Betty Callen

Villámcsapás
2017.

Bevezetés
1806. Anglia partjainál

A hajó hánykolódott a hatalmas hullámok közepette, a vihar pillanatok alatt a semmiből tört
elő. A kapitány mindent megtett, hogy túléljék
az égszakadást, hozzákötötte magát a kormánykerékhez, hogy tudja tartani a hajót, de minden
hiába volt. A háborgó tenger hullámai lesöpörték a matrózokat a fedélzetről. Két kis kuporgó
alakot látott a kapitány a hajó orrában megbújni,
összekapaszkodva, remegve a hidegtől. Mielőtt
kitört a vihar már csak pár mérföld volt a partig,
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amit meg kellett volna tenniük. A kapitány felmérve helyzetét tudta, hogy nem tehet már
semmit, szegény kisgyermekekért imádkozott.
Ebben a pillanatban egy hatalmas villám csapott
az árbócba, mely leszakadt és maga alá temette a
kapitányt. Már csak két kis hajótörött volt a fedélzeten, a négy éves ikrek, Lizzi és Anthony,
akik Franciaországba tartottak a nagymamájukhoz. A kislány látta a tragédiát, felsikoltott, majd
elájult a megrázkódtatástól. A kisfiú szorosan
ölelte és zokogott. Egy két perc múlva a hajó a
szárazföldnek ütközött, az orra fennakadt egy
sziklán és a vihar is alábbhagyott. A nap kezdett
feljönni a horizonton. A kisfiú tudta, hogy
megmenekültek.
– Elizabeth! Lizzi ébredj! Hallod! Térj magadhoz! Minden rendben lesz!
A kislány kinyitotta gyönyörű kék szemeit és
rámosolygott két perccel idősebb bátyjára.
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Első Fejezet
1823. Október, Anglia

Mr. William Kent kikötötte halászhajóját. Fél
éves útjáról tért haza a családjához a tél beállta
előtt. A halászat nagyon jól ment ebben az évben, keresett annyit hogy következő tavaszig
megéljenek belőle. A felesége, Mrs. Marilyn
Kent már nagyon várta haza a férjét. Ő egy gróf
lánya volt, amikor az apja megtudta, hogy egy
halászhoz akar feleségül menni, kitagadta egy
szem lányát, hátha letesz tervéről és magához
méltó férjet választ. A gróf tíz évvel ezelőtt halá-
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los ágyán megírt végrendeletében mégis Marilynt nevezte meg az egyedüli örökösének. William hallani sem akart az örökségről, ennél sokkal
büszkébb volt. A pénzt az árvaháznak ajándékozták, hogy olyan gyerekeket támogassanak,
mint akikre ők is rátaláltak. Azóta született két
saját gyermekük is, Jason és Sarah. Will betért az
első fogadóba, hogy béreljen egy lovat, minél
hamarabb hazaérjen a családjához.

Lord James Kingsley gróf fia, Stephen, már
nagyon unta a bálokat, a kisasszonyokat és a
mamájukat, akik kivetették rá a hálójukat. Házasság? Brr, a gondolattól is megborzongott.
Látta a szülei füstbe ment házasságát, amely csak
a vagyon miatt köttetett. Neki ugyan sosem lesz
felesége! Az anyja Lady Helen Kingsley nagyon
gazdag nemesi családból származott. Bőséges
hozományt kapott az apjától, mikor a grófi címért hozzáment Lord Kingsleyhez, aki minden
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