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� Első fejezet �
 

– Majd meglátod, Carol, ezúttal mi hozzuk el a díjat! Az a dolog ta-
valy Jeff rey-vel csak amolyan lapátolgatás volt. Joe egészen más tech-
nikára tanít! Végül is Oxfordból jött. A nyolcasa megnyerte a híres 
evezősversenyt az Oxford és a Cambridge között, tudjátok, amit a 
Temzén tartanak… 

Linda elnyomott egy unatkozó sóhajtást. Mrs. Butler épp csak egy 
pillanatra hagyta el a kertet, hogy utánanézzen a teának, és a fi a, Oli-
ver máris a pillanatnyilag legkedveltebb témájánál tartott: a hamaro-
san sorra kerülő evezős regattánál, amelyet a christchurchi evezősklub 
rendez meg az Avon folyón. Lindának nehezére esett érdeklődést 
mímelni. Féltestvére, Carol ezzel szemben bátorító mosollyal az ar-
cán, fáradhatatlan igyekezettel hallgatta és lelkesen kommentálta vő-
legénye unalomig ismételgetett fejtegetéseit.

Linda és Carol már előre örült a regattának, a tarka csónakoknak, 
a társas együttlétnek és a folyóparti pikniknek. Christchurch és a kör-
nyék minden lakója összegyűlik majd az Avonnél, hisz a csónakver-
senyek szívesen fogadott változatosságot jelentenek a birkafarmokon 
végzett, különösen tavasszal emberpróbáló munka közepette. Oliver 
még a legtürelmesebb hallgatóságot is kifárasztotta, ahogy szakadatla-
nul a saját evezős technikájáról és a kétpárevezősben vele együtt ülő, 
remek, új partneréről, Joe Fitzpatrickről fecsegett, és főleg ahogy 
egyvégtében a győzelmi esélyeit latolgatta. Carol csak azzal vigaszta-
lódhatott, hogy jegyese a sport iránti rajongásában célratörőnek, buz-
gónak és becsvágyónak mutatkozott, amely tulajdonságoknak viszont 
inkább híján volt, ha a szülei birkafarmján végzendő munkára került 
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sor. Legalábbis az apja, Butler kapitány nehezményezte ezt, míg Oli-
ver anyja nagyon is helyénvalónak tartotta, hogy a fi a a gentlemant és 
nem a farmert játssza. 

– Az benne a művészet, hogy ne pontosan egyidejűleg evezzünk 
– fejtegette tovább Oliver. – Az első evezős valamivel korábban húz, 
mint a hátsó. Így nem térnek el annyira az útiránytól, ami abból fa-
kad, hogy…

Miközben Linda elnyomott egy sóhajt, Carol buzgón bólogatott, és 
megpróbált kevésbé Oliver szavaira, mint inkább kellemes tenorhang-
jára koncentrálni. Éppúgy szerette a férfi  hangját, mint karcsú termetét, 
mélyfekete, hullámos haját, arisztokratikus vonású arcát és a nehéz pil-
lákkal övezett, kifejező, barna szemét. Az most éppen szikrázott a he-
vülettől, de Carol azt is szerette, amikor álmatagnak és ábrándosnak 
tűnik, ami sokkal gyakrabban volt rá jellemző. Ilyenkor Linda tisztelet-
lenül mindig az álmatag vagy blazírt jelzőkkel illette Olivert.

Carol vőlegénye külsőre teljesen az anyjára ütött, arra a rendkívül 
szép nőre, aki az angol társadalom legjobb köreiből származott. Carol 
és Linda szülei lekicsinylő hangnemben újra meg újra azon tanakodtak 
egymás között, hogyan sikerülhetett valaha is annak a faragatlan Butler 
kapitánynak rávenni az elkényeztetett Lady Deborah-t, hogy települ-
jön át Új-Zélandra a férfi  újonnan alapított birkafarmjára. Deborah 
Butler minden bizonnyal egyszerűen egész másként képzelte el egy 
„birkabáróné” életét a Canterbury-síkság kevés és szétszórtan fekvő 
farmjainak magányában. A vidéki életet illetően alighanem inkább lo-
vas vadászatokra, piknikekre és kerti partikra gondolt, semmint állat-
hajtók élelmezésére, birkanyírások felügyeletére és a messze távolban 
lakó szomszédok – inkább csak ritka – látogatásaira.

Új-Zélandon csak ritkán hívtak meg valakit teára, többnyire kávéval 
kínálták a vendéget, egyszerűen a lakókonyhában. A  beszélgetések 
nem annyira a rózsaápolásról folytak, mint inkább a kutyaidomításról, 
vagy a merinó és Romney birkák keresztezéséről. Erről a témáról dis-
kurált pillanatnyilag Deborah férje is Catherine Ratával, Linda anyjá-
val. Catherine, akit Deborah megütközésére mindenki Catnek hívott, 
nyomban a nyírófészer felé vette az útját, miután üdvözölte Deborah-t, 
és a gondjaira bízta Carolt meg Lindát. A teameghívást barátságosan, de 
határozottan elhárította. 
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– Talán később, mielőtt hazaindulunk, iszom egy kortyot. De 
most tényleg beszélnem kell a férjével, Mrs. Butler. Tudja, a fi atal kos 
miatt. És utána már indulnunk is kell. Georgie visz vissza bennünket. 
Sok időnk nem marad.

Georgie, a folyami hajós szállította az árukat és a postát a Waima-
kariri folyó mentén fekvő farmok számára. Ő hozta magával ma reg-
gel Catet és a két fi atal lányt Butlerékhez – ez volt az egyetlen lehe-
tőség, hogy egy nap alatt megbirkózhassanak a Ratatelep és a 
Butler-telep közötti úttal. Lóháton legalább két napig tartott az uta-
zás, jóllehet a folyó mentén haladó utat időközben már jól kijárták és 
megerősítették. Ez az út kötötte össze Ratatelepet a Redwood test-
vérek és Butlerék farmjával, valamint két – távolabb, északon – újon-
nan alapított településsel. Catnek általában meg se kottyant, ha né-
hány napig úton kellett lennie, és máshol kellett megszállnia éjszakára. 
Szívesen használta ki az alkalmat egy kis csevegésre. Ez idő tájt azon-
ban javában folyt a birkanyírás. Megellettek az utolsó anyaállatok, és 
a farmokon a férfi ak és a nők egyaránt látástól vakulásig dolgoztak. 
Mivel Deborah Butlernek sohasem jutott volna eszébe akár csak kö-
zeledni is egy birkához, egyedül ő volt képes októberben időt szakí-
tani egy könnyed teapartira gondosan ápolt kertjében.

Linda titkon azt kérdezte magában, vajon Butler kapitány miként 
vélekedik erről a henye életmódról. De hát a vén tengeri medve, aki 
egy bálnavadászhajó kapitányaként gazdagodott meg, hogy aztán a 
pénzét birkatenyésztésbe fektesse, a jelek szerint még húszévnyi házas-
ság után is vak szerelmet érzett csodaszép felesége iránt. Butler-telepen 
minden arról tanúskodott, hogy bolondul az asszonyért. Az urasági 
épület nem olyan szerényen és célszerűen volt kialakítva, mint Rata- 
vagy Redwood-telepen, hanem sokkal inkább egy kastélyra emlékez-
tetett. A parkosított kert gondozására egyenesen Angliából szerződtet-
tek egy szakembert, az istállókban érzékeny telivérek álltak a másoknál 
megszokott robusztus, kisebb termetű keverékek helyett. Butler kapi-
tány a feleségét alighanem ugyanolyan luxusteremtménynek tekintette, 
mint ezeket a lovakat – ám nem úgy a fi át. Ha az apján múlna, Oliver 
most a nyírófészerekben tenné hasznossá magát, ahelyett hogy a meny-
asszonyával teázgat, és evezős regattákról handabandázik. 

