
Prológus

Mivel nem karddal fordult ellenünk, nem kard által vész
el. Ám az általa végrehajtott törvénytelen koronázás okán
egy kõbõl és vasból készült, kereszt alakú ketrecbe zárjuk,
és Berwick várának magas tornyából kilógatjuk, hogy az
arra járók gúnyos megvetésének tárgya legyen örökké.

I. Edward parancsa Isabella MacDuff,
Buchan grófnéjának bebörtönzésérõl

Angol határvidék, Berwick-Upon-Tweed, a berwicki vár
1306. szeptember vége

Eljöttek érte.
Bella hallotta, amint nyílik az ajtó, majd megpillantotta a vár-

kapitányt, az oldalán egy csapat õrrel, ám elméje még nem tudta
felfogni az igazságot.

Ez nem a valóság. Ez lehetetlen.
Azokban a hetekben, amikor különleges ketrece készült, azzal

nyugtatta magát, hogy valaki úgyis közbeavatkozik. Valaki meg-
akadályozza ezt az igazságszolgáltatásnak álcázott barbárságot.

Valaki biztosan a segítségére siet.
Lehetséges, hogy Edward megenyhül, ahogy tette Robert the

Bruce lányával és feleségével szemben is, és inkább zárdába vite-
ti? Esetleg egykori férje, felülkerekedve az iránta érzett gyûlöle-
tén, kegyelemért könyörög majd a nevében?

Ha az ellenségei egy szalmaszálat sem tennének keresztbe
a helyzete jobbá tételére, a barátaira biztosan számíthat. A báty-
ja, a király fiának kedvenceként, kihasználja majd a befolyását,
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vagy Robert... Robert bizonyára tesz valamit. Csak nem hagyja
cserben azok után, hogy Bella annyi kockázatot vállalt, hogy
megkoronázza õt!

Gyengébb pillanataiban még arról is meggyõzte magát, hogy
talán tévedett Lachlan MacRuairit illetõen. Talán a férfi, miután ér-
tesül arról, mit készül tenni vele Edward, eljön érte, és megtalálja
a módját, hogy kiszabadítsa.

Bella igyekezett meggyõzni magát arról, hogy ezek a férfiak
nem hagyják magára, és nem teszik ki ily szörnyû végzetnek.

De senki sem jött érte. Senki sem avatkozott közbe. Edward
példát akart statuálni vele. A férje megvetette. A bátyja, még ha a
király fiának kedvencévé is lett, angol földön tartózkodott. Bruce
az életéért harcolt. Lachlan pedig... õ tehetett arról, hogy Bella
idekerült.

Buchan grófnéja tehát szinte teljesen magára maradt; egye-
dül Margaret, az unokahúga látogathatta. Edward ezt az egy en-
gedményt tette, tekintettel fogvatartottja nemesi származására.

A berwicki várkapitány, Sir John de Seagrave, Edward Skócia
elleni hadjáratának egyik parancsnoka, feszengve köszörülte a
torkát. Nem mert a nõ szemébe nézni. Úgy tûnt, ezen a napon
még Edward hûséges szolgálója sem értett egyet a királyi „igaz-
ságszolgáltatással”.

— Itt az idõ, asszonyom.
A rettegés olyan hirtelen és gyorsan lett úrrá a grófnén, hogy

egy pillanatra kihagyott a szíve. Megdermedt, akár az õzgida, aki-
re szemet vetett a vadász. Ám ahogy ismét mûködésbe lépett az
életösztöne, a szíve hevesen dobogni kezdett. Elöntötte a vágy,
hogy futásnak eredjen, hogy mentse az irháját a rászegezõdõ
nyílvesszõ elõl.

Az egyik õr megsejthette, mi jár a fejében, mert melléje lé-
pett, megragadta a karját, és talpra rángatta. Bella összerezzent
az érintéstõl. Az õrség parancsnoka, Sir Simon Fitzhugh verejtékes
arcától, kellemetlen leheletétõl és kéjvágyó tekintetétõl kirázta
a hideg.

A férfi az ajtó felé vonszolta, ám Bella egy pillanatig ellenállt.
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Hátradõlt, a lábát erõsen megvetette a kõpadlón, és nem volt haj-
landó mozdulni.

Ekkor meglátta a mosolyt a férfi arcán. Ahogy az õr izgatot-
tan csillogó szemébe nézett, rögtön tudta, hogy pontosan ezt
akarta elérni. Hogy ellenálljon. Látni akarja, hogy fél. Végig akarja
vonszolni a várudvaron, megannyi ember szeme láttára, hogy
megalázhassa és megszégyeníthesse.

Bella végtagjaiból egyszeriben eltûnt a merevség, és felha-
gyott a tiltakozással. Hûvös pillantást vetett a férfira.

— Vegye le rólam a kezét!
Dölyfös, megvetõ hangja hallatán az õr elvörösödött mérgé-

ben, és Bella tudta, hiba volt így felbõszítenie. Késõbb még megfi-
zet a szavaiért, hiszen teljesen ki lesz szolgáltatva a férfinak. Bizo-
nyára bántalmazni nem fogja. Bár lázadónak bélyegezték, és áru-
lással vádolták, Bella azért még ma is grófné volt. Persze a bör-
tönõr számtalan módot találhat arra, hogy megbüntesse, és
pokollá tegye az életét az elkövetkezendõ...

Bellának erre a gondolatra rémületében hirtelen elakadt a lé-
legzete. Napokban? Hónapokban? Próbált nyelni. Istenem, segíts...
talán években?

Visszanyelte a torkába felkúszó, kesernyés ízt, de a gyomra
görcsbe rándult, amint követte a várkapitányt kifelé a fogdából,
amely átmeneti zárkájaként szolgált.

Ahogy több mint egy hónapnyi rabság után kilépett a sza-
badba, nem a nappal fényességére, a levegõ frissességére vagy a
szenvedését végignézni vágyó népes tömeg látványára figyelt fel,
hanem a csípõs szélre és a csontig hatoló hidegre. A nehéz gyap-
jútakaró, amit ráadtak, olyan vékonynak tûnt, mint finom, fátyol-
szerû alsóinge.

Fagyos szél fújt, pedig még csak szeptember volt. Mi lesz de-
cemberben... januárban, amikor magasan fellógatva a toronyban
semmi egyéb nem védi majd a kegyetlen keleti széltõl, mint a
ketrece hideg vasrácsa? Jeges borzongás futott végig a testén.

Kínzója azonnal észrevette rémületét.
— Úgy tûnik, idén korán beköszöntött a tél, nem igaz, grófné?

— Simon gunyorosan vigyorgott, majd felmutatott a toronyra.

13



— Csak nem azon tûnõdik, milyen otthonosan érzi majd magát a
kis ketrecében, amikor havazik, és jégesõ hull? — Közelebb hajolt
Bellához, aki libabõrös lett, ahogy megérezte a férfi áporodott le-
heletét. — Talán ha szépen könyörög nekem, hajlandó leszek
felmelegíteni.

Tekintete a nõ mellére tévedt. Bár a testét nyakig vastag
gyapjú fedte, Bella mégis úgy érezte, már a férfi nézése is be-
mocskolja. Mintha az õr kéjsóvár tekintete a bõre alá hatolna;
nem lenne az a bõséges fürdõvíz, amely lemoshatná róla a
szennyet.

Undorodva megborzongott, és ellenállt a kísértésnek, hogy a
tekintetével kövesse a férfi mutatóujját. Ne nézz oda!, mondta ma-
gának. Nem tudta volna elviselni a látványt. Ha megpillantja a ket-
recet, sosem lesz képes végigcsinálni, ami rá vár, és végül kényte-
lenek lesznek erõnek erejével végigvonszolni a várudvaron.

