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Első fejezet 

1864 
 
William Kenward csendesen ült a kocsijában, és a táj megkapóan 
festői mivoltában gyönyörködött, mintha az, csak arra várna, hogy 
valaki vászonra vesse buján zöldellő erdős, dombos váltakozásait. 
Az angol vidék talán ilyenkor, nyár elején a legszebb, bár erről a 
vélemények nagyon eltérőek. 

Húga semmiképp sem túlzott, amikor azt írta levelében, hogy en-
nél szebb vidéket nem látott még. Ezúttal valóban igazat kellett 
adnia neki, pedig már sok helyen megfordult az országban, és né-
hány helyen külföldön. Ő is elragadtatással nézte a zöldellő réteket, a 
sűrű erdőket. Érezte a természet semmihez sem fogható illatát, és 
mélyen magába szívta a tiszta, friss levegőt. Mennyivel másabb volt 
ez, mint az utazásai alatt megismert nagy városok nyüzsgése, bár, 
sokszor azokat is érdekesnek találta. Ujjai a kocsi nyitott ablakán 
doboltak, egyértelmű jeleként a türelmetlenségének, pedig már na-
gyon közel jártak az úti céljukhoz. Nagyon várta már, hogy megér-
kezzenek testvére új otthonába. 

Közel fél éve nem látták egymást, Cora esküvője óta. Alig néhány 
nappal azután, hogy húga férjhez ment, üzleti ügyei külföldre szólí-
tották, és csupán a napokban tért vissza onnan. Természetesen, az 
újdonsült fiatalasszony rendületlenül írta neki a leveleket. Beszámolt 
a házról, amelybe költöztek, a szomszédokról, úgy, hogy már szinte 
saját ismerősének tekintette őket, és minden történésről, ami velük, 
vagy a környéken megesett. Nagyon hiányzott számára a mindig jó 
kedélyű, és tapintatosan őszinte lány. Nem csoda, hiszen nem csak a 
bátyja, de egyben az apja is volt, hosszú évek óta. 

Cora. Mindig féltő szeretettel gondolt rá. Emlékeiben gyakran 
bukkan fel gyerekként, barna fürtjeivel, és szemeivel, amely csupán 
egy árnyalatnyival világosabb, mint az övé. Úgy érezte, pillanatok 
alatt nőt fel, érett ifjú hölggyé. Milyen szomorú, hogy a szülei ezt 
már nem érhették meg. Húga kései gyerekként jött a világra, ám 
születése után édesanyját hamar elvesztette, a lány nem is emlékezett 
rá, olyan kicsi volt még, majd apjuk is követte őt, alig öt évvel ké-
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sőbb. William akkor már elég idős volt ahhoz, hogy képes legyen 
gondoskodni róla és a birtokról. Üzletei egyre sikeresebbek voltak, 
ami lehetővé tette az újabb befektetéseket és a terjeszkedést, és egyre 
jobban gyarapította a családi vagyont. Ezért is tartott annyira attól, 
hogy valamelyik hozományvadász szemet vet a húgára, és ezzel csa-
lódást okoz majd neki. Nem a pénzt a féltette, hanem a lányt. Sze-
rencsére, kevés ilyen akadt, de azok is megfutamodtak, mikor szem-
bekerültek vele. Végül, legnagyobb örömére és megelégedésére, 
Cora az egyik üzleti partnerét választotta kedvesének, aki gyakran 
megfordult náluk és ő teljes mértékben egyetértett és elfogadta a 
döntését. Charles Brightmore maga is jelentős vagyonnal rendelke-
zett, így nem kellett attól tartania, hogy csupán a hozománya miatt 
kéri meg a lány kezét. A jegyesség nem tartott sokáig, tekintettel az ő 
utazására, és így az esküvőt még előző télen megtartották, olyan 
pompával, amilyen a húgának kijárt. Igaz, a lány eleinte tiltakozott 
ellene, nem akarta bátyját felesleges kiadásokba verni, nem mintha 
ez annyira megterhelő lett volna a számára, ám testvére meggyőzte 
róla, hogy ez a legkevesebb, amit megérdemel, és ő adhat neki. Talán 
elfogult volt, de még soha nem látott szebb, és ragyogóbb arcú 
menyasszonyt, mint amilyen a húga volt. Természetesen, a házas-
ságkötés után a lány elhagyta a szülői házat, amely annyira üres lett 
nélküle, ezért nem is bánta a férfi, hogy neki is el kell hagynia ottho-
nát egy időre. 

William maga, elég összetett személyiség, aki sok tekintetben in-
kább nehéz természetűnek tűnhetett némelyek szemében, amit rög-
tön el is vetettek, amint szóba elegyedtek vele. Bár megjelenése erőt 
és hatalmat sugárzott, még sem volt félelmet keltő. Magas termete, 
rövid, sűrű, szinte fekete haja, markáns arcvonala és sötét szeme 
vonzotta a női tekinteteket, amit csak még vonzóbbá tett a meglehe-
tősen nagy vagyona. Ettől eltekintve, a neveltetéséből fakadóan, 
végig megőrizte veleszületett személyiségét, és nem vette fel, a gaz-
dagokra annyira jellemző, lenéző pökhendiséget. Jól bánt mind a 
bérlőivel, mind az üzlet feleivel, egyszóval emberséges volt minden-
kivel, akivel valaha is kapcsolatba került, ellenben néhány ismerősé-
vel, akik a végletekig kihasználtak minden kínálkozó lehetőséget, és 
embert a nagyobb haszon fejében. 

