorne – kezdte a
lány. – Fogalmam sincs, hogyan történt, de nincs meg a portréd.
Tővé tettem érte az egész házat…
– Nyugodj meg. A portré nálam van és meg is akarom tartani.
Diana szeme kerekre nyílt a csodálkozástól.
– Hol találtál rá?
– Ma reggel vettem meg lelkes csodálódtól, Mr. Attree-tól. – İ
pedig tegnap vásárolta egy galériától a Bond Streeten. Elmondtam
neki, hogy bizonyára lopott a kép, mivel te egyáltalán nem a
nyilvánosságnak szántad.
– Hát persze hogy nem! Soha nem adnék el egy ilyen provokatív
képet! Csak most vettem észre, hogy hiányzik a mőtermembıl. Úgy
belemerültem a munkába, hogy eszembe se jutott volna keresni, ha
nem látom meg azt az átkozott rajzot. El sem tudom képzelni,
hogyan tőnhetett el…
– Én viszont igen – vágta rá Thorne. – Járt itt Amy a múltkori
veszekedés, óta?
– Várj csak – vonta össze szemöldökét Diana, és próbált
visszaemlékezni. – Igen, másnap eljött, de én nem voltam itthon, éj;

Gondterhelten nézett Thorne-ra. – Tudom, hogy Amy nagyon dühös
volt, de biztosan nem vetemedne arra, hogy ellopja a képedet és
eladja!
– Szerintem kitelik tıle. És örülhet, ha nem fojtom meg. Menj,
hozd a kalapodat! – szólt rá Dianára olyan hangon, hogy a lány
beleremegett. – Legjobb lesz, ha meglátogatjuk a gyámleányomat.

Thorne égı haragja nem sok jót ígért Amy számára, ezt Diana is
tudta. Ám mialatt a Berkeley Sguare-re hajtattak, megpróbált úrrá
lenni saját dühén és eldönteni, mit tegyenek izgága unokahúgával.
Amikor megérkeztek, az inas közölte, hogy Miss Lunsford a
nappaliban tartózkodik és látogatója van, Mr. John Yates.
Thorne berontott a szobába, Dianával a nyomában, és látták, hogy
Lady Hennessy is ott ül a fiatalokkal, gardedámként.
Amy, megpillantva feldühödött gyámját, felugrott a díványról.
Arca halottsápadt lett. A bőntudat szobraként csak bámult rá,
miközben Thorne megfenyegette az ujjával.
– Mit hozol fel a védelmedre, csitri? Elloptad a portémat és
eladtad, valld be!
Amy idegesen tördelte a kezét, de állát ellenségesen felvetette.
– Igen! Elloptam! Meg akartam fizetni azért, hogy előzted
mellılem Reggie-t. Nagyon is megérdemelted!
Thorne állkapcsán megrándult egy izom. Amikor azonban egy
lépést tett a lány felé, hogy a kezébe kaparintsa, Diana megfogta a
karját.
– Thorne, mégsem fojthatod meg!
– Miért nem? – Szeme szikrát szórt, ahogy Amyre nézett, hangja
azonban vérfagyasztóan kimért volt. – Részemrıl fütyülök rá, hogy a
társaság szemében nevetségessé tettél. Az unokanıvéreddel viszont
kegyetlenül elbántál. Évekig küzdött, hogy kivívja a londoni
mővészkörök elismerését, és hogy a társaság befogadja. Ez az
incidens tönkreteszi a renoméját és kiváló alapul szolgál az

irigyeinek és kritizálóinak, hogy besározzák a nevét. És
szerencsésnek mondhatja magát, ha ezek után nem zsuppolják ki a
városból.
Amy dacossága hirtelen rémületbe váltott.
– Jaj, istenem… Dianára nem is gondoltam…
– Azt látom – szólt Thorne maró gúnnyal.
A lány egy pillantást vetett Dianára, majd tekintetét ismét Thornera szegezte.
– İt nem akartam megbántani – bizonygatta rekedten.
– Csak neked akartam visszavágni. Te tetted tönkre az életemet.
– Tehát bosszúból te pedig Diana életét teszed tönkre? Van
egyáltalán fogalmad róla, mennyi áldozatot hozott eddig is érted, te
elkényeztetett, önzı csirke?
Amy holtsápadtan hallgatott. John Yates, aki szem- és fültanúja
volt a jelenetnek, lassan elırelépett, szemöldökét komoran ráncolva
nézett végig Amyn.
– Tehát igaz, ugye? Maga lopta el Thorne képét Dianától. Maga
az oka, hogy az a gúnyrajz megszülethetett!
– John, engedje, hogy megmagyarázzam… – tárta szét
könyörgıen a kezét a lány.
A férfi megmerevedett, kihúzta magát, tartása az egykori
lovastisztet idézte.
– Nem hiszem, hogy meg tudja magyarázni, Miss Lunsford. Ilyen
tisztességtelen cselekedetre nincs mentség.
Amy ijedt arckifejezésén látszott, mennyire szíven ütötték John
kemény szavai. Ám Yates még nem fejezte be mondanivalóját.
– Zsenge korára való tekintettel sok mindent elnéztem önnek,
Miss Lunsford. Azt reméltem, egy napon majd felnı. De most már
látom, milyen bolond voltam! Amit tett, túlmegy a gyermeki
csínytevésen. Ez bőncselekmény. Thorne-nak igaza van – maga
valóban egy elkényeztetett, önzı fruska. És mostantól leveszem
magáról a kezem.

Hirtelen sarkon fordult, kurtán meghajolt Lady Hennessy, majd
Diana felé.
– Kérem, bocsássanak meg hölgyeim, ha a jövıben nem fogom
tiszteletemet tenni ebben a házban.
Amy döbbenten nézte, ahogy Yates merev, bicegı lépteivel
kimegy az ajtón. Abban a pillanatban kitört belıle a sírás, majd ész
nélkül kirohant a szobából.
Lady Hennessy eddig bölcsen hallgatott, most azonban felállt és
nagyot sóhajtott.
– Azt hiszem, a legjobb, ha megpróbálom lecsillapítani ezt a
szerencsétlen kislányt, mielıtt tönkreteszi magát.
– Ne, majd én – szólt közbe Diana. – Nekem is van hozzá néhány
szavam.
Felment a lány szobájába, ahol Amy az ágyára borulva, szívet
tépıen zokogott. Leküzdötte magában a késztetést, hogy átölelje és
megvigasztalja, inkább leült egy székbe és megvárta, míg Amy
kisírja magát. A lány ráébredhetett, hogy drámai jelenetével nem
nyeri el Diana együttérzését, mivel lassanként abbahagyta a sírást.
Szorosan ölelte a párnáját, hangosan hüppögött és reszketett. Amikor
végül felkönyökölt és Dianára nézett, arca vörös volt és könnyektıl
maszatos.
– Nem kell, hogy te is összeszidj. Éppen elég nyomorultul érzem
magam így is.
– Csakis magadnak köszönheted.
Amy elfordította a fejét és látványosan szenvedett.
– Igazad van. Nagyon gonoszul viselkedtem, Diana. Nem is
tudom, megbocsátasz-e nekem valaha. És hogy John meg tud-e
bocsátani.
– Minden bizonnyal nehéz lesz neki – felelte Diana, gyanítva,
hogy a lány csak most jött rá, mennyire fontos számára John Yates.
Amy ismét az ágyra dobta magát, arcát könnyáztatta párnájába
fúrta.
– Az életem most már teljesen romokban hever – zokogta.

– Előztem ıt magamtól. Pedig ı az egyetlen férfi, aki valaha is
igazán számított nekem.
– Csak nem? – jegyezte meg cinikusan Diana. – És mi van
Reginald Kneighlyvel?
– Azzal a kígyóval? Nem is értem, mit kedveltem rajta egyáltalán!
John tízszer annyira értékes férfi, mint Reggie.
– Ez igaz – helyeselt Diana, és tovább ütötte a vasat. – Ám Mr.
Yates most csalódott benned és megsértıdött. Megjegyzem, nem ok
nélkül. – Amy elfordult és szipogott.
– Tudom, hogy téged is megsértettelek és te is csalódtál bennem.
Diana fagyos mosolyt küldött felé.
– Hát igen. Hogy azt ne mondjam, még dühös is vagyok.
– Esküszöm, hogy nem neked akartam rosszat. Én csak vissza
akartam vágni Thorne-nak.
– Nos, legyen ez jó lecke számodra. Az ilyen gyerekes
viselkedéssel nemcsak másokat sértesz meg, hanem saját magadnak
is fájdalmat okozol, mivel előzöd magadtól azokat az embereket,
akik fontosak neked.
A lány a szemét törölgetve felült az ágyon.
– Téged is előztelek? – kérdezte halkan, remegı ajakkal. – Kérlek,
mondd, hogy meg fogsz bocsátani!
Diana szorosan összezárta ajkát, nem akarta túl könnyen megadni
magát.
– Nem tudom, Amy. Ha biztos lehetnék benne, hogy valóban
megbántad, amit tettél…
– Megbántam… igazán!
– Hát, majd meglátjuk. – Diana felállt és megfordult.
– Diana! – kiáltotta Amy – Kérlek, bocsáss meg nekem!
– Ami azt illeti, még nem, drágám. Amíg be nem bizonyítod, hogy
méltó vagy rá, még várok a döntéssel.
Amikor a lány újra felzokogott, Diana kisétált a szobából és
hagyta, hogy unokahúga tovább küzdjön a lelkifurdalással.
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Ez nem Diana napja volt.
– Rögtön úgy indult, hogy a reggeli újságban meglátta azt a rémes
rajzot, amely kegyetlen elıjele volt a legújabb, kitömi készülı
botránynak. Majd felfedezte, hogy Thorne portréja eltőnt. Aztán
pedig felizgatta magát Amy miatt.
És Thorne, miután hazavitte kocsiján a Berkeley Square-rıl,
bejelentette, hogy haladéktalanul megszerzi a házasságkötéshez
szükséges speciális engedélyt, és erısködött, hogy csakis egy
azonnali esküvı mentheti meg azt, ami még maradt Diana
renoméjából. A lány határozottan visszautasította, és kijelentette,
eltökélten állni fogja a csapásokat. Nincs szándékában házasságra
kényszeríteni Thorne-t csupán azért, hogy ıt megmentse.
Ráadásul, amikor hazaért, az a hír várta, hogy a megrendelıje
lemondta az aznapra megbeszélt ülést, minden indoklás nélkül.
Diana tudta, ez kétségtelenül a legújabb botrányának köszönhetı,
mivel amikor két nappal korábban befejezte élete elsı megbízását,
Lady Ranworth annyira örült a portréjának, hogy megesküdött rá,
minden barátnıjének eldicsekszik Miss Sheridan „varázslatos”
tehetségével. Gyanította, a mai lemondás csupán a kezdetét jelenti
népszerősége rohamos csökkenésének.
Végül pedig az inasa közölte, hogy Redcliffe hercege várja a
szalonban, és beszélni kíván vele.

Diana nem tudta pontosan, mi szél hozta Thorne apját hozzá, de
sejtette. Remegve indult lefelé a lépcsın, hogy találkozzon vele.
A magas, elegáns férfi a szalon ablakánál állt, kibámult az utcára,
de a lány lépteire megfordult. Összevont szemöldökkel, komoran
nézett rá.
– Gondolom, a reggel megjelent karikatúra miatt keresett fel –
kezdte Diana az udvarias üdvözlések után.
Redcliffe szája sarkában fanyar mosoly jelent meg.
– Tény, hogy nem örülök, amiért a fiam ismét rossz hírbe
keveredett. Nem kedvelem a kínos helyzeteket, melyek árnyékot
vetnek családom nevére. Szégyen, Miss Sheridan. Nem gondoltam
volna, hogy maga is bőnrészességet vállal Christopherrel.
Diana azon tőnıdött, mit hozhatna fel védelmére úgy, hogy ne
tőnjön gyávának.
– Biztosítom önt, kegyelmes uram, nem állt szándékomban
botrányba keverni a fiát, és rendkívül sajnálom, ami történt, még
jobban, mint ön.
– Természetesen nem csupán önt hibáztatom – mondta szelídebb
hangon a herceg. – A botrány szinte mindenkor árnyékként követte a
fiamat. Azt reméltem, az eljegyzésük megoldást hoz majd, talán
kigyógyítja rossz szokásaiból, de… – itt Redcliffe elhallgatott és
szemét a lányra szegezte.
– İszintén szólva, nem is ez a friss botrány aggaszt igazán.
Christopher ennél sokkal rosszabbakat is túlélt. Félek, hogy ez
alkalommal a szíve is áldozatul eshet.
Diana kérdın emelte fel szemöldökét.
– Attól tartok, nem értem önt, kegyelmes uram.
– Egy rendkívül személyes kérdést akarok feltenni önnek, Miss
Sheridan. Olyat, amit általában egy lányáért aggódó apa szokott
kérdezni. Mik a tervei a fiammal? Tisztességesek a szándékai?
– Tessééék?
– Szereti ıt, Miss Sheridan?

– Nos… igen, természetesen – hebegte a lány, mert eltökélte,
továbbra is fenntartja a látszatot, hogy szerelembıl jegyezték el
egymást. Ám egyáltalán nem volt biztos benne, hogy ez az ı részérıl
is színlelés. A gondolatra belényilallt a félelem.
– Miért kérdi?
– Attól félek, a fiamat komoly megrázkódtatás éri majd. Ne
kerülgessük a forró kását: ön nagyon könnyen összetörheti
Christopher szívét.
Diana a hercegre bámult, meglepetés és hitetlenkedés kavargóit
benne.
– Mibıl gondolja ezt?
– Részben abból, hogy Christopher legyızte a házassággal
szembeni ellenérzését, és megkérte az ön kezét. Mindig makacsul
ellenállt a próbálkozásaimnak, azt mondta, esze ágában sincs az
általam kommendált nebáncsvirágok közül feleséget választani.
Tehát, ha önként akar házasodni, és ön a választottja, ön minden
bizonnyal igen különleges nı.
– Valószínőleg túlértékel, kegyelmes uram.
– Kötve hiszem. Maga merıben más, mint bármelyik nı, akivel a
fiam eddig foglalkozott, és ebben rejlik a veszély.
– Soha nem bántanám meg készakarva – mondta ıszintén a lány.
– Remélem is, hogy nem – szólt komoran Redcliffe. – Jól
figyeljen rám, Miss Sheridan. A fiam rendkívül erıs érzelmekkel
viseltetik ön iránt. A legnagyobb csodálkozásomra nemrégiben
nálam járt, a portréja közszemlére tétele kapcsán. Rendkívül dühös
volt, és nagyon aggódott önért – olyannyira, hogy a segítségemet
kérte, igyekezzek mindent megtenni, hogy a lehetı legkevésbé
sérüljön az ön renoméja. Képzelheti, mennyire megdöbbentem,
hiszen gyermekkora óta most elıször történt meg, hogy Christopher
hozzám fordult segítségért.
Ez még egyáltalán nem bizonyítja, milyen érzéseket táplál
irántam, gondolta homlokát ráncolva Diana. Számomra egyáltalán

nem olyan rendkívüli, hogy az apja segítségéért folyamodott, hiszen
Thorne is felelısnek érezte magát ezért az újabb malırért.
Ám mielıtt még válaszolhatott volna, a herceg folytatta.
– Természetesen megteszek minden tılem telhetıt. Azt hiszem,
tudja, hogy a Királyi Akadémia egyik patrónusa vagyok. Arra
szeretném kérni néhány nevesebb mővészüket, hogy keljenek a
védelmére. Például Lawrence-t. İ máris nagy csodálója az ön
mőveinek, és gondoskodom róla, hogy ezt a véleményét a
nyilvánosság elıtt is hangoztassa.
Diana érezte, hogy az álla leesik a csodálkozástól. Sir Thomas
Lawrence volt Anglia elsı számú portréfestıje, a régensherceg
kedvence. Támogatása rengeteget jelenthet megtépázott presztízse
helyreállításában.
– Kö-köszönöm, kegyelmes uram – dadogta.
– Bizonyára tudja, hogy ha nem vágunk elébe a szóbeszédeknek,
valószínőleg elveszíti a megrendelıit.
– Igen, ezzel abszolút tisztában vagyok. És valóban nagyon hálás
lennék a támogatásáért.
– Hamarosan a menyem lesz. Ez a legkevesebb, amit megtehetek
önért. Mint már említettem, a hírneve – ahogyan a bukása is – kihat a
családom nevére. A fiam és az ön érdekében jobban örülnék, ha
inkább a hírnevérıl beszélnének.
A herceg udvarias meghajlással távozott. A látogatása azonban
szíven ütötte Dianát, aki hosszan töprengett az elhangzottakon.
Nem nagyon osztotta a férfi aggodalmát. Egyértelmő, hogy
Redcliffe igazán szereti a fiát, boldognak akarja látni, de nagyot
tévedett Thorne érzelmeit illetıen.
Elıször is, a herceg nem tudja, hogy az eljegyzésük kezdettıl
fogva színjáték, és csak egy bizonyos idıre szól, Thorne pedig csakis
becsületbıl ragaszkodik most a házasságkötéshez.
De ami ennél is többet nyom a latban: egy Thorne-féle férfi nem
igazán adja a szívét senkinek.

Sokkal valószínőbb, hogy ı töri össze az enyémet, keseredett el
Diana, és egyre jobban haragudott magára, amiért engedte, hogy
ennyire elragadják az érzelmei.
Keze ökölbe szorult. Erıtlenül rogyott le a karosszékbe. Mégis
hálás volt a hercegnek, hogy figyelmeztette. Hogyan lehettem
ennyire ostoba? Hogy engedhettem, hogy idáig fajuljon a
viszonyunk? – ostorozta magát. Az utóbbi két hónapban
elkényelmesedtem, rábíztam magam Thorne-ra.
Diana még soha nem vonzódott ennyire egyetlen férfihoz sem.
Thorne szenvedéllyel, vidámsággal és szépséggel töltötte meg az
életét. Erezte, nagy veszélyben van: beleszeretett a férfiba.
És ha most elveszti a szívét, az ezerszer rosszabb lesz, mint a
legutóbbi alkalommal.
Szorosan lehunyta a szemét. Dühös volt, hogy újra az érzelmei
vették át az irányítást józan esze felett. Bár még most sem késı lépni.
Haladéktalanul fel kell bontania az eljegyzésüket.
Thorne a nevével kívánja megvédeni a jó híremet, pedig mindig is
viszolygott a házasságnak még a gondolatától is, Nem engedhetem,
hogy ilyen áldozatot hozzon. Már így is túl sokat tett értem. Most
rajtam a sor: nekem kell ıt megvédenem, határozta el. Fel kell
szabadítanom mindenfajta, irántam érzett felelısség alól.
Aztán pedig valahogy tovább élem az életemet, és megpróbálom
betölteni azt az óriási őrt, amit a hiánya jelent majd.
Thorne még aznap délután beszerezte a speciális engedélyt a
házasságkötéshez, bár tudta, nem lesz egyszerő rávennie Dianát,
hogy fel is használják. Úgy döntött, nem fogja erıltetni, inkább
megpróbálja kárpótolni a lányt a botrányos festmény nyilvánosságra
kerülése miatti gyötrelmekért.
Nem főlött hozzá a foga, hogy az apjától kérjen segítséget, mégis
hajlandó volt a kellı alázattal felkeresni ıt, csak hogy megmentse
Diana renoméját. És ha egyáltalán van ember, aki befolyásolhatja
ennek a csatának a végkimenetelét, az valószínőleg Redcliffe.

Amikor Thorne aznap késı délután hazaért – a zsebét szinte égette
a speciális engedély –, egy váratlan esemény rögtön kivert a fejébıl
minden, a küszöbön álló házasságával vagy a családi viszállyal
kapcsolatos gondolatot.
John Yates az elıcsarnokban várt rá, arca komoly volt.
– Sikerült hírt kapnunk a Forrester szülıkrıl – szólalt meg.
– És pontosan te stratégiád eredményeképpen.
– Az egyik, már visszavonult ügynökünk reagált az
érdeklıdésedre? – kérdezte Thorne, mivel tudta, még nem
érkezhetett válasz Cyrene-bıl Sir Gawaintıl.
– Igen. Mr. Richard Ruddock. Egyenesen Yorkshire-bıl utazott
ide, és most a dolgozószobádban vár, hogy beszélhessen veled.
Thorne azonnal követte Yatest a dolgozószobájába, ahol egy idıs
ember állt fel a fotelból, hogy üdvözölje ıt. Thorne felismerte
egykori İrzıtársát, aki mára feladta a rend izgalmait és veszélyeit a
nyugodtabb öregkor kedvéért.
– Már jóval hamarabb válaszoltam volna Mr. Yates levelére –
mentegetızött Ruddock –, de az unokámnál tartózkodtam, aki
nemrégiben adott életet elsı gyermekének.
– Köszönöm, hogy eljött, uram – nyújtott kezet Thorne.
– Yates azt mondja, ön tud információval szolgálni Forrésterékrıl.
– Így van, mylord.
Thorne elhelyezkedett egy karosszékben, és feszülten figyelte az
idıs ember szavait.
– A levelében érdeklıdött, ismerıs-e valakinek a Forrester név –
folytatta Ruddock. – Én ismertem ıket. Josiah Forrester elárulta a
Koronát és tragikus véget ért az élete. Egy misszió során, csaknem
húsz évvel ezelıtt.
– Mi volt a bőne? – kérdezte Thorne.
– Vidéki úriemberként igen jól jövedelmezı csempészhálózatot
tartott fenn, amely kíméletlenül gyilkolta a király fináncait. A helyi
hatóságok évekig nem tudták rájuk bizonyítani a gaztetteket, ezért az

İrzıkhöz fordultak, és azzal bíztak meg minket, hogy csapjunk le a
csempészbandára és vessünk véget a gyilkosságoknak.
– Sir Gawainnek is volt szerepe ebben az akcióban?
– Természetesen. Sir Gawain volt a kijelölt vezetınk. Sokakat
megbüntettünk a gyilkosok közül, és az volt a tervünk, hogy
letartóztatjuk Forrestert, Londonba hozzuk és bíróság elé állítjuk. A
birtoka Sussexben volt, Eastboume közelében. Egy maroknyi
csapattal mentünk oda, de már az elsı pillanatban nehézségekbe
ütköztünk. Amikor Forrester megneszelte a jövetelünket, lelıtte
egyik emberünket, majd elbarikádozta magát a kúriában, és saját
családtagjait ejtette túszul. Fogadkozott, hogy inkább megöli ıket,
semhogy ıt élve elfogjuk.
– Két gyermeke volt, ugye? – kérdezett közbe Yates.
Ruddock bólintott.
– Egy fiú és egy lány. Csaknem két napon át patthelyzetben
voltunk, de aztán Mrs. Forrester szökni próbált, s a férje megölte.
Végül sikerült lelınünk Forrestert, és kiszabadítanunk a két gyereket.

– Hány évesek voltak akkor a gyerekek? – kérdezte Thorne.
– Nem tudnám pontosan megmondani. A fiú talán tizenkettı. A
lány jóval fiatalabb, olyan hét-nyolc éves lehetett. A fiút Thomasnak
hívták. İrá pontosan emlékszem, a szülei vére borította szinte az
egész testét. Nemcsak, hogy minket hibáztatott a történtekért, de úgy
viselkedett, mint egy megvadult kopó: magánkívül ırjöngött,
zokogott és vicsorgott, gyilkosoknak nevezett bennünket, és
megpróbálta összekarmolni az arcunkat. Három katonának kellett
megfékeznie ıt.
Thorne maga elé képzelte az erıszakos jelenetet, aminek a két
gyerek szem- és fültanúja volt. Thomas és Venus.
– Annál is inkább emlékszem az esetre – tette hozzá szomorúan
Ruddock –, mert Sir Gawain maga is megsebesült: a bosszúszomjas
fiú lábon lıtte.

Most Thorne bólintott. A báró még húsz év múltán is bicegve járt.
Bizonyára ez után a katasztrofális eset után vonult vissza a missziók
vezetésétıl. Ekkor telepedett le Cyrene-en, és vette át az İrzık
vezetését. Az idıpontok egyeztek.
– És mi történt ezután? – kérdezte Thorne Ruddockot.
– Forrester minden vagyonát elkobozta a Korona, de mi
gondoskodtunk arról, hogy a gyerekei tisztességes nevelıotthonokba
kerüljenek.
– És ık ezt soha nem bocsátották meg önöknek – mormolta
Thorne magának.
Egy pillanatra csend lett. A nyolcéves kislány túl kicsi volt még,
hogy pontosan felfogja, mi is történt, de a fiú nyilvánvalóan kreált
magának egy történetet a tragédiáról: az İrzıket gyilkosoknak
titulálta, áruló apját pedig szinte szentté avatta. Mindkét gyermek
átélte szülei elvesztésének traumáját, s ezzel egyidejőleg kiváltságos
életvitelük is végleg megszőnt. Nem csoda, hogy az İrzıket – és
leginkább Sir Gawaint – okolták egész addigi világuk
összeomlásáért. És az sem, hogy bosszúvágyuk még ennyi év után
sem csillapodott. Thorne-nak most már aligha maradt kétsége afelıl,
hogy Venus az İrzık ellen fordult. Nem csak azért, mert ık tehettek
a szülei haláláról, hanem azért is, hogy el kellett válnia a bátyjától,
árvaházba került, végül pedig örömlányként volt kénytelen
megkeresni a kenyerét.
Nem volt nehéz elképzelni, hogy szándékosan csábította el
Nathanielt, bosszúállása részeként. Venus ölethette meg Nathanielt,
mert a férfi gyanakodni kezdett, hogy összejátszanak a francia
kémekkel.
Yates szakította meg sötét gondolatait.
– Tehát hogyan lépjünk tovább? Több bizonyítékra van
szükségünk Madame Venus ellen, nem igaz?
– De igen. – Thorne arcvonásai megkeményedtek. – Azt hiszem,
újra ellátogatunk Sussexbe.

