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Az egyre népszerűbb házasságközvetítő remekül működik 
Verilyben, és Kennedy Ash hihetetlenül eredményesen végzi 
munkáját. Álomrandikat szervez, keze között még a legfélénkebb 
ügyfelek is kivirulnak, és sosem retten vissza a nehézségektől még 
akkor sem, amikor jelentkezik nála Nate Ellison Raymond Dunkle, 
aki atomtudós és mérhetetlenül ellenszenves ember. Kennedy 
megfogadja, hogy átformálja ezt a szörnyeteget, és a férfiból lesz a 
legjobb parti Verilyben. Bár Kennedy magabiztosságot és szexuális 
vonzerőt sugároz, zavaros múltja miatt tele van bizonytalansággal. 
Amikor rájön, hogy benne és Nate-ben rengeteg a közös, és tökéletes 
párt alkothatnának, vajon képes-e hallgatni a szívére? Vagy 
félelmei miatt a partvonalra kényszerül, és onnan kell figyelnie, 
hogy Nate megtalálja a szerelmet valaki mással?



1.

Nathan Ellison Raymond Dunkle meghalni sem ért rá. Ezúttal is késve viharzott 
ki a laborból, miközben agyában még ott kavarogtak a nyerőnek tűnő egyenlet 
foszlányai,  ami  segíthette  egy  fejlett  hordozórakéta-rendszer  kifejlesztését. 
Besorolt Teslájával a nagyvárosi forgalomba, és próbált nem pánikba esni. A mai 
nap fordulópont lehet az életében, ezt most nem szúrhatja el. S ha eljön a leendő 
felesége, de másvalaki oldalán köt ki,  csak mert ő a munkahelyén ragadt? Már 
megint? 
Ned  visszanyelte  türelmetlenségét,  és  előrébb  araszolt  még  néhány  centit.  Ó, 
mennyire  belefáradt  már,  hogy  a  társasági  élete  a  munkatársa,  Wayne  és  a 
testvére, Connor körül forog! Amióta eljött a NASA-tól, hogy az üzleti szférában 
kutassa  az  űrutazás  lehetőségét,  napjai  egyetlen  végtelen  egyenletté  olvadnak 
össze. Korábban legalább hetente egyszer eljárt a haverokkal golfozni. A szerelmi 
élete  meg… kezdetben  sem  tűnt  ígéretesnek,  de  azóta  egyenlő  a  nagy,  kövér 
nullával. Amikor három hónapja megünnepelte a harminckettedik születésnapját, 
rá kellett döbbennie, hogy egyszerűen nincs kit meghívnia. A laborban felbukkant 
egy kis zsúrtorta, majd miután Wayne eldúdolta a  Boldog szülinapot!  
első néhány taktusát, mentek is vissza melózni. 
Szánalmas. 
Akkor hozta meg a nagy döntést. 
Elérte a városhatárt jelző táblát, ami melegen üdvözölte Verilyben, majd keresett 
egy helyet, ahol leteheti a kocsit. A fényesen kivilágított üzletek sora a Hudson 
folyóra  nézett,  megkapó  bájával  szinte  körülölelte  és  hívogatta  a  látogatókat. 
Bátyja csak nevetett, amikor a villámrandiról beszélt neki, de hát Connor sosem 
hitt abban, hogy az embernek le kellene horgonyoznia egyetlen nő mellett. Évek 
óta  mást  sem  lát,  csak  ahogyan  egyik  nőt  viszi  ágyba  a  másik  után,  az 
elköteleződés  leghalványabb jele  nélkül,  s  ettől  csak egyre depressziósabb lesz. 
Milyen céltalan ez a vég nélkül ismétlődő minta – és milyen üres. 
Ő igazi kapcsolatra vágyik egy olyan növel, akivel megoszthatja az életét.  Nem 
akar bárról bárra, ágyról ágyra vándorolni. Nem csoda, ha idővel egyenlőségjelet 
tett  a  házasság  és  mindama  dolgok  között,  amelyeket  hiányolt  az  életéből  – 
úgymint a megállapodottság, a szex és a társaság. S miután meghozta a döntést,  
minden szabadidejét és energiáját arra fordította, hogy elérje a kitűzött célt. Ez a 
legújabb ötlet jól illett  ebbe a törekvésbe.  Hathétnyi megfeszített  kutatómunka 
árán, de készen állt. 
Leparkolt, és leállította a motort. A kesztyűtartóból mentolos cukorkát halászott 
elő, és a szájába dobta, mielőtt khakiszínű nadrágjába törölte a tenyerét. Basszus! 