Torkát a félelem fojtogatta, de nagyot nyelt, és nem hagyta,
hogy Simon lássa a rémületét.

— Inkább halálra fagyok!
A férfi tudta, hogy Bella igazat beszél, és haragtól izzó tekin-

tettel nézett rá, majd köpött egyet, és a gusztustalan váladék alig
néhány ujjnyira Bella arannyal hímzett, elõkelõ ruhájának szegé-
lyétõl ért földet.

— Gõgös ringyó! Egy-két hét, és megtörik a büszkesége!
Tévedett. Bellának egyebe sem volt, mint a büszkesége. Ez

ad majd erõt neki. Ez segíti a túlélésben.
MacDuff-vér csörgedezett az ereiben, az õsi fife-i grófok, a

legelõkelõbb skót nemesek leszármazottjaként jött a világra. Az
apja és a fivére is earl volt, ahogy egykori férje is, aki azonban
megtagadta õt.

Az angol király nem ítélkezhetett felette.
Mégis megtette. Méghozzá rendkívül barbár módon. Példát

statuált vele. Bella büntetésével akarta megfélemlíteni a „lázadó-
kat”, akik támogatták Robert the Bruce-t a skót trónért vívott
küzdelmében.

Ahogy elõkelõ származása, úgy neme sem védte meg a ki-
rály bosszújától. Plantagenet Edward, Anglia királya nem volt te-
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kintettel a fogoly nõi mivoltára. Mivel a grófnénak volt mersze
megkoronázni a „lázadó” királyt, a berwicki vár legmagasabb tor-
nyába fellógatott ketrecbe zárják, kitéve az idõjárás viszontagsá-
gainak, így adva mindenki tudtára, aki csak arra jár, hogy mi az
árulók büntetése.

Bella sosem hitte volna, hogy a tettéért ilyen nagy árat kell
majd fizetnie. Elvesztette a lányát. A szabadságát. És most... még
ez is.

Valami fontosat akart tenni. Segíteni az országát. Helyesen
cselekedni. Sosem kívánt semminek a „jelképévé” válni.

Ennek az egésznek nem így kellett volna történnie.
Jóságos ég! Milyen ostobán idealista volt! Lachlan is ezzel vá-

dolta, és olybá tûnik, igaza lett. Mennyire önelégült volt! Mennyi-
re magabiztos! Mennyire átkozottul hitt a maga igazában!

Most pedig, lám, hová jutott!
Nem! Lachlannak nem lehetett igaza! Bella nem engedhette,

hogy így legyen. Hiszen akkor az egész teljesen hiábavaló volt.
Gondolni sem bírt arra az útonállóra. Túlságosan fájdalmas ér-

zések rohanták meg. Hogyan tehette ezt vele?
Nem, most nem. Késõbb temérdek ideje lesz még elátkozni

Lachlan MacRuairit, és a pokolra kívánni azt az ördögfajzatot.
Bella ökölbe szorította mindkét kezét maga mellett, így pró-

bált erõt venni magán. Nem fogja kimutatni, hogy fél. Nem hagy-
ja, hogy megtörjék. Szíve ennek ellenére a torkában dobogott,
ahogy végigsétált a várudvaron.

Beletelt egy pillanatba, mire rájött, hogy valami nincs rend-
jén. A büntetését megszemlélni vágyó tömeg, amelynek rendes
esetben kiáltoznia, gúnyolódnia, szitkozódnia kellett volna, meg
rohadt gyümölcsökkel és ételmaradékkal megdobálnia õt, der-
medt csendben fogadta.

Skócia egykor legnagyobb vásárvárosának a lakói saját bõrü-
kön tapasztalhatták meg Anglia királyának kegyetlenségét. Tíz év-
vel korábban Berwicket lerombolták, a lakóit pedig kegyetlenül le-
mészárolták a Skócia és Anglia között zajló hosszú, pusztító hábo-
rúban. Nõket, gyermekeket gyilkoltak meg, senkinek sem kegyel-

15



meztek Berwick két hosszú napig tartó kifosztásakor, amelynek
ezrek estek áldozatul.

A tömeg némasága felért egy tiltakozással. Afféle bírálat volt
ez. Figyelmeztetés Edward királynak azért a szörnyû jogtalansá-
gért, amit elkövetni készült.

Bella elérzékenyült. Érezte, hogy a szeme égni kezd, és
könnybe lábad, az emberek váratlan támogatása csaknem meg-
törte az egyébként is gyenge lábakon álló büszkeségét, amelybe
utolsó szalmaszálként kapaszkodott.

Tehát nem mindenki fordult el tõle.
A szeme sarkából egyszer csak egy hirtelen mozdulatra lett

figyelmes. Ösztönösen összerezzent, mivel azt hitte, végül valaki
mégis úgy döntött, hogy megdobálja valamivel. Ám rohadt alma
vagy tojás helyett egy tökéletes, rózsaszínû rózsabimbó hevert
a lábánál.

Az egyik õr megpróbálta megakadályozni, hogy felvegye, de
Bella feltartóztatta.

— Csak egy rózsa — mondta hangosan. — Talán Edward serege
fél a virágoktól?

A jelenlévõk azonnal reagáltak a csípõs megjegyzésre, Bella
gúnyolódó hangokat és nevetgélést hallott a tömegbõl. Edward
lovagjai az elõzékenység és udvariasság megtestesítõinek híré-
ben álltak. Ám az, amire ma készültek, mindenféle lovagiasságot
nélkülözött.

Simon kitépte volna a virágot a kezébõl, de Sir John nem en-
gedte.

— Hadd tartsa meg! Legyünk kegyesek, mit árthat?
Bella a szõrmés szegélyû köpenyét összefogó MacDuff-mell-

tûbe tûzte a rózsát, majd fejet hajtott a tömeg felé, és némán
megköszönte együttérzésüket.

A rózsabimbó, bármily jelentéktelennek tûnt is, erõt adott
neki. Nem mindenki hagyta cserben. A nép az õ oldalán állt.

A toronyba azonban egyedül kellett belépnie. A hirtelen sö-
tétség úgy vette körül, akár egy rideg kripta. Egyre csak az járt a
fejében, mi vár rá, és kapkodva szedte a levegõt. A lépései lelas-
sultak, elnehezültek, nehézkesen vonszolta fel magát a lépcsõn.
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Úgy érezte, mintha egyre mélyebbre süllyedne a mocsárban,
amelyben fuldokolni kezd, és ahonnan már nem tud szabadulni.

Próbált úrrá lenni a félelmén, de az olyan erõvel rohanta meg
újra és újra, akár egy falka éhes farkas.

Valahogy feljutott a toronyba. Megállt a zsúfolt lépcsõházban,
miközben a várkapitány az oromzathoz vezetõ ajtó új lakatjával
bíbelõdött. Egy õrt is állítanak ide. Esélyt sem adnak neki a
menekülésre.

Az ajtó végül kivágódott. Bella megtántorodott a hirtelen tá-
madt fuvallattól.

Jóságos ég! Sokkal hidegebb volt, mint amire számított. Ösz-
tönösen hátrálni kezdett, nem akart továbbhaladni, ám a mögöt-
te álló õrök megindultak, így õ is kénytelen volt kilépni a tetõre.
A szél úgy kavargott körülötte, hogy csaknem letépte a köpenyét
a válláról. Bella szorosan összehúzta maga körül, úgy követte az
õröket a lõréses oromzatra.

Amikor a férfiak megálltak, tudta, eljött az idõ. Többé nem
kerülheti el a sorsát.

Lassan felpillantott, hogy most elõször szemügyre vegye
büntetése helyszínét, amelyet Edward jelölt ki neki.