Bár igen nyugtalanította, hogy magára kell hagynia Dianát ebben
a kritikus helyzetben, üzenet írt a lánynak, melyben sajnálatát fejezte
ki, hogy üzleti ügyei elszólítják a városból néhány napra. Majd
másnap korán reggel útnak indultak Yatesszel Sussexbe.
Thorne elıször Josiah Forrester egykori birtokát akarta felkeresni,
ahol vagy húsz éve jártak az İrzık, hogy letartóztassanak egy árulót,
és az akciójuk erıszakba és tragédiába torkollt. Ezután a területi
elöljárót szándékozott meglátogatni, hátha további információt
kaphat tıle Josiah Forrester elárvult gyermekeirıl, és arról, volt-e
kapcsolatuk a helyi csempészekkel. Ha Thomas és Venus-Madeline
mostanában valóban együttmőködött a francia kémekkel, ez
valamiképpen kapcsolódhat sussexi múltjukhoz.
Nagy örömére mindkét látogatás jelentıs elırelépést hozott az
ügyükben. És Thorne mindkét elıérzete helyesnek bizonyult.
Miután Eastböume-be értek, a legnagyobb fogadóban szobát
béreltek Yatesszel, és azonnal akcióba lendültek. Elıször a parókiára
mentek, ahol a telekkönyveket tartották nyilván. Azonban nem
kellett bepillantaniuk a nyilvántartásba, mert a fiatal lelkész tudott az
eseményekrıl, annak ellenére, hogy még az ı idejövetele elıtt
történtek.
Miután a Korona lefoglalta Forrester birtokát, eladták a szomszéd
úriembernek. Aztán, mintegy tíz évvel ezelıtt, Thomas Forrester
visszatért Eastboume-be és megvette gyermekkori otthonát a maga és
húga részére. A birtok Madeline Forresterre szállt bátyja tragikus
tőzhalálát követıen.
Thorne és Yates a házat jó állapotban találták, ám csupán néhány
szolgáló lakott benne. A lakáj készségesen válaszolt kérdéseikre.
Elmondta, hogy a ház úrnıje ritkán látogat ide, de bıkezően
megfizeti ıket, hogy gondoskodjanak a birtokról.
A területi elöljáró, Wickers békebíró csak másnap délelıtt tudta
fogadni a két úriembert, viszont igen fontos információkkal szolgált.

Tisztán emlékezett Josiah Forrester húsz évvel azelıtti, erıszakos
halálára, és számos részletet elmesélt a gaztetteirıl, hogyan gyilkolt
meg az általa vezetett szabadkereskedık bandája jó néhány brit
fináncot, hogyan lıtte le Forrester a saját feleségét és fenyegetızött
azzal, hogy az ártatlan gyermekeit is inkább megöli, de nem adja
meg magát.
Whickers azt is tudta, melyik dologházba küldték akkor Thomas
Forrestert: Lewes közelébe. Thorne-t a leginkább Thomas Forrester
legutóbbi ármányai érdekelték, és a békebíró ezekrıl is rendelkezett
információkkal.
– Múlt ısszel – idézte fel – segítettem a külügyminisztériumnak
egy kémhálózat felderítésében, melyrıl már régen gyanították, hogy
titkokat ad el a franciáknak. Az általunk elfogott két kém azt állította,
hogy Thomas Forrester dokumentumokat adott át nekik, s ez már
alapul szolgálhatott a férfi letartóztatására. Nem sokkal ezután –
októberben – Thomas halálra égett a bérházában keletkezett tőzben.
Sokáig tőnıdtem, vajon öngyilkos lett-e, hogy elkerülje a
felelısségre vonást a bőneiért, de megdöbbentett, hogy apjához
hasonlóan ı is erıszakos halált halt.
Thorne gondterhelten ráncolta a homlokát. Ez volt eddig a
legígéretesebb szál, amely arra utalt, hogy Nathaniel valóban jó
okkal akart utánajárni Thomas Forrester viselt dolgainak tavaly
tavasszal – és ezért akarhatta Thomas, és talán Venus is Nathaniel
halálát. Az is világossá vált, hogy a külügyminisztérium azért nem
rendelkezett információkkal Thomas Forresterrıl, mert a
belügyminisztérium számolta fel a kémhálózatot.
– Akad errefelé valaki – kérdezte Thorne – aki bizonyíthatná,
hogy Thomas kapcsolatban állt ezekkel a kémekkel? Bárki, akit
esetleg felbérelt, hogy segítsen neki?
– Igen, van egy maroknyi szabadkereskedı, akik a szolgálatában
álltak. Rávette ıket, hogy vigyenek leveleket Francia-országba,
szállítsanak át ügynököket, meg ilyesmi, de a szerepük nem volt
annyira jelentıs, hogy ezért fel kellett volna akasztani ıket. Azt

hiszem, kiszedheti belılük, amit tudnak Thomasról, különösen, ha
némi jutalmat is felajánl nekik. Most, hogy Forrester halott, már
nincs okuk a titkolózásra. Fıleg, amióta kiderült róla, hogy áruló
volt. Ha akarja, uram, el tudom intézni, hogy beszélhessen velük, bár
egy-két napba beletelhet, míg összeszedem ıket.
– Ez igazán nagy segítséget jelentene, békebíró úr.
Whickers ekkor gondterhelten ráncolni kezdte a homlokát.
– Most jut eszembe… igen különösnek találom, hogy ön már a
második, aki nálam jár és Thomas Forrester iránt érdeklıdik. Tavaly
tavasszal keresett fel egy úriember, és szinte ugyanezeket a
kérdéseket tette fel.
Thorne szívverése hirtelen felgyorsult.
– Ó? Meg tudná mondani az illetı úriember nevét?
– Igen, uram. A neve Lunsförd volt. Nathaniel Lunsford.
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Bár Diana elhatározta, hogy felbontja az eljegyzését Thorne-nal,
nem volt alkalma találkozni vele, mielıtt megkapta az üzenetét, hogy
néhány napig távol lesz a várostól. Nem tudta eldönteni, hogy a férfi
távolléte miatt szomorúságot vagy megkönnyebbülést érez-e.
Idıközben a herceg stratégiája, miszerint megmenti a lány
mővészi renoméját, kezdte meghozni gyümölcsét. Sir Thomas
Lawrence a következıképpen nyilatkozott Dianáról: „Miss Sheridan
mővészetében egyszerre van jelen a legválasztékosabb stílus és a
kecsesség”. Városszerte azt beszélték, hogy a Királyi Akadémia
mőítészei fontolgatják, hogy meghívják Dianát a nyári kiállításukra,
amely hivatalosan éppen azon a héten nyílt meg, bár a festményeket
már jó néhány héttel korábban összeválogatták.
Tehetségének ilyetén méltatása segített abban is, hogy ügyfélköre
ismét gyarapodott.
Diana az egyik délután a mőtermében volt, és éppen egy portrét
rendelı hölggyel dolgozott, amikor a házvezetıje félszegen
bejelentette, hogy egy „fiatal hölgy” kéri, fogadja ıt igen fontos
ügyben. A látogató, bizonyos Kitty Wathen addig nem hajlandó
távozni.
Kitty, jutott eszébe Dianának, az a Venus alkalmazásában álló
kurtizán, aki elcsábította Amy hozományvadászát.
Zavartan – és egy kissé nyugtalanul is, mivel attól tartott,
unokahúga talán újabb botrányt kavart – befejezte az ülést és

kikísérte ügyfelét, majd belépett a szalonba, ahol Kitty Wathen várt
rá.
A szıke nı kimondott szépség volt, akinek apró termete és
látszólagos gyámoltalansága miatt szinté minden férfi védelmezı
lovagjául akart szegıdni. Diana azonnal látta a lány arckifejezésébıl,
hogy idegessége nem színjáték.
– Elnézését kérem, hogy hívatlanul beállítottam önhöz, Miss
Sheridan – szólalt meg azonnal –, de nem tudtam ki máshoz
fordulhatnék. Lord Thorne az utóbbi néhány napban nem
tartózkodott otthon, a lakája pedig nem árulta el, hol érhetném el ıt.
Úgy gondoltam, valakinek figyelmeztetnie kellene ılordságát. Attól
félek… azt hiszem, nagyon nagy veszélyben van.
Diana megpróbálta leplezni riadalmát, melyet Kitty kijelentése
keltett benne.
– Üljön le, kérem, és mondja el, mibıl gondolja ezt.
Kitty a díványra telepedett és a kezét tördelte izgalmában.
– Nem is tudom, hol kezdjem. Talán azzal a beszélgetéssel, amit
nemrégiben véletlenül meghallottam… A klubunkban Billy Finch és
Sam Birkin, a két testır arról beszélt, hogyan akarnak leszámolni
Lord Thorne-nal. Úgy értem, megölni ıt.
– Megölni? – kiáltott fel Diana, és szíve majdnem kiugrott a
helyébıl.
– I-igen.
Ez a két férfi támadta meg a hintánkat a múltkor, emlékezett
vissza Diana. Tejó ég!
– Hallottam, hogy veszekedtek Madame Vénusszal – folytatta
Kitty. – Vagyis inkább Venus veszekedett velük. Azt mondta nekik,
hogy igen súlyos következménye lesz, ha megölik Lord Thorne-t. És
nagyon dühös volt.
Dianának sikerült viszonylag nyugodt hangon megszólalnia.
– Úgy gondolja, Venus bérelte fel ıket, hogy öljék meg Lord
Thorne-t?

– Dehogy, épp ellenkezıleg! Szerintem valaki más bízta meg
Billyt és Samet, de Venus figyelmeztette ıket, hogy ık neki
dolgoznak, nem pedig Thomasnak, de fogalmam sincs, ı kicsoda. És
nem is az én dolgom, hogy beleavatkozzam. Most viszont Madame
Venus eltőnt a klubból, és borzasztóan aggódom. Senki sem látta ıt a
veszekedés éjszakája… azaz múlt csütörtök óta.
Ennek már öt napja. Diana gombócot érzett a torkában, ahogy
gondolatai száguldoztak. Thorne pénteken küldött üzenetet, melyben
közölte, hogy néhány napig üzleti okokból távol lesz. Biztos, hogy
nem érte baj, a szívem megérezte volna, ha megsebesül vagy akár
rosszabb történik vele, morfondírozott Diana.
– Úgy gondoltam, figyelmeztetni kell Lord Thorne-t – folytatta
Kitty. – Kétszer is jártam a házánál, de eredménytelenül. Második
alkalommal hagytam egy értesítést, de nem hiszem, hogy ez
elegendı.
– Azonnal odamegyek – válaszolt Diana. – Rám hallgatnak majd a
szolgálói.
– Lehet, hogy idıközben valami baj történt vele. És Madame
Vénusszal is.
Diana mély lélegzetet vett, megrázta a fejét, mivel még gondolni
sem akart erre a szörnyő eshetıségre.
– Valószínőleg egyszerő a magyarázat. Lord Thorne valóban
elutazott Londonból pár nappal ezelıtt.
– De Venus miért nem közölte velünk, hogy elutazik? Még soha
nem volt ilyen hosszú ideig távol. – Diana kihallotta az ijedtséget
Kitty hangjából, ám igyekezett megırizni a nyugalmát és rendbe
szedni kusza gondolatait.
– De ugye olyan elıfordult már korábban is, hogy egy idıre
eltávozott?
– Néha ellátogat egy… bizonyos házba Londonban, de egy
éjszakánál tovább sohasem tartózkodik ott.

Diana a halántékához emelte a kezét, agya lázasan dolgozott. Ha
megtalálná Venust és kikérdezné, talán megtudná, miért akarta a két
gazfickó megölni Thorne-t, és elháríthatná a veszélyt.
– Van fogalma róla, hová mehetett Venus? Talán abba a házba,
amirıl az imént beszélt?
– Lehetséges. De nem mertem ott keresni ıt, mert féltem, hogy
Sam és Billy meglátnak, és megbosszulják, hogy beleütöm az orrom
a dolgukba. Nem szívesen tennénk ki magunkat ilyesminek. És
Venus biztosan nem szeretné, hogy bárki is megtudja, hova jár.
Gyanítom, szeretıje van ott. A házról is csak azért tudok, mert
egyszer ı küldött oda egy üzenettel.
– El tudna vinni ahhoz a házhoz?
Kitty elsápadt. – Ó, Miss Sheridan, nem merek odamenni. Ha
keresztbe tennék Samnek és Billynek, valószínőleg engem is
megölnének. De meg tudom mondani, hogyan juthat oda. A színházi
negyed közelében van a ház, a klubtól nem messze. Parker Street
tizenkettı. Venus nagyon jó fınökasszony, és nem akarom, hogy
bántódása essen.
– Én sem. Az is lehet, hogy beteg vagy esetleg megsérült. Tüstént
indulok a Parker Streetre, hogy megnézzem…
– Ó, megtenné, Miss Sheridan? Az lenne a legjobb, ha ön menne,
mivel Sam és Billy önt valószínőleg nem bántják.
Diana ebben nem volt annyira biztos, de nem tartotta
helyénvalónak megvitatni a félelmeit látogatójával. Mindenesetre,
mielıtt Venus keresésére indul, megteszi a szükséges
óvintézkedéseket. – Elmegyek abba a házba, amint beszéltem Thorne
szolgáival. Hacsak nincs más javaslata, hol kereshetném Venust.
– Nem jut eszembe más hely. Köszönöm, Miss Sheridan. – Kitty
elpirult.
– Tudom, hogy nem szereti, ha egy magamfajta nı felkeresi, de
nem volt más ötletem.

– Dehogy! Nagyon jó tette, hogy idejött, Kitty. Gondoskodom
róla, hogy Lord Thorne fülébe jusson a figyelmeztetése. És mindent
megteszek, hogy megtaláljam Venust, ezt megígérem magának.
Átöltözött, majd azonnal a hintójáért küldetett, és kocsisával
elvitette magát Thorne Cavendish Square-i házába. A három markos
inas vele tartott, akiket Thorne telepített Diana házába, hogy
vigyázzanak rá, és a megtöltött pisztolyát is magával vitte. Ha
London ismeretlen negyedeiben próbál vizsgálódni, jól fel kell
készülnie.
Sejtelme beigazolódott: a ház ura nem volt otthon, a lakája szerint
Sussexbe utazott. Diana hagyott egy hosszabb levelet, melyben
közölte a legfontosabb részleteket Kitty zavaros történetébıl, és
figyelmeztette Thorne-t, hogy legyen óvatos.
Majd lesétált a bejárati lépcsın a kocsijához, és azon tőnıdött,
vajon a Parker Streetre menjen-e rögtön, hogy megkeresse Venust,
amikor – nagy megdöbbenésére – Thorne hintóját látta közeledni.
A megkönnyebbülés hulláma futott végig rajta, amikor a férfi pár
pillanattal késıbb kilépett a kocsiból; szíve viszont azonnal hevesen
dobogni kezdett a szép arc láttán – és nem csupán azért, mert Thorne
sértetlen volt. Csak négy napja utazott el, mégis borzasztóan
hiányzott Dianának.
Ez rossz jel, gondolta a lány és megborzongott. Ha ilyen
szánalomra méltóan felkavarja ıt, hogy ilyen rövid ideig nem látta
Thorne-t, vajon hogyan viseli majd el, ha végleg megszakítja vele a
kapcsolatot? De most nincs idı kényeskedni, korholta magát.
Amikor a férfi kérdın ránézett, a lány bocsánatkérı pillantást
vetett John Yatesre, és magával húzta Thorne-t, el a kocsiktól és a
szolgáktól, hallótávolságon kívülre.
– Valami baj van? – kérdezte a férfi halkan, a lány arcát fürkészve.
– Kitty Wathen épp most járt nálam. – Diana gyorsan elmesélte a
legfontosabb információkat a lány látogatásával kapcsolatban, s azt,
hogy figyelmeztetni akarta Thorne-t, gyilkosok vadásznak rá, és
hogy Venust napok óta nem találják.

– Nem tudod, hová mehetett? – kérdezte végül Diana. – Nem
veled volt?
– Nem, én sem láttam ıt.
– Akkor meg kell keresnünk. Lehet, hogy bajban van. S talán meg
tudja mondani, miért akar a két izomembere megölni téged. Ami azt
illeti, éppen a keresésére indultam.
– Ezt bízd rám – szólt határozottan Thorne. – Ideje, hogy
színvallásra kényszerítsem Venust. Hol van ez a ház a Parker
Streeten?
– Tizenkettes szám.
A férfi megfordult, de Diana a karjára tette a kezét.
– Thorne, lehetséges, hogy tévedtünk Vénusszal kapcsolatban?
Tudom, hogy csak megérzés, de… nem akarom elhinni, hogy
utasítást adott volna a meggyilkolásodra, vagy, hogy hidegvérrel meg
tudta volna ölni Nathanielt. Valóban azt hiszed, hogy ilyen
borzalmas cselekedetekre képes?
Thorne fanyar mosollyal az ajkához emelte Diana kesztyős kezét.
– Természetes, hogy számodra hihetetlen, én viszont
megtanultam, hogy soha nem szabad alábecsülni az ellenséget.
– De lehet, hogy nem Venus az ellenség…
– Ha így is van, elıbb be kell bizonyítania – szólt Thorne sötéten.
– Ne vesztegessük tovább az idıt. – Megfordult, és a kocsik felé
indult.
– Veled megyek – jelentette ki Diana, és utána sietett, ám Thorne
hirtelen megállt. – Ha Venus bőnös – tette hozzá a lány, amikor látta,
hogy Thorne tiltakozni próbál –, látnom kell, hogy elnyeri büntetését.
Ha viszont bajban van, segíteni szeretnék rajta.
– Szavamat adom, hogy igaztalanul nem vádolom meg Venust.
– Nem hagyom, hogy egyedül menj. Aggódom, hogy belefutsz
valami veszélyes helyzetbe. Mi van, ha a két briganti már vár rád?
Nem akarom, hogy megöljenek, Thorne.
– És te mégis egyedül szándékoztál odamenni, hogy megkeresd
Venust? – vetett rá Thorne egy haragos pillantást.

– Kellıen felkészültem. – Elmondta, hogy a három inas is vele
van, és hogy magával hozta a megtöltött pisztolyt. – Nem állíthatsz
meg, Thorne. Ha nem egyezel bele, hogy elkísérjelek, egyszerően
követni foglak.
A férfi hosszasan nézett rá, tekintetében harag és némi elismerés
volt.
– Rendben. De a kocsiban maradsz, míg Yates és én
körülszimatolunk.
Diana visszanyelte tiltakozását, tudván, hogy be kell érnie ezzel a
kis gyızelemmel.

A lány hintója – melyben Thorne és Yates is utazott – megállt a
tizenkettes számú ház elıtt, mely egy kétemeletes épület volt, egy
csendes utca közepe táján. Thorne kocsija diszkrét távolságból
követte ıket néhány felfegyverkezett inassal. Mivel nem tudták, mire
számítsanak, jobbnak látta, ha gondoskodik némi erısítésrıl.
Dianával ellentétben a férfi alig kételkedett abban, hogy Venus
bízta meg az embereit, tegyék el ıt láb alól, amikor az elmúlt héten
feltartóztatták a kocsiját. És még valószínőbbnek tartotta, hogy a
madámnak Nathaniel meggyilkolásában is része volt.
Eltőnése azonban neki is szöget ütött a fejébe.
Korábban úgy tervezte, szembesíti a nıt a számos bizonyítékkal,
melyeket a bátyja ellen győjtött, és ha szükséges, börtönbe is záratja,
míg Venus be nem vallja bőnrészességét. Ám most, hogy az
események ilyen rejtélyes fordulatot vettek, rögtönöznie kell.
Megvizsgálta, hogy Diana pisztolya meg van-e töltve, és utasította
a lányt, hogy a kocsiban várakozzon, míg ı és Yates bemegy a
házba. Majd két embere elzárta a menekülési útvonalakat, egy
harmadik pedig elkísérte ıt a bejárati ajtóhoz.
Kopogására nem érkezett válasz, így újra próbálkozott. Végül az
ajtó kitárult.

Venus két behemót embere közül a csúfabb állt az ajtóban, csipás
szemekkel és morc arckifejezéssel, mintha éppen most verték volna
fel részeg álmából. Amint meglátta Thorne-t, Billy Finch ijedtében
tágra nyitotta szemeit.
– Hogy az ördög… – káromkodott Finch a bajsza alatt.
– Hiába fohászkodsz hozzá – szólt nyájasan Thorne.
Finch megfordult és kiáltozva futásnak eredt a ház hátsó része
felé.
Thorne utána iramodott. A bandita kis híján a csarnok végéhez ért,
amikor Thorne elgáncsolta, hogy elterült a padlón, majd rávetette
magát. Finch felmordult, de azonnal a hátára hengeredett, és ökleivel
Thorne arcát kezdte csépelni.
Thorne csillagokat látott, amikor az egyik erıteljes ütés az
arccsontját érte. Agya egyik szegletében tudatosodott, hogy valami
zajlik mögötte – lábak dobogása hallatszott a falépcsı felıl –, és
gyanította, hogy a gazember cimborája próbál elinalni a házból, de
túlságosan lefoglalta a Finchcsel való viaskodás, ezért csak Yatesre
számíthatott, hogy elkapja a másik banditát.
Reménye azonban szertefoszlott, amikor oldalra pillantva azt látta,
hogy a testesebb haramia elıször Yatesre, majd a harmadik inasra
céloz fegyverével. Mindkét férfi átkozódva lebukott a földre,
pisztolyaikat is eldobták. A haramia fegyverébıl a golyó a falba
fúródott, s a lövés még visszhangzott, amikor Sam Birkin kidöngetett
a bejárati ajtón.
Thorne-nak teljes figyelmét az ellenfelére kellett fordítania. A
kapálózó Finchet testével a padlóra szorította, majd sikerült
elıhúznia a zsebébıl a kését, és a pengét a férfi torkának szegezte.
Finch azonnal elcsendesedett, bár mindketten ziháltak még a
küzdelemtıl.
Thorne körülnézett a hallban és látta, hogy az inasa már talpra állt
és az ajtó felé rohan Birkin után. Yates – a falába miatt – jóval
lassabban tápászkodott fel.

Ekkor Sam Birkin robusztus alakja tőnt fel az ajtóban, ahogyan
hátrált befelé, két kezét magasan feltartva.
Diana fegyvere szegezıdött a férfira, vette észre Thorne,
miközben jeges rémület szorította össze a mellkasát.
Rá akart kiáltani a lányra, hogy összeszidja, amiért veszélybe
sodorta magát, pedig megparancsolta neki, hogy maradjon a
kocsiban – mégis önkéntelenül elmosolyodott. A látvány, ahogy az
elegáns, kecses hölgy a kétszer akkora termető gazfickót sakkban
tartja, rendkívül mulatságos volt, ugyanakkor a büszkeségének is
hízelgett.
Diana a pisztolyával még mindig Birkinre célzott, miközben
tekintetét végigfuttatta a termen. Amikor megpillantotta Thorne-t,
megkönnyebbülés látszott a szemén, s a férfi tudta, a lány érte
aggódott.
Majd kissé feljebb emelte pisztolyát és megkérdezte:
– Most mit csináljak vele?
Thorne-ból kitört a nevetés. Felpattant és magával húzta Billy
Finchet is. Amikor Finch egyre a bejárati ajtót leste, azt latolgatva,
hogyan tudna meglógni, Thorne újra elvigyorodott.
– Váljék dicséretedre, hogy próbálkoztál. Most viszont igyekszem
ürügyet találni, hogy kilyukaszthassam a bıröd.
Megragadta Finch vállát és a csarnok hátsó része felé fordította ıt.
– Mr. Yates, kísérjük át a barátunkat egy alkalmasabb helyiségbe,
ahol elcseveghetünk vele egy kicsit. Ned – tette hozzá, az inasnak
címezve te pedig vedd el a pisztolyt Miss Sheridantıl és kutasd át a
házat, hogy bujkál-e itt még más vérszomjas gonosztevı.
– Igenis, mylord.
Ezalatt Yates összeszedte a pisztolyát a földrıl, és átvette a
gazfickót Dianától, fegyverével sakkban tartva azt.
A konyhába kísérték foglyaikat, leültették ıket a padlóra, majd
egy erıs zsineggel szorosan összeközözték a kezüket és a lábukat.
Diana, amikor észrevette, hogy Thorne arca vérzik, keresett egy
tiszta kendıt és szó nélkül a sebre nyomta. A férfi halványan

elmosolyodott, átvette tıle a kendıt, majd csípıjét a hosszú
faasztalnak támasztva elkezdte kifaggatni a foglyaikat.
Eleinte mindkét behemót konokul hallgatott, amíg Thorne
utasította Yatest, hogy nézze meg, van-e Birkin felsıtestén golyó
ütötte seb. Yates nem volt túl gyengéd, széttépte a bandita ingét, és
elıtőnt egy gyógyulófélben lévı sebhely a férfi bal vállán.
– Én lıttelek meg, nem igaz? – szegezte neki a kérdést Thorne.
Birkin zord tekintetet villantott rá.
– Nekem mindegy, kedvelsz-e vagy sem, de lógni fogsz
útonállásért és rablásért, hacsak nem viselkedsz engedelmesen. Ki
bízott meg, hogy az életemre törj? A fınökasszonyod, Venus?
Cimborája helyett Billy Finch válaszolt.
– Nem, nem a naccsasszony vót.
– Akkor ki?
– A bátyja, Thomas.
Thorne mozdulatlanná dermedt. Tehát igaz: Kitty Thomas
Forresterrıl beszélt.
– Hogyan lehetséges ez? Úgy tudtam, Thomas Forrester hét
hónapja halálra égett.
– Nem hótt meg.
– Pofa be – mordult rá Birkin.
Finch haragosan nézett rá.
– Nem akarok az akasztófán himbálózni egy magadfajta senkiházi
miatt.
– Te is ugyanolyan bőnös vagy, mint én.
Thorne felsóhajtott.
– Jó uraim, megköszönném, ha csak akkor szólalnának meg,
amikor a kérdéseimre válaszolnak. Kezdjük tehát a legelejérıl. Azt
mondod, Thómas Forrester életben van?
Billy Finch kelletlenül bólintott.
– Árulás miatt körözték, oszt inkább felgyútotta és porig égette a
házát, hogy azt higgyék, ı is benne égett. Kinyírt egy csavargót,
hogy legyen ott egy elszenesedett holttest.