Elfelejtette  lecserélni  a  fehér  laborköpenyt,  amelynek  elején  ráadásul  ott 
éktelenkedik a jókora reggeli kávéfolt. 
Megnyálazta az ujját, és próbálta kidörgölni az anyagból, de csak elkente. És ha 
levetné a köpenyt? Amint kiszabadította az egyik karját, pillantása az alatta viselt 
gyűrött pamutingre esett. Ne, maradjon csak. 
Pokolba vele. Különben is, kinek kell olyan nő, akinél csak a külső számít? 
Feltolta a szemüvegét, hogy a tükörben vessen magára egy pillantást. 
A  pirospozsgás  barna  árnyalat,  amiben  annyira  reménykedett,  valahol  félúton 
elcsesződött. Ennyit a modern kozmetikumokról. A golfidény még nem kezdődött 
el, ezért aznap reggel hófehér bőre láttán kisebb pánikroham lett rajta úrrá. Tudta, 
hogy  a  nők  a  ropogós  szörfös  külsőt  kedvelik,  ezért  ebédidőben  vett  egy 
barnítókrémet,  amit  napközben  fel  is  kent  magára.  Mindenben  követte  a 
használati  utasítást,  bronzbarna  helyett  mégis  répasárgán  virított.  Lázas 
buzgalommal dörzsölni kezdte a bőrét, hogy legalább a javát eltávolítsa – nem is 
eredménytelenül.  Ebéd  után  Wayne  vetett  rá  egy  kósza  pillantást,  és  amikor 
kereken rákérdezett nála, azt mondta, egész jó lett. Persze ezzel egy időben éppen 
gyorsulási tesztet végzett, szóval nem biztos, hogy nagyon figyelt. 
Elfojtott egy nyögést, miközben kiszállt a kocsiból, és elindult a Kozmosz étterem 
felé. Legalább nem egy bárban kell ismerkednie. 
Gyorsított a léptein, átbotladozott a hepehupás járdán, végül biztonságban elérte a 
célt. Arcába csapott a meleg levegő, benne fokhagyma, paradicsom és frissen sült 
kenyér  mennyei  illatával.  Az  éttermet  ízléses  toszkán  színek  uralták,  míg  a 
diszkrét  hangulatvilágításban  asztalok  sora  rajzolódott  ki.  Valamennyi  lapjára 
időmérőt  helyeztek,  körülöttük  mindenféle  emberek  társalogtak,  a  kezükben 
italokkal és rágcsálnivalókkal. 
Megdermedt. 
Leküzdötte az ingert, hogy sarkon forduljon és elrohanjon. Sosem tartotta magát 
csődtömegnek, és nem most akarta elkezdeni. Rákészült erre. Eljött az ő ideje. 
– Segíthetek? 
Lenézett a mosolygós fiatal lányra, aki műanyag táblára csíptetett listát tartott a 
kezében. 
– Igen. Ned Dunkle. Feliratkoztam. 
–  Meg  is  van.  –  Kihúzta  a  nevét,  és  adott  neki  egy  jegyet.  –  Köszöntöm  a 
Társszerzők villámrandi estjén. Még épp van annyi ideje, hogy felhajtson egy italt 
a bárpultnál. Ez a sorszáma. A kilences asztalnál kezd. Minden asztalra öt perce 
van. Itt a lista a résztvevőkkel, ha valaki megtetszik, csak jelölje be. Az est végén 
mindenkit bemutatunk egymásnak, akik kölcsönösen érdeklődnek a másik iránt. 
–  Remek.  –  Görcsösen  szorongatta  a  tikettjét,  miközben  utat  tört  magának  a 
bárpult felé. Nevetgélés és könnyed társalgás hallatszott, és drága parfümök igéző 