– Eleget untattad már a hölgyeket, Oliver! 
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Deborah Butler lépett ki az ápolt pázsitra, akit egy Angliában szo-
kásos szolgálólány-egyenruhába öltöztetett maori lány követett. 
A  lány teáskannát és süteményeket vitt utána egy tálcán. Az úrnő 
elegáns, világoskék délutáni ruhát viselt, amely szorosan testhezálló 
felsőrészből, bolerókabátkából és abroncsos szoknyából állt. A szok-
nya szegélyét, a ruha kivágását, ujjait és a kabátkát krémszínű csipke 
díszítette. Deborah szigorúan hátrafésülte az arcából dús, sötét haját, 
amelyet krémszínű háló fedett, megakadályozandó, hogy akár csak 
egyetlen tincs is kiszabaduljon a frizurájából. Külleme, mint mindig, 
most is olyan volt, mint egy tökéletes ladyé. Egyszerű szoknyájában 
és blúzában Linda és Carol mindig kényelmetlenül érezte magát De-
borah jelenlétében. Pedig Carol ezen a napon ugyancsak igyekezett 
takaros benyomást kelteni. Fehér muszlinblúzát tetszetős, sötétkék 
zsinórok díszítették. A hozzáillő vállkendőt levetette, mert a tavaszi 
napsütésben már meleg volt. Carol fénylően szőke haját bonyolult 
frizurába tűzték fel. Linda segített neki befonni, és sötétkék szalagok-
kal díszítette a fürtjeit, amelyek illettek a blúzhoz és a szoknyához. Az 
eredmény tulajdonképpen el is nyerhette volna Deborah tetszését, 
ám az élénk szélben megtett többórás hajókázásnak köszönhetően 
természetesen már kiszabadult néhány tincs. A  hajfürtök körbe-
táncolták Carol csinos arcát. Oliver elbűvölőnek találta, míg anyja 
inkább rosszallóan méregette. 

Ami Linda külsejét illeti, az végképp nem számíthatott kegyelem-
re, miután Deborah Butler szigorú vizsgálatnak vetette alá. Miután a 
ruhaválasztás és frizura tekintetében Carolt látta el tanácsokkal, nem 
maradt ideje saját maga kicsinosítására. Linda szürke szoknyájához 
világos blúzt viselt, a haját pedig egyszerűen összekötötte a tarkóján. 
Ez a szélnek még több támadási felületet kínált, mint Carol fonott 
frizurája. Linda arcát is szőke tincsek táncolták körbe.

A fi atal lányok, akik mind a ketten májusban töltötték be a tize n-
nyolcadik életévüket, amúgy minden további nélkül kiadhatták ma-
gukat ikreknek. Nagy, kék szemük volt – Carolé valamivel sötétebb 
és kifejezőbb, Lindáé világosabb árnyalatú és szelíd. Carol két szeme 
kissé közel ült egymáshoz, és csakúgy, mint a telt ajkakat, a lányok ezt 
is az apjuktól, Ottfried Brandmantól örökölték. A legtöbb férfi  nem 
tudta levenni a szemét Carol és Linda érzéki ajkáról. Carol arca mind-
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azonáltal keskenyebb volt, míg Lindáé inkább ovális. Ezt azonban 
csak akkor lehetett észrevenni, ha az ember jobban megfi gyelte őket. 
Első pillantásra a lányok hasonlósága dominált. 

– Hogy halad a kézimunkájával, Miss Carol? – érdeklődött udva-
riasan Deborah Butler, miközben teát töltött az ifjú hölgyeknek. Az 
angol szokásoknak megfelelően ezt a feladatot ő maga végezte. A ma-
ori lánynak nem volt más dolga, mint hogy kissé félrehúzódva álljon, 
várva a további parancsokra. – Elboldogul a mintával? 

Carol kényszeredetten bólintott. Leendő anyósa pár héttel koráb-
ban vezette be a gyöngyöltéses gobelinhímzés művészetébe. A sze-
gély, amelyen ez idő tájt dolgozott, az esküvői ruháját díszíti majd. 
Sajnos Carolnak sem kedve, sem tehetsége nem volt a fi nom kézi-
munkázáshoz. Ráadásul bármennyire is sikálta a kezét, miután egész 
nap kantárszárakat és kutyapórázokat fogdosott, birkák gyapjába 
nyúlkált és lovakat csutakolt, ahhoz még mindig elég piszok maradt a 
kezén és a körmei alatt, hogy szürkére színeződjön tőle a szegély, 
ahelyett hogy a krémszín különböző árnyalataiban csillogna. 

Szerencséjére Linda besegített neki olykor-olykor. Ő egy kicsit 
háziasabb volt, mint a féltestvére, és mindenekelőtt sokkal türelme-
sebb – kivéve ha éppen csónakversenyekről szóló végtelen beszámo-
lókat kellett hallgatnia. 

– Sajnos túl kevés időm marad a hímzésre – vallotta be becsülete-
sen Carol. – Hisz egész nap a farmon dolgozom, este pedig mindig 
fáradt vagyok. Ráadásul ehhez a fi nom munkához tulajdonképpen 
nappali világosságra van szükség. 

Deborah Butler elhúzta a száját. 
– Ez kétségtelen – hagyta helyben udvariasan. – Azt persze akkor 

sem értem, miért kell egy ifjú ladynek birkákkal és nyájőrző kutyákkal 
vesződnie. Úgy értem… az semmiképp sem kifogásolható, ha lovagol-
gat, és van egy kiskutyája… Istenkém, volt egy kiscicám, amikor még 
lányka voltam, az nagyon bájos tud lenni. De a férjem azt mondja, ön 
megnyerte a christchurchi juhászkutyaversenyt. 

Deborah ennél a megjegyzésnél újfent rosszalló képet vágott, mi-
köz ben Carol sugárzó arccal bólintott, majd szemével a collie-ját keres-
te. Ábránd, a háromszínű szuka volt minden büszkesége, egy faj tiszta 
állat, amely Wardenék tenyészetéből származott Kiward-telepről. Chris 
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Fenroy előszeretettel hangoztatja, hogy Ábránd egy vagyonba került, 
ám az állat minden pénzt megért, és az eljövendő években az a szerep 
várt rá, hogy Ratatelep saját tenyészetének ősanyjává váljon. 

– Ha majd egyszer már itt lakik nálunk, több kedve lesz a nőies fog-
lalatosságokhoz – beszélt tovább Deborah Butler, még mielőtt Carol 
bármit is mondhatott volna. – Semmiképp sem fogom megengedni, 
hogy a férjem Oliver feleségét bevonja a farm körüli munkákba. A But-
ler család tagjaként sokkal inkább reprezentációs kötelezettségei lesz-
nek. Úgy értem… nem véletlenül beszélnek birkabárókról.

Linda és Carol lopva egymásra pillantott, és kis híján kitört belőlük 
a kuncogás. A Canterbury-síkság birkabárónéjaként rá háruló repre-
zentációs kötelezettség kimerül abban, hogy évente egyszer elkíséri a 
férjét a birkatenyésztők gyűlésére Christchurchbe. Ott aztán ügyel rá, 
hogy a férje a White Hart Hotelban tartott lakomán ne igya le magát 
az eszméletlenségig. Számos birkabáró a kevésbé reprezentatív bálna- 
és rozmárvadászi előéletre tekinthetett vissza. A hölgyeknek nem volt 
ínyére, ha férjeik a tenyésztőgyűlést követő elmaradhatatlan vacsora 
közben részegen erről a témáról diskuráltak. 

– Én szívesen foglalkozom kutyákkal – fogott bele most Carol 
mégiscsak eddigi élete védelmezésébe. De ennél tovább nem jutha-
tott, mert ebben a pillanatban Cat Rata lépett be a kertbe. 

– Most esetleg kaphatnék gyorsan egy csésze teát, Mrs. Butler? – 
kérdezte mosolyogva, és végigjártatta a tekintetét a pázsiton.