Rémült sikoly tört elõ a torkából. Tudta, mire számítson, a
térde mégis megrogyott a látványtól. A kõbõl és vasból készült,
kereszt alakú ketrecet a mellvédfalba építették.

A szörnyûséges zárkában azonban — kereszt alak ide vagy
oda — Bella a keresztényi könyörületesség írmagját sem tudta fel-
fedezni. A falak falécbõl készültek, ezekhez vassal és kövekkel
vasrudakat erõsítettek. A szûk cella mindössze két méterszer
másfél méteres volt. Uramisten! Hiszen itt alig tud majd megmoz-
dulni! Ágy nem volt a ketrecben, csak egy szalmazsák. Az apró
szénserpenyõ aligha nyújt majd védelmet a faggyal szemben. Az
egyik sarokba durva padot építettek, a másikba pedig egy külö-
nös fadobozt...

Bellának felfordult a gyomra, amikor rájött, mi az. Még a mel-
lékhelyiségre sem mehet majd ki a ketrecébõl. A doboz egy ár-
nyékszék volt.

Megtántorodott, amint úrrá lett rajta a szörnyû rettegés,
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amelyet most már egyébként óriási akaratereje sem tudott kor-
dában tartani.

Ösztönösen hátrált, de a börtönõr visszatartotta.
— Meggondolta magát, grófné? Azt hiszem, kicsit elkésett

vele. Talán nem kellett volna ellenszegülnie a keresztény világ
leghatalmasabb királyának.

Bella szégyellte elismerni, ám ahogy ott állt, dermedten bá-
mulva ezt a rettenetes ketrecet, és annak biztos tudatában, hogy
mostantól beláthatatlan ideig lesz ide bezárva, felmerült benne,
hogy ennek a gazembernek talán igaza lehet. Abban a pillanat-
ban, a félelem súlya alatt a hite, a tetteinek jogosságába vetett
bizodalma megrendült.

De épp csak egy pillanatra.
Hiszen ez csak egy ketrec, mondogatta magának. Rosszabbal is

volt már dolga. Például a férje állandó vádaskodásával és gyanak-
vásával. Vagy azzal, hogy Skócia-szerte kutyaként üldözték. Egy
olyan férfi árulásáról nem is beszélve, akiben sosem szabadott vol-
na megbíznia. És ami a legrosszabb, a lányát is elveszítette.

Õ fog erõt adni neki. Muszáj túlélnie ezt, hogy viszontláthassa
Joant.

Mélyen az ostoba gazember szemébe nézett, és azt mondta:
— Nekem õ nem a királyom.
Azzal Bella MacDuff, Buchan grófnéja felszegett állal átlépett

ketrece vaskapuján.
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Elsõ fejezet
Moray, Balvenie vára
Fél évvel korábban

Bella szétszórt volt. Gondolatai az utazás elõtti fontos teendõkön
és elõkészületeken jártak. A melltû! A melltût mindenképp ma-
gával kell vinnie a ceremóniára.

Késõn vette észre, hogy az õr eltûnt az ajtó elõl. Ahogy belé-
pett a szobájába, egy férfi váratlanul megragadta hátulról.

A rémülettõl a szíve a torkában kezdett dobogni, mert azon-
nal érezte, veszélyes támadóról van szó. Termetes alak volt, erõs,
és nagyjából annyira simulékony, mint egy kõszikla.

Bella azonban nem akarta harc nélkül feladni. Próbált kisza-
badulni, ám ettõl a férfi csak még erõsebben szorította. Kiáltani
akart, de a támadó keze a szájára tapadt.

— Nyugodjon meg! — suttogta egy rekedtes hang a fülébe.
— Nem bántom. Azért jöttem, hogy Scone-ba vigyem.

Bella lassan megnyugodott, ahogy a férfi szavai áthatoltak a
rémület okozta ködfelhõn. Scone-ba? Hiszen õ csak holnap ké-
szült odamenni. A terv szerint Robert emberei az erdõben várják
majd, amikor õ hazafelé tart a templomból. Arról szó sem volt,
hogy a várban keresik fel.

Szíve vadul kalapált, próbálta értelmezni a helyzetet, eldönte-
ni, higgyen-e a férfinak, és közben érezte, amint a bõrpáncélba
bújtatott, erõs kar erõteljesen szorítja a mellkasát. Egek, ez a
szörnyeteg egyetlen szorítással ketté tudná roppantani!

Egy teljes percig álltak így a félhomályban, mozdulatlanul, a
férfi azonban megvárta, hogy Bella felfogja a szavait.

— Ért engem? — kérdezte végül.
A síri hang aligha kelthetett bizalmat Bellában, de nem volt
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más választása. Lélegezni sem tudott így, a szájára tapadó kéz
alatt. Ezenkívül a támadó már megölhette volna, ha valóban ez
lett volna a szándéka.

Ahogy ez a gondolat átsuhant az agyán, bólintott.
A férfi lassan, óvatosan elengedte.
Amint a tüdeje ismét megtelt levegõvel, Bella felháborodva

fordult hátra.
— Mit jelentsen ez? Ki...
Amint szemtõl szembe találta magát a támadójával, elakadt

a szava. Bár már bealkonyodott, és a toronyszoba ablakán kevés
fény szûrõdött be, Bella eleget látott ahhoz, hogy tudja, félelme
nem volt alaptalan. Olyasvalaki állt elõtte, akivel egyetlen nõ sem
találkozna szívesen a sötétben, de még nappal sem. Megrémült.

Magasságos ég! Valóban Robert küldte volna érte ezt a férfit?
Mint akit arra teremtettek, hogy félelmet keltsen másokban,

az idegen magas volt, széles vállú, szembetûnõen vaskos izomza-
tú. Tetõtõl talpig úgy festett, akár egy harcos: sziklaszilárdnak,
erõsnek és halálosan veszélyesnek tûnt.

De nem volt lovag. Ezt Bella egyetlen szempillantással megál-
lapította. Úgy festett, mint aki harcra született. Nem fehér lovas,
páncélos katona benyomását keltette, hanem egy vademberét,
aki a porban birkózik az ellenfelével.

Egy kisebb hadseregnek elegendõ fegyver volt a testére erõ-
sítve, közöttük két kard, keresztbe vetve a hátán, amelyeknek
Bella csak a nyelét látta. Fekete bõr mellvértet, vagyis cotunt és
apró, acélszegecsekkel kivert combvértet viselt, valamint páncél
gyanánt egy feketére festett láncos fejfedõt, ami a nyakát védte.

Valójában a szeme döbbentette meg igazán Bellát, amely a
rémisztõ orrvédõs sisak mögül természetellenesen élénk színben
meredt rá a sötétben.

A grófné soha életében nem látott még ehhez foghatót. Hi-
deg borzongás futott végig a hátán, és bizsergetõ, jeges lepelként
vonta be az egész testét.

Macskaszem, gondolta. Egy vadmacska szeme. Rémisztõen
ádáz, akár egy ragadozóé.

— Lachlan MacRuairi — felelte a férfi Bella félbeszakadt kérdé-
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sére. — Sajnálom, hogy így megleptem, grófné, de nem tehettem
mást. Nincs sok idõnk.

Bellának aznap este immár másodszor akadt el a szava.
Lachlan MacRuairi? A szeme tágra nyílt a döbbenettõl. Ezt az em-
bert küldte Robert, hogy biztonságban elkísérje Scone-ba? Egy
zsoldost? Sõt, MacRuairi nem is egyszerû zsoldos volt, hanem egy
olyan férfi, aki Skócia-szerte hírhedt volt a Belsõ-Hebridákon elkö-
vetett rémtetteirõl. A kalózok között a tengerek legrettegettebb
sorscsapásaként emlegették.