Thorne a homlokát ráncolta. Ha Forrester a múlt ısszel
megrendezte saját halálát, ez egészen más színezetet ad az utóbbi
néhány hónap eseményeinek, sıt a Vénusszal szembeni gyanújának
is.
– Ez Madame Venus háza? – kérdezte Thorne, karjával
körbemutatva a konyhában. – Úgy értesültem, gyakran jár ide a
szeretıjéhez, de ez nem igaz, ugye? A bátyjához szokott jönni.
– Eeegen – morogta Sam Birkin.
– És Forrester bérelt fel titeket, hogy tegyetek el láb alól? Nem
Venus?
Birkin bólintott.
– Forrester adott rá parancsot. İ akarta, hogy kinyiffancsuk
magát.
– Miért?
Rövid hallgatás következett.
– Maga İrzı, he? Asszem Forrester utálja az összes İrzıt.
Thorne észrevette, hogy Diana kérdın felemeli szemöldökét, de
nem szólalt meg, ı pedig gyorsan témát váltott.
– És Nathaniel Lunsford? İt ki ölte meg tavaly tavasszal? Ti
ketten?
– Nem, ıtet Forrester késelte meg. Esküszöm.
– Madame Venusnak is benne volt a keze?
Birkin a fejét rázta.
– Nagyon szomorú vót miatta.
– Hol van most Venus?
– Nemtom – felelte Birkin. – Múlt hét óta színét se láttuk.
Aszonta, nem ölhetjük meg magát, és ha megpróbáljuk, elevenen
megnyúz minket. Nem látszott boldognak, annyi szent. Talán a
bátyjával ment, hogy észre téríccse.
– És hová ment Forrester? – folytatta a vallatást Thorne.
A két fickó egymásra pillantott.
– Nem tuggyuk megmondani – mormolta Birkin.
– Nem tudjátok, vagy nem akarjátok?

– Nem tuggyuk. Forrester még az országot is elhagyta,
tudomásunk szerint. A múlt héten akart hajóra szállni.
Thorne szíve meglódult.
– Hová tartott? – próbált közömbös maradni.
– Valami szigetre, aszonta. Spanyolország túlfelén.
Thorne úgy érezte, ereiben megfagy a vér. Thomas Forrester
Cyrene felé hajózik, minden bizonnyal be akarja teljesíteni bosszúját
Sir Gawain Olwen és az İrzık ellen. De vajon Venus is vele van? Ez
megmagyarázná az öt nappal ezelıtti eltőnését. Mindketten meg
akarják bosszulni szüleik halálát – és megölni Sir Gawaint.
Thorne összeszőkült tekintete összekapcsolódott Birkinével.
– Mondd meg, pontosan mikor láttad utoljára Forrestert!
– Csütörtökön. Valamikor délután.
Akkor nincs vesztegetni való idejük. Forrester valószínőleg
csütörtök éjjel elhajózott, tehát már öt nap elınyre tett szert.
Thorne felállt. Agyában sebesen forogtak a gondolatok. Elıször is
intézkednie kell, hogy zárják börtönbe Birkint és Finchet, míg újra
tud velük foglalkozni. És, ha ez egyáltalán kivitelezhetı, meg akar
gyızıdni arról, hogy mi Forrester úti célja. Meg kell nézetnie az
összes hajózási társaság nyilvántartását Londonban. Riasztania kell a
legénységét, és megparancsolni, hogy a lehetı leghamarabb álljon
készenlétben a szkúnere az utazáshoz – de ez valószínőleg nem
oldható meg holnap esténél korában. És haza kell küldenie Dianát…
Hogy idáig ért gondolataiban, felnézett, elkapta Diana gondterhelt
tekintetét. A lány mindvégig feszülten figyelte ıt. Tudta,
magyarázatra vár, miért kell azonnal üldözıbe vennie és követnie
Forrestert Cyrene-re, de nem szívesen válaszolt volna a lány
kérdéseire.

Nem tiltakozott, amikor Thorne a kocsijához kísérte, hogy
hajtasson haza, mivel azt ígérte, amint lehet, elmegy hozzá. Ám

amikor a férfi besegítette ıt a kocsiba, Diana utasította a kocsisát,
hogy inkább Lord Thorne házába vigye.
– Ott akarlak megvárni – szólt negédesen, tudomást sem véve a
férfi haragos tekintetérıl. Egészen idáig türelmes és szófogadó volt,
de most már épp ideje, hogy ne hagyja magát lerázni azzal, hogy
Thorne aggódik érte, és hogy végre megtudja, mi folyik itt.
A várakozás azonban meglepıen nehezére esett. Thorne fılakája
és személyzete szívélyesen fogadta ıt, gondoskodtak a kényelmérıl a
nappali szalonban, de nyugtalansága nem enyhült. Egyrészt azért,
mert az idegei még mindig feszültek voltak a félelemtıl és a nap
felkavaró eseményeitıl. Újra felidézte magában a délután történteket:
Amikor meghallotta a ház belsejébıl a lövéseket, Thorne parancsa
ellenére kiszállt a hintóból és a bejárati lépcsı felé tartott, éppen
akkor, amikor a hatalmas, behemót Birkin kimenekült az ajtón.
Annyira felbıszült, hogy elıször meg sem látta a lányt, így Diana
ösztönösen cselekedett: elállta a bandita útját, majd pedig megcélozta
a pisztolyával. Birkin nyilvánvalóan azt hitte, a lány valóban le
akarja lıni, mivel egyáltalán nem állt ellen.
Ám Dianát inkább Thorne sorsa aggasztotta. Ismét eszébe jutott a
rémisztı jelenet, ami a szeme elé tárult, amikor maga elıtt terelve
foglyát belépett a házba: Thorne ádáz küzdelmet folytatott egy
férfival, aztán kést szegezett ellenfele torkának. Arca véres volt.
A lány tudta, hogy Thorne nem riad vissza az erıszaktól, ám
ahogy a saját szemével látta, hogy ismét az életét kockáztatja,
teljesen kétségbeesett. Hiába könnyebbült meg kissé, hogy a férfi
viszonylag sértetlenül megúszta a mostani kalandot, továbbra is
reszketett érte, mivel tudta, hogy ezek az emberek, bőntársaikkal
együtt – beleértve Venus bátyját – mindenáron meg akarják ıt ölni.
Végül pedig az is fokozta idegességét, hogy a sötétben
tapogatózott. Elszomorította, hogy Venus mégiscsak bőnös, s ezt
még tetézte, hogy a madám meg sem próbálta megakadályozni ennek
a Thomas Forrestemek a gyilkos mesterkedéseit. Továbbá, Diana
ráébredt, sokkal többrıl van már szó, mint amennyit Thorne elmesélt

neki idáig, és válaszokat akart kapni. Azt is tudta, hogy személyes
óhajait egyelıre háttérbe kell szorítania. Hiába állt szándékában,
hogy azonnal felbontsa az eljegyzését Thorne-nal, amint legközelebb
találkoznak, nyilvánvalóan elsıbbséget élvezett az, hogy a férfit
megóvja egy gyilkostól, azzal szemben, hogy megmentse ıt a vele
kötendı, kényszerő házasságtól.
Majdnem tíz óra volt, mire Thorne fáradtan és mogorván belépett
a szalonba. Egyenesen a brandys tálcáért nyúlt, teletöltött egy
poharat a borostyánszín italból, s csak ez után ült le egy karosszékbe
a lánnyal szemben.
Diana letette a könyvet, amit olvasni próbált, és várt.
Thorne ivott egy hosszú kortyot a brandybıl, majd a lányra nézett.
– Szóval, hol kezdjem? – kérdezte lényegre törıen.
Diana megkönnyebbült, hogy Thorne megértette, mit szeretne, és
nem kell harapófogóval kihúznia belıle az információkat.
– Gondolom, kezdd a rejtélyes történet ismeretlen elemeivel –
mosolyodott el halványan. – Thomas Forrester miért akarja a
halálodat?
– Venus bátyjáról elıször a rye-i árvaház gondnokától hallottam.
Ami az indítékait illeti, feltételezem, nem tetszik neki, hogy az
árulása ügyében vizsgálódom. A kormányunk már régóta
gyanakodik, hogy Forrester együttmőködik a franciákkal.
– Nathaniel is gyanakodott rá? A neked küldött levelében francia
kémeket említett.
Thorne bólintott.
– Igen. Most már nem kérdéses, Nathaniel Thomas Forrester
nyomában volt tavaly tavasszal. Az utóbbi négy napot Sussexben
töltöttem, hogy errıl megbizonyosodjam, és hogy Forrester nyomait
kutassam. Tavaly ısszel majdnem letartóztatták árulás vádjával, de
kigyulladt a bérháza, és a hírek szerint ı maga is bennégett. Ma ötlött
elıször az eszembe, hogy mégis életben van. És most már tudom,
hogy miért.

Diana egy hosszú pillanatig hallgatott, közben Thorne arcát
fürkészte. – Akarsz beszélni az İrzıkrıl?
A férfi teste megmerevedett, miközben óvatos tekintettel
méregette á lányt.
– Titkossági fogadalmat tettem, Diana.
– Gondoltam. Már régóta tudom, hogy mélyebb titkot is rejtegetsz
Nathaniel meggyilkolásának indítékánál. Valami ennél is nagyobb
ármányt akarsz megakadályozni, ugye? Nathaniel is İrzı volt? Azt
hiszem, megérdemlem, hogy ezt megtudjam – tette hozzá halkan,
amikor nem kapott választ.
Thorne végigszántott ujjaival a haján, majd felsóhajtott. Diana
válóban megérdemli, hogy megtudja, miért ölték meg Nathanielt, és
hogy ı, Thorne, miért van most veszélyben. Hiszen Diana nemcsak
bizonyította, hogy mellette áll, hanem ı maga is kezdett egyre jobban
bízni benne, tisztelni a képességeit és véleményét. Ám mégis tartania
kellett magát a rendnek tett esküjéhez.
– Nem mondhatok részleteket. Túl sok élet forog kockán. Ha majd
összeházasodtunk, más lesz a helyzet.
A lány hezitálni kezdett.
– És mégis, mit mondhatsz el nekem? Nem csak a
külügyminisztériumnak dolgozol, igaz?
. – Igaz. Egy több évszázados rend tagjai vagyunk, melyet a
zsarnokság és a gonosz elleni harc céljából alapítottak. Ez egyfajta
védelmezıi szövetség, ha úgy tetszik, amely egy nemes ügy mellett
száll síkra. Létezésünket titokban kell tartanunk, mivel ha felfednénk
a tevékenységünket, a hatékonyságunk csorbát szenvedne, és nem
csupán a tagjainkat sodornánk veszélybe, de azokat is, akiknek
segítünk. Tényleg csak ennyit mondhatok el.
– A nagynénéd, Lady Hennessy, tud az İrzıkrıl?
– N-Nem, dehogy. Azt hiszi, idınként végrehajtok néhány
missziót a külügyminisztériumnak és Sir Gawain Olwennek, de
fogalma sincs róla, hogy én vagyok Sir Gawain egyik fı képviselıje
Londonban.

– És az apád?
Thorne szája fanyar mosolyra húzódott.
– Ó, igen, az apám tudja, hogy beléptem a rendbe. Ami azt illeti,
éppen ı küldött engem Sir Gawainhoz, mert úgy gondolta, a bárónak
majd sikerül megreguláznia.
Diana arcán vidámság suhant át, ahogy méregette Thorne-t.
– És sikerült?
– Jórészt. Kívülállóként az apám nem férhet hozzá a titkainkhoz,
de azt tudja, hogy amit csinálok, gyakran veszélyes és ez az
elsıdleges ok, amiért annyira ragaszkodik hozzá, hogy nısüljek meg
végre és nemzzek egy örököst. – Mosolya lehervadt. Elgondolkodva
hajolt elıre. – Hiszek az ügyünkben, Diana. Akár meg is halnék érte.
De nem oszthatok meg veled több részletet.
A gondterhelt tekintet azt sugallta, arra számít, hogy Diana
faggatni fogja. De nem így történt.
– Most tehát mit szándékozol tenni, Thorne?
Magában áldotta a lányt, és újra hátradılt a székében.
– Igen nagy a valószínősége, hogy Forrester meg akarja ölni Sir
Gawaint. Meg kell állítanom ıt.
– Meg akarja ölni Sir Gawaint? – ismételte rémülten Diana.
Thorne bólintott.
– Biztos vagyok benne, hogy ez a szándéka. Forrester már régóta
bosszút akar állni az İrzıkön, és szerintem úgy gondolja, ez az
utolsó lehetısége.
– De hogyan állíthatod meg?
– Elıbb kell Cyrene-re érnem, mint ı. Intézkedtem, hogy
készítsék elı a hajómat, hogy a holnap esti dagállyal indulhassunk. A
szkúnerem mindenképpen gyorsabb, mint bármilyen más hajó, amit
Forrester igénybe vehetett, de már majdnem egy hét elınyre tett
szert. És fontos lenne tudnom, valóban Cyrene-re indult-e. Yates
most végigkérdezi az összes londoni hajózási társaságot, és
megpróbálja kideríteni, vajon Forrester foglalt-e helyet valamelyik, a
Földközi-tenger felé tartó hajójáratra, vagy saját hajót bérelt. Sajnos

nincs idınk ellenırizni más kikötıket is, mint például Falmouthot
vagy Southamptont.
– Ezek szerint holnap este indulsz?
Thorne kihallotta a lány hangjából a félelmet, és szíve
átmelegedett.
– A legkorábban erre az idıpontra állhat készenlétben a
legénységem. Csak remélni tudom, hogy Forrester elıtt érek Cyrenere. Sir Gawain mindig úgy viszonyult hozzám, mintha az apám lenne
– sokkal inkább, mint az igazi atyám. Soha nem bocsátanám meg
magamnak, ha hagynám, hogy meggyilkolják.
– Persze hogy nem – mormolta Diana. Tekintete még
gondterheltebbé vált, ahogy egy gondolat az eszébe ötlött. –
Feltételezem, hogy Venus is elhajózott a bátyjával? Ezért nem látták
már napok óta.
– Magam is erre tippelek. A bátyjához hasonlóan Venus is az
İrzıket hibáztatja a szüleik haláláért. Emlékszel, milyen keserően
beszélt róluk még ennyi év után is. İ talán éppen annyira bőnös,
mint a bátyja. Tulajdonképpen az is lehet, hogy Nathanielt együtt
küldték a halálba. De nem akarta, hogy téged megöljenek, az emberei
legalábbis ezt mondták.
– Talán kedvel engem, vagy ami sokkal valószínőbb, inkább
téged. Azt viszont kétlem, hogy vonzalma Sir Gawainre is kiterjed.
Thorne meglepıdött, amikor Diana lassan felállt, odalépett hozzá,
megállt elıtte és határozottan a szemébe nézett.
– Veled akarok menni, Thorne.
– Cyrene-re? – emelkedett magasba a férfi szemöldöke.
– Igen. Én is nyakig benne vagyok ebben az ügyben, akár tetszik,
akár nem. Nathaniel az unokabátyám volt, Venus a barátom. Te
pedig – itt elhallgatott, ajkát szorosan összezárta.
– En mi vagyok? – kérdezett rá Thorne, és azt várta, hogy a
befejezetlen mondat vége: te a szerelmem vagy.
Diana vállat vont.

– Én csak… gondolni se bírok rá, hogy egyedül szállj szembe egy
gyilkossal.
– Nem leszek egyedül. Yates velem tart, meg a legénységem is. És
mindig tudtam vigyázni magamra.
– Ennek ellenére megbolondulnék, ha tétlenül kellene itt
várakoznom, s azt sem tudnám, mi történik veled.
Thorne letette a brandys poharát, felállt és Diana arcát
tanulmányozta. Aggódik értem, ez egyértelmő, és meg akar védeni,
gondolta.
– Mi lesz a mővészeteddel? Éppen most kezdesz nevet szerezni
magadnak. És a jövı héten kell megkezdened a tanulmányaidat az
Akadémián, arról nem is szólva, hogy az összes új patrónusodnak
csalódást fogsz okozni. Ha most elutazol Londonból, a karriered
bánja.
– Egyetértek, de ez az ügy sokkal fontosabb. A karrieremet
megpróbálhatom felépíteni, ha visszajöttem.
Thorne egy pillanatig vívódott. Nem akarta Dianát további
veszélyeknek kitenni. Ám az nem jelent súlyos kockázatot, ha vele
utazik a hajón. Amint elérik a szigetet, gondoskodik a lány
biztonságáról.
Arról nem beszélve, mennyire rosszul viselné, ha egy teljes
hónapot – míg Cyrene-be utazik, aztán visszatér – Diana nélkül
kellene töltenie. Nem lenne jó, ha most itt hagyná egyedül,
kiszolgáltatva az úri társaság farkasainak. Sıt, abban sem lehet
biztos, hogy mire visszatér, a lány még mindig hajlandó lesz-e
tiszteletben tartani az eljegyzésüket.
Egy érzéki gondolat ötlött fel benne: az együtt töltött idıt
kihasználhatja, hogy meggyızze Dianát, legyen a felesége. A hajó
fedélzetén
eltöltött
hetek
alatt
esélyt
kapna,
hogy
rábeszélıképességét próbára tegye a lánynál.
Akár már most is hozzáfoghatna. Hiszen semmit sem kívánt
jobban, mint megcsókolni Dianát, megízlelni édes ajkát, birtokba

venni a testét és megbizonyosodni róla, hogy a lány még mindig az
övé.
Felemelte a kezét és megérintette a lány arcát.
– Rendben. Velem jöhetsz, egy feltétellel.
– Éspedig?
– Hogy ma itt maradsz velem.
A lány tekintete kiélesedett, úgy nézett Thorne-ra, mintha vissza
akarná utasítani. Ám Thorne a tarkója mögé csúsztatta a kezét és
eldöntötte, nem fogad el nemleges választ.
– Ma éjjel szeretkezni akarok veled, Diana. Napok óta nem
láttalak, és egyfolytában érted epekedtem.
– Thorne… – kezdte a lány, de Thorne egy leheletfinom csókkal
lezárta az ajkát.
A köztük hirtelen fellángolt tőz minden szónál ékesebben
bizonyította, mennyire kívánja Diana is ıt.
Thorne felemelte a fejét és határozatlanságot látott a szép nıi
arcon.
– İszintén ki tudod jelentem, hogy nem akarsz velem maradni ma
éjszaka?
– Nem – suttogta Diana, és vonakodó sóhajjal megadta magát a
férfi újabb csókjainak.
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Megfogta a lány kezét és felvezette ıt elsötétített hálószobájába.
Amint becsukta maguk mögött az ajtót, Diana máris a karjaiban volt,
legalább olyan felajzottan, mint Thorne. Szenvedélyének hevessége
nem lepte meg Thorne-t. A fizikai veszély afrodiziákumként hat, és a
ma délutáni beszélgetésük, melynek során sok új dologra derült fény,
rádöbbentette ıket, milyen értékes az élet. Emellett a pár napos
távollét is csak fokozta egymás iránti vágyódásukat.
Thorne tüzes csókkal vette birtokba Diana ajkát. Alig gyızte
kivárni, hogy elvesszen a finom nıi testben. Szinte lángolt a vágytól.
Annyira kívánta Dianát, hogy az már fájt.
Igyekezett fékezni a mohóságát, ám alig várta már, hogy
levetkıztesse a lányt. Türelmetlenül kapkodták le a ruhákat
egymásról, aztán összebújtak a magas ágyon.
– Érezni akarlak – suttogta a férfi rekedten, s tenyerébe fogta a
lány kebleit.
Az érett halmokra hajolt és szopni kezdte az egyik mellbimbót.
Diana hangosan felnyögött és hevesen hozzásimult Thorne testéhez.
– Neked is annyira hiányzott, amennyire nekem? – mormolta
Thorne, de már tudta a választ, mielıtt még a lány magához húzta
volna egy újabb szenvedélyes csókra.
Több sem kellett Thorne-nak: elragadta a vágy. Azonnal egyesülni
akart a lánnyal, beletemetkezni, míg mindketten eszüket vesztik az
eksztázis csúcsán.

Behelyezkedett Diana széttárt combjai közé. Majd keményen
beléhatolt, teljesen betöltve ıt. Diana ívbe feszítette a hátát, hogy
még tökéletesebben befogadhassa, csípıje ısi, tudattalan ritmusban
mozgott.
Néhány szíwerésnyi idı elteltével a világ lángoló darabkákra
robbant szét. Amint Diana felsikoltott Thorne teste alatt, a férfi
szorosan magához ölelte, leigázta, meghódította, ugyanakkor
behódolt neki.
Majd erıtlenül, mozdulatlanul feküdt a lány mellett, szíve vadul
kalapált.
Amikor a lángok már csak pislákoltak bennük, Dianát a
mellkasára vonta. Nem tudta, átkozódjon-e vagy nevessen. Kábultan
bámulta a feje fölött lévı baldachint, és érthetetlennek találta, hogyan
veszíthette el megint ennyire a józanságát.
Teljesen ki volt szolgáltatva a testének, ahogyan Diana is a
sajátjának.
Szándékosan nem foglalkozott a szivacsdarabokkal, csak az
lebegett a szeme elıtt, hogy minél elıbb egyesüljön a lánnyal. Vagy
egyszerően csak minden lehetséges módon magához akarta kötni ıt?
Szorosan lehunyta a szemét. Mi az ördög történik vele,
valahányszor szeretkezik Dianával? Mitıl tör rá ez a heves sóvárgás,
ez az intenzív vágy, hogy a lehetı legmélyebben beletemetkezzen a
lány gyönyörő testébe úgy, mintha soha sem akarna kiszállni belıle?
Eddig csakis Dianával tapasztalta meg ezt a mindent elsöprı
vágyakozást, mely annyira eleven és tüzes, hogy átveszi az uralmat
az érzékei, a teste… és a szíve felett is.
Ördög és pokol! Megtalálta volna gyengesége okát? Diana
megigézte?
A lehetıség megijesztette, fıleg azért, mert annyira váratlanul érte
a felismerés. Miképp hagyhatta, hogy a lány átjusson eddig
szilárdnak hitt védelmi vonalain? Eszébe jutott számtalan korábbi
szeretıje, csábos bájaik, a százféle mód, ahogyan gyönyörhöz
igyekeztek juttatni ıt, mégsem sikerült egyiküknek sem ilyen kínzó

éhséget ébresztenie benne, mint Dianának, pedig a lány meg sem
próbálkozott hasonló fondorlatokkal. Senki más nem keltett benne
ilyen hihetetlenül erıs vágyakozást, amely már a megszállottsággal
határos.
Ujjai önkéntelenül a lány selymes hajában bóklásztak, miközben
azon morfondírozott, mind ez idáig elképzelhetetlennek tőnt
számára, hogy egyszer feladja agglegényéletét.
Lehetséges, hogy Dianában találta meg a mindenben hozzá illı
társat?
A lány valóban csodálatra méltó; ezt már az elsı pillanatban tudta.
Nem ismert olyan nıt, aki szembe mert volna szállni Venus két
brutális haramiájával. Olyat, aki ragaszkodna hozzá, hogy elkísérje ıt
egy gyilkos nyomát követve, hogy megpróbáljon megakadályozni
egy újabb gyilkosságot.
És egyetlen egyet sem, akit valóban a feleségének akart volna,
mint Dianát.
Valahányszor az apja házasságba akarta kényszerítem, mindig
azzal tért ki elıle, hogy a neki való nıre vár. Valakire, aki méltó rá,
hogy egy İrzı társa legyen. Aki a veszélyt is vállalja mellette.
Diana testesítette meg ezt az ideális nıt.
Ennek ellenére soha nem hitte volna, hogy valakinek a kedvéért
önként fel akarja majd adni a szabadságát. Az évek során, mialatt
ügyesen kikerülte a házasság csapdáit, a legkevésbé sem volt
fogékony a szerelemre.
Ám a mai éjszaka bebizonyította, milyen ijesztıen
kiszolgáltatottjává vált Dianának. A magáénak akarta, elveszni benne
teljesen, és mindenkor maga mellett tudni ıt.
Thorne egy halk szitokszót mormolt el, az iménti gondolat-menet
hatására. Be kellett ismernie: egy olyan nı ejtette rabul, aki talán
soha nem lesz képes viszontszeretni ıt. Diana évekkel ezelıtt akkorát
csalódott az elsı szerelmében, hogy megfogadta, soha többé nem
hódol be egyetlen férfinak sem.