A füves síkságból csaknem kéthektárnyi területet kertté alakítottak 
át, és eltekintve egy déli bükktől, amelyet Deborah Butler árnyékadó-
ként megtűrt, egyetlenegy Új-Zélandon honos növény sem volt ben-
ne. Deborah és a kertészei hatalmas energiaráfordítással kiirtották a 
mindenütt jelen levő ratabokrokat, amelyről nemcsak Cat farmja, de ő 
maga is a nevét kapta. Cat család nélkül nőtt fel. Vér szerinti anyja, 
Suzanne egy iszákos prostituált volt, aki egy bálnavadásztelepen árulta 
magát, és már nem emlékezett a családnevére. Azt sem tartotta fontos-
nak, hogy keresztény nevet adjon a lányának. A gyermeket mindenki 
csak úgy szólította: Kitten – vagyis Kismacska.

Catet mindez már rég nem bántotta. Tizenhárom évesen megszö-
kött a bálnavadásztelepről, és utána néhány évig egy maori törzsnél 
élt, ahol Poti – Macska – lett a neve. A törzsfőnök lánya, a gyógyító 
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Te Ronga, aki később meghalt a wairaui konfl iktus idején, magához 
vette és felnevelte. Cat Te Rongát tekintette igazi anyjának. 

– Nagyon szép ez a kert – jegyezte meg most udvariasan. – Még 
ha kissé… furcsa is. Angliában pont ilyenek vannak, ugye?

Deborah igennel válaszolt a kérdésre, miközben éppoly kritikus 
vizsgálatnak vetette alá Catet, mint az asszony imént a kertjét. Ha ke-
vésbe jól nevelt lett volna, ugyanazokat a jelzőket használta volna ő is: 
nagyon szép, de furcsa. Catherine Rata feltűnő jelenség volt. Pedig 
nem tett semmit azért, hogy javítson a megjelenésén. Ellenkezőleg, 
öltözéke Deborah mércéjével mérve rendkívül hanyagul festett. Cat 
egyszerű szabású és egy kifi nomult délutáni teapartihoz egyáltalán nem 
illő barna vászonruhát viselt. Abroncsszoknyát nem vett fel alája. De-
borah azt gyanította, hogy bizonyára nincs is neki egy sem.

Az abroncsszoknya a farmon végzett munkához és főképp az azna-
pi hajókázáshoz nem lett volna praktikus viselet, és Deborah még 
szemet is hunyt volna a hiánya felett. Cat azonban ezen túlmenően 
fűzőt sem viselt, ami már valóban megbocsáthatatlan volt! A megje-
lenését viszont ez sem rontotta el. Cat karcsúbb már nem is lehetett 
volna. Lágy, ovális arcát kifejező, dióbarna szempár uralta, és ez a 
szem éberen és intelligensen nézett a világra – és jelen pillanatban 
kissé gunyorosan is. Csípőig érő búzaszőke haját vastag copfba fonta 
a tarkóján, amitől fi atalabbnak tűnt a csaknem negyven événél. Lehe-
tetlen frizura egy felnőtt asszonynak, vélte Deborah, de hát látta ő 
már Catet teljesen kibontott hajjal is. Gyakran csak egy széles, maori 
szokás szerint szőtt homlokpánttal fogta hátra a fürtjeit az arcából. 

– A kert kialakításánál a Preston Manor-beli parkunkhoz igazod-
tam – mondta most kényeskedő hangon Deborah. – Még ha az per-
sze sokkal nagyobb is volt. Még lovaglóösvények… és hosszú sétá-
lóutak is elfértek benne. 

Vetett a fi ára egy rövid, kegyes pillantást, amelynek láttán az 
nyomban felpattant. Oliver már régóta égett a vágytól, hogy kiment-
hesse magát meg Carolt, és kettesben maradhasson a lánnyal „egy 
rövid séta erejéig” – ez volt a maximum, amit Deborah szigorú visel-
kedési szabályai intimitás dolgában még megengedtek egy szerelmes 
fi atal párnak. 

– Miss Carol, megmutathatom önnek a sárga rózsákat? – érdeklő-
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dött illedelmesen. – Anyám nagyon büszke arra a nemesítésre: más-
különben a tengerentúlon sohasem él meg. Természetesen önt is szí-
vesen látjuk, Miss Linda…

Az utolsó mondat persze nem hangzott túl csalogatóan. Linda 
nagyvonalúan elhárította. 

– Hagyja csak, engem nem érdekelnek a rózsák – jelentette ki.
Ami nem teljesen fedte az igazságot. Valójában Linda sokkal na-

gyobb érdeklődést tanúsított mindenfajta növény iránt, mint Carol. 
Előszeretettel szegődött Cathez vagy a helybeli maori törzs füvesasz-
szonyaihoz a növények begyűjtésénél. Amióta a birtokába került egy, 
az óvilág gyógynövényeiről szóló angol könyv, tudott róla, hogy a 
rózsaolaj jó gyulladások, rovarcsípések és könnyebb szívpanaszok el-
len, sőt, még egy saját rózsabokrot is gondozott Ratatelep konyha-
kertjében. Linda nemcsak rózsaolajjal és rózsavízzel kísérletezett, ha-
nem mindenekelőtt csipkebogyóteával és csipkebogyókásával is, amit 
menstruációs panaszok és gyomorbántalmak esetén lehetett használ-
ni. A virágok színe és Deborah nemesített ültetvénye mindazonáltal 
hidegen hagyta – így hát lehetővé tette a testvére számára, hogy egy 
rövid időre kettesben maradhasson a vőlegényével. 

– Csak ne maradjatok el sokáig! – fi gyelmeztette őket Cat. – Azt 
hiszem, Georgie legfeljebb fél óra múlva itt lesz, és nem szeretném, 
ha miattunk kellene várnia.

A folyami hajós érkezése aligha kerülhette volna el a fi gyelmüket. 
Deborah kertje kecsesen lejtett a Waimakariri felé, ami lehetőséget 
nyújtott a part menti andalgásokra csakúgy, mint nyári piknikekre a 
folyónál. 

– Ez a két gyerek tényleg túl ritkán látja egymást – jegyezte meg 
Deborah, miközben teát töltött Catnek.

Közben azért pontosan szemmel tartotta a fi atal párt. Oliver most 
épp lovagiasan odanyújtotta Carolnak a karját, majd a kavicsos úton 
átsétált vele a kerten. A két fi atal gyorsan távolodott, Cat számára 
szinte menekülésnek tűnt a dolog. Ugyanakkor mégsem tartotta va-
lószínűnek, hogy sikerül eltűnniük Deborah éber tekintete elől. Az 
Angliából idetelepített növényzet annyira sűrűn azért mégsem bur-
jánzott Új-Zélandon, hogy teljesen elrejthette volna a szerelmeseket 
vagy netán egy lopott csókot. 
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– Télidőben ugyancsak fáradságos az út az egyik farmról a másikra 
– válaszolta higgadtan Cat. Személyes véleménye szerint viszont egy 
fi atal férfi , aki a szerelem szárnyán röpköd, igenis gyakrabban vállal-
hatná egy esőben és sárban megtett akár többórás lovaglás nyűgét. 
Maga Carol szívesen felkerekedett volna Oliverhez, de ezt Cat és 
Chris nem engedte meg neki. Végül is elképzelhető volt, milyen 
véleménnyel lenne Deborah egy fi atal lányról, aki két napon át egy-
magában lovagol a vadonban, hogy együtt lehessen a vőlegényével. 
– De hamarosan újabb pompás lehetőség adódik, hogy az ifjú pár is-
mét találkozzon – jegyezte meg Cat csevegő hangnemben. – A férje 
elad nekünk egy tenyészkost, és Oliver aligha szalasztaná el az alkal-
mat, hogy személyesen hozza el az állatot Ratatelepre. 

Deborah Butler felvonta a szemöldökét. – Az én fi am nem állat-
hajcsár – jegyezte meg.

Cat elmosolyodott. – Nem olyan nehéz az – jelentette ki aztán. – 
Biztos vagyok benne, hogy képes lenne rá.

Linda elnyomott egy kuncogást. 
– Ez egyébiránt Oliver apjának az ötlete volt – fejtegette tovább a 

témát Cat, miközben kortyolt egyet a teából. – Úgy vélte, Oliver 
magánkívül lenne az örömtől, hogy összekötheti a kellemest a hasz-
nossal.