Bizonyára valami tévedés történt. Lachlan MacRuairi az any-
ját is eladná, ha valaki jó árat kínálna érte... feltéve, hogy létezik
olyan asszony, aki a saját gyermekének vallaná. Fattyúként jött a
világra, de vér szerint a Belsõ-Hebridák legnagyobb urainak örö-
köse volt. Bár a klánja birtokai a féltestvérét, Christina MacRuairit
illeték, névlegesen mégis õ volt a klánfõnök. Lachlan azonban
fittyet hányt a feladataira és a felelõsségre, cserbenhagyta a klán-
ját, és csak a saját céljaival törõdött.

Egy sötét lelkû gonosztevõ volt, akirõl azt beszélték, megölte
a saját feleségét.

Bella elképedt. Figyelembe véve, mi mindent készült kockára
tenni érte, nem tudta elhinni, hogy Robert ezt a... ezt a... hiszen ez
a férfi egy bandita!

Meredten bámulta a harcost a félhomályban, és próbálta
megemészteni a látványt. Isten irgalmazz, hiszen már csak ránéz-
ni is borzalom! MacRuairi pontosan úgy festett, mint egy útonálló.
Bella úgy ítélte meg, hogy a férfi arca már egy hete nem láthatott
pengét vagy borotvát. Egyik orcáján egy vékony sebhely húzó-
dott, és szúrós, hunyorgó tekintete olyan acélos volt, hogy egy
sziklát ketté lehetett volna hasítani vele. Fekete haja rendezetlen
tincsekben lógott ki a sisakja alól az álláig.

Az arca — már amennyi látszott belõle — olyan volt, mintha
hideg gránitból faragták volna. Bella meglepetten nyugtázta, hogy
a férfi sejtelmes pillantásával, szögletes állával, széles arccsontjá-
val és telt szájával tulajdonképpen jóképû is lehetne — méghozzá
rendkívül jóképû —, ha nem volna annyira rémisztõ. Milyen kár,
hogy ilyen sötét a lelke!
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Amikor egymás szemébe néztek, Bella rájött, hogy MacRuairi
is végigmérte õt. Úgy tûnt, Lachlan iránta mutatott érdeklõdése is
felélénkült. Érezte, ahogy a férfi alaposan szemügyre veszi õt a
félhomályban.

Nem értette, miért, de a hirtelen beléhasító felismeréstõl ké-
nyelmetlenül kezdte érezni magát. Bella hozzászokott már ahhoz,
hogy ilyesféle szikrát lásson a férfiak szemében, amikor ránéznek.

Alig volt tizenhárom éves, amikor ezt elõször megtapasztalta.
Éppen az idõ tájt, amikor a melle és a csípõje kerekedni kezdett,
az arcáról pedig eltûnt a kislányos pufókság. Azóta másképp néz-
tek rá a férfiak. Mintha csak egyvalamit akartak volna tõle.

Megtanulta, hogy ügyet se vessen erre. Ezúttal azonban más-
hogy állt a helyzet. MacRuairi rettenetes pillantásához foghatót
még sosem látott. Bella szívverése felgyorsult, és az arca is
kipirult.

Ösztönösen hátralépett egyet.
A férfi észrevette a mozdulatot, és a tekintete megkemé-

nyedett.
— Lachlan MacRuairi — ismételte, és nem próbálta leplezni tü-

relmetlenségét. — Bruce küldött.
— Tudom, ki maga — felelte Bella leplezetlen viszolygással.
A férfi elkeskenyedett szája erre mintha még jobban megfe-

szült volna.
— Tudom, hogy nem számított az érkezésemre, de változott

a terv.
Bella csaknem elnevette magát ezen a képtelen kijelentésen.

Az, hogy nem számított MacRuairi érkezésére, igen enyhe kifeje-
zés volt. Mégis mit képzelt Bruce, hogy ilyesvalakit küldött érte?

Bella mindent kockára tesz azzal, hogy Scone-ba utazik, és
megkoronázza Robertet. Arra készült, hogy megtegye azt, amire
a bátyjának, aki gyakorlatilag rab volt Edward angol udvarában,
nem nyílt lehetõsége.

Amikor úgy egy héttel korábban anyja, Joan de Clare megke-
reste a javaslattal, Bella igencsak elképedt. Ha megkoronázza
Robert the Bruce-t — a férfit, akit lázadónak és számkivetettnek
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bélyegeztek —, azzal nemcsak a keresztény világ leghatalmasabb
királyát árulja el, de a saját férjét is.

John Comyn, Buchan earlje, Skócia legbefolyásosabb család-
jainak, Bruce esküdt ellenségeinek és riválisainak a sarja volt. Az
ellentétük tovább mélyült, amikor néhány héttel korábban Ro-
bert a dumfriesi ferences kolostor oltára elõtt leszúrta Bella férjé-
nek unokatestvérét, Badenoch lordját.

E pillanatban az earl éppen Angliában tartózkodott, hogy
Edward királytól igazságot követeljen az unokatestvére haláláért.
Buchan gyûlölte Bruce-t, és inkább fogadta volna el Edwardot ki-
rályának, semmint hogy Robert the Bruce-t lássa a trónon. Az
észérvek nem hatottak rá. A gyûlölet olyannyira elhomályosította
az elméjét, hogy nem látta be, mi szolgálja Skócia javát. Ha Bella
megteszi, amire készül, a férje sosem bocsát meg neki. Tettét
árulásnak tekinti majd, ami egyben a házasságuk végét is jelenti.

Ugyanakkor a MacDuff család örökös joga volt a skót királyok
megkoronázása, nélkülük a koronázási ceremónia érvényessége
megkérdõjelezhetõ lett volna. Skócia nemesei között sokan elle-
nezték Robert trónkövetelését, köztük Bella férje is. Azért, hogy
Bruce a trónra kerülését törvényesítse, szüksége volt a szimboli-
kus rituálék és a hagyományos eljárások betartására.

Még ebben az esetben is nehéz dolga lesz. Robertre hosszú,
kemény küzdelem várt. Sikere a legkevésbé sem volt biztosítva.
Bella nem áltatta magát: ha megteszi, amire kérik, és nyilvánosan
Bruce mellé áll, az õ jövõje is bizonytalanná válik. A Skóciát a sa-
ját birodalma részének tekintõ angol király bizonyosan õt is
lázadónak bélyegzi majd.

Ha Robert veszít, és nem tud elegendõ pártfogót találni a
skót nemesek között, esélye sem lesz Edward ellen. Plantagenet
Edwardnak ellenszegülni komoly kockázattal járt.

Bella az anyjához fordult tanácsért. Bár az asszony nemrégi-
ben nõül ment Bruce egyik emberéhez, a lánya tudta, hogy nem
csak ezért állt elõ a javaslattal. Akárcsak Bella, õ is meg akarta
menteni Skóciát az angol zsarnoki igától, és mindketten hitték,
hogy erre a feladatra Robert the Bruce az alkalmas személy.
Édesanyja Bruce iránti elkötelezettsége éppoly erõs volt, mint
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Belláé. Plantagenet Edward vasmarka pedig egyre erõsebben szo-
rongatta Skócia torkát, és Robert the Bruce jelentette az utolsó
leheletet. Ha valaki, hát õ célba érhet.

Bellának vállalnia kellett a kockázatot. Sok tekintetben erre a
pillanatra várt egész életében. Egy lehetõségre, hogy valami iga-
zán fontosat tegyen. Egy lehetõségre, hogy kiálljon azért, amiben
hisz. Kötelességtudatra, elkötelezettségre, hogy saját szükségle-
teit háttérbe szorítva a családja és Skócia érdekében cselekedjen.
Ezek nemcsak szavak és üres eszmék voltak számára, hanem
maga a valóság. Végre elkötelezhette magát egy ügy mellett,
amelyért érdemes harcolni.