Ám ettıl az akadálytól eltekintve sem biztos, ismerte el keserően
Thorne, hogy képes lenne elnyerni a lányt. Vajon mit tett eddig,
amiért Diana hajlandó lenne neki adni a szívét? Rosszélető
élvhajhásznak hiszi ıt, nyughatatlan lázadónak, akit csakis a saját
öröme érdekel.
De mit kellene tennie, hogy kiérdemelje a lány tiszteletét? Hogy
bebizonyítsa, méltó Diana szerelmére? És mi történik, ha kudarcot
vall?
Pánikhoz hasonló érzés kerítette hatalmába Thorne-t.
Könyörtelenül elfojtotta, és ismét Diana ajkát kereste. Képtelen
volt végiggondolni, mi lenne, ha vereséget szenvedne. Most arra kell
koncentrálnia, hogy szándékosan felszítsa Diana vágyát, és elérje,
hogy olyan erısen ragaszkodjon hozzá, ahogyan ı a lányhoz.
A következı nap Dianának rengeteg tennivalója akadt, de hálás
volt érte, mert elvonta a figyelmét arról, hogy Cyrene-re fog utazni
Thorne-nal.
Kétségkívül ırült dolog megkockáztatni, hogy szoros közelségben
legyenek ilyen hosszú ideig, amikor a szíve ennyire sebezhetı. Ám
az a szánalmas igazság, hogy most még nem tud lemondani a férfiról.
Ha Thorne nélküle hajózna el, Diana képtelen lenne elviselni a
bizonytalan várakozást, azt, hogy soha nem tudhatja, milyen
veszélybe kerül a férfi, vagy, hogy mikor térhet vissza. Egyre csak
aggódna, nehogy hirtelen meggondolatlanságot kövessen el, amikor
ı nincs vele. Talán abszurd gondolat, de úgy érezte, ha mellette van,
meg tudja védelmezni.
Egyéb nyomós okai is voltak, amiért Thorne-nal akart tartani.
Igazságot akart szolgáltatni unokabátyjának, Nathanielnek. És
minden tıle telhetıt megtenni, hogy Sir Gawainnek ne essen
bántódása. Annak ellenére, hogy Thorne nem sokat mondhatott el
neki az İrzıkrıl, a védelmezık titkos társasága, akik egy nemes
ügyért harcolnak, felgyújtotta a fantáziáját. A történet Nathaniel
halálát is más megvilágításba helyezte, és furcsa módon, talán
könnyebben elviselhetıvé tette az elvesztését, hiszen Diana most már

tudta, az unokabátyja dicséretre méltó küldetést hajtott végre hazája
szolgálatában.
Az elızı nap megtudott információk Thorne iránti csodálatát is
fokozták, ám a szívére jelentett veszély ellenére sem állt
szándékában megmásítani elhatározását.
Figyelmét elterelendı, egész nap szorgoskodott: átütemezte az
üléseit a következı hónapra, bocsánatkérı levelet írt a Brit
Mővészeti Akadémiának Sir George Elderly részére, amiért egy
sürgıs üzleti ügy miatt kénytelen egy idıre elutazni a városból. Majd
megbeszélte a szolgáival, hogy viseljék gondját a házának és a
festményeinek; becsomagolt az utazóládáiba – ruhái mellé a
festıkellékeit is –, és felkészült az utazásra.
Ezek után felkereste Amyt, hogy személyesen vegyen búcsút tıle.
Amy azonban éppen távol volt, amikor Diana megérkezett, így a
lány csak Lady Hennessyvel tudott beszélni, és elmondta neki, hogy
Cyrene-re utazik Thorne-nal és John Yatesszel, néhai unokabátyja,
Nathaniel függıben maradt ügyeinek intézése céljából.
Egy órányi nyugtalan várakozás után Diana végül egy üzenetet írt
Amynek, de nagyon sajnálta, hogy nem találkozhatott vele. Majd
hazasietett, hogy átöltözzön. Nem késlekedhet, mivel még napnyugta
elıtt hajóra kell szállniuk, hogy a dagállyal útnak induljanak.
Thorne a lány távollétében felvitette utazóládáit a hajóra. Diana
hat órára már útra készen állt, amikor Thorne érte jött a hintójával,
hogy a londoni dokkokhoz vigye.
Azonnal észrevette, hogy a férfi arca borús, de nem
kérdezısködött, csak miután beszálltak a kocsiba és elindultak.
– Van újabb információd Thomas Forrester szándékait illetıen?
– Sajnos igen – felelte Thorne. – Yates kiderítette, hogy Forrester
egy kalózvitorlást bérelt, legénységgel együtt. Múlt csütörtök este
vitorlát bontottak és a Földközi-tengerre indultak. Gyanítom, nem kis
erıfeszítésébe került Forrestemek, hogy találjon egy tengeri útra
alkalmas vízi jármővet, mivel a kormány most rengeteg hajót foglalt
le a csapataink Európába szállításához.

Diana egyetértıleg bólintott. Az utóbbi hónapban számos cikket
olvasott az újságokban arról, hogy Bonaparte Napóleon hogyan tért
vissza a hatalomba. Amikor a korzikai szörnyeteg egy újabb
hatalmas hadsereget toborzott össze, hogy leigázza Belgiumot, a
Szövetségesek egyesítették erıiket, hogy ismét leverjék ıt.
Csapatokat és muníciókat küldtek Európába Lord Wellington
tábornok és a porosz Blücher marsall parancsnoksága alatt. Thorne
szinte biztosra vette, hogy hamarosan ismét kitör a háború, amely
legalább olyan véres lesz, mint a korábbiak.
Ám Diana kevésbé félt egy lehetséges háborútól, melyet nem áll
módjában befolyásolni, mint a Forrester által képviselt veszélytıl.
– Tehát úgy gondolod, Forrester meg akarja ölni Sir Gawaint?
– Több mint valószínő – szólt Thorne zordan.
– De mi elıbb érünk Cyrene-re mint Forrester?
– Lehetséges. A szkúnerem igen nagy sebességre képes, és két hét
alatt meg tudja tenni az utat, míg az Forresterék hajójával három
hétbe is beletelik. Ha nem lesz vihar, jó eséllyel a nyomukba érünk.
Dianát nem nyugtatta meg, mivel Thorne mogorva hangja arra
utalt, annak is nagy az esélye, hogy túl késın érnek oda.
Örült, amikor végre a londoni dokkokhoz értek, ahol nagy
nyüzsgés folyt. John Yates már a szkúner fedélzetén várta ıket. Arca
komor volt, miközben intézkedett, hogy minden poggyászuk és a
lány utazóládái felkerüljenek a hajóra.
Diana a következı néhány percben elrendezte holmiját a
kabinjában, majd visszament a fedélzetre és látta, hogy jó néhányan a
korlátnál állnak, hogy ne zavarják a sürgölıdı legénységet, akik a
vitorlákkal és a szállítmánnyal foglalatoskodtak, az induláshoz
készülve. Mintegy újabb negyedóra elteltével már éppen fel akarták
szedni a kikötıhidat, amikor Diana megpillantott egy alaposan
megrakott hintót, mely a dokkok mentén imbolygott nagy
sebességgel. Egy ismerıs szıke fej hajolt ki az ablakán – egy lányé,
aki szemmel láthatóan az épp indulni készülı hajókat pásztázta
tekintetével.

– Ez Amy! – döbbent rá Diana rémülten.
A lány nagyot sikoltott, ahogy meglátta Dianát a szkúner
fedélzetén, és a hintó hirtelen lefékezett. Amy azonnal kiugrott, és
integetni kezdett a kezében tartott fıkötıjével.
– Várjatok! Ne hagyjatok itt! – kiabálta, és rohant feléjük.
Felsietett a kikötıhídon, csaknem átesett egy matrózon, oly
hevesen igyekezett a hajóra jutni, majd végigszaladt a pallón, és
végül a fedélzetre ugrott.
– Vigyetek magatokkal! – zihálta, miközben igyekezett
lélegzethez jutni.
John Yates megütközve indult a lány felé.
Thorne is közeledett a fedélzeten, és éppen Dianával egyszerre ért
Amyhez. A lány azonban csupán Yatest látta.
– Mit keres itt? – kérdezte az egykori lovastiszt, szemöldökét
gyanakvóan összevonva. – Éppen szedjük fel a horgonyt.
– Tudom. Diana üzenetébıl – felelte Amy. – De én is magukkal
akarok menni.
– Errıl szó sem lehet. Veszélyes ügyet kell elintéznünk.
– John, kérem… Igaza volt, valóban egy elkényeztetett csirke
voltam, tudom. De ígérem, megváltozom. Bárcsak megbocsátana
nekem!
Amikor Yates óvatosan, szótlanul fürkészte Amyt, a lány Thornera vetette könyörgı tekintetét.
– Kérlek! Esküszöm, hogy észhez tértem! Tudjátok, rájöttem,
hogy szeretem Johnt. És nem tudnék nélküle élni.
Diana szeme elkerekedett unokahúga kijelentésétıl, Thorne pedig
felvonta szemöldökét.
– És mi lesz a szezonoddal? – kérdezte szkeptikusan. – Meg a
többi udvarlóddal, akikkel játszottál, mint macska az egérrel?
– Pokolba a szezonommal! – tört ki Amy. – Fütyülök a londoni
társaságra és az összes többi udvarlómra. Engem csakis John érdekel.
Nincs más vágyam, mint hogy a felesége lehessek és vele éljek

Cyrene-en – ha valaha is meg tud bocsátani nekem, amiért annyira
förtelmesen viselkedtem vele és veletek is.
Thorne hirtelen elnevette magát.
– Csak nem házassági ajánlatot tettél az imént, csitri?
– De igen! Ha John hajlandó elfogadni engem.
Amy ismét Yateshez fordult, aki sóbálvánnyá vált a
csodálkozástól. – Nem számít, ha még nem szerelmes belém, John.
Tudok várni. Igyekszem megszerettetni magam. – Amikor a férfi
még mindig hallgatott, a lány aggódó pillantással fordult gyámjához.
– Thorne, ugye veletek tarthatok Cyrene-re?
– Ha Yates teljes felelısséget vállal érted, akkor igen, azt hiszem,
velünk jöhetsz.
Amy felsikkantott örömében, és reménykedve nézett igaz
szerelmére.
Diana, bármennyire is váratlan volt a helyzet, elmosolyodott John
Yates arcát látva. A rajta tükrözıdı, csodálkozással vegyes öröm arra
utalt, hogy a férfi végül beadja majd a derekát, ha ugyan eddig még
nem lett volna fülig szerelmes a lányba. Az máris egyértelmő volt,
hogy Amy nem engedi ki a kezei közül.
– Nos? – szegezte neki a kérdést a lány, miután John még mindig
nem szólalt meg. – Elveszel feleségül vagy sem?
John megköszörülte a torkát.
– Igen – mondta rekedten. – Nagyon jól tudod, hogy már az elsı
pillanatban beléd szerettem. És semmire sem vágyom jobban, mint
hogy a feleségem légy.
– Akkor siess – parancsolt rá Thorne Amyre –, és hozasd fel a
poggyászaidat. A dagállyal indulnunk kell.
Amy azonban ügyet sem vetett rá, mert máris John karjaiba
vetette magát, és ırülten csókolta a legénység és a parton
bámészkodó nézısereg elıtt.
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z az utazás – ellentétben elsı cyrene-i útjával – a sietség – és a
veszély jegyében telt, ami feszültté és nyugtalanná tette Dianát.
Zaklatottsága azonban némileg enyhült, amikor indulásuk után két
nappal a szkúner kapitánya összeadta Amyt és Johnt.
A szertartás elıtt segített unokahúgának öltözködni, s közben
valamiféle anyai büszkeség töltötte el, ahogy a vajszínő
kreppruhában pompázó lányra nézett, akinek haját szalagok és
gyöngyök díszítették.
– Gyönyörő vagy! – jelentette ki Diana Amy ragyogó arca láttán,
és a keserédes pillanattól gombóc keletkezett a torkában. Amy volt
az egyetlen családtagja, ám az érte viselt felelıssége mostantól véget
ér. John Yates fog gondoskodni róla e perctıl kezdve.
Ennek ellenére Diana úgy érezte, muszáj megkérdeznie:
– Biztos vagy benne, hogy akarod ezt a házasságot, Amy? Cyreneen fogsz élni, és kénytelen leszel nélkülözni Angliát és az otthonodat.
A lány egyetértıleg bólintott.
– Tudom, hogy hiányozni fog az otthonom. Te pedig mindennél
jobban fogsz hiányozni, Diana. De John azt mondja, évente
visszamehetünk Angliába. Abban pedig abszolút bizonyos vagyok,
hogy boldogtalan lennék, ha nélküle kellene élnem. Amy
összeráncolta a homlokát. – El sem tudom képzelni, mi tetszett
Reginald Kneighlyben, egyáltalán. John tízszer olyan értékes férfi,

akkor is, ha csak fél lába van. Hála az égnek, hogy idıben észhez
tértem.
Diana önkéntelenül elmosolyodott azon, hogy a lány újabb
bizonyítékát adta, hogy végre felnıtt. Bár még mindig nagyon fiatal
volt.
– Drágám, ami a hitvesi ágyat illeti… Mivel nincs édesanyád, aki
tanácsot adna, ha bármi kérdésed van… megpróbálok felelni rá.
Amy szégyenlısen leszegte a fejét, hogy elrejtse égı arcát.
– Biztos vagyok abban, hogy John majd mindent megmutat, amit
tudnom kell. Teljességgel megbízok benne. De köszönöm, Diana,
hogy aggódsz, és mindent köszönök, amit eddig tettél értem. –
Egészen közel lépett unokanıvéréhez és megfogta mindkét kezét. –
Meg tudsz valaha bocsátani, amiért olyan gonosz voltam hozzád?
Valóban bőncselekményt követtem el, amikor elloptam a Thorne-ról
készült festményt.
– Mondtam már, hogy minden meg van bocsátva, el van felejtve –
felelte könnyedén Diana, az indulásuk óta immáron negyedszer
nyugtázva Amy alázatos bocsánatkereset. – És remélem, mostanra
már rájöttél, hogy csakis a te érdekedet tartottam szem elıtt. Azt
akartam, hogy boldog légy, drágám.
– Az leszek, efelıl kétségem sincs. És remélem, ha
összeházasodtok Thorne-nal, te is ugyanolyan boldog leszel vele,
mint én Johnnal.
Diana szíve elfacsarodott. Most, hogy unokahúga sorsa egyenesbe
került, már nem volt oka a Thorne-nal való látszateljegyzésük
fenntartásának.
És – fogadta meg szilárdan Diana – ezt haladéktalanul közölnie
kell vele. Talán már ma este, közvetlenül az esküvı után. Minél
elıbb engedi szabadon Thorne-t, annál hamarabb próbálhatja
meggyógyítani fájó szívét és felkészülni az új, jövendıbeli életére,
immár Thorne nélkül.
A jövıjére, amely pillanatnyilag még sivárabbnak tőnt.

Az egyszerő esküvıi szertartás hamar véget ért, utána pazar
vacsora következett a kapitány lakosztályában. Számos tószt
hangzott el az ifjú pár boldogságára.
A bor kissé fokozta Diana bátorságát, az este végére azonban
idegei pattanásig feszültek. Ekkor a kapitány egy utolsó tósztot
mondott, ezúttal Lord Thorne boldogságára, közelgı házasságkötése
alkalmából. Amikor Diana magán érezte Thorne tekintetét, tudta,
lépnie kell.
Amint a társaság szétszéledt és mindenki visszavonult a
kabinjába, Thorne elé állt és közölte, négyszemközt kíván beszélni
vele. Óvatosságból nem a kabinjába hívta ıt, hanem inkább a
fedélzetre, az erıs tengeri szél ellenére. Megállt a korlátnál, Thorne
pedig odalépett mellé.
Diana mély levegıt vett, hogy úrrá legyen feszültségén, és
belefogott elıre megfogalmazott mondandójába. Bár látta Thorne
arcát a holdfényben, szenvtelen arckifejezésébıl nem tudta kiolvasni,
mit gondol, amikor elmagyarázta neki, hogy miután Amyt férjhez
adták, nincs okuk tovább folytatni a színjátékot, és úgy döntött,
felbontja az eljegyzésüket.
Thorne egy hosszú pillanatig hallgatott.
– Egyetértek. Miután Amy jövıjét elrendeztük, nincs okunk
tovább folytatni a színjátékot.
Diana ujjai önkéntelenül megszorították a korlátot. Azt várta –
vagy talán remélte? –, hogy némi ellenállást tapasztal majd a férfi
részérıl.
– Hallottad mit mondtam? Felbontom az eljegyzésünket.
– Igen, hallottam.
Az érzelemmentes hangszíntıl összeszorult a lány torka. Abszurd
módon azt akarta, hogy Thorne vitatkozzon vele, ne hagyja, hogy
véget vessen az eljegyzésüknek.
Nagy nehezen nyelt egyet, majd igyekezett könnyed hangon
folytatni. – Ezennel tehát véget vetek ennek az ostoba játéknak. Azt
hittem, hálás leszel, hogy kiengedlek a hurokból. Soha nem akartál

megnısülni. És valószínőleg berzenkedsz ellene, hogy csupán azért
kényszerülj házasságot kötni, mert úgy érzed ártottál a jó híremnek.
– Lehet – felelte Thorne. – Bár mostanra már kezdtem
hozzászokni a gondolathoz, hogy te leszel a feleségem.
– Nem kétlem, hogy hamar sikerül majd leszoknod róla –
mormolta Diana. – Most, hogy megszabadultál ettıl a tehertıl,
szabadon visszatérhetsz korábbi kicsapongó életstílusodhoz. Ezennel
minden irántam érzett felelısséged alól felmentelek, Thorne.
Egy izom megrándult a férfi állkapcsában, de nyugalmat színlelve
a lány kezéért nyúlt, ujjait az ajkához emelte, és rámosolygott
Dianára.
– Igazad van, valóban semmi sem kényszerít minket
házasságkötésre.
Thorne azonnali kapitulálása szomorúsággal töltötte el Dianát,
mellkasát éles fájdalom járta át.
– Rendben, akkor… jó éjszakát – sikerült kimondania anélkül,
hogy elcsuklott volna a hangja.
Bolond szívét átkozva hirtelen sarkon fordult és a kabinja felé
sietett, de érezte, hogy Thorne tekintete mindvégig követi.

Bár biztos volt abban, hogy a legbölcsebb döntést hozta, az utazás
további részét igen nehezen viselte. Elsısorban azért, mert Thorne
továbbra is a közelében tartózkodott. Az eljegyzésük felbontása
ellenére nem változott a viselkedése, ugyanolyan elbájoló, magával
ragadó volt a lénye, s a lány folyamatosan küszködött magával, hogy
ellenálljon csábító vonzerejének. Egyre bizonygatta magának, miért
tette helyesen, hogy véget vetett a köztük lévı kötöttségnek. Ha
olyan házasságban élnének, amelyben a vonzalom egyoldalú, az
mind-kettejük számára elviselhetetlen lenne. Thorne elıbb-utóbb
neheztelne rá, talán még meg is győlölné. Neki, Dianának pedig
örökös szívfájdalom jutna osztályrészéül, ha reménytelenül
szerelmes a férjébe, aki képtelen viszonozni az érzelmeit.

És bár tudta, megkönnyebbülést kellene éreznie most, hogy véget
vetett a kapcsolatuknak, a búskomorság végigkísérte útjuk hátralévı
két hetében. Amint hogy azt sem tudta elfelejteni, hogy ez az utolsó
idıszak, melyet Thorne társaságában tölt. Emellett folyamatosán
emlékeztette magát, miért is vannak most a hajón, és állandóan
gyötörte a félelem – egyrészt, hogy nem sikerül a tervük, másrészt,
hogy Thorne-ra veszély leselkedik, amint Cyrene-re érnek.
Nyugtalansága egyre nıtt, amint áthajóztak a Gibraltári-szoroson,
és az Atlanti-óceán szürke vize helyett a melegebb, nyugodtabb
égszínkék Földközi-tengeren haladtak. Annak ellenére, hogy Thorne
szkúnere jóval gyorsabb egy átlagos hajónál, Forresteréknek még
mindig jelentıs elınyük volt. Diana igyekezett lefoglalni magát á
festéssel, de képtelen volt a szívét is beleadni a munkájába.
És egyszer csak megpillantották ellenségük hajóját.
A kapitány szerint alig egy nap hiányzott, hogy elérjék Cyrene-t,
amikor az árbockosárból az ır jelezte, hogy egy hajó tőnt fel elıttük.
Újabb fél nap elteltével a kapitány a látcsıvel kétséget kizáróan
megállapította, hogy egy kalózhajó nyomában haladnak. Diana
gyomra görcsbe rándult a hír hallatán.
– Forrester hajója? – kérdezte idegesen Thorne-t a hajóorr
korlátjánál állva.
– Lefogadom, hogy az. Ha ilyen tempóban halad, holnap reggel
eléri Cyrene kikötıjét.
– Utól tudjuk érni?
Thorne álla megfeszült.
– Átkozottul közel leszünk már a szigethez.
Dianát jeges rémület fogta el, pedig mindent megtett, hogy
elfojtsa. Sötét elıérzetei támadtak, mit hoz majd a holnap.
Éjszaka bement Thorne-hoz. Nem tehetett mást. Tudta, ha elérik
Cyrene-t, bármi megtörténhet, és a potenciális veszély miatt
rendkívül ideges volt. Thorne varázslatos érintésére vágyott, hogy
előzze félelmét.

De ennél is nagyobb szüksége volt arra, vallotta be magának, hogy
még egy utolsó emléket elraktározzon róla, mely élete további,
magányos napjaiban vigasztalja majd.
Kopogott a kabinajtón. Thorne kinyitotta, és egyáltalán nem
lepıdött meg, amikor meglátta ıt a küszöb elıtt. Szó nélkül félreállt,
hogy beengedje, majd halkan becsukta mögötte az ajtót.
– Nem tudtam aludni – suttogta Diana.
– En sem.
Thorne még le sem vetkızött, vette észre a lány. Bizonyára
olvasott. A lámpás meleg fénnyel vonta be a kis kabint, és látszott,
hogy az ágy még érintetlen.
Thorne nem várt további magyarázatot, csak a karjaiba vonta egy
megsemmisítı csók erejéig, mellyel azonnal életre keltette a benne
szunnyadó tüzet.
Szó nélkül levetkıztette Dianát, majd ı maga is levetette ruháit és
a lány mellé bújt a keskeny ágyon. Amint meztelen testük összeért,
heves forróság és kétségbeesett vágyódás árasztotta el Dianát.
Lábaival körülölelte a férfit, magába fogadta, s igyekezett a lehetı
legközelebb kerülni hozzá.
Thorne saját vágyainak lángjával táplálta tovább a lányban égı
tüzet, és a szenvedély szinte varázslatba csapott át. Eksztázisuk
intenzitását már lehetetlen volt elviselni, Diana vad, zokogó sikollyal
ért a csúcsra. Ahogy egész teste össze-rándult, Thorne úgy érezte, a
lány minden kis remegése csak fokozza saját kínjait. A szíve vadul
kalapált, pulzusa dobolt, lökései egyre sürgetıbbé váltak, egyre
mélyebben hatolt be Diana testébe, megpróbálta kielégíteni
csillapíthatatlan éhségét, de nem hitte, hogy valaha is sikerülhet.
Mikor fogok tudni betelni veled? Ez a kérdés visszhangzott az
agyában, ahogy végigsöpört testén a gyönyör.
Amikor végül a lány csendesen pihegett a karjaiban – lábuk még
összefonódva –, és Thorne lágyan simogatta selymes hátát, hirtelen
bevillant a válasz.
Soha nem fog tudni betelni Dianával.