– Na, remélhetőleg nem lóg meg tőle az a birka – gúnyolódott Linda, 
amikor Cat kicsit később a csónakkikötő felé terelgette a lányokat.

A közeli viszontlátás reményével sikerült feledtetnie Carollal a vő-
legényétől való elválás miatt érzett csalódást. Carol tényleg jobb 
kedvre derült a kilátástól. A saját farmjukon sokkal több jut majd neki 
Oliverből, mint Deborah szigorú felügyelete alatt. Sem Chris Fen-
roy-nak, Cat párjának, sem Catnek nem volt sem hajlama, sem pedig 
ideje arra, hogy játssza az „erkölcscsősz” szerepét. Minden vonatko-
zásban támogatták a nevelt lányuk és Butlerék egyetlen fi a és örököse 
közötti kapcsolatot. Carol egy nagy birkanyájat vinne magával hozo-
mányként a házasságba, és végül saját birkafarmot irányíthatna. Linda 
– és egy még felkutatandó, megfelelő férj – számára Ratatelep jelen-
tené ugyanezt a pozíciót. 
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– Így majd szomszédok leszünk, és mindent továbbra is együtt csi-
nálunk! – ujjongott Carol, amikor beszámolt testvérének az Oliver 
Butlerrel való eljegyzéséről. – Ó, micsoda boldogság!

A két fi atal lány tényleg elképzelni sem tudta, hogy valaha is elvá-
lasszák őket egymástól. Ikertestvérekként nőttek fel, jóllehet valójá-
ban csak a vér szerinti apjuk volt azonos – olyan titok volt ez, amely-
ről a szomszédok nem tudtak. Mendemondák persze szárnyra keltek. 
A Ratatelepen uralkodó viszonyok még a Canterbury-síkság amúgy 
felvilágosult telepestársadalma számára is óhatatlanul furcsának tűn-
hettek. Amikor Linda és Carol még fi atalabbak voltak, gyakran hök-
kentették meg a szomszédokat, amikor két mamájukról és papájukról 
beszéltek – Carol anyja, Ida és Linda anyja, Cat, illetve Karl Jensch és 
Chris Fenroy közösen nevelték a lányokat. Különösképpen Deborah 
Butlernek esett nehezére, hogy ezt tudomásul vegye. Egyre-másra 
azon háborgott, hogy Ida hónapokon át Cat oltalmára bízza Lindát és 
Carolt, miközben ő a férjével, Karllal az Északi-szigeten utazgat. Két-
ségtelen, hogy sokkhatásként érte volna, ha tudomására jut Carol és 
Linda valódi származása. Cat, Chris, Ida és Karl éppen ezért megálla-
podott, hogy a lányok a nyilvánosság előtt maradjanak továbbra is 
ikrek, akik Ida Ottfried Brandmannal kötött első házasságából szület-
tek – és a lehető legkevesebbet beszélnek róla, hogyan özvegyült meg 
Ida annak idején…

  

� Második fejezet �

– Ön is rajthoz áll a nagy regattánál? – kérdezte Cat, amikor Georgie, 
az apró termetű, erőtől duzzadó, kusza, vörös hajú férfi  nagy csapá-
sokkal a Waimakariri közepére irányította lapos folyami csónakját. 
Állítólag ott segíti őket a sodrás az előrehaladásban. 

A folyami hajós megrázta a fejét. – Ugyan dehogy, Miss Cat. Épp 
eleget lapátolok ezen a környéken, nem szeretném még vasárnap is 
ezt csinálni – mondta higgadtan. 

– Néhány avoni hajós mégis részt vesz rajta – jegyezte meg Carol.
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Az említettek közül némelyek Olivert és a barátját, Jeff rey-t gond 
nélkül az ötödik vagy a hatodik helyre utasították az előző évben.

Georgie vállat vont. – Hát persze. Némelyiküknek viszket a te-
nyere, hogy megmutassa azoknak a gentlemaneknek az evezősklubból, 
hogy is kell csinálni az ilyesmit. De én fölötte állok ennek. És gyako-
rolni sincs kedvem. Egy ilyen kétpár-, négypár vagy nyolcpárevezős 
hajtása ugyanis egyáltalán nem könnyű. És épp a kétpárevezősök… 
azokkal van a legtöbb nehézség. Ott az a lényeg, hogy ne egyidejűleg 
húzzanak a benne ülők, hanem… 

– Á, tényleg? – kérdezte Linda negédesen, mire ezt hallva, Carol 
felvonta a szemöldökét. – Hogy ez milyen érdekes! Meséljen nekünk 
erről többet!

Fuvolázó hangnemben Carol Oliverhez intézett hízelgéseit maj-
molta, miközben Georgie zavarodottan nézett rájuk. 

– Beszéljünk valami másról – dünnyögte Carol. – És ha most meg-
kérdezed, Lindie, hogy állok a kézimunkámmal, kidoblak a csónakból.

Cat úgy tett, mintha nem hallaná a féltestvérek baráti civódását. 
Nyugodtan ült a hajó orrában egy padon, és nézte, ahogy elsuhan 
mellettük a Waimakariri fűvel és náddal benőtt partja. A folyó menti 
táj háborítatlannak tűnt, jóllehet a területet időközben javarészt már 
farmbirtokok foglalták el. A Canterbury-síkság telepesei azonban már 
rég felhagytak vele, hogy a vidéket nagyobb arányban földművelés alá 
vonják. A városokba vezető áruszállító utak túl messze estek, a perje 
pedig rendíthetetlenül tartotta magát a gabonafélékkel szemben. Ép-
pen emiatt a síkság az állattartásnak lett ideális színtere. Mindenek-
előtt birkák ezrei legeltek a tágas síkságokon, nyáron pedig távolabb, 
fent a hegyekben. A síkság hátterében a Déli-Alpok fenséges, hóföd-
te csúcsai meredtek az ég felé. A Déli-sziget tiszta levegőjében szinte 
kézzelfoghatóan közelinek látszottak, ám a birkák évenkénti fel- és 
lehajtása igazából rendszerint több napot is igénybe vett.

Cat arra gondolt, hogy nemsokára ismét elérkezik ez az idő, ami-
nek már most előre örült. Évek óta bevett szokása volt, hogy elkísér-
te Christ és a hajtóit a terelésen. Kedvére való volt a vadonban felvert 
szállás, szerette hallgatni az éjszakai madarak rikoltásait és nézegetni a 
csillagokat, mialatt a tábortűz lassan leégett. A férfi ak eközben körbe-
adogatták a whiskysüvegeket, és a kalandjaikról meséltek, mások száj-
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harmonikát vagy hegedűt kerestek elő a nyeregtáskájukból, hogy az-
tán többé-kevésbe tiszta dallamú nótákat szólaltassanak meg. Catet ez 
a Ngati Toa maori törzs falujában átélt éjszakákra emlékeztette, ahol 
az ifjúságát töltötte. Olyan érzése támadt, mintha a putorinók* és a 
koauauk zenéjét hallaná, és Te Ronga asszony lágy hangját, amint 
népük isteneiről mesél. Eközben élvezettel Chrishez simult; bizton-
ságban és otthonosan érezte magát.

A csónak sebesen haladt előre, Cat és a lányok integettek, amikor 
Redwoodék háza mellett suhantak el. Cat már évek óta barátságban 
állt Laura Redwooddal, de most sem őt, sem a férjét, sem pedig an-
nak két fi vérét nem lehetett látni. Cat mégis udvarias akart lenni arra 
az esetre, ha valaki az ablakban állna, hisz nem lehetett kizárni, hogy 
Laura a házban tartózkodik. Nemrég hozta világra negyedik gyerme-
két, így most remélhetőleg óvja kicsit magát. Máskülönben Cathez 
hasonlóan szorgosan kivette a részét a farmon végzett munkákból. 
Bár Laura jól főzött, a házimunkákkal szemben inkább a birkákkal és 
lovakkal való foglalatoskodást részesítette előnyben. Mindazonáltal 
lakályosabban rendezte be otthonát, mint Cat. Igen büszke volt a 
kőházra, amelyet a férje, Joseph végre felépített neki, miután Red-
woodék évekig faházakban éltek. Most aztán saját kezűleg szőtt és 
hímzett párnák, terítőcskék és szőnyegek sorjáztak a nappalijában – 
amíg Cat inkább kellemetlenül érezte magát túl sok bútor között. 
Ő jobban kedvelte a maori házak szegényes, célszerű berendezését.