Kötelességbõl maradt oly sokáig a férje mellett, a hûségét
azonban Buchan sosem érdemelte ki. Bella a lányuk kedvéért vi-
selte el a férfi féltékenységi meg dührohamait, gyanakvását és
eszelõs kéjvágyát.

A lánya védelmében még hajlandó lett volna meggondolni
magát, ha Buchan nem említi meg, hogy a nagyanyja után Joan-
nak nevezett tizenkét éves gyermeket az egyik barátjához kíván-
ja hozzáadni, aki négyszer olyan idõs volt, mint a kislány.

Bella inkább meghalt volna, semmint hogy hagyja ezt meg-
történni.

Amikor az anyja biztosította róla, hogy Joan is vele tarthat,
Bella beleegyezett a koronázásba.

Most azonban, hogy látta, kit küldtek érte, megijedt attól,
mibe is keveredett. Ha Lachlan MacRuairi az az ember, akiben
Robert megbízik, akkor a lázadás már a kezdetektõl halálra van
ítélve.

Vajon mennyit kellett fizetnie ennek a férfinak? El sem tudta
képzelni, hogy van annyi pénz a világon, amivel egy ilyen gazem-
ber hûségét meg lehet vásárolni.

MacRuairi karba fonta a kezét. E türelmetlen mozdulat elké-
pesztõen méretes karja miatt csak még rémisztõbbnek láttatta
õt. Efféle izmokra csakis a csatában edzõdve tehet szert valaki.
Sok-sok küzdelem árán.

— Valami gond van?
— Arra számítottam...
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Bella a férfi mögé pillantott a sötétbe, remélve, hogy egy csil-
logó páncélú lovagot lát meg elõlépni az árnyak közül.

A férfi szeme egészen elkeskenyedett, és úgy hunyorgott rá,
mintha tudná, mi jár a nõ fejében.

— Hol vannak a többiek? — fejezte be Bella sután a mondani-
valóját.

Úgy tûnt, MacRuairi szórakoztatónak találja a kérdést, feltéve,
hogy kissé ferdére vont száját mosolynak lehetett nevezni.

— Lent várnak.
— Hogy jött be ide? Mi történt az õrrel?
— Az õrökkel — helyesbített a férfi, és szemrehányóan nézett

a nõre. — Azt hittem, Buchan nem gyanakszik.
Bellának nevetni támadt kedve. A férje mást sem tett, mint

gyanakodott. Méghozzá alaptalanul, nem mintha ez egy cseppet
is számított volna. A nõ azonban tudta, hogy Lachlan a koronázási
tervekre utal.

— Nem azért õriztet.
A férfi kíváncsian nézett rá, de nem kérdezõsködött. Bella

egyébként sem árulta volna el neki az igazat.
Az „útonálló” ezzel befejezettnek tekintette a bájcsevegést

— már ha ezt egyáltalán annak lehetett nevezni —, és szemmel
láthatóan szeretett volna a küldetése végére járni. Az ablakhoz
lépett, óvatosan, hogy kintrõl meg ne lássák, és lopva egy pillan-
tást vetett az udvarra.

— Jöjjön! — mondta, majd megfogta a nõ könyökét; az érinté-
sére Bella minden idegszála pattanásig feszült. — Mennünk kell.
Nincs sok idõnk. Vegye a köpenyét és a többi holmiját, amit ma-
gával akar hozni. De siessen!

Mégis mirõl beszél ez az ember? Hiszen csak holnap kell in-
dulniuk. Még semmi sem állt készen. Bella azért távozott koráb-
ban a vacsoráról, hogy elkezdjen csomagolni.

Mivel nem állt szándékában vele tartani, kitépte a karját a
férfi szorításából.

— Nem megyek sehová, amíg el nem árulja, mi folyik itt!
A grófné nem gondolta, hogy Lachlan arckifejezése még az

eddiginél is fenyegetõbb lehet. A férfi közelebb hajolt hozzá, és
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hátborzongatóan szúrós tekintettel meredt rá. Bella csak most
vette észre, hogy a szeme valójában zöld színû. Még a sötétben is
úgy ragyogott ez a szempár, mint a smaragd a napfényben.

— Hogy mi folyik itt? — ismételte Lachlan. Megragadta a nõ
vállát, és az ablak felé fordította. — Azokról a zászlókról van szó,
ott a távolban, a fák mögött. Úgy tíz perc múlva a férje és az em-
berei átérnek a kapun, és én a maga helyében nem akarnék itt
lenni, amikor megérkezik.

Bellának elakadt a lélegzete, és holtsápadt lett. A vele szem-
ben álló vadember hûvös, könyörtelen tekintetét fürkészte, és ki-
olvasta belõle a választ a fel nem tett kérdésére: a férje tudja.
Buchan valahonnan tudomást szerzett a tervérõl.

Istenem, segíts!, fohászkodott magában. Biztosan megöli õt.

A nõ sápadt arcát látva Lachlan szinte már bánta, hogy olyan go-
romba volt. Szinte. Ám felettébb bosszantónak találta, ahogy ez a
gõgös kis grófnécska ránézett, és ahogy összerezzent az érintésére.

Pedig erre semmi oka nem volt.
Isten volt a megmondhatója, a férfi mennyire hozzászokott

már ahhoz, hogy az emberek gyanakvással és megvetéssel for-
dulnak feléje... A pokolba is, hiszen mindig is ezzel kellett szem-
besülnie! Fattyú volt. Kegyetlen. Ragadozó. Köpönyegforgató ka-
lóz. Általában ilyesféle jelzõkkel illették. És a többségüknek igaza
is volt. Még az újonnan alakult, felföldi harcosokból álló seregben
is gyanakvással tekintettek rá.

Lachlant teljesen hidegen hagyta, hogy mit gondolnak róla
mások. Általában. Ám a hatalmas, ragyogó kék szempárban látott
megvetés mégis bosszantotta. Tulajdonképpen sok minden dühí-
tette Bella MacDuff-fal kapcsolatban.

Atyaég! Még most is érezte a testében a hirtelen támadt vá-
gyat, amely az imént úrrá lett rajta. Azóta nem érzett ehhez ha-
sonlót, hogy...

A szája megfeszült. Azóta, hogy elõször meglátta Julianát.
Egyvalami volt csupán a világon, amitõl azonnal jéggé dermedt:
ha egykori feleségére, arra az álnok ringyóra gondolt. Ám Juliana
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már a múlté, nyolc éve eltûnt az életébõl. Most ott van, ahová
való: a pokolban, az ördög bosszantására.

Külsõre Bella MacDuff egy cseppet sem hasonlított Lachlan
néhai feleségére. Juliana magas, vékony nõ volt, finom arcvoná-
sokkal, éppoly fekete színû hajjal, mint amilyennek a lelke tûnt.
A grófnét azonban középmagas termettel áldotta meg az ég, arc-
vonásai erõteljesek, haja lenszõke, keble telt volt. Méghozzá igen
telt, legalábbis abból ítélve, amilyen súllyal az imént a férfi karjára
nehezedett.

Mindkét nõ vonzó volt — sõt gyönyörû! —, de nem ezért tûn-
tek Lachlan szemében olyannyira egyformának. Sokkal inkább
ama meghatározhatatlan valami miatt, amitõl Lachlannak azon-
nal felforrt a vére. Talán kacér tekintetük, érzéki vonalú ajkuk
ejtette rabul a férfiakat.

Olyasfajta nõk voltak, akiket minden férfi rögtön meg akart
kapni.