Amikor utazásuk elején a lány bejelentette, hogy felbontja az
eljegyzésüket, Thorne kétségbeesett. Ám igyekezett közömbös
maradni, s arra gondolt, ez a visszalépés csak ideiglenes. Ezért úgy
tett, mintha elfogadná az érvelését, de tudta, a világ minden kincséért
sem engedi elmenni ıt. Foggal és körömmel harcol érte, hogy
magáénak tudhassa.
Nincs erı, mely megállíthatná. Végül mindenképpen feleségül
veszi. És elnyeri majd a szerelmét, ahogy a lány is elnyerte az övét…
Thorne hirtelen összerezzent, ahogy felismerte a mellkasát szorító
különös érzést. Szerelem. Csakis ez a szó adja vissza azt a heves,
túláradó gyengédséget, amely most hatalmába kerítette a szívét. Ez
az az erıteljes, lélegzetelállító érzés, melyrıl eddig sosem gondolta,
hogy ıt is rabul ejtheti.
Kétségtelen, hogy beleszeretett Dianába.
Döbbenten feküdt, ölelte a lányt és csodálkozott hirtelen
felfedezésén.
Hogyan történt mindez? Amikor azt javasolta a lánynak, lépjenek
színlelt jegyességre, pontról pontra gondosan eltervezett mindent. Ez
a színjáték megmentette volna ıt apja mesterkedéseitıl, és a rengeteg
számító anya és eladósorban lévı lányaik nemkívánatos
érdeklıdésétıl. Álmában sem hitte volna, hogy egyszer ı is áldozatul
eshet a szerelemnek.
Súlyos hiba volt azt hinnie, hogy intim kapcsolatot létesíthet
Dianával, s közben közömbös tud maradni iránta. Már az elsı perctıl
fogva tudhatta volna. Hiszen akárhányszor csak megérintette a lányt,
úgy érezte, soha nem vágyott ennyire még senkire, és képtelen
ellenállni neki.
Minden fogadalma ellenére elvesztette a szívét. Dianának adta.
Egész életében ırá várt, bár erre csak most ébredt rá. A lány iránt
érzett égı szenvedélye jóval több volt testi vágynál. Annyira erıs
volt az érzés, hogy most már képtelen volt kontrollálni.
Akarta, hogy Diana az élete része legyen – szüksége volt rá,
mindörökké. És hajlandó volt bármit megtenni, kerül, amibe kerül,

csak hogy elérje, a lány is ugyanígy érezzen iránta. İszintén
megrémült, ha arra gondolt, a lány soha nem fogja viszontszeretni –
ezt nem engedheti…
Testének feszültsége önmagáért beszélhetett, mert ekkor érezte,
hogy a lány megborzong. Diana kissé elfordította a fejét, és arcát a
férfi mellkasába temette.
A gyengéd, nyugtalanító gesztus még jobban összeszorította a
szívét. Nagy levegıt vett, hátha attól megnyugszik.
– Mi a baj, édesem?
– Félek, hogy mi vár ránk holnap, Thorne. Nagyon féltelek –
szólalt meg halkan a lány, hosszú percek múlva.
– Miért féltenél?
Diana felkönyökölt és lenézett a férfira, arckifejezése komor és
gondterhelt volt.
– Ha sikerül elkapnunk Thomas Forrestert, mi lesz? A halálodat
akarja.
Thorne ajka mosolyra nyílt.
– Nos, biztosíthatlak, hogy a kívánsága nem fog teljesülni.
– Akkor is… halálra rémít, ha a közelgı veszélyekre gondolok.
Tudom, hogy te nem ismersz félelmet, Thorne, de kérlek, ígérd meg,
hogy óvatos leszel! Ne vállalj kockázatot, nehogy téged is
megöljenek, mint Nathanielt.
A férfi kisimított egy sötét tincset a lány homlokából.
– A veszély együtt jár a munkámmal, édesem. Nem tudom
elkerülni. De megígérem, nem vállalok felesleges kockázatot. Bízz
bennem, nem szeretnék idı elıtt meghalni. Most még kevésbé, mint
valaha. Késı öregkorig akarok élni.
Ez így igaz, gondolta Thorne vidáman. Korábban soha nem
futamodott meg a veszélyek elıl; tulajdonképpen szándékosan
kereste ıket. Amikor kísértette a sorsot, és olyan veszélyekkel
szembesült, melyektıl minden normális ember reszketne, akkor
érezte igazán, hogy él.

Ám életében most elıször fordult elı, hogy már nem incselkedett
a veszéllyel pusztán annak izgalmáért. Az élet hirtelen rendkívül
értékessé vált számára. Talán azért, mert most már másért is érdemes
volt élnie a gonoszokon aratott gyızelem mámorán kívül. Dianáért.
Minden porcikája élni akart. Hiszen korábban megesküdött a
lánynak, hogy soha nem hagyja cserben. Ha engedné, hogy
megöljék, Diana magára maradna, elhagyatottan, és ez
megbocsáthatatlan lenne. Kezét a lány dús hajzuhataga alá csúsztatta,
magához húzta az arcát és gyengéden megcsókolta.
– Ne félj, nem fogsz elveszíteni – fogadta meg ünnepélyesen.
Ám amikor újra szorosan átölelte a lányt, érezte, Diana ismét
megborzong, és tudta, nem sikerült teljesen megnyugtatnia.

Éjfél után Diana visszament a saját kabinjába, s bár kissé enyhült
benne a feszültség, másnap reggel már korán felébredt, mert látni
akarta, mennyire érték be Forresterék hajóját. Amikor felment a
fedélzetre, Thorne-t már a hajóorrnál találta. Távcsövet tartott a
szeméhez, és figyelte az elıttük haladó kalózhajót.
Az éjszaka folyamán csökkent a távolság közöttük, és Diana
tisztán látta a kalózhajó három árbocrúdját. Egy óra múlva a
fedélzeten és az árbocköteleken nyüzsgı emberek alakját is ki tudta
venni. A kalózhajó az összes vitorláját kifeszítette, hogy maximális
sebességgel haladhasson.
A szkúner kapitánya is így tett, és lassan de biztosan egyre
közelebb kerültek Forresterékhez. Thorne azonban még mindig
kételkedett benne, sikerül-e beérniük ıket, mielıtt kikötnek – ettıl
Diana aggodalma is teljes erıvel visszatért.
Egy óra múlva feltőnt a láthatáron Cyrene. A távolból Diana látta
a sziget két hegycsúcsának sziluettjét északon, mely uralta a
csipkézett, festıi partvonalat.
Cyrene most is hamisítatlan bőverıt sugárzott, ragyogott az
aranyló mediterrán napsütésben, lágyan hullámzó, zafír, türkiz és

akvamarin színő tenger ölelte körül. A sziget minden centiméterét a
természet és ember alkotta védıfal vette körül: csipkézett, hatalmas
sziklaszirtek, sziklazátonyok, számtalan erıd és ırtorony, a
betolakodók elvesztésére.
Mire megközelítették a sziget déli pontját, Yates is csatlakozott
hozzájuk a fedélzeten, Amyvel együtt. A lány gondterhelten állt.
Elmondták neki, mi az alaphelyzet – Thomas Forrester és Venus
feltett szándéka, hogy megtámadják Sir Gawaint –, és Amy
ugyanolyan izgatottan várta, hogy végre kikössenek, mint Diana.
– Sir Gawain itt lakik – mutatott Yates bal felé, a masszív erıdre.
– Az Olwen-kastély már évszázadok óta a családja tulajdonában van.
– Honnan fogja tudni, hogy jövünk? – kérdezte Diana.
– A sziget körül számos ırtorony áll, melybıl figyelik az érkezı
hajókat. A kalózhajó azonban brit zászló alatt fut, tehát nem
számítanak árulásra a részükrıl. Sir Gawain nem fogja tudni, hogy
óvakodnia kell Forrestertıl. Üzenetet küldünk neki az úgynevezett
heliosztáttal – ez egy olyan eszköz, mellyel a napsugár és egy tükör
segítségével titkos jelzéseket lehet leadni. De lehet, hogy az Olwenkastély ırszeme nem látja meg.
– Nem fogunk idıben odaérni, igaz? – kérdezte Amy.
– Nem. Legalább fél óra hátrányunk van – felelte zordan Thorne.
A kalózhajó eltőnt a szemük elıl, állapította meg ijedten Diana.
Már megkerülte a sziget legdélibb csücskét.
– Mi a tervünk, uram? – kérdezte Yates nyugodt hangon, mivel
száz százalékig megbízott Thorne vezetıi képességeiben.
– Amint megérkezünk, üldözıbe veszem Forrestert – felelte
Thorne –, és megpróbálom elkapni, mielıtt a kastélyhoz ér.
– Még lehet egy esélyünk – jelentette ki Yates. – Forrester
nyilvánvalóan nem ismerıs itt. Idıre van szüksége, hogy a szigeten
belüli mozgását megszervezze – kell egy komp a hajótól, ami a
dokkokhoz viszi, majd lovakat kell szereznie, hogy eljusson a sziget
belsejébe. És kérdezısködnie kell, merre van Sir Gawain kastélya,
aztán pedig valahogyan bebocsátást kell nyernie oda.

Thorne a fejét rázta.
– A kalózhajó kapitánya és legénysége valószínőleg járt már
korábban is Cyrene-en. És Forrester biztos felkészülten érkezett ide.
Ne felejtsd el, több mint egy éve volt rá, hogy kitervelje ezt a
merényletet. Valószínőleg vannak térképei, és pontosan tudja, hová
igyekszik. Ami pedig a kastélyba való bejutását illeti, rendszeresen
járnak futárok Sir Gawainhoz, hogy információkat hozzanak.
Forrester helyében én csak annyit mondanék, sürgıs ügyben jöttén
Sir Gawainhoz.
Yates a homlokát ráncolta és igazat adott Thorne-nak.
– Forrester azzal is tisztában van, hogy sietnie kell. Tudja, hogy a
sarkában vagyunk.
– Ez nyilvánvaló. Maga a csoda lenne, ha még mindig a kalózhajó
fedélzetén találnánk rá. De ha elérjük a kikötıt, többet tudunk majd.
A pontos tervrıl csak ez után döntök.
Erre a kijelentésre Diana idegessége visszatért, és csak fokozódott,
mialatt megkerülték a szigetet és közeledtek a – szintén jól védett –
tengeri kikötıhöz. Itt a ragyogó kék víz sekélyebbé és zölddé
változott, mely alattomos sziklazátonyokat jelzett.
A kis kikötı megközelítéséhez a szkúnernek egy keskeny
tengerszorosba kellett navigálnia, két kiszögellı hegyfok közé, fölül
pedig ágyúkkal megerısített, masszív erıd állt, mely a bejáratot
védte.
A hegyoldalra telepített nyüzsgı város sajátos, a mediterrán
szigetekre jellemzı varázslatos bájt sugárzott, fehérre meszelt falú,
takaros, piros cserepes házai fénylettek a napsütésben. Magas pálmák
vetettek rájuk árnyékot, és színes murvafürtök vontak függönyt
eléjük. Meredek, köves burkolatú szerpentin vezetett le egészen a
vízig, ahol sirályok és csérek vijjogtak a dokkokhoz kikötött
számtalan halászbárka csupasz árbocai között.
A jóval nagyobb kalózhajó a parttól kis távolságra horgonyzott le,
vette észre Diana, ahogy befutottak a kikötıbe. Ám Thorne a
rakpartra függesztette tekintetét.

Egy pillanatra szeméhez emelte a távcsövet, majd szó nélkül
Yatesnek nyújtotta.
– Embereket látok, a hegyre másznak – mormolta Yates. –Minden
bizonnyal Forrester az a legénysége néhány tagjával.
John tekintetét követve Diana legalább egy tucat alakot fedezett
fel, akik a meredek úton kaptattak felfelé, a város ragyogóan fehér
falainak irányába.
– Egyetlen nı sincs köztük – tette hozzá elgondolkodva Yates.
– Lehet, hogy Venus a hajón maradt – felelte Thorne. – Menj
majd fel a fedélzetre és nézz utána, mialatt én Forrester nyomába
eredek.
– Ahogy óhajtod – szólt a fiatal férfi, aztán gyors pillantást vetett
csinos, újdonsült feleségére. – Mi legyen Amyvel és Dianával?
Thorne habozás nélkül válaszolt.
– Itt maradnak, ahol biztonságban vannak.
Ekkor a szkúner kapitánya kiadta a parancsot a legénységnek,
hogy kezdjék leengedni a vitorlákat. Diana megvárta, míg a kapitány
hangja elhal, majd Thorne karjára tette a kezét.
– Szeretném elkísérni Johnt. Ha Venus a hajón van, meg tudom
gyızni, hogy bízhat bennem, ha megmondom, a játszmának vége.
Thorne tekintete végigsiklott Dianán, s a lány tudta, hogy
mérlegeli a szavait.
– Kérlek! – erısködött tovább. – Segíteni akarok.
– Rendben van – egyezett bele Thorne. – Yates, magaddal viszed
Dianát, kellı erısítéssel együtt. És tetıtıl talpig fegyverkezz fel.
Minden körülmények között gondoskodj Diana biztonságáról.
– Természetesen. És mit tegyünk, ha Madame Venust a hajón
találjuk?
– Tartóztasd le ıt is és a kapitányt is. Nem kockáztathatjuk, hogy
megszökjenek –mondta Thorne, miközben a hajójuk már lassított. –
Ha végeztél a feladattal, utánam jöhetsz. Közben összeszedek
néhány embert és megkeresem Verrát, hogy ı is velünk jöhessen a
kastélyba. Riadót fújunk és erısítésért küldünk.

Diana beharapta alsó ajkát. Jobban szerette volna, ha Yates nem
vele, hanem Thorne-nal tart, hogy Thorne biztonságára vigyázzon.
De egy féllábú ember inkább hátráltatná, mintsem segítené ıt. És
most a gyorsaság volt a legfontosabb. Forrester és csapata – ha
valóban ıket látták – már eltőntek a hegy mögött.
– És én? – szólalt meg Amy. – Segíthetek valamit?
Thorne rámosolygott.
– Nagyra értékelem a bátorságod, csitri, de itt maradsz, és jól
viselkedsz. Nem akarok még miattad is aggódni.
Amy arcán megjelent a szokásos dac, és már kezdett volna
méltatlankodni, ám ekkor a férje gyengéden átölelte, s a lány azonnal
elolvadt.
– Rendben van, Thorne, követem a parancsaidat. És megígérem,
jól fogok viselkedni.
Yates a kezét nyitotta Amynek.
– Gyere, drágám, gyorsan. Segítek elrendezkedned, aztán
készülnöm kell.
Amikor elvonultak, Diana Thorne-hoz fordult.
– Ki az a Verra?
– Santos Verra? Egy spanyol. Korábban csempész volt, most
pedig egy kocsmája van a városban.
– İ is az egyik kollégád?
Thorne arckifejezése ellágyult.
– Igen. És az életemet is rábíznám. Tulajdonképpen már
számtalanszor meg is tettem.
Diana érezte, hogy újult erıvel tör rá a félelem Thorne miatt, és
ismét meg akarta kérni, legyen óvatos. De elfojtotta a sürgetı
késztetést, mivel tudta, nem szabad most elvonnia a férfi figyelmét.
Thorne nyilvánvalóan észrevette a lány arcán a vívódást, mert
ajkához emelte a kezét és finom csókot lehelt rá.
– Ha igyekszel nem aggódni miattam, én is próbálok nem aggódni
érted. Azért egyeztem bele, hogy Yatesszel tarts, mert megértem,
hogy te is részt akarsz venni a küldetésben, és mert úgy gondolom,

valóban tudsz segíteni. De az ösztöneim sikítva tiltakoznak. Venus
rendkívül veszélyes lehet.
Diana felfogta, milyen engedményt tett számára Thorne, és
rámosolygott.
– Rendben van, mindent elkövetek, hogy ne aggódjam érted
túlságosan.
– Nagyszerő, Most pedig adj egy szerencsecsókot, édesem,
mielıtt útnak indulok.
Esélye sem volt ellenállni, mivel Thorne azonnal magához húzta
és ajka az ajkára tapadt. Diana a benne kavargó kétség-beesett
szenvedéllyel viszonozta a férfi heves csókát.
Amikor végül elengedte, Thorne szaggatottan fújta ki a levegıt és
halkan szitkozódott. Még egyszer utoljára végigcirógatta a lány arcát,
majd sarkon fordult és elmasírozott.
Diana némán nézett utána, amint a férfi átsietett a fedélzeten a
kapitányhoz. Nemsokára a legénység jó néhány tagja Thorne köré
győlt, hogy meghallgassák a parancsait, majd szétszéledtek
összeszedni a fegyvereket.
Amint a szkúner horgonyt vetett, máris készen álltak. Elıször
leeresztettek egy kis csónakot a fedélzetrıl a vízbe, majd átdobtak
egy kötéllétrát a korláton.
Diana szíve a torkában dobogott, míg figyelte, ahogy Thorne
ügyesen átlép a korláton és lemászik a létrán, majd belép a csónakba.
Öt férfi mászott utána, és pillanatokon belül máris erıteljesen
eveztek a part felé.
– Készen van, Diana? – szólalt meg ekkor mögötte Yates.
A nı elszakította tekintetét a csónakról, és John felé fordult, aki
egy pisztolyt nyújtott át neki.
Nagy levegıt vett, hogy megnyugodjon, és bólintott.
– Igen – szólt elszántan, majd átvette a pisztolyt és összeszedte
minden bátorságát a találkozáshoz.

22

Thorne, amint belépett a hegy tetején lévı kocsmába, azonnal
megpillantotta Santos Verrát.
A barna bırő spanyol tüstént felállt a vendégei mellıl és elésietett.
Látszott, hogy meglepıdött, de nem kérdezett semmit, amikor
Thorne-tól azt a parancsot kapta, riassza a szigeten lévı İrzıket, és
mindannyian lovagoljanak azonnal az Olwen-kastélyhoz.
– Tudom, hogy Caro és Max Belgiumban vannak – mondta
Thorne –, de kikre számíthatunk?
– Hawk egy misszióban vesz részt – felelte Verra –, de Ryder és
Trey Deverill rendelkezésre állnak.
– Dev? – emelkedett fél Thorne szemöldöke, amikor megtudta,
hogy a kalandor hosszú távollét után visszatért, de csak ennyit
mondott: – Küldess Deverillért és Ryderért, majd szerezz néhány
pisztolyt, és az istállóknál találkozunk.
Amikor legénysége néhány tagjával az istállókhoz ért, megtudta,
hogy egy angol úriember éppen most bérelt közel egy tucat lovat,
melyekért arannyal fizetett. Thorne azonnal elintézte, hogy az
emberei lovakhoz jussanak, így mire néhány perc múlva Verra
csatlakozott hozzájuk – fegyverekkel felszerelkezve –, mindannyian
indulásra készen állták.
Miközben kifelé vágtattak a városból a sziget déli része felé,
Thorne a lópaták dübörgı hangja mellett elmagyarázta Verrának a
helyzetet.
Súlyos aggodalom felhızte a spanyol homlokát.

– Minden bizonnyal ölni készülnek.
Thorne mogorván bólintott, majd ráhajolt lova nyakára és
nagyobb iramra ösztökélte, Verra pedig követte a példáját.
Számtalan olajliget, citrusfa és napfényben fürdı szılıültetvény
mellett száguldottak el, és nemsokára elérték az Olwen-kastélyba
vezetı utat. Tapasztalt lovasok lévén Thorne és Verra könnyen
lehagyták a matrózokat, és vagy fél kilométerrel elıttük lovagolva
megpillantották a távolban az impozáns erıdöt. A masszív kastély
ragyogott az aranyló napsugarak fényében, a látvány szinte éterinek
tőnt.
A csikorgó, nyikorgó hang, amit megütötte Thorne fülét, azonban
a legkevésbé sem volt éteri. Gyomra összerándult, amikor rádöbbent,
hogy a régi felvonóhidat éppen most húzzák fel.
– Forrester! – köpte ki a szót, mint egy káromkodást.
– Sí! – kiáltotta Verra, aki ugyanerre a következtetésre jutott:
Forrester húzatta fel a súlyos fahidat, hogy lerázza üldözıit és
megakadályozza, hogy a kastélyba bárki is bejusson utánuk. Minden
bizonnyal a vár kapuját is ellenırzés alatt tartották, miután
megtévesztették és ártalmatlanná tették a toronyban posztoló
ırszemet. A kastély lakóit felkészületlenül éri ez az aljas támadás.
Thorne megkettızte erejét, vágtatott, ahogy tudott, hátha eléri még
a felvonóhidat és fel tud ugratni az épp emelkedı pallóra, de
természetesen errıl lekésett. A felvonóhíd akkor állt be függıleges
helyzetbe, amikor ı és Verra a széles vizesárok pereménél
megállították csatakos, ziháló lovaikat.
Ebben a pillanatban hullott le a csapórács, mely elzárta a kastély
egyetlen bejáratát – s egyúttal a kastélyból kivezetı egyetlen
útvonalat, ébredt rá Thorne.
Összenézték Verrával, lázasan törték a fejüket.
Még ha sikerülne is átúszniuk a nyálkás vizesárkot, a falak
megmászhatatlanok, és a fenti oromzatokról az ellenség számos
fegyvert bevethet ellenük. Ekkor a kastély falain túlról szórványos

lövések hallatszottak, melyeket kiáltozások és sebesült emberek
fájdalmas sikolyai követtek.
Thorne a fogát csikorgatta, ahogy elképzelte, mi történt. Sir
Gawain személyzete valószínőleg azonnal reagált, amint
meghallották a felvonóhíd váratlan csikorgását. De ha fegyvertelenül
rohantak a kastély falaival körülvett nagy udvarba vagy a középsı
vártoronyba, ahol a kastély urai tartózkodtak, könnyő célpontot
nyújtottak Forresterék gyilkos támadásának.
İ pedig itt vesztegel a kastélyon kívül, tehetetlenül…
Egy golyó süvített el a feje mellett, Thorne azonnal lebukott.
Észrevette, hogy a legközelebbi toronyból lıtt rá valaki. Szitkozódva
odébb ugratott a lovával, és jelzett Verrának, hogy tegyen ugyanígy.
Egyetlen fegyverrel sem lehet pontosan lıni több mint száz méter
távolságból.
A háta mögött felhangzó lódobogás jelezte, hogy öt embere beérte
ıket – de hiába.
– Fedezékbe! – kiáltott a matrózaira. – És figyeljétek a
felvonóhidat, hátha leeresztik. Ügyeljetek rá, hogy senki se
menekülhessen el.
Thorne hirtelen balra kormányozta a lovát, Verra szintén. A
kastélynak nem voltak kitörési pontjai, a fıkapun kívül másik
bejárata sem, tehát csak egy reményük maradt. A kastély hátulsó
oldalával szemben lévı sziklafalban volt egy rejtett nyílás, amely egy
titkos átjáróhoz vezetett. Errıl az İrzıkön kívül más nem tudott, s
csupán végszükségben használták. És most ez az eset állt fenn.
Thorne gyorsan ellovagolt a várárok mentén, Verrával szorosan a
nyomában. Elérték a kastély falának délkeleti sarkát, ahol a sziklafal
meredek eséssel ért le a türkizkék tengerig.
Thorne leugrott a lováról, majd végigpásztázta a sziklás párkányt.
– Menni fog? – kérdezte Verrát.
A spanyol fogsora fehéren villant ki sötét arcából.
– Sí. Miattam ne aggódj.

– Igazából azért aggódom, hogy átkozottul késın érünk oda
ahhoz, hogy megmentsük Sir Gawaint.
Letérdelt, és a sziklafalat tanulmányozta, helyet keresett, hogy
megvethesse a lábát. Eddig csak egyszer járt ebben a titkos
alagútban, és tudta, nem csak azért kockázatos a hely, mert könnyen
le lehet esni a veszélyes szikláról, hanem azért is, mert nehéz
megtalálni a keskeny bejáratot.
Ám most az idı volt a legádázabb ellenségük. Értékes perceket,
talán egy fél órát vagy még többet vesz igénybe, hogy lemásszanak,
megkeressék a szők rést és átkeljenek az átjárón, mely a kastély
pincéibe vezet.
Fohászkodott, hogy a kastély védıi addig fel tudják tartóztatni
Forrester pribékjeit és védeni tudják a bárót, amíg ı odaér. Mert
hanem…
Leküzdötte aggodalmát, ahogy óvatosan lefelé indult a
sziklapárkánytól.
Ha nem tartanak ki a védık, lehet, hogy Sir Gawain már régen
halott lesz, mire ık ketten bejutnak a kastélyba.

John és társai könnyen feljutottak a kalózhajóra, mivel a pár fıbıl
álló legénység nem tanúsított ellenállást, amikor Yates a Korona
nevében felszólította ıket, hogy adják meg magukat. Diana nagy
küszködés árán tudott csak felmászni a csónakból a kötéllétrán, mert
szoknyája akadályozta a mozgásban.
A hajóra lépve azonnal letartóztatták a legénységet, majd
átkutatták a fedélzetet és lementek a kabinokhoz. Mint az várható
volt, Thomas Forrestemek színét sem látták. Húgát viszont – Diana
rémületére és meglepetésére – az utolsó kabinban találták a keskeny
priccsen összekötözve, míg száját egy szoros kendı tartotta némán.
Venus azonban még jobban meglepıdött Diana és Yates láttán,
vagy inkább azon, hogy mindkettıjük pisztolya rá szegezıdött.

– Levehetem a szája elıl a kendıt? – kérdezte Diana Yatestıl,
miután ı is belépett a kabinba és becsukta maguk mögött az ajtót.
– Igen, de a kötelet ne oldja ki. És vigyázzon, mert lehet, hogy ez
valami trükk.
Diana átadta a pisztolyát Yatesnek, majd a priccshez lépett és
nagy nehezen kioldotta a nı dús vörös hajában hátul megbúvó
csomót.
– Hála az égnek! – szólalt meg Venus rekedten.
– Miféle játékot őznek, madame? –- kezdte faggatni Yates.
– Ez nem játék. – Venus megköszörülte a torkát, majd
megtapogatta a száját, melynek sarkai kisebesedtek a kendı
szorításától. – Amint látja, nem önszántamból vagyok itt.
– Miért van itt? – kérdezte Diana.
Venus bátran állta a tekintetét.
– Mert kéretlenül közbeavatkoztam.
– Lenne szíves világosabban megmagyarázni? – csattant fel
türelmetlenül Yates.
A nı dacos pillantást lövellt felé. – Amikor megtudtam, mit tervez
a bátyám, lementem a dokkokhoz, hogy megpróbáljam elteríteni a
szándékától. İ pedig foglyul ejtett.
Diana keserőséget érzett ki a hangjából.
– És vajon miért? – kérdezte Yates.
– Mert attól félt, figyelmeztetem Lord Thorne-t. Thomas bezárt
egy kabinba és erıszakkal magával hozott Cyrene-re. Gyanítom,
hogy önök kikövetkeztették a szándékát, különben nem lennének itt.
Tudják, Sir Gawain veszélyben van.
Yates kérdın pillantott Dianára, mintha tanácsot várna, elhiggye-e
a nı meséjét. Ám a Venus zöld szemeibıl sugárzó érzelem igen
meggyızı volt.
– Szerintem igazat mond – szólalt meg halkan Diana.
– Na jó, hajlandó vagyok meghallgatni a történetét – adta meg
magát Yates. – Nos, madame?
Venus kérdéssel válaszolt.