illata  ölelte  körül,  a  mélyén  valami  sokkal  erősebb  szaggal.  Ez  belőle  jön? 
Lehajtotta  a  fejét,  hogy gyorsan  körbeszimatoljon.  Naná,  túl  sok  kölnit  locsolt 
magára. Otthon még egész sejtelmesnek érezte, de mostanra kiveszett belőle az 
északi fenyvesek friss illata, amit a címke ígért. Mindegy, ebben az illatorgiában 
úgysem veszik észre. 
Végigpásztázta környezetét,  miközben kezdte felvenni a hely ritmusát. S akkor 
meglátta. 
A tökéletes nőt. 
Ahogy átsuhant a termen, szinte sugárzott belőle a higgadt erő. Itt-ott megállt, 
hogy szóba elegyedjen valakivel, miközben magára vonzotta az összes jelenlévő 
figyelmét – férfiakét és nőkét egyaránt. Arcát aranyló whiskyszínű szeme uralta, 
míg karamell árnyalatú haja dús hullámokban omlott a vállára. Dögös rózsaszín 
ruhája tökéletesen illett  a  körméhez, Ned figyelmét mégis nyitott  cipője vonta 
magára – tízcentis sarok, rózsaszín lakk, csillogó strasszok. Az ezüst lábujjgyűrű 
csak hangsúlyozta a rágógumiszínűre festett körmöket. 
Egy ilyen  nő  nyilván  bármelyik  férfit  megkaphatta,  sőt  birtokolhatta,  ő  írta  a 
játékszabályokat.  Sejtelmesen  igéző  nevetése  ott  vibrált  a  fülében,  majd 
belenyilallt az ágyékába, és teljes erőből megszorongatta. 
Az élet  minden öröme és  titkos  gyönyöre  ott  lappangott  ebben  a  hangban.  A 
vágyakozás őserővel hatolt belé, míg egy gúnyos kis nevetés el nem tompította. 
Na, persze. Álmodj csak, kishaver. Mégis, ha már eljött, legalább öt percig vele is 
alkalma lesz találkozni és beszélgetni. Már ezért megéri. 
Nem  mintha  olyan  nőre  fájna  a  foga,  aki  ilyen  leplezetlenül  gyönyörű,  jól 
megtanulta a leckét. Ezen a hídon nem megy át az tuti. 
Megszólalt egy csengő, mire mindenki az asztalához sietett. 
Elindult  a  kilences  asztalhoz,  és  helyet  foglalt,  kezében egy pohár  fehérborral, 
amit nem különösebben kedvelt, de legalább megkönnyítette vele a mixer dolgát. 
Túl soká tartott volna elmagyarázni a koktélt, amit máskor szokott inni. Csinos kis 
szőke  ült  le  a  szemközti  székre,  ránézett,  és  meghökkent.  Ned  próbálta  nem 
megdörgölni az arcát, nehogy a narancsszín még szembeötlőbb legyen. 
Az időmérő elindult. 
– Szia, Naomi vagyok. 
Vett egy nagy levegőt. 
– Szia, Naomi. Az én nevem Ned. 
– Szia, Ned. Mivel foglalkozol? 
– Hát… űrrepülőmérnök vagyok. 
– Tényleg? Úgy érted, van saját repülőd? 
Megrázta a fejét. 
– Nem, én rakétákban utazom. 



A lány szeme izgatottan elkerekedett. 
– Van egy igazi rakétád? 
– Nem, nem. 
Rakétahajtóműveken 
dolgozom. 
Tudod, 
prototípusokon. Csak kutatómunkát végzek, nincs saját rakétám. 
– Ó. – A lány csalódottnak tűnt. – Én nagyon szeretek repülni. 
Biztos, hogy még egy kisgéped sincs? 
Ned próbált összpontosítani, de a társalgás a homályzóna felé tartott, és még egy 
perc sem telt el. 
– Nincs, sajnálom. Se rakétám, se repülőm. Csak egy autóm. 
A lány újra kivirult. 
–  Szeretem  a  dögös  verdákat.  Lamborghini,  Ferrari,  Hummer,  minden  jöhet. 
Láttad a  Halálos iramban 7-et? Na, azokat nevezem én dögös verdáknak. 
– Nem, sajnos kimaradt. 
– Érzed ezt? – A lány elfintorodott, ahogy körülnézett. – Ezt a pacsulit? 
– Valamelyik pasinál meglódult az üveg… 
– Fúj! Ki nem állom az ilyet. 
– Ja, én sem. 
A lány ezután visszakanyarodott az eredeti bizarr témához. 
– A kocsija sok mindent elmond egy pasiról. Mindenki folyton ezzel a horoszkóp 
izével  nyaggat,  de  szerintem  csak  nem  értik,  hogy  az  autó  határozza  meg  az 
embert. 
– Én sem gondoltam volna, hogy ez ilyen fontos. 
– Neked milyen autód van, Ned? 
– Egy Tesla, Jelenleg ez Amerika legbiztonságosabb autója, és nulla a károsanyag-
kibocsátása. A hatékonyság és takarékosság csúcsa. 
A lány felsóhajtott. 
– Az enyém egy Mitsubishi kabrió. Tűzpiros Eclipse. Nem hiszem, hogy tudnék 
tisztelni  olyan  férfit,  aki  takarékos  autót  vezet.  Egyszerűen  nem lenne  meg  a 
szikra,  különösen  nem  a  hálószobában.  –  Mégis  megajándékozta  Nedet  egy 
sugárzó mosollyal. – Azért jó, hogy találkoztunk. 
Ned máris kissé megroggyanva emelkedett fel, hogy továbbinduljon a következő 
asztalhoz. A magas, szemüveges barna gondosan tanulmányozta, míg kivárta, hogy 
elinduljon az időmérő. 
– Sandra vagyok, általános iskolai tanár. Elvált, gyermektelen, egyedülálló. 
Ned megnyugodott, amikor a lány elhallgatott. Ezt már inkább tudta kezelni – ezt 
a felnőtt társalgást, hogy kiderítsék, éreznek-e bármiféle kötődést. 