Persze ha csak ennyit tett volna Julianával, sok fejfájástól kí-
mélte volna meg magát. Ám az érzéki vágy annyira elvakította,
hogy túl késõn szembesült az igazsággal. Az ellenállhatatlan só-
várgás miatt egyszer már bolondot csinált magából. Ez többé
nem fordulhat elõ.

„Vigyázz a grófnéval — mondta neki Bruce egy rejtélyes mo-
soly kíséretében. — Könnyen... elvonhatja a figyelmedet.”

Legalább most már értette, Bruce mire célzott. A király aggo-
dalma azonban feleslegesnek bizonyult. Lachlan sosem hagyná,
hogy a szenvedély, a vágy a küldetése útjába álljon.

Volt elég baja e nélkül is. A viszonylag egyszerûnek ígérkezõ
feladat egy órája jóval bonyolultabbá vált, amikor MacKay elfogta
Buchan két emberét, akik épp a vár felé igyekeztek, hogy elõké-
szítsék az earl érkezését.

Buchan hazatérése önmagában még nem okozott volna gon-
dot. Mehetett volna minden az eredeti terv szerint, megszöktet-
hették volna a grófnét és a lányát a vasárnapi mise után, hazafelé
menet, hiszen a hölgy kizárólag ekkor hagyhatta el a várat külön
engedély nélkül.

Ám Lachlan mindenkinél jobban tudta, hogy a küldetések rit-
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kán alakulnak a tervek szerint. MacKay a lovasokat kihallgatva
azt is megtudta, hogy az earl valahonnan tudomást szerzett a ko-
ronázásról, valamint a felesége ebben vállalt szerepérõl.

Ez mindent megváltoztatott. Ha az earl hazaér, a várba olyan
nehéz lesz behatolni, mint egy apáca két combja közé, és Lachlan
úgy vélte, a grófné hónapokig nem hagyhatja majd el az ottho-
nát, még a mise idejére sem.

MacKay úgy számolt, hogy mindössze egy órájuk lesz a meg-
szöktetésére.

Lachlannak negyedóra alatt sikerült átjutnia a várkapun,
majd kétszer ennyi idejébe telt, amíg megtalálta a grófné szobá-
ját. Így megközelítõleg öt perce maradt, mielõtt Gordon megindí-
totta volna a szökést.

Egyvalami bizonyosnak tûnt: arra nem lesz ideje, hogy el-
oszlassa dölyfös kis útitársának az õ személyével kapcsolatos
aggályait.

Goromba szavai azonban csodás változást hoztak a hölgy vi-
selkedésében. A félelem erõteljes ösztönzõ erõként hatott. A gróf-
né a szekrényhez sietett, elõvett egy sötét köpenyt, a vállára terí-
tette, majd a polcról leemelt egy kis méretû, aprólékos gonddal ki-
faragott faládikát.

Lachlan ékszerdoboznak vélte, és a sejtése azonnal beigazo-
lódott, amikor Bella felnyitotta a ládika fedelét, amelyben olyan
temérdek arany és ékszer csillogott, hogy azt egy szultán is meg-
irigyelhette volna. Magasságos ég!

Arra számított, hogy a grófné a láda tartalmát a derekára kö-
tött, finoman hímzett kis erszénybe gyömöszöli majd, ám a hölgy
ehelyett csak egyetlen tárgyat vett ki belõle, majd a ládát vissza-
tette a helyére.

Miután az asszony ezzel végzett, ismét Lachlan felé fordult.
— Készen állok.
Lachlan a dobozra pillantott.
— Csak ennyit hoz magával?
Bella hunyorogva nézett rá, mintha azt gyanítaná, hogy a férfi

meg akarja kaparintani az ékszerdobozát. És az ördögbe is, Lach-
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lan valóban kísértést érzett rá. Ilyen ékszerekkel jócskán csök-
kenthetné az adósságait.

— A többi a férjemé. Ez az egyetlen darab, ami igazán számít.
Ilyet is csak az mond, aki egész életében gazdag volt, gondol-

ta Lachlan. Könnyû a szent képében tetszelegni, ha az ember
olyan kelmét visel, amelynek az árából egy egész falu meg tudna
élni. Lachlan alaposan szemügyre vette a nõ hosszú, ragyogó ha-
ját összefogó aranykarikát, ruhája aranyfonallal gazdagon hímzett
anyagát, szõrmés szegélyû köpenyét, súlyos igazgyöngyökkel és
zafírral díszített nyakláncát, a vékony, hófehér ujjain csillogó
gyûrûket és kecses, selyembõl készült lábbelijét.

A férfi rögtön tudta, hogy a nõ olvas a gondolataiban: Bella
MacDuff ugyanis elpirult.

A grófné felszegte az állát.
— Ha végzett, indulhatunk a lányomért.
Ó, a pokolba is, a kölyökrõl megfeledkezett! Lachlan nem ér-

tette, miért ragaszkodna ahhoz bárki, hogy fél Skócián át magával
vonszoljon egy fiatal lányt a háború kellõs közepén.

De nem az õ tiszte volt, hogy kérdéseket tegyen fel.
Három évig azt teszi, amivel Bruce megbízza, nem számít,

hogy a feladat kellemes-e vagy sem. Bár sejtette, hogy éppen eb-
béli rugalmassága miatt kapott helyet Bruce elit harcosokból álló,
titkos seregében. Lachlan kegyetlen, jó kardforgatónak bizonyult
a csatatéren, és rendkívüli képessége révén bárhová ki, illetve be
tudott jutni. Jó harcosokban általában nincs hiány, de az ilyesfajta
tudás nagyon értékes lehet egy háború idején.

Bármit megtett, hogy teljesítse a rábízott feladatot.
A háború maga volt a fertõ. Mindenkit beszennyezett. Lach-

lan MacRuairit mindössze az különböztette meg a többiektõl,
hogy nem játszotta meg magát, nem próbált kifogásokat keresni,
nemes célokkal és hazafiassággal igazolni a tetteit.

A legkevésbé sem érdekelte a politika. A fizetett zsoldosok
életében nincs helye a meggyõzõdésnek. Könnyebb is volt így.

Egyetlen okból kifolyólag harcolt Bruce oldalán: személyes
adósságait kellett törlesztenie. A Bruce-szal kötött egyezsége pe-
dig kellõ garanciának tûnt ebbéli problémái megoldására.
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Belefáradt már abba, hogy mások helyett végezze el a pisz-
kos munkát. Ha minden jól alakul, többé nem kell ezt tennie.
Megkapja a jutalmát, visszafizeti a tartozásait, és elegendõ pénze
lesz, hogy elvonuljon valahová, és eltûnjön a világ szeme elõl. Egy
távoli sziget nyugaton megtenné. Ott senkinek sem kellene enge-
delmeskednie, csakis saját magának.

Ám ehhez arra volt szükség, hogy Bruce legyen a király. Ha
Isabella MacDuff segíthet ennek a megvalósításában, Lachlan bár-
mit megtesz, hogy odavigye hozzá. Õt és a lányát is.

— Hol van? — kérdezte.
A grófné az ajkába harapott. Ártatlan mozdulat volt ez, mégis

rendkívül érzékinek hatott. Jézusom! Nem a legjobb pillanat azon
tûnõdni, vajon milyen lenne az, ahogy a puha, rózsaszín ajkak
szorosan körülölelik a...

Hirtelen forróság öntötte el a férfi ágyékát, sietve elkapta a
tekintetét, és nagyon bosszantotta ez a különös megingás.

— A csarnokban hagytam. — Lachlan hallotta a nõ hangjában
a nyugtalanságot, mintha magyarázkodni próbált volna. — Még
nem végzett a vacsorájával. Nem tudtam, hogy... — Elcsuklott a
hangja. — Azt hittem, holnapig van idõnk.