Cat egy kicsit felegyenesedett, miután a csónak elhaladt Redwoo-
dék portája és nyírófészere mellett. Valahol itt húzódott a határ Red-
wood- és Ratatelep között. Cat a birkáit fürkészve kikémlelt a folyó-
part vadlen- és raupocsomói között. Kisvártatva meg is látott két 
anyaállatot, amelyek a pálmához hasonló bunkóliliomok és a fehér 
teamirtuszok, vagyis a manukafák árnyékában kérődztek. Az egyik 
állat nekidörgölőzött a füves talajból ki-kibukkanó sziklák egyikének. 
Cat úgy találta, hogy ezek a sziklák jelleget kölcsönöznek a tájnak, és 
tudta, hogy a maorik isteneket és szellemeket gyanítanak bennük, 
akik őrzik a vidéket. 

 *  Elliptikus alakú, körülbelül húsz–ötven centiméter hosszú, keményfából faragott 
fuvola. – A ford.
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– Vajon mit keresnek itt a birkák? – kérdezte Lindát és Carolt. – 
Ti tereltétek ki őket ide? Tulajdonképpen ezek is mennek fel a jövő 
héten a hegyekbe.

Carol megvonta a vállát: – Alighanem meglógtak Chris elől – ta-
lálgatta. – A  friss fű vonzza őket. Holnap szívesen kilovagolok, és 
visszaterelem őket. Ábránd lelkesedni fog a dologért.

A szuka megértette a nevét, és rövid, jóváhagyó vakkantást halla-
tott. A három nő jót derült rajta.

– Ha már úgyis a „meglógás”-ról beszéltek az imént – kapcsoló-
dott be a társalgásba Georgie, miközben beletúrt táskáinak egyikébe, 
amelyekben a postát és a telepesek megrendeléseit szállította, óva 
azokat a felfröccsenő víztől. – Az imént találtam még egy levelet, 
amely önöknek jött. Valahogy kicsúszhatott a kötegből, amit már 
átadtam. – Előhalászott egy borítékot, és odanyújtotta Catnek. – Na-
gyon sajnálom. Különben újfent megálltam volna önöknél, hogy át-
adhassam.

Cat leintette. – Megesik az ilyesmi – mondta fesztelenül. – Ó, 
nézzétek csak, lányok, ez Karltól és Idától érkezett.

Linda és Carol érdeklődve fordították feléje a fejüket. Karl és Ida 
már hónapok óta távol volt. Karl az Északi-sziget legészakibb részén 
végzett földméréseket, és Ida meg a fi atalabbik lányuk, Margaret el-
kísérték az útján. Most már azonban várható volt, hogy hamarosan 
hazatérnek. Cat mosolygott, miközben átfutotta a sorokat. 

– Már Lytteltonban vannak! – közölte vidáman. – Tegnap futott 
be a hajójuk, egyenesen Wellingtonból. Tartottak egy nap pihenőt, 
alighanem nyugtalan átkelésben volt részük. Ida azt mondja, a lova 
még mindig tengeribeteg. Ezek szerint ma indulnak útnak, és néhány 
nap múlva megérkeznek! Karl segíteni akar a terelésnél. Ida azt 
mondja, Karlt furdalja a lelkiismeret, amiért az útjuk mégiscsak eny-
nyire belecsúszott a tavaszba. És állítólag izgalmas híreket hoznak.

Carol felkuncogott. – Talán Mara eljegyezte magát – vélekedett. 
Ez idő tájt az eljegyzés volt a kedvenc témája.

Linda elhúzta a száját. – Mara számára csak Eru létezik! – jelentet-
te ki. – Neki pedig meghasadna a szíve, ha Mara egy pakehával… 

– Lányok, Mara még csak tizenöt éves! – szólt rájuk Cat. – Eljegy-
zésről, bárki is az illető, szó sem lehet. Ami pedig Erut illeti, nehogy 
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szóba hozzátok Jane előtt a dolgot! Az ő drága kincse és egy szomszéd 
lány… amikor a fi út főiskolára küldik. 

– Hogy aztán majd feleségül vegyen egy maori hercegnőt, aki a fél 
Északi-szigetet kapja hozományul – nevetett fel Linda. 

– Nem, inkább egy birkabaronesszt! – vetette ellen Carol. – Hadd 
gondolkozzam… Az arisztokrata származás kötelez… 

– Ő mégiscsak egy törzsfőnök fi a! – imitálta Linda blazírt hangon 
Jane Te Rohi to te Ingarihit, a helybeli maori törzsfőnök, Te Haitara 
feleségét. 

Jane angol nő volt – a maori név, amelyet szerető férje a vigyorgó 
Chris Fenroy segítségével adott neki, annyit tett: Angol Rózsa. Mi-
előtt beleszeretett volna Te Haitarába, Jane Chris Fenroy hites felesé-
ge volt. Ezt az érdekházasságot végül is a maorik egyik törzsi matró-
nája bontotta fel mindenki megkönnyebbülésére. 

– …és természetesen legalább tízezer birka egyedüli örökösnője – 
folytatta Carol Jane álommenyének ecsetelését. – Igazi szépség, aki 
két csók között magas intelligenciáról tesz tanúbizonyságot, amikor 
Adam Smithtől idéz… 

Linda kuncogott. Az angol közgazdász Jane legfőbb példaképei 
közé tartozott. – Esténként pedig azzal szórakoztatja Erut, hogy loga-
ritmustáblázatokat mond fel neki fejből… 

– És nyíllal átszúrt szívecskék helyett nyereségmaximalizáló képle-
teket vésnek a fák kérgébe… – szőtte tovább Carol. 

– Hagyjátok abba, borzalmasak vagytok – dorgálta őket Cat.
Georgie vigyorgott. Jane üzleti rátermettsége közismert volt. Férje 

maori törzsét eleinte hagyományos gyógyító és örömszerző szerek 
kereskedelmével, majd pedig birkatenyésztéssel tette gazdaggá. 
Mindazonáltal eközben folyamatosan hadban állt a maori nép menta-
litásával, spiritualitásával és nyugalmával. Hűvös és öntudatos viselke-
désével gyakorta próbára tette a férje kapcsolatát annak népével. Jane 
fi a, Te Eriatara, akit maga Ericnek, mindenki más pedig csak röviden 
Erunak hívott, mindenesetre kedves fi únak számított. Fél évvel volt 
fi atalabb, mint Ida lánya, Mara. Kézenfekvő volt tehát, hogy közösen 
taníttassák a gyerekeket. Jane e célból egy középkorú angol nőt foga-
dott fel, Miss Foggertyt, aki teljes szigorral a régióban lakó összes te-
lepes- és maori gyerek klasszikus képzésének szentelte magát. A diák-
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jai gyűlölték, és az a körülmény, hogy a fáradozásait különösképpen 
a törzsfőnök fi ára és a birkabaronesszre összpontosította, összeková-
csolta Marát és Erut. Kettejük között kiskoruk óta szoros barátság állt 
fenn. Mielőtt a kapcsolat még inkább elmélyülhetett volna, Jenschék 
magukkal vitték a lányukat az Északi-szigetre. Ami nagy megnyug-
vással szolgált Jane számára. A fi atal maorik korán kísérletezni kezdtek 
a testi szerelemmel, és neki nyilván más tervei voltak a fi ával, sem-
mint hogy Eru egy olyan szomszéd lánnyal kösse össze magát, akinek 
ilyenek az örökösödési kilátásai.