Távolléte során, miközben a húga leveleit olvasta, melyekből 
áradt a boldogság, rájött, hogy most már nincs miért halogatnia a 
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nősülést. Ideje neki is családot alapítania, egy olyan nő mellett, aki 
kiérdemli a megbecsülését és a szerelmét. A gond csupán az volt, 
hogy még nem igazán találkozott ilyen nővel, vagy talán csak nem 
kereste elég elszántan. Mindenesetre elhatározásra jutott, ami azt 
jelentette, készen áll arra, hogy utat engedjen a szívéhez, legalábbis 
annak, aki azt megérdemli. 

Gondolatai lassan visszatértek a jelenbe. Ahogy kinézett a kocsi 
ablakán, a közelebbi domb tetején egy női alakot pillantott meg, aki 
kantárszáron vezette maga mellett a lovát. A látvány lenyűgöző volt. 
A nő kecsesen lépkedett a puha talajon, sötét lovagló ruhája szinte 
lebegett körülötte. Ilyen távolságból nem tudta megállapítani a szí-
nét, valószínűleg sötétkék lehetett, apró kalapja alól pedig, világos 
hajtincsek bukkantak elő, melyeken megtört a nap fénye, ragyogó 
sugárral övezve az arcát. Vonásait nem láthatta, ám maga a jelenség 
lekötötte minden figyelmét. A nő, mintha csak megérezte volna, 
hogy figyelik, a kocsi irányába fordult, kezét a szeme elé ernyőzte, 
hogy ne vakítsák el a napsugarak. A férfi egy pillanatra sem vette le 
róla a tekintetét, így, mikor a nő észrevette, hogy figyelik azonnal 
elfordult és folytatta tovább az útját. 

A kocsi amint felért a dombra felbukkant előttük a hatalmas kú-
ria. Innen az út már csupán néhány percig tartott. Ahogy beálltak a 
lovak a ház elé, Cora mit sem törődve az etikett szabályaival lesza-
ladt a lépcsőn, és bátyja karjaiba vetette magát. 

– Végre itt vagy! Isten hozott nálunk! – köszöntötte, mikor meg-
bírt szólalni a meghatottságtól. 

– Szia! – viszonozta az ölelést a férfi. 
– Már annyira vártunk! Nagyon hiányoztál. 
– Akárcsak te nekem. 
– Charles sajnos nincs itthon, néhány napra el kellett mennie, re-

méli, maradsz addig, amíg vissza nem érkezik, mindenkép szeretne 
veled találkozni. 

– Nos, az attól függ, hogy fogom érezni magam. A fogadtatással 
nagyon elégedett vagyok – incselkedett vele a testvére. 

– Meglátod, nagyon elégedett leszel a vendéglátással – nézett fel 
rá ragyogó arccal Cora, miközben bevezette a házba – erről én ma-
gam fogok gondoskodni – ígérte. 

– Akkor azt hiszem, a legjobb kezekben vagyok – csókolt neki 
kezet William. 
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A tágas, díszes előcsarnok nem hagyott kétséget a ház urának tár-
sadalmi helyzetéről, rangjáról és vagyonáról. Természetesen, min-
denhol fellelhető volt a háziasszony gondos keze nyoma is, erről 
árulkodott az ízléses berendezés, és a sok váza, tele csodásan illatozó 
virággal, a finom szőnyegek és a kényelmes bútorok. Miután húga 
megmutatta a szobáját, a szalonban foglaltak helyet. 

– Örülök, hogy ilyen boldognak látlak – mondta William, ahogy 
hosszan vizsgálta a lány arcát. Semmi mesterkéltség nem volt a te-
kintetében, amely az ellenkezőjére utalt volna. 

– Kételkedtél benne, hogy így lesz? – kérdezte a fiatalasszony. 
– Tulajdonképpen nem, csak történhetett volna bármi. 
– Charles remek ember és nagyon jó férj. Szeretem őt, ennél töb-

bet nem is kívánhatnék – tette kezét a bátyjáéra. 
A beszélgetés innen már a megszokott mederben zajlott. William 

mesélt az útján meglátogatott városokról, az ottani életről, divatról, 
húga pedig, érdeklődéssel hallgatta. Lenyűgözték a hallottak. 

– Egyszer talán én is rászánom magam, és megkérem Charlest, 
utazunk el valahova, de ismersz, nem szívesen utazom távolabb 
Londontól, és az otthonomtól. Addig is menjünk, megmutatom a 
parkot, amelyre annyira büszke vagyok – ajánlotta nem sokkal ké-
sőbb a lány. Karba öltve sétáltak a gyönyörűen megművelt ágyások 
között, amíg ki nem értek a ház mögött elterülő tisztásra. A hatalmas 
területet mindenhol buja zöld fű fedte, oldalt hatalmas lombokkal 
ékesített fák adtak árnyékot a nyári napsütés elől, a pihenni vágyók-
nak. 

– Azt hiszem, nincs ennél szebb hely a világon – mondta elragad-
tatva Cora. 

– Valóban lenyűgöző – helyeselt a férfi, ahogy a távolságot kém-
lelte. Ekkor eszébe jutott a nő, akit a dombon látott. 

– Idefelé láttam egy női alakot, nem messze innen. 
– Az valószínűleg Charlotte Whatman volt. Ő a legközelebbi 

szomszédunk, de nem mondhatnám, hogy túlságosan barátságos. 
– Hogy érted ezt? 
– Nem is tudom, sok pletyka kering róla, ám valójában senki sem 

ismeri igazán, olyan magának való. Tagadhatatlan, hogy gyönyörű 
nő, mégis egyedül él abban a hatalmas házban, vagyis a személyzetet 
és egy komornát leszámítva. Ha találkoztok, vigyázz vele, eléggé 