Bella megragadta a férfi karját. Lachlan teste megdermedt, iz-
mai megfeszültek az érintésre. Jóságos ég, úgy érezte, mintha vil-
lám csapott volna belé! Ez volt az elsõ alkalom, hogy a nõ önszán-
tából ért hozzá, de Lachlan sejtette, hogy ez nem tudatos gesztus.
Bella a lányáért való aggodalmában megfeledkezett magáról.

— Nélküle nem indulhatunk el — könyörgött, elõre sejtve,
hogy a férfi ellenkezni fog.

Az esdeklõ, gyönyörû tekintet megtette a hatását. Hatalmas,
kék szem, sötét, magasra ívelõ szemöldök, hosszú, fekete szem-
pillák, szabályos orr, tökéletesen sima bõr és olyan érzéki ívû
ajak, amelyet egy szajha is megirigyelhetne... kevés férfi tudott
volna ellenállni a látványnak.

Lachlan MacRuairit azonban más fából faragták.
A szája megfeszült. Nem volt az a finomkodó fajta. Meg kelle-

ne mondania a nõnek, hogy az, ami eltereli róluk a figyelmet, és
lehetõvé teszi a szökésüket, épp köztük és a nagycsarnok között
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áll, és bármelyik pillanatban mûködésbe léphet. Igen csekélyke
volt az esélye annak, hogy eljussanak a lányhoz, mielõtt elszaba-
dulna a pokol.

Ám a nõ elkeseredett hangja beléfojtotta a szót.
Isabella MacDuff éppen a férjét készült elárulni azáltal, hogy

megkoronázza az earl ellenségét, de a lányát nyilvánvalóan sze-
rette. Mivel Lachlant az érzelmek, a csinos arcok vagy az elragadó
keblek sosem tántorították el a tervétõl, tudta, hogy más oka is
van annak, hogy tartja a száját: a küldetés. Ösztönösen érezte,
hogy ha megmondaná a nõnek az igazat, az biztosan ellenszegül-
ne. Nem késlekedhettek. Egypercnyi vesztegetni való idejük sem
volt. Már így is vészesen kevés elõnnyel indulnak majd útnak.

— Az egyik emberem érte megy — mondta, és eszébe jutott,
mennyire nyugtalanul fürkészte a nõ korábban a sötétséget, nem
rejtõzik-e rajta kívül másik kísérõ is a helyiségben.

Lachlan azon tûnõdött, vajon mit szól majd a grófné, ha meg-
tudja, hogy mindössze hárman jöttek érte.

Talán még komolyan is gondolta, amit mondott... egy pilla-
natra. Ám alig jutottak ki a várból, amikor az elsõ robbanás meg-
rázta az éjjeli levegõt.

Nem maradt több idejük.

Bella átkozta magát, amiért Joant a nagycsarnokban magára
hagyta, hogy összekészítse a holmiját másnapra. Nem tudhattam,
mondogatta magának. Persze ez nem csillapította a mellkasát
szorongató, a nyugtalanságát és a félelmét fokozó érzést.

Nem akarta, hogy kíváncsi kislánya kérdezõsködni kezdjen.
Nagyobb biztonságban volt így Joan — voltaképp mindkettejük —,
ha a kislány nem tudja, õ maga mire készül. Hiszen egyetlen ár-
talmatlan elszólás is katasztrófához vezethet.

Ám az így is, úgy is bekövetkezett. Hogyan jöhetett rá a férje,
mit tervez?

Most már mindez nem számított. Csak az, hogy rájött a tervé-
re. Buchan bizonyára mérhetetlen haragra gerjedt. Annyi év alap-
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talan vádaskodás és gyanakvás után Bella valóban elárulta õt, és
ezzel kiérdemelte a haragját.

Megborzongva a hirtelen rátörõ rémülettõl, követte Robert
szégyenteljes zsoldosát a fáklyával megvilágított folyosón a vár-
torony lépcsõjéhez, majd ki az udvarra. Nem kérdezte a férfit, mit
tett az õrökkel, akiket a férje állíttatott a lakrésze elé, nem akarta
tudni, csak hálás volt, hogy minden gond nélkül kijutottak a
toronyból.

Ám alig lépett ki a kövezett várudvarra, amikor hatalmas, fül-
süketítõ robbanást hallott, és a föld megremegett a lába alatt. Ha-
marosan egy második robbanás követte az elsõt, és pokoli lán-
gok csaptak az alkonyati ég felé.

Szörnyû zûrzavar kerekedett. A várfal mentén álló épületek-
bõl az emberek kiözönlöttek az udvarra. Bella asszonyok sikolto-
zását, férfiak kiáltozását, patkók...

— Vigyázzon! — kiáltotta MacRuairi, majd félrerántotta õt,
amint rémült lovak rohantak el mellettük.

E lovak patáinak dobogását hallotta. Hatalmasat dobbant a
szíve, amikor rájött, hogy az állatok kis híján agyontaposták.

Ekkor eszmélt rá, mi történhetett: az istállók! Felgyújtották az
istállókat, és a szénával teli faépületek úgy égtek, akár a száraz
gyújtós.

A tûz fénye narancsos ragyogásba vonta az eget, a levegõ
megtelt füsttel.

Joan! Jóságos ég, a lánya!
Épp a nagycsarnok felé indult volna, de Lachlan sejtette, mire

készül, és visszatartotta.
— Az egyik emberem majd gondoskodik a lányáról. Indul-

nunk kell! Az õrök hamarosan rájönnek, mi történt.
A rémület jeges tenyérként markolászta Bella szívét. Próbált

ellenállni, de a férfi olyan erõsen szorította, hogy mozdulni
sem bírt.

— Nem indulhatok el a lányom nélkül.
MacRuairi egy hirtelen mozdulattal maga felé fordította, a

szája egyetlen vékony vonallá keskenyedett. Bellának elakadt
a lélegzete, és most látta csak igazán, mennyire veszélyes lehet
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ez az ember. Éppolyan gonosznak és rémisztõnek tûnt, mint ami-
lyennek a híresztelések alapján sejteni vélte.

Rettegnie kellett volna tõle, ehelyett a bõre bizseregni kez-
dett, és elpirult. A káosz kellõs közepén a grófnét hirtelen kelle-
metlen felismerés rázta meg. Visszafojtotta a lélegzetét. Érezte
Lachlan cotunjának szagát, a férfi fûszeres, meleg leheletét. A leg-
inkább mégis a hozzá simuló test mérhetetlen erejének és a be-
lõle áradó forróságnak ébredt a tudatára. Egy harcos teste volt ez.

Mintha megkondult volna a vészharang a fejében. Bella arca
elvörösödött, úgy érezte, szörnyen nagy a hõség. Mégis mi lelte?
Évek óta nem történt vele ilyesmi, és a teste éppen most készül
öntudatra ébredni? Az, hogy épp egy ilyen férfi jelenléte ébreszt
benne vágyat, több volt mint szégyenletes.

Lachlan kemény, ostorcsapásszerû hangja visszarántotta a
valóságba.

— Nézze, grófné! Ha el akar tûnni innen, mielõtt a férje ideér,
most kell elindulnunk. A lánya nincs veszélyben. A tûz nincs közel
a nagycsarnokhoz. Jeleztem az embereimnek, amikor elhagytuk a
tornyot, és már elindultak a lányért.