Időközben a csónak már Ratatelep gazdasági épületei mellett sik-
lott, és Cat jóleső érzéssel szemlélte a stabil kerítéseket, a tágas nyíró-
fészereket és mindenekelőtt a birkák sokaságát, amelyek azok előtt és 
mögött tülekedtek a karámokban. A nyírás javában folyt. A birka-
nyírók pár nappal korábban érkeztek. A ponyvás kocsikon máris szá-
zával tornyosultak a gyapjúbundák – egyik szebb és értékesebb, mint 
a másik. Cat, Chris és Karl évekkel korábban három nyájra való me-
rinói-romney keverékkel, valamint francia rambouillet-val vágott 
bele a juhtenyésztésbe. Deansék és Redwoodék után ők voltak az 
elsők, akik birkákat hoztak a síkságra, és a farmjuk azóta a Déli-sziget 
vezető gazdaságai közé lépett elő. Ez nagy részben Cat érdeme volt. 
Már rég megvalósította az álmát, amit akkoriban dédelgetett, amikor 
Chris Jane-től való válását követően végre igazi nevet adott magának. 
A ratatelepi Catherine Rata közismert személy lett a Christchurchtől, 
az Avon torkolatánál fekvő várostól távol eső vidékeken is.

Chris Fenroy – a farm eredeti megalapítója – nem volt annyira híres, 
mint az élettársa, de őt ez egyáltalán nem zavarta. Szerette a munkáját, 
és szerette Catet. Lindával és Carollal úgy bánt, mintha a saját gyerekei 
lennének. Ratatelep harmadik résztulajdonosával, Karl Jenschsel szin-
tén harmonikus volt a viszonya. Chris nem vette zokon, hogy az utób-
bi években a barátja gyakrabban volt úton, mint a farmon. A farm fel-
építése idején Karl földmérői jövedelme nagyban hozzájárult a tenyészet 
gyors gyarapodásához, és időközben már nem is volt szükség további 
befektetésre. Ratatelep virágzott. Chris boldog ember volt.

Cat úgy találta, hogy ez meg is látszik rajta. Mindenesetre felderült 
az arca, és mindent félbehagyott, amikor észrevette, hogy Georgie a 
stég felé kormányozza a csónakot. Nevetve és integetve közeledett 
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Cathez és a két fi atal lányhoz. A bőrszalag szorításából, amellyel dús 
barna haját összefogta a tarkóján, kiszabadult néhány tincs. Meleg, 
barnászöld szeme sugárzott. Két kézzel csípőn fogta Catet, és köny-
nyedén kiemelte a partra. Rögtön utána kisegítette Lindát és Carolt 
is, miközben nevetve elhárította Ábránd arra irányuló kísérleteit, 
hogy üdvözlésképpen felugráljon rá. 

– Hát itt vagytok újra mindannyian – örvendezett. – Hiányoztatok. 
– Mi, vagy csupán Ábránd? – évődött Cat. 
Chris megsimogatta a szukát. – Nos, való igaz, ő dolgozik a leg-

többet – replikázott. – De én inkább a macskákat kedvelem! – Meg-
fogta felesége kezét, és megcsókolta az asszonyt. 

– Hogy ment a dolog Butlerékkel? – érdeklődött, miután mind-
annyian köszönetet mondtak Georgie-nak, kifi zették és útjára bocsá-
tották a hajóst. – Megkapjuk a kost? 

Cat bólintott. 
– És mi a helyzet az anyósmamával?
Chris a kérdést Carolhoz intézte. A lány elhúzta a száját. 
– Azt hiszem, nem felelek meg tökéletesen az elvárásainak – dör-

mögte. – Nem fordítok elég fi gyelmet a női foglalatosságokra, és ki 
tudja, megfelelően el tudom-e majd látni valaha is a „reprezentációs 
kötelezettségeimet”. 

– Egy igazi ifjú lady kétségtelenül inkább a kedvére való lenne, mint 
egy birkabaronessz – tette hozzá Linda. – Akinek tehetsége van a kertala-
kításhoz, amelynek során „a Tudomisén Manor-beli parkhoz igazodik”. 

Linda oly pontosan találta el Deborah Butler hanghordozását, hogy 
azzal nevetésre késztette Christ és Catet, jóllehet nekik tulajdonkép-
pen az lett volna a kötelességük, hogy megdorgálják a lányt tisztelet-
len hangneme miatt. 

– Ha a hölgy csak ezt kívánja – jegyezte meg inkább Cat éppoly 
gunyorosan –, akkor készségesen küldünk neki Carollal néhány dug-
ványt. – A stég közvetlen közelében terebélyesedő ratabokor virágjá-
val játszadozott. – Akkor a kert hamarosan Ratatelep tágas parkjainak 
stílusában virít majd. 

– És az arisztokráciával kapcsolatos dolog is megoldható – viccelő-
dött Chris, akinek a családja egy angol nemesi famíliával állt rokon-
ságban. – Elég, ha adoptálom Carolt. Vagy tartsak inkább előadást a 
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jó Deborah-nak arról, mi történhet, ha az ember mindenekelőtt egy 
névvel köt házasságot?

Chris Jane Beittel való házasságát csak a férfi  származása miatt szor-
galmazták. Senki sem lett boldog tőle. 

– Én Oliverrel kötök házasságot – szögezte le Carol energikusan. 
– És nem az anyjával, sem a farmjával, sem pedig a nevével, sem sem-
mi mással! Oliver szeret engem, és én is szeretem őt. Akkor is felesé-
gül venne, ha én… ha én… á, tudom is én… 

– „She was a lass from the low country, and he was a lord of high degree”* 
– dalolta Chris borzasztó hamisan.

Cat hallgatott. Egyáltalán nem volt benne biztos, nem osztja-e ki-
csit maga Oliver is az anyja önteltségét. Kétségtelenül jobb volt így, 
hogy nem avatták be Butleréket Carol és Linda előtörténetébe – még 
úgy sem, hogy Oliver (igaz, mit sem tudva az egészről) a törvényesen 
született „iker” mellett döntött.

 

Oliver Butler valóban maga kísérte el Ratatelepre az apja kosát, és 
Carol egészen Redwoodékig elébe lovagolt kedvesének, amikor 
Georgie révén tudomást szerzett az indulásáról. Ám mégsem lett 
semmi a tervéből, hogy így lehetőségük nyílik egy kis romantikára, és 
kettesben hazalovagolhatnak. Oliver nem egymagában jött a kossal, 
mert Butler kapitány teljes komolysággal kivont a munkából két ta-
pasztalt állathajtót, csak azért, hogy elkísérjék a fi át. És mindezt épp 
akkor, amikor a farmokon tényleg minden kézre szükség volt! Carol 
gyanította, hogy ez a rendelkezés Deborah unszolásának köszönhető, 
és sajnálta Olivert. Ő maga igencsak elszégyellte volna magát, ha 
Chris és Cat nem nézték volna ki belőle, hogy egyedül is meg képes 
birkózni egy ilyen egyszerű feladattal. Ám Olivert a jelek szerint egy-
általán nem zavarta a dolog. Sőt, még örült is a férfi ak kíséretének. Ha 
egyedül jött volna, magyarázta derűsen Carolnak, gyakorlatilag azon 
nyomban vissza is kellett volna fordulnia. Butler a fi atal kost három 
ratatelepi anyaállatért cserébe adta, és az állatokat még azelőtt csatla-
koztatni akarta a nyájhoz, hogy azt felhajtották volna a legelőre. 

 * Egyikük egy vidéki lány volt, a másikuk pedig egy arisztokrata úr. (angol)
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– Így most két napig nálatok maradok, majd egyenesen Christ-
churchbe lovagolok egy utolsó edzésre a regatta előtt. Joe örülni fog, 
és bizonyára még egyszer jó alaposan megdolgoztat! Így verhetetle-
nek leszünk a versenyen!

Chris Fenroy csak a homlokát ráncolta, amikor a fi atalember a 
közös vacsora közben megosztotta velük a terveit. 

– De hát apád hogy nélkülözhet ilyen hosszú ideig? – kérdezte 
csodálkozva. – A birkanyírók két nap múlva megérkeznek hozzátok. 
Nem lesz szüksége minden emberére?