– Lord Thorne is önökkel tartott? És… életben van?
Yates állkapcsa megkeményedett.
– Igen, életben van. Maga szervezte meg, hogy meggyilkolják?
– Nem, dehogy! Thomas bízta meg az inasaimat, hogy öljék meg
Lord Thorne-t. És most Sir Gawaint akarja megölni.
– Tudjuk.
– Akkor meg kell állítaniuk ıt!
– A bátyját már üldözıbe vették, madame. Minket az érdekel
inkább, Forrester miért ragaszkodik olyan ádázul Sir Gawain
meggyilkolásához? És miért ölte meg Nathaniel Lunsfordot?
Venus lesütötte a szemét és megnyalta kiszáradt ajkát.
– Kaphatnék egy korty vizet?
– Természetesen – mondta Diana.
Yates beleegyezését meg sem várva odalépett a kisasztalhoz és
töltött egy csésze vizet a kancsóból. Majd a priccs szélére ült és
Venus kicserepesedett ajkához tartva a csészét megitatta ıt.
A madame hálás mosollyal köszönte meg.
– Esküszöm, nem tudtam, hogy a bátyám meg akarja ölni
Nathanielt. Azt sem, hogy Thorne életére tör.
– Azért maga sem ártatlan bárányka, asszonyom, nem igaz? –
szólt rá keményen Yates. – El akarta pusztítani az İrzıket, hogy
megbosszulja a szülei halálát.
– Igen – válaszolta Venus alig hallhatóan. – A tervünk azonban az
volt, hogy a francia ügynökökre bízzuk ezt… Aztán Nathaniel
Lunsford meghalt – a nı egy pillanatra elbizonytalanodott – Képtelen
lettem volna hidegvérrel megölni Lord Thorne-t vagy akár Sir
Gawaint. Az utunk során mindvégig megpróbáltam lebeszélni a
bátyámat kegyetlen terve végrehajtásáról, de hiába.
Könyörgı tekintettel Dianára nézett.
– Meg kell menteniük Sir Gawaint! Halálos veszedelem fenyegeti.
Tudom, Thomas addig nem nyugszik, míg meg nem öli, vagy míg ı
maga meg nem hal.

– Lehet, hogy Thorne is halott – tette hozzá magában Diana, és
újult erıvel tört fel benne a félelem, mely egy percre sem hagyta el
eddig sem.
Yateshez fordult.
– John… itt már nincs több tennivalónk. Siessünk az Olwenkastélyba.
– Rendben – küldött egy éles pillantást a férfi Venus felé. –
Madame, ön itt marad, míg visszatérünk.
Venus keserően rámosolygott.
– Természetesen, uram. Így összekötözve aligha tehetnék mást.

A sziklafalon való leereszkedés könnyebb feladatnak bizonyult
Thorne és Verra számára, mint az oldalirányú araszolás, mivel a
rejtett átjáróhoz egy csaknem függıleges, töredezı sziklanyúlványon
kellett átvergıdniük.
Thorne centirıl centire haladt, a repedések közt itt-ott kibukkanó
saspáfrány- és rozmaringcsomókba kapaszkodva igyekezett olyan
pontokat találni, melyeken meg tudta vetni a lábát, miközben azt
kívánta, bárcsak ledobta volna a csizmáját, mielıtt ebbe a kockázatos
kalandba fogott volna. Verra, elfojtott káromkodásaiból ítélve,
hasonlóképpen vélekedett.
Amikor végre elértek egy biztonságosabb keskeny szegélyre,
Thorne kifújta az eddig benntartott levegıt, megmozgatta
elgémberedett ujjait, majd lehajolt, és nekifogott a kıhalom
lebontásának, hogy szabaddá tegye a titkos átjáró nyílását.
A kövek eltávolítása után feltárult a bejárat – egy keskeny rés, épp
akkora, hogy egy ember átkúszhasson rajta. Thorne Verra felé
biccentett, majd négykézlábra ereszkedve bearaszolt. Egy szők,
sziklás alagútban találta magát. A mennyezete alacsony és csipkézett
volt, ahogy a falai is, a nedves kıpadló viszont valamelyest
simábbnak tőnt, hála az évszázados használatnak.

A levegı doh- és penészszagot árasztott, és mintegy 6-8 méter
után a hımérséklet jelentısen lehőlt, a fény pedig teljesen eltőnt, s az
alagút koromsötétté vált. Thorne úgy érezte magát, mint egy hideg,
sötét sírboltban. Fáklya híján az ösztöneire kellett hagyatkoznia,
vakon tapogatta a sziklafalat. Körülbelül újabb húsz métert tett meg,
a térde kegyetlenül fájt, a tenyere lehorzsolódott, a homloka pedig
sajgott, mivel nekiütközött egy éles, kiálló szikladarabnak. Ám
elszántan kúszott tovább.
A sötétségben végtelennek tőnt az út, a percek órákkal értek fel. A
fokozódó feszültség gúzsba kötötte izmait, aggodalma nıttön-nıtt,
mivel nem tudta, mi várja ıket, ha a kastélyba érnek. És minden
eltelt pillanattal erısödött benne a bizonyosság, hogy Sir Gawain
földi pályafutása valószínőleg véget ért.
Becslése szerint talán negyedórája lehettek az alagútban, amikor
léghuzat érintette meg az arcát. Gyorsított a tempóján, ám hamar
megbánta, mert a feje egy sziklafalnak koppant, és éles fájdalom
futott végig a testén.
– A francba – káromkodott, amikor ráébredt, hogy a titkos átjáró
végéhez értek.
A mögötte haladó Verra halkan felnevetett.
– Találékonyabb is lehetnél a szitokszavaidat illetıen, figyelj
csak…
Egy hosszú, cirkalmas spanyol káromkodást eresztett meg, mely
annyira trágár volt, hogy a levegı is megfagyott az alagútban.
Thorne akaratlanul elvigyorodott, miközben ujjaival a kijáratot
kereste. Végül a fal alsó részénél találta meg. Egy kılap volt
nekitámasztva, hogy eltorlaszolja az alagút nyílását, de Thorne
erısen megtaszította, s a kılap elmozdult.
Újra nekiveselkedett, s a nyílás végre szélesebb lett, annyira, hogy
át tudott bújni rajta, és egy – általa már ismert – üregbe ért.
Itt is ugyanolyan sötétség fogadta, de úgy emlékezett, néhány
centiméterre jobbra ott lapul egy kovakı meg egy fáklya.

Tapogatózva megtalálta, és a második próbálkozásra sikerült is
meggyújtania a fáklyát.
A ragyogó lángok egy pillanatra elvakították, de aztán felismerte,
hogy egy alacsony, csipkézett falú barlangban vannak, a kastély
pincebörtönének titkos mélyén.
Verra már állt és a kezét nyújtotta felé. Thorne megragadta, talpra
kecmergett, és nekiindult, hogy átvágjon a barlangon.
A fáklyafénynek köszönhetıen jóval könnyebben és gyorsabban
haladtak. A távoli falon megpillantottak egy miniatőr faajtót, de jó
néhány értékes másodpercet vesztettek, amíg átkutatták a
repedéseket és megtalálták a kulcsot. Az ajtó egyenesen a
pincebörtönbe vezetett – hatalmas, hideg cellák sora, ablakukon
vasráccsal –, valamikor itt tartották az örök kárhozatra ítélt rabokat.
A cellák melletti termekben középkori fegyverek és páncélingek, sıt,
kínzóeszközök sorakoztak.
Egy keskeny lépcsısoron leereszkedve Thorne újabb rejtett
kulcsot talált, mely egy tölgyfa ajtót nyitott. Ez az ajtó a kastély
raktárhelyiségeibe és a vártorony alatt lévı pincébe nyílt. A két férfi
gyorsan átvágott a helyiségen, egy újabb meredek lépcsısorhoz és
ajtóhoz ért, de ez nyitva volt, mivel egyenesen a konyhákba vezetett.
Thorne betette a fáklyáját egy fali tartóba, majd mindkét pisztolyát
elıhúzta az övébıl – Verra követte a példáját. Ezután óvatosan
kinyitotta az ajtót.
Nem lepıdött meg, amikor üresen találta az óriási konyhát. A
konyhai személyzet tagjai – a szakácsok és a kukták – bizonyára a
kastély védelmére siettek. Egy üstben még mindig rotyogott az étel a
hatalmas tőzhelyen, egy ürücomb pedig szénné égve szomorkodott a
nyárson. Mindez arra utalt, hogy az emberek sebtében hagyták el a
helyiséget.
– Váljunk szét – suttogta Thorne –, így dupla az esély, hogy
rátalálunk Sir Gawainre.
– Sí – egyezett bele Verra.

– A nagyterembe megyek elıször, majd ki a várfalra. Te pedig
kutasd át ezt a szintet, aztán menj fel a lépcsın.
Verra bólintott, sarkon fordult és hang nélkül eltőnt.
Thorne átment a konyhákon, becsusszant az ajtórésen. Nem hallott
lövéseket, mialatt végighaladt a kıfolyosókon. A kastélyban síri
csend honolt. Egy keskeny ablakhoz érve óvatosan kikukkantott, és
meglátott egy matrózt, kezében egy hosszú puskával. Forrester
banditái továbbra is ellenırzésük alatt tartják a tornyot, állapította
meg szitkozódva.
A nagyterembıl dühös hangzavar szőrıdött ki. Megállt, és szíve
nagyot dobbant, amikor felismerte az İrzık vezetıjének mély
hangját.
Sir Gawain egyelıre életben van, hála az égnek!
Thorne csendben továbbosont. A nagyteremnek – ami minden
kastély legfontosabb helyisége – több bejárata is volt, ı a hátsót
választotta. Amikor a boltíves ajtóhoz ért és belépett, elrejtızött egy
vastag oszlop takarásában, hogy felmérhesse a helyzetet.
Megállapította, hogy a haladék, amiért az alagútban fohászkodott,
megadatott… Idılegesen patthelyzet alakult ki Forrester emberei és a
kastély védıi között. Forrester azonban szemmel láthatóan uralta a
nagytermet három haramiájával.
A magas, sötétvörös hajú férfi egy pisztolyt szegezett Sir
Gawainre. A báró a falnál állt, melyet számos fegyver, páncélok és
régi faliszınyegek borítottak.
Az idıs İrzı meggyızı ékesszólással beszélt, nyilvánvalóan idıt
akart nyerni. Az agresszív válaszokból ítélve azonban Forrester
idegessége és dühe percrıl percre nıtt.
Thorne nagy levegıt vett, hogy kissé lenyugodjon, majd berontott
a terembe, és futás közben rákiáltott Forresterre, hogy magára vonja
a figyelmét.
Váratlan akciója a kívánt hatást váltotta ki: Forrester önkéntelenül
a hang felé fordult és pisztolyát Thorne-ra irányította.

Sir Gawain azonnal megpördült, megragadta és lekapta a falról az
egyik pajzsot. Mire Forrester annyira visszanyerte lélekjelenlétét,
hogy ismét a báróra koncentrált és rálıtt, Sir Gawain már a melle
elıtt tartotta a pajzsot. A golyó pedig lepattant a fényes acélról.
Forrester átkozódva húzott elı még egy pisztolyt az övébıl, ám
Sir Gawain olyan erıvel vágta hozzá a pajzsot, hogy a gazfickó
hátratántorodott, a pisztoly kicsúszott a kezébıl és hangosan csattant
a kıpadlón, a pajzs pedig csörömpölve csúszott Thorne felé.
Az elvetemült ember nem rettent vissza, a fal felé lendült,
megragadta egy nehéz, széles pengéjő kard markolatát és kirántotta a
fegyvert helyérıl.
Thorne csak a szeme sarkából észlelte az eseményeket, ahogy a
támadók felé rontott, mivel kénytelen volt Forrester cimboráival
foglalkozni. Az egyik bandita Thorne elé ugrott: de rögtön kapott egy
golyót a vállába.
Egy másik férfi rálıtt Thorne-ra, és csak hajszálnyira hibázta el.
Thorne a vállát leszegve nekirontott az erıs testalkatú matróznak,
s a lendülete mindkettıjüket a földre küldte. İ került a bandita fölé,
de sajnos az egyetlen megmaradt pisztolya kirepült a kezébıl. Kissé
felemelkedve hátrahúzta az öklét és egy hatalmas ütést vitt be az
alatta fekvı férfi állára, amitıl az elvesztette az eszméletét. Ezzel
értékes pillanatokat vesztett, de még épp idıben nézett fel, hogy
észlelje, Forrester üldözıbe vette a bárót. Tomboló haragjában
felemelte a széles pengéjő kardot, és Sir Gawain fejét célba véve
nagy ívben lesújtott. Az idıs İrzınek az utolsó pillanatban sikerült
félreugrania.
– Forrester! – kiáltott rá ismét Thorne.
A férfi hirtelen megpördült és most már teljes figyelmét Thornenak szentelte, nyilván azért, mert ı jelentette pillanatnyilag a
nagyobb veszélyt számára. Erısen megmarkolta a kardot, a feje fölé
emelte, és új célpontja felé rohant.
Thorne – mivel fegyvertelen volt – oldalra gumit és sikerült
megragadnia a pajzsot. Felemelte, hogy védıje a fejét a támadástól,

miközben fél térdre emelkedett. Amikor a penge lesújtott a fényes
fémfelületre, az ütés ereje nyomán erıteljes remegés futott végig a
karján és a vállán, egészen a mellkasáig. Forrester igyekezett
kihasználni elınyét, ırjöngve csapkodta a pajzsot.
– Thorne! – kiáltotta hirtelen Sir Gawain. Egy újabb kardot vett le
a falról, bár ez nem volt olyan széles és nehéz. Gyorsan Thorne felé
dobta, aki ügyesen elkapta a markolatánál, és azonnal talpra
szökkent.
– Add fel, Forrester! – kiáltotta Thorne. – Nincs esélyed.
– Soha! Csak ha a szívedet átjárja a kardom hegye. Pontosan,
ahogyan a késem az átkozott Lunsfordét. Aztán pedig kioltom az
életét ennek a pokolfajzat Olwennek.
Düh söpört végig Thorne-on Nathaniel értelmetlen halálának
felidézésekor, miközben Forrester gúnyos hanghordozásától vörös
köd ereszkedett a szeme elé. Amikor meghallotta a terembe
beszaladó Verra csizmájának kopogását, figyelmeztetıen felemelte a
kezét.
– Állj! Ez a gazember az enyém!
Verra engedelmeskedett, így az egyetlen, még harcképes banditára
irányította a pisztolyát, aki azonnal az égnek emelte mindkét kezét és
megadta magát.
Thorne félredobta a pajzsot és felemelte fegyverét, a harcra
készülve. Forrester azonnal nekirontott a kardjával, az acélpengék
hangos csattanással csaptak össze.
Az elsı kardcsapásokból Thorne azonnal tudta, ellenfele kiváló
vívó, hiszen kétségtelen, hogy évekig gyakorolt, készült bosszúja
beteljesítésére. A küzdelem már csak azért is egyenlıtlen volt, mert
Forrester pengéje sokkal nehezebb volt. És a férfi vérszomjas
tekintetébıl egyértelmően látszott, hogy akár a puszta kezével is ölni
fog, ha más lehetısége nem adódik.
Ám Thorne is hasonlóképpen elszánt volt. Szilárdan állt a lábán,
hárította az erıteljes csapásokat és fürgén védte ki ellenfele
támadásait.

Forrester hirtelen taktikát váltott: kicselezte Thorne-t, majd
elırelendült és szúrt, s Thorne-nak csak az utolsó pillanatban sikerült
hárítania.
Szétváltak és óvatosan kerülgették egymást. Majd ismét Forrester
indította a támadást, a kardját lengette, szeme szinte lángolt.
Amikor a pengéik újra összecsaptak, szikrák repkedtek a
levegıben.
Szinte egy örökkévalóságnak tőnt, amióta küzdöttek egymással,
de egyikük sem tudott a másik fölébe kerekedni. Néhány újabb perc
múltánThorne kardot tartó keze már fájni kezdett, de látszott, hogy
ellenfele is fárad, a gúnyos mosoly megfakult az arcán.
Pár pillanat múlva Forrester megbotlott.
Thorne új erıre kapott, elınyére használta ki a helyzetet, mindkét
kezével meglökte a férfit, amitıl az elvesztette egyensúlyát és a
földre zuhant.
Azonnal a, hátára fordult, de akkor már Thorne felette állt és
kardja hegyét a torkának szegezte.
– Add meg magad vagy vége az életednek! – sziszegte.
– A pokolban fogsz megrohadni- köpte a szót Forrester.
Látszott, hogy felkészült a halálra, fülsiketítı ordítást hallatott,
majd vadul Thorne feje felé lendítette a kardját.
Amikor Thorne hátrahıkölt, hogy elkerülje a pengét, Forrester
talpra szökkent. Azonban ahelyett, hogy folytatta volna a küzdelmet,
menekülıre fogta, rohanni kezdett a nagyterem hátulsó része felé.
Thorne azonnal üldözıbe vette. Az árulónak nem volt hová futnia,
viszont a kastély fegyverek sokságával volt tele, a fegyverraktárt és a
vívótermet is beleértve, ahol az İrzık vívóedzéseiket tartották.
Thorne ellenfele nyomában maradt, de meglepıdött, amikor
Forrester ahelyett, hogy a torony alatti pince felé vette volna az
irányt, a kılépcsı felé tartott, amely a kastély felsı szintjei felé
vezetett.

Thorne közvetlenül mögötte loholt. Mire a negyedik
lépcsıfordulóhoz értek, már nehezen kapott levegıt, de hallotta,
hogy Forrester is erısen zihál.
Thorne átviharzott á lépcsı tetejénél lévı ajtón, és a torony
kerengıjén találta magát.
Az aranyló napfény elvakította a kastély hővös félhomálya után,
ahogy próbálta felmérni a környezetét. A jobb oldalán lévı
lırésekkel ellátott mellvéd talán derékmagasságú lehetett. Ahogy egy
pillanatra lenézett, a meredek várfalat látta. Megállapította, hogy
közvetlenül az istállók köves udvara felett állnak.
A kastélyfalak alatt észrevett egy férfit, akit a felvonóhíd
ırzésével bízott meg, és egy tucatnyi embert. Valószínőleg Verra
győjtötte össze ıket erısítésként. És ekkor lovasok egy csoportja ért
oda. Diana, ez volt Thorne elsı gondolata, mielıtt – igen bölcsen –
ismét ellenfelére fordította figyelmét.
Forrester megfordult, s így szemtıl szemben álltak egymással.
Venus bátyjának szemében ırült fény lobogott, széles kardját
magasba emelte. Még nem szorult teljesen sarokba, ám tudnia kellett,
nincs menekvés számára. Ekkor ledobta a kardját, mely nagy
csörömpöléssel ütıdött a kıpadlónak. Összegörnyedt, és egy újabb,
vad csatakiáltással, teljes lendülettel Thorne-nak rohant.
Egy faltörı kos erejével érkezett, s koponyája pontosan a férfi
mellkasának közepét találta el, amitıl Thorne a mögötte lévı
mellvédnek tántorodott.
Nekicsapódott a falnak, a levegı kipréselıdött a tüdejébıl, majd
hátraesett, ahogy Forrester ırült lendülete mindkettıjüket a mellvéd
peremére sodorta.

23

D

iana torkát összeszorította a rémület, amikor felnézett a kastély
oromzatára és meglátta, hogy Thorne a mellvéd peremén
kapaszkodik.
Minden erejével igyekezett elkerülni a végzetét és megtartani
magát a peremen, miközben Forrester vérfagyasztó üvöltéssel zuhant
a halálba.
Diana a szája elé kapta a kezét, hogy elfojtsa a torkából feltörı
sikolyt. Thorne-nak sikerült megkapaszkodnia, bár a helyzete kevés
jóval kecsegtetett. Egy kézzel tartva magát lógott a várfalon,
csizmájával valami kiszögellés után tapogatott.
A lányon a rémület millió tőszúrása futott végig. Szeme a férfira
tapadt, moccanni sem mert, sıt, még levegıt venni sem. Az elmúlt
órában már elképzelte, hogy Thorne halálos küzdelembe bonyolódott
Thomas Forresterrel, de az általa vizionált képekbıl egy sem volt
annyira vérfagyasztó, mint a mostani látvány.
Thorne egy végtelen percig függött ebben a helyzetben, miközben
Diana azon töprengett, miért vár ilyen sokáig, miért nem próbálja
meg visszatornázni magát.
– Igyekszik visszanyerni az egyensúlyát – szólalt meg Diana
mellett Yates. – Amikor nagy erıvel nekicsapódott a falnak,
bizonyára félig elvesztette az eszméletét és levegıt sem kapott
rendesen. Most igyekszik összeszedni minden erejét.

Igen, nyilvánvalóan ez a helyzet, ébredt rá Diana, mivel Thorne
végül megmozdult. Szabad kezével lassan felnyúlt, és sikerült
ujjaival az egyik lıréssor tetejébe kapaszkodnia. Aztán nagy levegıt
vett és a másik kezével megragadta a mellvéd peremét.
Diana bénultan, két kezét ökölbe szorítva figyelte a férfi
küszködését. Szinte maga is érezte, ahogy Thorne izmai
megfeszülnek, miközben kétségbeesetten igyekszik felhúzódzkodni a
párkányra.
– Istenem, könyörgök… – Az összes általa ismert imádság
zsongott a fejében; minden idegszálával segíteni igyekezett a
férfinak.
Egy örökkévalósággal késıbb Thorne-nak végre sikerült egyik
karját a fal peremére kulcsolnia, majd egy pár pillanatig tartania
magát. Végül egy utolsó, kétségbeesett erıfeszítéssel felhúzta a
törzsét is, és átlendült a fal peremén.
Diana torkát zokogás fojtogatta a megkönnyebbüléstıl. Szorosan
lehunyta a szemét, megingott a nyeregben. Látása elhomályosult a
hirtelen a fejébe toluló vértıl, mivel a szíve csak most kezdett el
ismét verni.
A kábulaton át meghallotta Yates elsuttogott szavait. – Hála az
égnek!
– Igen – suttogta olyan gyenge hangon, hogy Yates azonnal felé
fordította a tekintetét.
Rögtön észrevette, hogy a lány reszket.
– Halottsápadt, Diana! – vált riadttá a férfi tekintete. – Lesegítsem
a lováról, hogy lepihenhessen?
– Nem… jól vagyok… igazán – próbált kipréselni egy
halványmosolyt. – Csak annyira rémes volt a látvány.
Valóban. De Thorne már eddig is számtalanszor kacérkodott a
kaszással, és mindig sikerül ép bırrel megúsznia. Nem kell aggódnia
érte. – A lány kínjában felsóhajtott, bár igyekezett visszafojtani. Még
hogy ne aggódjon Thorne-ért! Ez képtelenség. Most azonban

mindenképpen látnia kell, meg kell gyızıdnie arról, hogy a férfi
biztonságban van, él és sértetlen.
Yatesszel együtt izgatottan várta, hogy bejuthasson a kastélyba.
Látta, hogy jó néhány lovas toporog mögötte – minden bizonnyal
szigetlakok voltak, akiket a kastély védelmére hívtak ide és hallotta,
hogy Yates szót vált néhányukkal. İ viszont nem törıdött velük.
Amikor pár perccel késıbb leengedték a felvonóhidat, elsıként
lovagolt át rajta.
Amint elérte a tornyot, hirtelen megállította a lovát és vadul
keresni kezdte Thorne-t. Úgy tőnt, vége a harcnak. Emberek
tolongtak a belsı udvar közepén, néhány fogoly – Forrester haramiái,
természetesen – és mások, feltehetıen a kastély lakói.
Tıle jobbra, kicsit távolabb meglátott egy csoport férfit, komoly
tárgyalásba merülve, és a szíve majd kiugrott a helyébıl, amikor
felismerte Thorne aranyhaját. A férfi éppen ekkor fordult meg és
vette észre a lányt. Diana a lova véknyába vágta a sarkát és elindult
Thorne felé, ı pedig azonnal ellépett a társaságtól és a lány elé
sietett.
Amikor találkoztak, megragadta Diana lovának gyeplıjét, hogy
megállítsa, majd leemelte a lányt a nyeregbıl, és a karjába vonta.
Diana szorosan a férfi nyaka köré fonta a karját, miközben Thorne
szenvedélyesen csókolta. A lány félig nevetett, félig zokogott, s most
már meggyızıdött arról, hogy a férfi épségben van – az ajkára
tapadó forró szája volt erre a néma bizonyíték.
Ennek ellenére Diana még mindig reszketett, amikor végül Thorne
elhúzódott, és a lány ijedten konstatálta, hogy a férfi homloka csupa
vér. Thorne szája sarka mosolyra görbült a lány riadalmát látva. –
Csak egy kis karcolás. Nézeteltérésem támadt egy sziklával –
nyugtatta meg. – Különben kutyabajom.
Kissé elbagatellizálja a dolgot, állapította meg Diana, amikor
Thorne csúnyán összekarcolt arcára nézett. A férfi azonban nem
hagyott idıt a további kérdezısködésre, megfogta a lány könyökét és
elterelte ıt a mögötte lévı csoporttól.