— De...
A férfi félbeszakította tiltakozását.
— Most döntsön! Ha szökni akar, most tegye! Jön, vagy marad?
Bella tehetetlenül nézett végig a várudvaron, és azt kívánta,

Joan bárcsak elõtûnne a füstbõl. Az ösztönei arra késztették, hogy
futásnak eredjen, és megkeresse a lányát ebben a zûrzavarban.
De most, hogy túljutott a kezdeti sokkon, rájött, hogy a férfinak
igaza van. A tûz nem volt olyan hatalmas, mint amilyennek elõ-
ször tûnt, és a nagycsarnokra sem terjedhetett át egykönnyen.

Lachlanhoz fordult.
— Biztos benne, hogy az emberei megértették a jelzését? El-

mennek a lányomért? Nem hagyják itt?
MacRuairi mintha egy pillanatra megdermedt volna, de állta a

grófné tekintetét.
— Igen.
Bella hosszan, fürkészõn nézett a szemébe, és tudta, nem
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kellene megbíznia ebben az emberben. Sõt, mindaz, amit eddig
megtudott róla, inkább a bizalmatlanságot növelte benne.

De nem volt más választása. Már akkor döntött, amikor bele-
egyezett abba, hogy megkoronázza Robertet.

Így hát csak bólintott. Mostantól Isten óvja! Újra bólintott, és
remélte, hogy nem élete legrosszabb döntését hozta meg.

Hagyta, hogy Lachlan kivonszolja a várkapun, miközben átve-
rekedték magukat a rémült bámészkodók tömegén. Az õrök nem
vették észre õket, túlságosan lefoglalta mindnyájukat a tûzoltás
és az, hogy becserkésszék az earl értékes lovait, még mielõtt
azok szétszéledtek volna.

Lachlan a fák felé vonszolta õt. Bella újra meg újra hátrané-
zett, és remélte, hogy megpillanthatja a lányát a tömegben. Joan
vörös ruhát viselt. Mély gránátalmaszínû, aranyhímzéses, gyön-
gyös ruhakölteményt.

— Hol van? — kérdezte hirtelen a férfitól. — Nem látom a lá-
nyomat.

MacRuairi nem válaszolt, csak egyre beljebb vonszolta õt az
erdõbe. A vár kisvártatva teljesen eltûnt a szemük elõl.

— Álljon meg! — mondta Bella, megfordult, és egy tapodtat
sem mozdult. — Hol vannak az emberei? Hol van a...

Hirtelen elhallgatott, amikor a hátuk mögül éles füttyszó
hangzott fel. Lachlan hasonló hangot hallatott, és néhány pillanat-
tal késõbb két lovas termett mögöttük, akik két másik lovat is
magukkal hoztak... az egyik Bella férjéé volt.

— Megvan a nõ? — kérdezte az egyik lovas.
Akárcsak Lachlan, a másik két férfi sem lovagi öltözéket, ha-

nem sötét, orrvédõs sisakot, fekete, fémmel megerõsített bõrvér-
tet és különös, sötét plédet viselt.

— Igen — felelte MacRuairi.
— Volt valami bonyodalom? — kérdezte a másik.
— Semmi olyasmi, amit ne tudtam volna kezelni — mondta

Lachlan, majd megfogta az egyik ló kantárját.
Bella arra számítva, hogy többen is csatlakoznak hozzájuk,

körülnézett.
— Hol van a többi embere?
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A kisebbik lovas — aki elsõként szólalt meg — elmosolyodott.
— Mi vagyunk a többi ember, asszonyom.
Bella Lachlanra pillantott.
— Akkor kivel van a lányom?
MacRuairi rezzenéstelen arccal nézett rá. A legcsekélyebb je-

lét sem adta annak, hogy kellemetlenül érezné magát. Pontosan
annak látszott, ami volt: gonosz, könyörtelen útonállónak.

Közönyösen vállat vont.
— Lehetetlen lett volna. Nem volt idõnk. Nézze — mondta, és

a vár felé mutatott —, máris urai a helyzetnek. Az õrök visszatér-
tek a kapukhoz.

De Bella nem akart odanézni. A rettegés szép lassan öntötte
el a bensõjét, amint megértette, mit is mond a férfi. Azt, hogy mit
tett. A szeme villámokat szórt, a hangja remegett a dühtõl.

— Maga hazudott nekem.
Felháborodása a legcsekélyebb hatással sem volt a férfira.
— Azt tettem, amit tennem kellett, hogy kijuthassunk a vár-

ból. — Se bocsánatkérés, se sajnálkozás, csak higgadt nemtörõ-
dömség. — A lány jobb helyen van odabenn. Nem gyereknek való
hely, ahová megyünk.

A harag vad forgatagként kavargott Bella lelkében. Hogy me-
részeli?! Csakis õ döntheti el, hol van biztonságban a lánya!

— Nem volt joga ilyen döntést hozni!
— De igen, volt. Az én feladatom az, hogy elvigyem Scone-ba.
— Önnek az a kötelessége, hogy a lányommal együtt vigyen

el Scone-ba.
A férfi szája alig láthatóan megfeszült, de ezt leszámítva arc-

kifejezése rezzenéstelen maradt. Bella szíve e néhány pillanat
alatt azonban ezernyi apró darabra hullott.

Visszanézett a vár felé, és látta a kapu körül tolongó õröket.
Minden porcikája vissza akart térni az otthonába. Az sem érdekel-
te, hogy ez mekkora ostobaság lenne.

Joan volt számára a legfontosabb a világon. Szüksége volt rá.
Hogyan hagyhatná itt? Ennek nem így kellett volna történnie.
Soha nem akarta...
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Esdeklõn pillantott a két másik férfira, ám azok csak sajnál-
kozva néztek vissza rá.

A gazember megelégelte a várakozást.
— Nos, mi lesz, grófné? Velünk jön Scone-ba, és betartja a

Bruce-nak tett ígéretét, vagy visszatér a lányához és a férjéhez?
Lachlan szemmel láthatóan teljes közönnyel viseltetett az

ügy iránt.
Bella még soha életében nem gyûlölt senkit annyira, mint õt

ebben a pillanatban. Kihallotta a férfi hangjából a gúnyos élt, és
tudta, csapdába esett. Még ha meg is tudna feledkezni a feladatá-
ról, és hátat fordítana Bruce-nak meg a hazájának, akkor sem tér-
hetne vissza a várba. Ha a férje keze közé kerülne...

A sírból nem tudná megvédeni a lányát.
A heves érzelmektõl elszorult a torka. A szemét égették a

könnyek. A mellkasát elöntötte a forróság. Ostoba volt, hogy az
álnok Lachlan MacRuairi egyetlen szavát is elhitte. Szerette volna
elátkozni õt. Megütni ezt a pernahajdert. Magából kikelve rátá-
madni.

Szeretett volna összerogyni, és elkeseredetten zokogni.
Ám a hosszú évek során megtanulta kordában tartani a ha-

ragját és az érzelmeit. Soha ne mutasd ki a gyengeséged! Sose ru-
házd fel hatalommal, hogy bánthasson!

Miközben igyekezett lecsillapítani a benne kavargó érzelme-
ket, megesküdött, hogy egy nap letörli Lachlan MacRuairi kegyet-
len, nemtörõdöm arcáról azt a gúnyos vigyort.

Minden szó nélkül fogta a kantárt, amit feléje nyújtottak, és
hagyta, hogy a férfi felsegítse a lóra.

Ahogy elindultak, Bella úgy ült a lován, mint aki karót nyelt,
és a legcsekélyebb jelét sem mutatta annak, hogy a keserûség
darabokra tépte a szívét.

Nem tart sokáig, biztatta magát. Mihelyst Robert királlyá lesz,
megtalálja a módját, hogy eljusson az emberek szívéhez. Ahogy
az övéhez is eljutott.

Ám addig nem nyugszik, amíg a lányát nem tudhatja ismét
biztonságot nyújtó karjai között.

36



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