Oliver megvonta a vállát. – Á, a papa sportszerűen kezeli a dolgot 
– jelentette ki. – Hisz nem akármilyen dicsőség, ha elhozzuk az ara-
nyat Butler-telep számára! És ha most Angliában lennék az egyete-
men, akkor sem tudnék segíteni.

Deborah Butler szívesen látta volna a fi át Oxfordban vagy Camb-
ridge-ben. Chris és Cat legjobb tudomása szerint ez volt az egyetlen 
kívánsága, amelyet a férje nem teljesített. Azt akarta, hogy Oliver 
maradjon a Canterbury-síkságon, és lépésről lépésre, magát alulról 
felküzdve sajátítsa el, hogyan kell irányítani egy birkafarmot. Ehhez 
pedig nincs szüksége felsőbb tanulmányokra.

Valószínűleg a házasfelek közötti kompromisszum része lehetett, 
hogy Butler készségesen szabadságot adott a fi ának a regatta idejére.

A következő napokban Oliver hasznossá tette magát Ratatelepen – 
már csak azért is, mert Carolnak esze ágában sem volt teázgatással és 
közös sétákkal egybekötött csevegésre fecsérelni az idejét. A  lány 
igényt tartott rá, hogy Oliver vele legyen a kerítések ellenőrzésénél 
vagy a birkák be- és kihajtásánál, vagyis olyan tevékenységek közben, 
amikor senki sem fi gyel rájuk. Carol végre kiélvezhette a mezőkön 
tett romantikus lovaglásokat. Mialatt lovaikkal a tágas síkot járták, 
Oliver kezét fogta, és már-már elfogta a szédülés, ahogy a térdig érő 
perje hullámzott a szélben. Az volt a benyomása, mintha egy tajtékzó 
világoszöld óceánon lovagolnának, amelyből csak itt-ott emelkednek 
ki szigetszerű, bizarr sziklaalakulatok.

Természetesen a tennivalók között arra is akadt idő, hogy legelni 
hagyják a lovakat, és takarót terítsenek egy terebélyes manukafa ár-
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nyékába. Carol nem volt különösebben jó szakácsnő, és ideje sem 
nagyon maradt olyan különleges ínyencségek elkészítésére, amilye-
nekkel Deborah Butler szokta kényeztetni a vendégeit. Ratatelep 
konyhája mindazonáltal ellátta őket némi hideg báránysülttel meg 
friss kenyérrel, és Carol ugyancsak bárónőiesnek találta magát, ami-
kor mindezek után még egy palack bort is előhúzott. 

– Cat megöl ezért! – A lány felkuncogott.
Nevelőanyja szerette a bort, de körülményes és drága volt megho-

zatni Christchurchből. Így aztán Cat csak ritkán engedte meg magá-
nak ezt az élvezetet. Nyilván nem fog repesni a boldogságtól, ha ész-
reveszi, hogy hiányzik egy üveg.

Olivernek tulajdonképpen nem számított, mit eszik és iszik, csak 
az volt fontos neki, hogy Carol mellette legyen, és a lány ne ellenkez-
zen, ha átöleli és megcsókolja. Távol a fi ú anyjának vigyázó tekinte-
tétől, Carol nem is viselkedett tartózkodóan. Lelkesen viszonozta 
Oliver gyengédségét, és még azt is megengedte neki, hogy kigom-
boljon a blúzán néhány gombot, és belecsókoljon a dekoltázsába. 
A maga részéről Carol becsúsztatta a kezét Oliver inge alá, simogatta 
a fi ú sima bőrét és izmos testét. Végül arra kérte, hogy vesse le az 
ingét, és szemmel látható élvezettel nézegette Olivert. 

– Most már értem végre, miért eveznek a férfi ak – mormolta, és az 
ujjával körberajzolta Oliver mellizmait és bicepszét. – Nyilvánvaló, 
hogy szebbek lesznek tőle. Úgy festesz, mintha egyike lennél azok-
nak a márványszobroknak. Hisz tudod, azokról a görög szobrokról 
beszélek, amik a White Hart előcsarnokában állnak…

Angliában ez idő tájt jött divatba, hogy ókori görög és római mű-
vészeti alkotásokkal díszítsék a főúri házakat, és a christchurchi szállo-
da átvette az ötletet. Azóta a még meglehetősen provinciális helység-
ben, amelyben az egyház igencsak meghatározó szerepet játszott, 
sokat vitatkoztak róla, vajon épületes dolog-e a fi atal férfi ak meztelen 
testét közszemlére tenni, vagy inkább károsnak mondható ez az ifjú-
ságra nézve.

– Michelangelo Dávidja… – Oliver elnevette magát, és mintegy 
véletlenül lejjebb húzta Carol válláról a blúzt, hogy vethessen egy 
pillantást a mellére. – Anyám látta, tudod? Az eredetit, Firenzében. 
Ó, Európa lenyűgöző lehet. Talán mégiscsak oda kellett volna men-
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nem tanulni. Vagy majd együtt utazunk oda. Mit szólsz hozzá, tetsze-
ne neked? Természetesen csak a legjobb hotelokban szállnánk meg.

Carol összeráncolta a homlokát. – Birkabárók utazgatása? – kér-
dezte. – Csábítóan hangzik, de végtelenül sokáig lennénk úton. Any-
nyi időre nem lehet magára hagyni egy farmot, Oliver. És most vidd 
innen a kezed. – Elmosolyodott. – Végül is a nászéjszakánkra is kell 
még tartogatnunk néhány meglepetést, nem gondolod?

Carol és Oliver estefelé sugárzó arccal tért vissza Ratatelepre. Cat fi -
gyelmesen szemügyre vette Ida lányát, Linda pedig gyanakodva né-
zett a nővérére. De korholásra nem kínálkozott semmilyen ok. Carol 
a rábízott feladat értelmében ellenőrizte a kerítéseket, Ábránd pedig 
élvezettel terelt maga előtt öt elkódorgott birkát, amelyeknek Carol 
akadt a nyomára. Ami Olivert és a testi szerelem kísértéseit illeti, Cat 
tökéletesen megbízott mindkét lányban. Azok egészen pontosan tud-
ták, mi történik az ágyban férfi  és nő között. Végül is a helybeli ma-
ori törzs közvetlen szomszédságában nőttek fel, és a barátnőik zöme 
a velük egykorú fi atalemberek révén már rendelkezett idevágó ta-
pasztalattal. A  maorik nem osztották az európaiak prüdériáját. Ők 
megengedték a fi ataloknak, hogy kísérletezzenek, mielőtt végérvé-
nyesen döntenének egy társ mellett. Egyik-másik fi ú már Lindát meg 
Carolt is megkörnyékezte, és a raupobozót oltalmában engedélyt is 
kaptak tőlük egy-két lopott érintésre. Több azonban nem történt. 
A lányok hallgattak Catre, aki nyomatékosan óva intette őket attól, 
hogy túl messzire menjenek. 

– Mendemonda kapna lábra a pakehák között. Higgyétek el ne-
kem, elég, ha csak valamelyik állathajtó henceg egy kicsit, és máris 
oda a jó híretek.

Catnek magának is voltak ilyen jellegű tapasztalatai. Miután jó né-
hány évet leélt a maoriknál, Nelson város derék polgárai, akik között 
később dolgozott, vad történeteket költöttek róla. Végül el kellett 
menekülnie a településről.

Lindát és Carolt természetesen nem fenyegette ez a veszély, mert 
élvezték a család védelmét Ratatelepen. Cat számára mégis az tűnt 
valószínűnek, hogy a lányok leendő férjüket inkább a pakehák, sem-
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mint a Ngai Tahu törzs tagjai közül választják. Egyikük sem adta soha 
komolyabb jelét annak, hogy szerelmes lenne valamelyik ifjú maori-
ba. Tanácsosabb volt tehát, ha a fehérek szokásait tartják tiszteletben.

Carol még a holdfényes éjszakai lovaglásról is lemondott, amelyre 
Oliver az este folyamán megpróbálta rábeszélni. Helyette arról árado-
zott, hogy a következő évben majd elkísérheti a férjét a terelésre, 
ahogy Cat teszi Chrisszel. 