– Ez nem neked való.
– Micsoda? – kérdezte Diana és reflexszerően hátrapillantott a
válla fölött.
Az emberek egy földön heverı alakot álltak körül – Thomas
Forrester holttestét. Diana gyomra felkavarodott. Nyilvánvaló, hogy
egy
ilyen
rettenetes
magasságból
lezuhanó
test
a
felismerhetetlenségig összeroncsolódik. És csak a véletlenen múlt,
hogy most nem Thorne fekszik ott…
Megtántorodva Thorne karjába kapaszkodott, és hálás volt, hogy a
férfi ismét átölelte és ifjabb csókot nyomott az ajkára.
Ekkor egy ısz úriember lépett elı, ajkán széles mosollyal. Diana
felismerte Sir Gawaint, akivel a szigeten tett elsı látogatása
alkalmával ismerkedett meg, hónapokkal ezelıtt.
A báró megfogta a lány kesztyős kezét.
– Ha jól tudom, sokkal tartozom önnek, Miss Sheridan. Engedje
meg, hogy Yates a nappali szalonba vezesse és kényelembe helyezze,
míg mi fontos ügyekrıl tárgyalunk itt. Amint lehet, csatlakozom
önhöz, hogy civilizáltabb módon fejezzem ki a hálámat.
– Igen, menj csak Yatesszel – helyeselt Thorne. – Nekem most
vissza kell mennem a kikötıbe Venusért.
A lány vonakodva engedelmeskedett, hagyta, hogy Yates
bekísérje a kastélyba. Ám amikor a nagyteremhez értek, hirtelen
megállt, és megkérte Johnt, hadd maradjon ott, hogy lássa, mi
történik.
Yates nem repesett az örömtıl, hogy semmibe veszi felettesei
parancsát, mégis engedett a kérésnek. Az egyik ablakhoz vezette
Dianát, ahonnan figyelhette a lenti történéseket.
A hatalmas teremben sok ember sereglett össze – voltak köztük
foglyok, sebesültek és halottak. Diana elborzadt. A padlón fegyverek
hevertek szanaszét, a bútorok felforgatva: a csata nyomai. İ maga is
érezte a kastélyra nehezedı komor hangulatot, és nemsokára az okát
is megtudta: igaz, hogy Thorne megölte az ellenfelét, de Sir Gawain

két szolgája is életét vesztette a kastély védelmében, és jó néhányan
megsebesültek.
A következı egy óra során odahívatták a sziget orvosát, hogy
ellássa a sebesülteket, s gondoskodtak a halottak eltemetésérıl és a
foglyok elhelyezésérıl. Thorne pedig visszatért a kikötıbıl Venus
társaságában, mivel Sir Gawain maga akarta kifaggatni a madámot.
Beszélgetésükre a báró privát dolgozószobájában került sor, Diana
részvételével.
Sir Gawain maga kísérte ıt oda és ültette le egy kényelmes
fotelbe, majd egy pohár borral kínálta. Társaságukban volt még John
Yates és Santos Verra, a joviális spanyol, egykori csempész.
Alig foglaltak helyet, amikor egy feltőnı külsejő, sötét hajú férfi
lépett be – egy angol úriember, név szerint Alex Ryder, akivel a lány
elızı látogatásakor már találkozott. Fekete szemével, mely szinte
parázslott, Mr. Ryder annyira veszélyesnek látszott, hogy Diana
rögtön sejtette, ı is İrzı, csakúgy, mint Thorne.
Néhány pillanat múlva egy újabb, férfias, Rydernél is magasabb
úr csatlakozott a társasághoz, akit Mr. Trey Deverillként mutattak be.
Dianát azonnal megragadta a férfi erıteljes testfelépítése, vakmerı
tekintete és markáns, napbarnította arca. Ryder és Deverill
mindketten tökéletes alanyok lennének egy festményhez, ötlött az
eszébe.
Sir Gawain minden bizonnyal számított a férfi jövetelére, mivel
azonnal megjegyezte:
– Kiváló idızítés, Deverill. Megkértem Miss Sheridant, hogy
részletesen számoljon be Madame Vénusszal kapcsolatos ügyeirıl,
és azt akartam, hogy te is meghallgasd.
Diana máris belefogott. Mindent elmesélt a férfiaknak, amire
vissza tudott emlékezni az ülések során Vénusszal folytatott
beszélgetésekbıl, majd az ez után lezajlott eseményekbıl. Beszélt
arról, hogy Venus bevallotta, árván nıtt fel; arról, hogy a kocsijukat
a klub két testıre tartóztatta fel, akik kis híján megölték ıket; hogy
Venus nem sokkal ez után eltőnt Londonból; hogy Kitty hallgatózott,

majd az információval felkereste ıt; hogy elfogták a két banditát,
akik bevallották, Thomas Forrester akarta megöletni Thorne-t, és
hogy Forrester gyilkolta meg tavaly Nathanielt.
Sir Gawain finom, puhatolózó kérdései olyan részleteket is
elıhoztak Dianából, amikrıl már régen megfeledkezett. A férfi
figyelmesen végighallgatta Diana véleményét arról, Venus hogyan
keveredett bátyja, Thomas konspirációjába.
Amikor a báró megdicsérte a bátorságáért, és köszönetét mondott
az İrzık érdekében tett erıfeszítéseiért, a lány szabadkozni kezdett,
mondván, hogy a helyében mindenki ezt tetté volna.
Alex Ryder kedélyesen rámosolygott.
– Ha így gondolja, Miss Sheridan, meglehetısen túlbecsüli az
emberi természetet. Mondhatom, Thorne rendkívül szerencsés, hogy
ön a jegyese.
– Valóban szerencsés vagyok – jegyezte meg egyetértıleg Thorne,
amint belépett a dolgozószobába.
Diana hirtelen felkapta a fejét, és beitta a férfi látványát. Még
mindig igen megviseltnek tőnt, mosolya fáradtnak tőnt. A lány a
bortól új erıre kapott, az idegei kezdtek megnyugodni, de
megborzongott, ahogy felidézte, csak egy hajszálon múlt Thorne
élete – most pedig úgy viselkedik, mintha elképesztı hıstette nem
lenne több egy Hyde Park-i korzózásnál.
Amikor azonban két testır bevezette Venust a szobába, Thorne
figyelme ráirányult.
Diana szomorúan nézte a gyönyörő madámot, akit most elıször
látott szakadt, foltos ruhában; ám ha a bátyja kényszerítette, hogy
vele tartson Cyrene-re, nyilván nem volt más öltözéke. Arca
elkomorult, amikor meglátta, hogy Venus csuklója kisebesedett a
kötelektıl.
Thorne elküldte a testıröket és bemutatta Venust a bárónak, majd
– Yates kivételével – a szobában lévı többi úriembernek: Rydernek,
Deverillnek és Senor Verrának.

Sir Gawain rendkívül udvariasan viselkedett vele, borral kínálta,
megvárta, míg helyet foglal Diana mellett, s csak ez után szólalt meg.
– Fogadja részvétemet a bátyja halála miatt, Miss Forrester.
Szomorúság tükrözıdött a nı zöld szemében, de bátran állta Sir
Gawain tekintetét.
– Szólítson Venusnak vagy madame-nak. Miss Forrester régesrégen meghalt.
– Rendben, madame. Bizonyára megérti, ki kell vizsgálnunk a mai
tragédiához vezetı eseményeket.
Venus futólag Thorne-ra pillantott, aki – a többiekkel ellentétben
– állva maradt.
– Lord Thorne is ezt mondta. Beismerı vallomást akarnak.
– Jobban szeretnénk az igazságot hallani. Két jó emberünket
veszítettük el ma, többen is megsebesültek, az egyikük állapota
válságos.
A nı lesütötte a szemét.
– Igazán sajnálom. Nem akartam, hogy ez történjen.
– Talán lesz olyan szíves elmondani, miért akarta a bátyja olyan
elszántan a halálomat.
Venus hüvelykujjával szórakozottan megdörzsölte fájó csuklóját.
– Azt hiszem, ön is tudja, Sir Gawain. Thomas bosszút akart állni.
– Az ön véleményét szeretném hallani.
Venus felnézett és végigmérte az idıs férfit.
– Egyszerő a válasz. Győlöletbıl. Győlöltük az İrzıket, de
leginkább önt, Sir Gawain. Gyerekek voltunk még, amikor maga
megölte a szüleinket. Árvaházba kerültünk, borzasztó körülmények
közé. Maguk mindentıl megfosztottak bennünket: a családunktól, a
jövınktıl, az ártatlanságunktól.
Sir Gawain halkan felsóhajtott.
– Nagyon sajnálom a szülei halálát, Madame Venus, de súlyos
tévedésben van arra nézve, mi is történt akkor.
– Lord Thorne is ezt mondja – húzódott fanyar mosolyra a nı
érzéki szája. – Tény, hogy apám ölte meg anyámat, miután

mindannyiunkat túszul ejtett. Nem akarta megadni magát, nehogy
felakasszák hazaárulásért. – A nı megrázta a fejét.
– Bocsásson meg, ha nehezen fogadom el ezt a verziót. Húsz éven
át egészen mást hittem.
– Mindazonáltal ez az igazság. Akkor azonban ön még kislány
volt, érthetı, hogy félreértelmezte a történteket. De kérem, folytassa.
Ott tartottunk, hogy a bátyját az irántam érzett győlölete vezérelte, és
hogy ön is győlölt engem.
– Thomas maradt az egyetlen hozzátartozóm. Amikor megmentett
a nehéz munkától és a nyomortól, természetesen vele tartottam.
– Miért vette a fejébe, hogy elpusztítja az İrzıket?
– Thomas egész életében igyekezett kideríteni az önök kilétét. De
csak négy évvel ezelıtt, amikor ön Londonba látogatott, ismerte fel
önben azt a férfit, aki a szüleink életét követelı rajtaütést vezette. A
fivérem az önök egy másik ellenségétıl, egy francia férfitól tudta
meg, hogy maga İrzı. Akkor bérelt fel francia ügynököket, hogy
tudjanak meg mindent önrıl és İrzı társairól – hogy hol élnek,
hogyan mőködik a rendjük, mik a sebezhetı pontjaik.
Sir Gawain, miközben Venust hallgatta, ujjait összeérintette és
ajkához nyomta, mélyen elgondolkodva.
– Meséljen ezekrıl a francia ügynökökrıl. Ha jól sejtem,
bonapartisták voltak, igaz?
– Igen. Napóleon legfontosabb képviselıi. İk csaknem annyira
elszántan el akarták önöket pusztítani, mint a bátyám, mivel az
İrzık számtalanszor meghiúsították a céljaikat. Thomasszal együtt
kidolgoztak egy tervet. Ha önt megölik, ezzel nem csupán a bátyám
bosszúvágyát elégítették volna ki, hanem egyúttal lefejezték volna az
İrzık rendjét, és gátat szabtak volna további tevékenységüknek, de
nem jártak sikerrel, ugye?
– Nem, mert Napóleon váratlanul vereséget szenvedett. Miután
tavaly áprilisban számőzték a császárt, Thomas a továbbiakban már
nem számíthatott a franciák segítségére. És mivel önök elszigetelten
élnek itt Cyrene-en, nehéz volt hozzáférni a titkaikhoz.

– Így aztán tavaly ısszel felbérelt két informátort, Danielle és
Peter Newhamet, hogy telepedjenek le a szigetünkön és fedjék fel
kilétünket?
Venus bólintott.
– Azzal bízta meg ıket, hogy készítsenek egy névsort az İrzık
tagjairól. De Thomas végsı célja mindig is az ön meggyilkolása volt,
Sir Gawain.
– Hogyan került Nathaniel Lunsford a képbe?
Venus felsóhajtott.
– Véletlenül meglátta Thomast egy francia ügynök társaságában,
aztán újabb jelek után kezdett kutatni. Nathaniel hamarosan rájött,
hogy a bátyám szövetségre lépett a franciákkal, és bizonyítékokat
kezdett győjteni ellene, hogy letartóztathassák.
– Ezért a bátyja megölte ıt.
– Igen – suttogta Venus.
– És mi volt a maga szerepe, madame?
– Mondja csak el – szólt közbe Thorne. Lazán nekitámaszkodott a
falnak, de a hangja kemény volt. – Mondja el Sir Gawainnek, amit az
imént elmondott nekem.
Venus tétován vállat vont, aztán kihúzta magát, összeszedte
bátorságát, hogy bevallja bőnét.
– Az volt a feladatom, hogy csábítsam el Nathanielt. Csaljam ki
belıle a lehetı legtöbb titkot az İrzıkrıl. Gyanítottuk, hogy ı is
közéjük tartozott, mivel többször is Cyrene-re utazott. –Venus
szünetet tartott. – Nagyon sajnálom, hogy játszottam Nathaniel
gyengéd érzéseivel.
– És milyen titkokat tudott meg? – érdeklıdött Sir Gawain.
A nı egyenesen az idıs İrzı szemébe nézett.
– Rávettem, hogy meséljen Cyrene-rıl, a külügyminisztériumi
munkájáról. Nathaniel azt hitte, nyugodtan beszélhet nekem ezekrıl
a bizalmas dolgokról, hiszen fogalma sem volt, hogy Thomas a

bátyám. Thomas azonban elkövette azt a hibát, hogy egy héten belül
kétszer is eljött a klubomba, és Nathaniel attól tartott, hogy ı a
szeretım, és hogy vele szövetkezve titkokat adok el a franciáknak.
Amikor legközelebb ágyba bújtam Nathaniellel, faggatni kezdett, mit
tudok Thomasról, és figyelmeztetett, hogy óvakodjam tıle.
– Védelmezni próbálta önt – szólt közbe Thorne.
– Valószínőleg. Soha nem vádolt volna meg bizonyíték nélkül.
Ám ezután követte Thomast Sussexbe, és rájött, hogy a bátyám
nyakig benne van az árulásban. Két nappal az után, hogy Nathaniel
visszatért Londonba, Thomas találkára csalta ıt és meggyilkolta. – A
nı hangja megremegett. – Tragédia volt a halála, és részben én is
hibás vagyok érte. Tudnom kellett volna, hogyan reagál Thomas, ha
érzi, hogy sarokba szorították. – Diana felé fordult és szomorúan
nézett rá. – Annyira sajnálom! Nathaniel nagyon szerette önt,és
mindig nagy szeretettel emlegette.
Diana torka elszorult drága unokabátyja említésére, de mielıtt
válaszolhatott volna, Thorne közbeszólt.
– Egyáltalán nem gyanította, hogy a bátyja meg akarja ölni
Nathanielt?
– Nem – felelte Venus. – Thomas azt hazudta nekem, hogy
Nathanielt csak Sir Gawain kézre kerítéséhez akarja használni.
– Viszont a bátyja nemrégiben az ön két inasát bérelte fel, hogy
öljenek meg engem. És kévésén múlt, hogy Diana nem halt meg az
akciójuk közben.
Venus arca megvonaglott.
– Tudom. És borzasztóan sajnálom. De akkor már nem tudtam
hatni a bátyámra. A győlölet elvakította ıt és elvette a maradék józan
eszét is! – A nı most a báró felé fordult. – Nem mentegetızöm, Sir
Gawain. Valóban a vesztét akartam. De aztán képtelen voltam tovább
csinálni.
– És mitıl lágyult meg a szíve? – kérdezte gyengéden a báró.

– Rájöttem, hogy már túl sok vér folyt. És nem tudtam elviselni a
gondolatot, hogy bárki más is úgy haljon meg, mint Nathaniel
Lunsford.
– Ugye tisztában van azzal, madame, hogy árulást követett el?
Ezért akasztás járna.
– Ne! – kiáltott fel önkéntelenül Diana. Beharapta az ajkát, amikor
észrevette, hogy az egész társaság ıt figyeli. – Bocsásson meg, Sir
Gawain, de az utóbbi néhány hónap során kiismertem Venust. İ nem
gonosz, semmiképpen sem mérhetı a bátyjához. Nem hiszem, hogy
akasztást érdemelne. Sıt, még azt is ki merem jelenteni, hogy
hasonló körülmények között ön is ugyanazt tette volna, mint ı. A
bátyjával szövetkezett volna az ellen az ember ellen, aki megölte a
szüleiket. Kérem… nem gondolja, hogy ez az asszony éppen eleget
szenvedett már?
Diana szenvedélyes szavai után Sir Gawain gondolkodóba esett. –
Az a kérdés – szólt Venushoz –, vajon a jövıben megbízhatunk-e
önben?
– Igen – válaszolt a nı határozottan. – Esküszöm! Ha ad rá esélyt,
be is bizonyítom önnek.
– Van alternatíva az akasztáson kívül, természetesen.
Számőzhetném egy távoli szigetre, ahol az İrzık figyelı szeme
vigyázna önre.
– Vagy visszatérhetne Londonba – szólt közbe Thorne –, és
dolgozhatna nekünk.
Sir Gawain halványan elmosolyodott.
– Azt javaslod, hogy vegyem fel a sorainkba és dolgozzon a
külügyminisztériumnak?
– Pontosan. Sok mindent tud már rólunk. És a London szívében
lévı klubja kiváló lehetıséget nyújt, hogy szemmel tarthassa az
ellenségeinket. A legnyomósabb érvem viszont, hogy ritkán
találkoztam Madame Venusnál eszesebb ellenféllel. Jól járnánk vele,
ha a mi oldalunkra állna.

– Yates, mi a véleményed? Legyünk olyan jó bolondok, hogy
vállaljuk a kockázatot, miután Madame Venusnak is jelentıs szerepe
volt Nathaniel meggyilkolásában és a Thorne elleni merényletben?
John Yates vonakodva válaszolt.
– Azt hiszem, érdemes vállalni a kockázatot. Végül is a mostani
akció elıtt megpróbálta megállítani a bátyját.
Sir Gawain végighordózta tekintetét a három másik férfin – akik
mindegyike egyetértésének adott hangot –, majd ismét Venusra
fordította figyelmét.
– Beveszi-e a gyomra, hogy az alkalmazásomba álljon, és annak
az embernek dolgozzon, akit hosszú évek óta győlöl?
Venust kissé megdöbbentette az ajánlat, de egy pillanatnyi csend
után halkan ennyit mondott.
– Már nem győlölöm önt, Sir Gawain.
Thorne egy újabb javaslattal állt elı.
– Hajlandó vagyok szemmel tartani ıt Londonban. Ha megszegi a
szavát, ön ismét napirendre tőzheti az ügyét.
Sir Gawain kék szeme derősen ragyogott fel.
– Úgy látszik, számos pártfogója van, Madame Venus. És
bevallom, én is némileg felelısnek érzem magam, amiért ilyen
szomorú fordulatot vett az élete. Talán sikerül kölcsönösen elınyös
üzletet kötnünk. Addig a vendégem lesz a kastélyomban, míg
meghozom a döntésemet. – A báró ekkor felállt. – Kérem, kövesse
Yatest, ı majd kerít magának valakit, aki a szobájába kíséri… és
megfelelı ruházatot is keres önnek.
– Köszönöm, Sir Gawain – szólt alázatosan Venus. Hangjából
megkönnyebbülés érzıdött, és amikor tekintete Dianáéval
találkozott, zöld szemébıl hála sugárzott. Diana válaszul
megszorította a nı kezét, néma bíztatásként.
A többi úriember csendben szemlélte a jelentet, ezután Yates
kikísérte Venust a szobából.
Thorne megvárta, míg becsukódik az ajtó, majd Sir Gawainre
nézett.

– Ugye már meghozta a döntését, uram?
– Igen – mosolyodott el halványan a báró. – Meggyıztetek, hogy
egy esélyt megérdemel a hölgy, hogy jóvátegye eddigi bőneit az
İrzıknek teljesített szolgálataival. De mindenképpen fenntartással
kezelem az ügyet.
Alex Ryderre nézett.
– Ryder, azt szeretném, ha te kísérnéd el Madame Venust
Londonba, és szorosan szemmel tartanád. Ami még fontosabb, adj
neki jó néhány megbízatást, amiket teljesítenie kell.
– Így akarja próbára tenni? – tudakolta Ryder.
– Pontosan. Bízom benne, hogy ellen tudsz majd állni a szépséges
madame varázslatos bájainak.
Ryder halkan felnevetett.
– Igyekszem megtartóztatni magam.
Sir Gawain ekkor a legmagasabb termető úriemberhez intézte
szavait.
– Deverill, ha jól emlékszem, személyes üzleti ügyeid hamarosan
Londonba szólítanak…
– Igen. Úgy gondoltam, a jövı héten hajózom el.
– Megtennéd nekem azt a szívességet, hogy a gyönyörő hölgyet
felveszed a hajódra?
– Természetesen, Sir Gawain.
– Nagyszerő. Amint visszatérsz Cyrene-re, megbeszéljük, mi lesz
a következı feladatod. Mr. Deverill – magyarázta Dianának Sir
Gawain – az utóbbi évet idegen vizeken töltötte, igyekezett
megtisztítani a tengereket a kalózoktól. De már alig várjuk, hogy
ismét csatlakozzon hozzánk.
Diana megragadta az alkalmat, hogy kifejezze háláját.
– Sir Gawain, hadd köszönjem meg, hogy ilyen emberségesen
bánt Vénusszal.
– Biztosítom, én érzem magam az ön lekötelezettjének, Miss
Sheridan. Felbecsülhetetlen szolgálatot tett nekünk. Most pedig,

kérem, bocsásson meg. Számos egyéb fontos ügyben kell eljárnom.
És bizonyára önnek és Lord Thorne-nak is van megbeszélnivalójuk.
Kedves mosollyal kezet csókolt a lánynak, majd megfordult és
távozott.
Amint Sir Gawain elhagyta a dolgozószobát, John Yates
visszatért.
Ryder kedélyesen rámosolygott a fiatalemberre.
– Hallom, Miss Sheridan unokahúga béklyóba vert. İszinte
részvétem.
Yates nevetett.
– A részvétnek nincs helye ebben az esetben. Rendkívül
szerencsésnek tartom magam. Kezdtem azt hinni, az esélyeim
végképp szertefoszlottak, ám ekkor Miss Lunsford úgy döntött, nem
tud élni nélkülem.
– Sok boldogságot kívánok – szólalt meg Deverill, de hangjából
kétkedés csendült ki.
– Thorne barátom – szólt közbe gonoszkodva Ryder –, mikor is
lesz az esküvıd?
Thorne tekintete összekapcsolódott Dianáéval.
– Ezt Miss Sheridan hivatott eldönteni.
Rám hagyta, közlöm-e a hírt, hogy az eljegyzésünket felbontottuk,
döbbent rá Diana, és hirtelen elszomorodott. Most azonban nem volt
megfelelı az idıpont ennek bejelentésére.
Yates – úgy tőnt – egyetért ezzel, mert meghajolt Diana felé, majd
így szólt a barátaihoz.
– Ha megbocsátotok, vissza kell mennem a hajóra ifjú
feleségemért. Ahogy Amyt ismerem, már tőkön ül és várja a híreket,
hogyan alakultak az események.
– Igen – tette hozzá Ryder. – Nekem is dolgom van, ki kell
vallatnom a foglyainkat. Nagy örömömre szolgált, hogy találkoztam
önnel, Miss Sheridan. Ön bizonyára igen különleges hölgy – és itt
megtapogatta Thorne hátát –, ha sikerült kelepcébe csalnia ezt a
nyughatatlan fenegyereket. Remélem, ráncba szedi majd.

– İszintén örvendek, Miss Sheridan – kontrázott Deverill. – Ha
bármiben segítségére lehetek, csak szólnia kell.
– Rám is bármikor számíthat – tette hozzá Verra.
Diana igyekezett egy hálás mosolyt kipréselni, ám amikor az ajtó
felé fordult, Thorne feltette a kezét, hogy megállítsa
– Várj meg itt, édesem. Beszédem van ezzel a három lókötıvel.
Mielıtt a lány válaszolhatott volna, Thorne is kiment a
dolgozószobából a társai után.
Diana, nem sok választása lévén, leült a kanapéra és várt. Ám
néhány pillanat múlva ólmos fáradtság kerítette hatalmába. Az utóbbi
napok aggodalma és bizonytalansága, az, hogy végignézte a
küzdelmet, melynek során Thorne csaknem meghalt, szétzilálta
érzelmeit, elszívta az erejét. Legnagyobb csüggedéssel azonban
mégis az töltötte el, mi lesz ezután. Mi lenne? Üres és sivár jövı elé
néz Thorne nélkül.
Az elıtörni készülı könnyek marták a szemét. Most, hogy már
tudta, Thorne biztonságban van, elgondolkodhat, mit lépjen:
elkezdheti tervezni a visszautazását Londonba. Ám a jövı sötét
szakadékként tátongott elıtte. Vajon képes lesz-e elviselni?
Amikor Thorne kisvártatva visszatért, Diana kihúzta magát, állát
megfeszítette, és megpróbált megszabadulni a torkát fojtogató
fájdalomtól. Nem akarta, hogy a férfi sírni lássa.
Thorne viszont melléült a kanapéra és megfogta a kezét, amitıl
váratlan forróság futott végig a lányon. Talán vigasztalni akarta, de
az érintésétıl Diana egész teste megremegett.
– Igyekszem gondoskodni a pihenésedrıl – kezdte Thorne –, de
elıször néhány dolgot meg kell beszélnünk. A legfontosabb, hogy
hol töltöd a mai éjszakát. Amy természetesen hazamegy újdonsült
férjével, és nyilvánvalóan nem lenne illendı, ha ezentúl egyedül
laknál velem a villámban. Nem akarok további tápot adni a
pletykáknak és az újabb botrányoknak.
Diana gyomra ökölnyire húzódott össze. Thorne most mond
búcsút nekem? Most közli velem, hogy szétválnak útjaink?

Nem! – szólalt meg benne egy hang. – Nem tudok nélküle élni.
Az olyan lenne, mintha kivágnák a szívemet.
Mély lélegzetet vett, és tekintetét a férfira emelte.
– Fütyülök a botrányra, Thorne. Veled akarok maradni.
Thorne hallgatott, a lány arcát fürkészte.
– Szeretıi minıségben, nem feleségként – tette hozzá halkan
Diana. – Tudom, mennyire ódzkodsz a házasságtól. És bár igen
nagylelkően kész lennél becsületbıl feláldozni a szabadságodat, ezt
nem engedhetem. De hajlandó vagyok veled maradni szeretıdként.
A szobában tapintani lehetett a csendet. Diana hallotta saját
dübörgı szívverését, miközben a válaszra várt.
Thorne tekintete összeszőkült.
– Csupán egy probléma van. Soha nem érném be ennyivel.
A lány érezte, hogy rögtön feltör mellébıl a zokogás, ezért
elfordította az arcát és igyekezett összeszedni magát. Mindenkor
hajlandó volt érveim, könyörögni is, ha erre van szükség, most
azonban képtelen volt megszólalni anélkül, hogy elsírná magát –
márpedig egy gyámoltalan, zokogó nı csak ellenszenvet váltana ki
Thorne-ból.
A férfi ujjai még szorosabban fonódtak a kezére.
– Nézz rám, Diana.
A lány hevesen megrázta a fejét.
– Azt hiszem – szólalt meg végül Thorne –, a viselkedésem
alapján rosszul értelmezted a házassággal kapcsolatos nézeteimet.
Nem vagyok házasságellenes. Csupán a megfelelı nıre vártam – aki
hozzám illı társ lehetne. És te minden tekintetben az vagy, édesem.
Egy ideje már pontosan tudom: az óta az éjszaka óta, amikor
csaknem mindketten odavesztünk abban a hintóban. – Szünetet
tartott, majd hangja szinte suttogássá halkult. – Míg téged nem
ismertelek, nem találkoztam olyan nıvel, akit feleségemnek akartam
volna, aki a veszéllyel is képes szembenézni mellettem. Igaz, eltartott
egy ideig, míg beismertem magamnak, mennyire szeretlek.

Diana megfordult és a férfira bámult, mintha nem jól hallotta
volna a szavait.
– Te… szeretsz engem?
– Jobban, mint valaha is képzeltem volna – húzódott pajkos
mosolyra Thorne szája, ahogyan összekulcsolt ujjaikra pillantott.
– Az igazat megvallva, a felismeréstıl elıször megrettentem.
Sosem hittem, hogy ilyen ırülten szerelmes leszek valaha is. – A
lány kezét a mellkasához vonta, közvetlenül a szíve fölé. – Még soha
nem éreztem ezt a fájó sóvárgást idebenn.
Diana szótlanul bámult rá, ámuldozva, hitetlenkedve, miközben
féktelen öröm járta át. Nem hitt a fülének.
– Bizonyára álmodom – suttogta, és potyogni kezdtek a könnyei.
– Remélni sem mertem, hogy belém szerethetsz.
Thorne elmormolt egy szitokszót, majd két keze közé fogta a lány
arcát és hüvelykujjával letörölte a könnyeit.
– Nem álmodsz, drágaságom. Nagyon is valódi az irántad érzett
szerelmem.
Habozott, tekintete a lány arcát pásztázta.
– Csupán remélni tudom, hogy méltónak bizonyulhatok hozzád.
Az elsı szerelmed nagy fájdalmat okozott neked, de fogadom, én
soha nem bántalak meg, csak adj egy esélyt! Ha rám bízod a szíved,
az életemre esküszöm, sosem hagylak el.
Diana szíve összeszorult a szenvedélyes szavaktól. A férfi
szemébıl sütı sebezhetıség, a tekintetében rejlı könyörgés minden
szónál ékesebben bizonyította, mennyire ıszinte a vallomása.
A lány a könnyein át rámosolygott a férfira. Minden porcikájával
kívánta Thorne-t, de a belsejében sajgó sóvárgás sokkal-sokkal több
volt puszta érzéki vágyakozásnál.
– Már régóta tiéd a szívem, Thorne – suttogta. – Csak amikor arra
gondoltam, hogy meghalhatsz, jöttem rá, hiábavaló volt áltatni
magam, és küzdenem, hogy ne szeresselek – elvesztettem a csatát
önmagammal szemben.
A férfi behunyta a szemét és magához vonta ıt.

– Hála istennek! – suttogta.
A következı pillanatban már szorosan a lány köré fonta a karját és
olyan hevesen kezdte csókolni, hogy Diana levegıhöz sem jutott.
Beleolvadt az ölelésébe, ujjai a férfi kemény karjába
csimpaszkodtak, miközben Thorne hanyatt fektette a kanapén.
Addig csókolta, míg a lány már nyöszörgött a vágytól, nyelvük
féktelen csatát vívott.
A hosszú, szenvedélyes csókolózás után Thorne végül elhúzódott
és felemelte a fejét, hogy Dianára nézzen.
– Tehát hozzám jössz feleségül? – tette fel a kérdést.
Beletelt néhány szíwerésnyi idıbe, míg a lány összeszedte
csapongó gondolatait, miközben Thorne ujjai türelmetlenül
cirógatták a vállát.
– Igen – szólalt meg vágytól remegı hangon.
A férfi ajkán lassú, ragyogó mosoly játszott. A lányra hajolt, és
játékosan kóstolgatni kezdte.
– Nagyszerő. Mert a szigetrıl csak a feleségemként távozhatsz.
Amikor a magabiztos kijelentés eljutott a tudatáig, Diana
csodálkozva felvonta szemöldökét.
– Csakugyan? És vajon hogyan akadályozod meg a távozásomat?
– Akár erıszakkal is. Fogságban tartalak és bevetem minden
csáberım, míg meg nem adod magad. – A férfi mosolya még
szélesebb lett. – De nagyon remélem, erre nem kerül sor.
Most Diana fürkészte Thorne arcát.
– Valóban biztos vagy benne, hogy a házasságot akarod, Thorne?
A férfi arckifejezése hirtelen elkomorult.
– Teljesen biztos, édesem. – Szemébe új ragyogás költözött.
– Mivel most az egyszer a gyámleányom okosabb volt nálam.
Amy kijelentette, hogy nem tud John nélkül élni, én pedig nem
akarom nélküled leélni az életem. El sem tudom képzelni, hogy így
legyen.
– Igazán szeretsz? – mosolygott Diana.

– Teljes szívembıl – dajkálta két tenyere közt a lány arcát Thorne.
– Betöltıd a bennem lévı ürességet. Veled lehetek teljessé. Te vagy
a másik felem, és életem társául akarlak… örökké, míg a halál el
nem választ minket.
Szenvedélyes szavaira Diana önkéntelenül megborzongott, s ismét
eszébe jutott, milyen közel állt ahhoz, hogy elveszítse Thorne-t.
Torka elszorult, ahogy ránézett, gyengéden megsimogatta a férfi
megviselt arcát, megérintette a homlokán lévı sebet.
Thorne újra átölelte, bár közben rosszallóan ráncolta a homlokát.
– Nem fogsz elveszítem, kedvesem. Megmondtam, késı
öregkoromig együtt akarok élni veled és a gyermekeinkkel.
A kijelentéstıl Dianának elállt a szava.
– A… gyerekeinkkel? Gyerekeket akarsz?
– Igen, egy egész tucatnyit, ha te leszel az anyjuk – lágyultak meg
Thorne arcvonásai. – És te?
– Én is, nagyon szeretném. Mindig is ez volt a vágyam. De el sem
tudtam képzelni, hogy te családra vágysz.
– Hát most már bármit elképzelhetsz, amit csak akarsz. Családot
akarok, veled, Diana. Legyenek lányaink, akik olyan hihetetlenül
gyönyörőek, tehetségesek és különlegesek, mint te. És rosszcsont
fiaink, akikre büszke lehetek. – Vágya felfénylett a mogyoróbarna
szemekben. – Mellesleg, épp ideje, hogy megadjuk apámnak az
örököst, akire oly nagyon vágyik. Mosolya hirtelen lehervadt. –
Diana… nem hagyom ott az İrzıket, de megígérem, mostantól
jóval óvatosabban végzem majd a munkámat. Semmi értelme, hogy
ismét felelıtlenül kockára tegyem az életemet.
Tekintetük összekapcsolódott, s a lány végigsimított Thorne
ajkán. – Soha nem kérném, hogy hagyd ott az İrzıket. Tudom, hogy
ez az élethivatásod. – Ez sajnos igaz, gondolta szomorúan. A
védelmezés Thorne vérében van. A részét képezi annak az egésznek,
ami miatt annyira megszerettem. Tudom, sosem hagyná ott az
İrzıket, ahogy jómagam sem tudnám feladni a mővészetem iránti
rajongásomat.

Ösztönösen megértette, Thorne-nak szüksége van az izgalomra, a
veszélyre, a kihívásra, hogy túljárjon ellenségei eszén. –Tudom,
mennyire fontosak az İrzık számodra. És mennyire vonz a veszély.
– Talán így is volt, korábban – keményedett meg Thorne szája. –
Most már azonban ez nem elég. Mellettem kell, hogy, légy Diana.
Ha téged szerethetlek, az sokkal nagyobb izgalmat és élményt ad,
mint az összes veszély, amit eddig átéltem.
– Ó, Thorne… – sóhajtott a lány, és csókra nyújtotta az ajkát.
Thorne soha nem fog lehiggadni és hétköznapi módon élni, ezzel
tisztában volt. Továbbra is izgalmas, veszélyes és kihívásokkal teli
élete lesz. Ám Diana most már vállalta ennek kockázatát.
Kész volt újra kockára tenni a szívét is. Abszolút biztos volt
benne, hogy Thorne-nál jó helyen lesz. Karjával átfogta a férfi vállát
és kétségbeesetten szorította. Kívánta a szerelmét, igazi házasságot
akart kötni vele. Thorne nem csak tiszta érzéki gyönyört nyitott
számára, ennél sokkal értékesebbet: örömet adott a szívének. Egy
hosszú percig a férfi viszonozta a szenvedélyes ölelést. Aztán
hirtelen felmordult és elhúzódott, tisztes távolságot tartva kettıjük
között a kanapén.
– A legszívesebben itt és most magamévá tennélek – mondta
zordan, de megfogadtam, hogy megtartóztatom magam, míg
megtartjuk az esküvıt. Szeretném, ha holnap délelıtt sor kerülne a
ceremóniára, de kegyeletbıl egy pár nappal el kell halasztanunk,
hogy eltemessük bajtársainkat, akik ma meghaltak. Ellenben
megbeszélem a sziget lelkészével, hogy a hét végén adjon össze
bennünket. Megvan hozzá a speciális engedély, amit Londonban
szereztem be, tehát nem kell várnunk a házasságunk kihirdetésével.
Minél hamarabb esküdjünk meg, mielıtt még meggondolhatnád
magad.
Diana fanyar mosollyal ült fel, megigazította a ruháját és
összekócolódott frizuráját. – Nem kell aggódnod. Nem áll
szándékomban meggondolni magam. Csak azt remélem, te biztos
vagy… – De nem tudta befejezni a mondatot, mivel Thorne ismét a

karjába vonta egy újabb csókra. Biztos volt benne, hogy Dianát
akarja feleségének. İ az a nı, akire egész életében várt, az egyetlen,
akit valaha is társának akart. És tudta, hogy minden nap hálát ad
majd a sorsnak, hogy rátalált Dianára.
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mai este karmazsinvörös égboltja ismét lélegzetig elállító
tájképtéma lehetne, fedezte fel Diana örömmel, ahogy nekidılt férje
erıs mellkasának. Szíve csordultig telt boldogsággal. A Thorne
villája mögötti sziklaszirteknél álltak, férje karja gyengéden ölelte át
a vállát. Az alig két hete tartott esküvıjük óta esti rítussá vált, hogy
együtt nézik meg a naplementét az azúrkék tenger fölött.
Diana még soha nem élt át ennyire varázslatos, érzéki élményt: a
mélybıl a sziklákon megtörı hullámok moraja hallatszik; a hősítı
tengeri szellı cirógatja az arcát, susog a közeli szentjánoskenyérfa
lombjai között; Thorne ajka a hajához simul; a férfi egyenletes
szívverését érzi, amint egy ütemben lüktet az övével.
Szerelmesek az édenkertben. Diana együttlétük minden percét
intenzíven élte meg.
Az utóbbi két hét java részét a sziget csodáinak felfedezésével
töltötték. Aranyló völgyeken és erdıs hegyi lejtıkön lovagoltak,
mezítláb lépdeltek a keskeny, selymes tengerparti homoksávon,
rejtett öblökben fürödtek. De leginkább egyszerően csak élvezték azt
az intim örömet, hogy alaposan megismerjék egymást, mint férj és
feleség. Aznap kora este Thorne villájának udvarán költötték el
vacsorájukat, melyhez Cyrene és oroszlánja szökıkútjának

csobogása adott szerenádot, s ez után indultak el kéz a kézben a
tengerre nézı szirtekhez.
Amikor a hold kibukkant a horizonton és fénylı, sötét
ezüstszínővé változtatta a hatalmas tengert, Diana elégedetten
felsóhajtott. Káprázatos volt a csend és a nyugalom.
– Olyan hihetetlenül gyönyörő itt minden – szólalt meg végül.
– Közel sem olyan gyönyörő, mint az én szépséges feleségem –
válaszolta Thorne.
A hangját átszövı érzékiség hallatán Diana megborzongott. Tudta,
Thorne nemsokára elragadja ıt az égı szenvedély világába, ahogy
nászéjszakájuk óta minden éjjel tette.
Az esküvı napjáig Diana Lady Isabella Wilde-nál, egy elegáns,
életvidám spanyol úri hölgynél lakott, aki mindig is habzsolta az
életet és számos botrányt keltett maga körül.
A templomi szertartást követıen Sir Gawain nagy lakomát és bált
rendezett az Olwen-kastélyban, melyen Cyrene színe-java megjelent,
mivel Thorne égett a vágytól, hogy eldicsekedhessen a sziget
társasága elıtt a feleségével.
Venus is csatlakozhatott a vendégekhez, mielıtt másnap reggel
útra kelt Londonba a marcona kinézető Alex Ryder és a vakmerı,
izgató kalandor Trey Deverill társaságában.
Diana mindkét férfival táncolt a bálban, és a titokzatos, átható
tekintető Hawkhurst gróffal is, akinek fantasztikus tenyészistállója
volt Cyrene-en. Diana csodálattal nyugtázta, milyen nagy az
egyetértés Thorne és barátai között, mennyire hasonlóak az İrzık:
mindannyian különleges, életerıs férfiak, akik egy nemes ügy iránt
kötelezték el magukat.
Soraik között néhány nı is volt. Valójában Thorne azért halogatta
visszautazásukat Londonba, hogy Diana megismerkedhessen a férfi
két legjobb barátjával, Caro és Max Leightonnal, akik éppen
Belgiumban tartózkodtak.
A korábbi lovastiszt, Max, idén áprilisban újra beállt a seregbe,
abban a reményben, hogy egyszer és mindenkorra véget vessenek

Napóleon hatalmának. Caro, aki képzett gyógyító, a férjével tartott,
hogy ápolja a sebesült katonákat. Két napja egy futár hozta hírül
Cyrene-be a Szövetségesek gyızelmét. Több évtized háborúskodás
után a konfliktus végül egy szörnyő csatában tetızött, a Waterloo
nevő kis falunál, ám Caro és Max sértetlenül kerültek ki belıle.
A sziget lakói együtt örvendeztek, Dianát is beleértve, bár ı
közben Nathanielre gondolt, és azt kívánta, bárcsak unokafivére is
velük ünnepelhetne.
– Mi jár a fejedben? – mormolta a fülébe Thorne, aki még a
hangulatváltozásait is azonnal megérezte.
– A tegnapi búcsúztatás jutott eszembe, hogy mennyire különleges
volt. És milyen sokat jelentett nekem.
– Nekem is.
Elızı nap a teraszos kertekben Nathanielért rendeztek
gyászszertartást. Kéttucatnyian vettek részt rajta, s jónéhanyukrol
Diana tudta, hogy ık is İrzık. És egy új szökıkutat szenteltek az
emlékének.
Lenyúlt, megfogta Thorne kezét, majd a férfi vállára hajtotta a
fejét. Mindig is hiányozni fog az unokabátyja, de Thorne
megesküdött, hogy elsıszülött fiukat Nathanielnek nevezik majd el.
– Fogalmam sem volt róla, hogy Nathaniel is tagja az İrzık titkos
rendjének – jegyezte meg Diana bár talán tudnom kellett volna.
Mindig rendkívül csodáltam ıt. Gyermekkorom bajnoka, gáláns
lovagja volt. Úgy imádtam, mintha a bátyám lett volna.
– Hát most engem imádhatsz – szólt Thorne, és ajkát a nı
tarkójához dörzsölte.
– Imádlak is – mosolyodott el Diana. És ez az érzés csak
fokozódott benne, amint egyre többet megtudott a Kard İrzıirıl.
Nagy tisztelettel viseltetett a rend iránt, melyet egy középkori,
legendás vezéralak számkivetett követıi hoztak létre.
Thorne felé fordult és könnyő csókot lehelt az ajkára.
– Nagyon jól tudod, hogy ırülten szeretlek.

– Kedvemre való, amit mondasz, asszony. De szükségem van
kézzelfogható bizonyítékra is. Túl sok idı telt el tegnap éjszaka óta.
Hirtelen megragadta felesége kezét és a villa felé indult, maga
után húzva Dianát. A nı nevetett férje türelmetlenségén, és
készséggel követte ıt a virágoktól pompázó, teraszos kerteken át,
majd az erkélyre vezetı külsı lépcsısoron.
A házigazda hálószobája elıtt megálltak. Thorne hirtelen lehajolt
és karjába kapta Dianát, amitıl az asszony még jobban kacagott.
Bevitte a szobába, majd hosszú, szédítı csókban forrtak össze, amint
talpra állította.
– Nos – suttogta az asszony ajkára –, hogyan lehetek a
szolgálatodra ma éjjel? Lefesselek?
– Ma éjjel ne.
– De el kell ismerned, kezdek már egészen profi mővésszé válni.
– Máris az vagy – hagyta helyben Diana, és szíve repesett a
mogyoróbarna szemekbıl sütı pajkos csillogástól.
Az elızı héten, amikor Thorne kikövetelt egy ülést a
mőteremben, melyet Diana számára hozott létre, egy nagy ecsettel
befestette az asszonyt négyféle gyümölcslével, majd gondosan
lenyalogatta róla az utolsó cseppig. Azóta valahányszor Diana a
kezébe fog egy ecsetet, mindig ez a jelenet jut eszébe – és tudja, ez a
csibész éppen ezt akarta elérni.
– Ma éjszaka – dünnyögte Diana, miközben kikötötte férje elegáns
nyakkendıjét – a szeretkezés mővészetében való jártasságoddal
kápráztass el.
Lassan levetkıztették egymást a gyertyafényben, s közben
idınként kóstolgatták és megérintették a másikat. A tüzes vágy még
mindig dúlt bennük, de a sietség mérséklıdött, mivel tudták, végtelen
sok idejük van egymásra.
Amikor már mindketten ruhátlanul álltak, Thorne a magas ágyhoz
vezette Dianát és ráfektette a lepedıre.

– Mindig is ezen fantáziáltam – nyújtózott el mellette –, hogy a
saját ágyamban csábítsalak el, ahol kedvem szerint szerzek örömet
neked.
Diana mosolyogva fonta karját férje nyaka köré.
– Ha jól emlékszem, nem sokat kellett küszködnöd, hogy
elcsábíts.
– Az ördögöt nem! Hiába próbálkoztam, hónapokon át. És amikor
azt hittem, hogy még mindig azt a gazembert szereted… a puszta
kezemmel akartam megfojtani.
Diana a fejét rázta és állta férje tekintetét.
– Az az érzés réges-régen elmúlt, Thorne. És amíg tartott, akkor is
csalóka leányálom volt inkább, mint igazi szerelem. Még csak nem is
hasonlít ahhoz, amit irántad érzek.
– Lehet, de ezentúl, életünk hátralévı részében mindennap ki kell
jelentened, hogy örökké szeretni fogsz.
– Azt hiszem, ez megoldható – mosolygott Diana.
A férfi tenyere a keblére tapadt. Ám ekkor hirtelen megállt,
behunyta a szemét és reszketni kezdett, mintha valami szörnyőség
jutott volna eszébe.
– Ha belegondolok, milyen véletlen, hogy egyáltalán találkoztunk.
Az isten áldja meg érte a nagybátyádat. Örökké hálás leszek neki,
amiért meghiúsította a szökéseteket.
– Én is.
– És azt hiszem, apámnak is nagy hálával és köszönettel tartozom,
bár átkozottul zavart, hogy mindig beleavatkozott az életembe. De ha
nem ragaszkodott volna annyira konokul ahhoz, hogy megnısítsen,
még mindig kereshetnélek. – Thorne arca kigyúlt, ahogy lehajolt és
megcsókolta Dianát. – A fél életem során csak rád vártam, Diana.
Én pedig egész eddigi életemben, gondolta az asszony kábultan,
míg ajkát a mohó száj felé nyújtotta. Thorne testesítette meg
mindazt, amirıl valaha is álmodott: a védelmezıt, a szeretıt, a
férjet…

Heves öröm járta át, amint a férfi erıs teste betakarta ıt. Annyira
szerette, hogy beleremegett. Amikor Thorne a tenyerébe vette a
keblét és széjjelebb tárta a combjait, Diana teljesen megnyílt
számára, s boldogan fogadta ıt magába.
Testük egyesült, a férfi mélyen beléhatolt, majd tökéletes
ritmusban mozogni kezdett, mely megegyezett lélegzése ütemével.
Szenvedély és gyönyör, szükség és vágy mind egybeolvadt.
Kölcsönösen adtak és kaptak is. Szerelmük ereje megtörhetetlen volt,
mint házastársi esküjük, mely egy életre összekovácsolta ıket.
Diana megremegett az erıteljes döfésektıl, és amikor Thorne a
csúcsra ért és forró magját belelövellte, az asszony halkan felsírt és
önkéntelen sikolyokat hallatott a gyönyörtıl.
Majd Thorne a mellkasára vonta, a sötét hajzuhatag köpenyként
takarta be a testét, miközben Diana a férfi szívére szorította arcát.
Thorne tökéletesen eltelve, kielégülten feküdt. Valahányszor
szeretkeztek, mindig úgy érezte, mintha ezer darabra szakadna szét,
aztán az asszony teszi ıt újra teljes egésszé.
Teljesség. Ez hiányzott egész életében. Mielıtt megismerte
Dianát, élete tele volt élvezettel és kihívásokkal, de az iránta érzett
szerelem vadonatúj értelmet adott az élet szónak. És a
beteljesülésnek. Valóban tökéletes társa volt, testben, szívben és
lélekben egyaránt. Több örömet és elégedettséget hozott számára,
mint amennyiben eddig része volt, és azt akarta, hogy örökké így
legyen. Gyengéden a hajához nyomta ajkát, majd nagyot sóhajtva
behunyta a szemét.
– Az én szépséges feleségem… – mormolta, és ízlelgette a szó
édességét. Elszundikált, de tudatalattijának feltőnt az asszony meleg
testének hiánya, mert arra eszmélt, hogy Diana már nem fekszik a
karjaiban.
Amikor kinyitotta a szemét, meglátta, hogy a nı ül az ágyban,
haja meztelen keblei körül tekergızik, a gyertyafény ragyog fehér
bırén. Vibráló szépsége nemcsak fizikai fájdalmat keltett benne, de
azonnal fel is ajzotta. Ahogy lejjebb siklott a tekintete, észrevette,

hogy egy vázlatfüzetet tart az ölében és ceruza van a kezében.
Figyelmét teljes egészében a mővére fordította, amikor Thorne
megérintette meztelen csípıjét.
– Mit csinálsz, kedvesem?
Diana férjére nézett, homlokán elsimultak a ráncok.
– Egy gyors vázlatot a rólad készítendı új portréhoz. El akarom
kapni a látványt.
Thorne felkönyökölt, hogy megszemlélje. A skicc teljesen
meztelenül ábrázolta ıt, szélfútta hajjal, ahogy már több képén is
szerepelt. De az arckifejezése ezúttal teljesen más volt. Dianának
sikerült megragadnia a szerelem, a szenvedély és az öröm ragyogását
a szemében.
Lassan bólintott.
– Pontosan visszaadja a rajz, hogyan érzek irántad.
– En is ugyanezt érzem.
– Tudom – mondta Thorne, és ajka férfias mosolyra húzódott. –
Ezt látom én is az arcodon, ahányszor csak rám nézel.
– Valóban?
– Bizony! – Újra megszemlélte a vázlatot, és összevonta a
szemöldökét. – Viszont van egy nagy hiányossága. A rajz csupán
engem ábrázol. Igen magányosnak látszom így egyedül. Neked is ott
kell lenned mellettem.
Az asszony arca felderült, ahogy kinyújtotta a kezét.
– Rendben. Mindjárt hozzáfogok.
– Majd késıbb, szerelmem – dobta a padlóra Thorne a
vázlattömböt, majd magához húzta Dianát egy újabb szenvedélyes
csókra. – A mővészeted várhat, én viszont nem.

Vége