– Akkor majd a csillagok alatt szerelmeskedhetünk – suttogta, mi-
után Cat és Chris egyszerű, maori stílusban épített faházától még fé-
lig-meddig illendő távolságban csókolóztak a holdfényben. Ahogy 
Deborah Butler kertje, az ő telkük is a folyóparton volt. A Waimaka-
riri folyékony ezüsthöz hasonlatosan kanyargott a tágas síkságon. Egy 
bunkóliliom egzotikus sziluettje sajátos árnyakat varázsolt a partoldal-
ra. Csodaszép volt, még ha semmi köze sem volt Angliához. – Álom-
szép lesz, Oliver. Sokkal, de sokkal szebb, mint… mint Firenze… 

Oliver rábólintott, még ha nem is túl nagy meggyőződéssel. Kívánta 
Carolt, és azután sóvárgott, hogy felderíthesse a testét. A hold vagy a 
nap fényében, a csillagok vagy azoknak a súlyos angol ágyaknak a bal-
dachinja alatt, amelyekkel az anyja Butler-telep urasági épületét bebú-
torozta. Ha őszinte akart lenni magához, ő maga mindenképpen több-
re tartott egy kényelmes fekvőhelyet, semmint egy sátrat valahol a 
síkságon. Ám ezt inkább nem vallotta be Carolnak. Majd megjön az 
esze, ha egyszer összeházasodnak. És végül is Carol szereti a kalandot. 
Ha neki és az anyjának sikerül nászajándék gyanánt kicsikarniuk az 
apjából az engedélyt egy európai utazásra, Carol aligha fog ellenkezni. 

Most még egyszer megcsókolta. Nekiszorította egy fatörzsnek, tes-
tét a lány testéhez nyomta. Talán mégiscsak enged, és hagyja, hogy 
legalább még egyszer kinyissa a fűzőjét. Miközben Oliver a gombo-
kat próbálta kitapogatni, lópaták dobogása és hangok törtek át a le-
szálló éjszaka sötétjén.

Carol nyomban kibontakozott az öleléséből. – Lovak közelednek! 
– kiáltotta. – És azt hiszem…

Be sem fejezve a mondatot, máris futni kezdett a folyóparti úton az 
egyre közeledő három lovas felé. 



64

– Mamida! Kapa! 
Oliver csak lassan követte menyasszonyát. Carol anyját, Idát neve-

zi a két lány Mamidának – hogy megkülönböztessék másik anyjuktól, 
Cattől, akit Mamacának szólítanak. Nem lenne ildomos megzavarni 
a viszontlátást, jóllehet Carol Oliver szigorú anyjának a normái sze-
rint nem viselkedik hölgyhöz illő módon, amikor ujjongva a karjába 
zárja az anyját. Majd éppoly fesztelenül veti magát Karl Jensch ölelő 
karja közé, aki pedig a leghatározottabban nem a vér szerinti apja. 
A rokoni viszonyokat Ratatelep lakói meglehetősen lazán kezelték. 
Csak ahogy a szüleiket szólítják a lányok! Mamida, Mamaca, na és 
Kapa* – így hívták Ida második férjét… Mindez olyan egzotikusan 
hangzik – és olyan gyermetegen. Olivert már tízéves korában arra 
kötelezték, hogy a mama és papa megszólítást felejtse el, és szólítsa 
anyának meg apának a szüleit. 

– Te meg mit csinálsz itt egyedül a sötétben? – érdeklődött Ida. 
Karcsú asszony volt, aki pillanatnyilag egy formátlan lovaglóköpeny-
be beburkolózott, hogy megóvja magát az esti hűvöstől. – Ó… vagy-
is mégsem annyira egyedül!

Ida hangja Oliver láttán szigorúbbra váltott. Ratatelepen sokkal 
szabadabb volt az élet, mint Butleréknél, de Oliver tudta, hogy Ida 
egy szigorúan vallásos német családból származik. Azt, hogy egyedül 
találja a lányát egy férfi val a holdfénytől elvarázsolt folyóparton, leg-
alábbis gyanúsnak kellett hogy találja.

Oliver egy tökéletesen kivitelezett meghajlással köszöntötte a há-
zaspárt. – Mrs. Jensch, Mr. Jensch… Legyenek, kérem, biztosak ben-
ne, hogy semmilyen módon nem férkőztem túl közel a lányukhoz. 

– Nem? – kérdezte Karl Jensch mosolyogva. 
Igen magas, nagyon karcsú, ám mégis erőteljes férfi  volt, aki hul-

lámos, szőke haját ugyanúgy, a szokásosnál hosszabbra hagyva viselte, 
mint a barátja, Chris Fenroy. Ez a haj rakoncátlanul kandikált elő 
széles karimájú kalapja alól, vakmerő külsőt kölcsönözve a férfi nak. 

– Akkor valami nincs rendben önnel, fi atalember. Egy ilyen csinos 
lány, mint Carol, ráadásul holdfényben… arról nem is szólva, hogy pár 

 *  A Mamida és a Mamaca megszólítás a mama, illetve a két asszony, Ida és Cat nevének 
az összevonásával jött létre. A Kapa a Karl és a papa egyesítésével. – A szerk.
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hónapja jegyesek, nem így van? Tehát mit műveltek idekint, anélkül 
hogy ön túl közel férkőzött volna hozzá? Báránykákat számolgattak?

Oliver habozott Karl gúnyos tekintetét látva. De segítséget kapott. 
Carol nevetve hozzábújt. 

– Természetesen túl közel férkőzött hozzám, Kapa! – jelentette ki. 
– De mégsem túlontúl közel… épp… épp, amennyire illik.

Oliver észrevette, hogy a jegyese mosolyog. Ida és Karl viszonozta 
a mosolyt. 

– Megérkezhetünk végre valójában is? – A csengő, dallamos hang 
felülről érkezett. A  harmadik lovas, pontosabban hölgylovas még 
nem szállt le a nyeregből. – Úgy értem, hogy belovagolunk az udvar-
ra, leszállunk, levesszük a nyeregtáskákat, bekötjük a lovakat az istál-
lóba, és bemegyünk a házba. Haldoklom az éhségtől. 

– Mara! Te jó ég, hogy megnőttél! – Carol ugyanolyan túláradó 
örömmel üdvözölte az almásderesen ülő lányt, mint az imént a szüle-
it. – Ismered a húgomat, nemde, Oliver?

Oliver felpillantott Margaret Jenschre, és mindenekelőtt lélegzet-
hez kellett jutnia. Hát persze, hogy ismerte a kis Marát, aki mindig is 
csinos fruska volt. De most… Oliver tudomása szerint a White Hart 
előcsarnokában istennőszobrok is állnak. Szépség dolgában azonban 
még csak meg sem közelíthetik a lányt, aki a holdfényben úgy ült a 
lován, mint valami tünemény. Ráadásul fehér lovon, és a látványtól 
Olivernek a tündérek jutottak az eszébe. 

– Én… nos, le vagyok nyűgözve… – jegyezte meg, és közben 
nem volt képes levenni a tekintetét Mara fi nom metszésű arcáról: 
madonnaszerűen nemes vonásairól, hosszú, fekete hajáról, és a sűrű, 
sötét szemöldök alatt ülő hatalmas szempárról. 

Karl Oliverre pillantott, és elhúzta a száját. Szemlátomást hozzá 
volt szokva ahhoz, ahogy mostanában a férfi ak a lányára reagáltak. 

– Akkor vedd át tőlem a lovat – szólította fel higgadtan Mara.
Ida és Karl bevezette a lovakat az istállóba, mire Chris és Cat házában 

is mozgolódás támadt. Nyilván hamarosan kijönnek Fenroy-ék és Lin-
da is, hogy üdvözöljék Idát meg a családját. Mara leszállt, és úgy adta át 
Olivernek a gyeplőt, mint valami lovászfi únak. Nem túl magas, gon-
dolta a férfi , de egyenes derekú és magabiztos. Alighanem ez a lány már 
tudja, miként hat a férfi akra… és nem csak tudja, élni is tud vele.