– Szia, Ned vagyok. Fejlesztőmérnökként dolgozom, és még nem voltam nős. 
– Valami bajod van? 
Nevetett, tetszett neki a másik fanyar humora, amíg rá nem döbbent, hogy a nő 
homlokráncolva nézi, és halálosan komoly. 
– Ó… talán igen, de hát kinek nincsenek gondjai? 
– Nekem. Az ott egy kávéfolt? 
Karba tette a kezét, hogy elrejtse. 
– Bocs, kicsit kapkodnom kellett. Későn indultam a laborból… 
A nő egyenesen rámutatott. 
– Szóval munkamániás vagy! 
Ned fészkelődni kezdett. 
–  Igaz,  sokat  dolgozom,  de  éppen ezen  akarok  változtatni.  Te… te  szereted  a 
munkádat? 
– Nem igazán. Az új alaptanterv hazavágott mindent,  már a hatodikosokban is 
tombolnak a hormonok, alig lehet fegyelmezni őket, most meg a juttatásainkat is 
el akarják venni. 
– Sajnálattal hallom. Még nem gondoltál arra, hogy változtass? 
– Ebben a gazdasági helyzetben? – A nő úgy meredt rá, mintha a laborköpenye 
hirtelen lángra kapott volna. – Azt leshetik! Megbirkózom ezzel, még cselekvési 
tervet  is  készítettem,  hogy  minimumra  csökkentsem a  konfliktust.  Tizennyolc 
hónapon belül teherbe esek, hogy egy teljes évig fizetett szabadságon lehessek, 
azután  pontosan  tizennégy  hónappal  később  szülök  még  egy  gyereket,  hogy 
korban  közel  legyenek  egymáshoz  –  de  ebben  a  tervben  nincs  helye 
munkamániásnak. Az apám az volt, el is váltak a szüleim. Mondd, milyen érzés 
ennyire önzőnek lenni? 
– Mi? Nem, ha családom lesz, nem fogok ennyit dolgozni. De ha már előkerült… 
– Bocs, de nem vállalom a kockázatot. Amúgy is lejárt az időnk. 
A tizenegyes asztalnál felborította a partnere koktélját, egyenesen rá a lány drága 
vörös ruhájára. A tizenkettesnél egy katalógusmodellel találkozott,  aki nemcsak 
kerek  perec  visszautasította,  de  kioktatta  a  túlzott  napozás  okozta  bőrrák 
veszélyeiről. Lassan felhörpintette pocsék fehérborát, de annyi ideje sem maradt, 
hogy másikat szerezzen. Csak vég nélkül pörögtek tovább az öt percek – egyik 
rettenetesebb volt, mint a másik. 
Amíg végül a tizenötös asztalnál felcsillant a remény. 
Debrának  édes  mosolya  volt,  hozzá  hosszú  vörös  haja  és  tejfehér  bőre. 
Bemutatkozott neki. 
– Örülök, hogy megismerhetlek, Ned. Manapság olyan nehéz találkozni másokkal, 
csak ilyen ciki módon lehet ismerkedni. 
Nedben máris szétáradt a megkönnyebbülés. 



– Egyetértek, bár nem gondoltam volna, hogy neked is lehetnek ilyen gondjaid. 
A nő felkacagott, és lehajtotta a fejét. 
–  Köszi.  Szóval  ahelyett,  hogy  öt  percen  át  hülye  kérdésekkel  bombáznánk 
egymást, kitaláltam egy új és szórakoztató módszert, hogy megismerjük egymás 
személyiségét. 
– Kreatív ötlet. – Olvasott erről a  Cosmopolitan magazinban, sőt tucatnyi tesztet 
is  kitöltött,  hogy  megtudja,  milyen  férfira  áhítoznak  a  nők.  Bőre  bizseregni 
kezdett az izgalomtól. – Faggass csak. 
– Csodás! – A nő egy köteg kártyát vett elő, majd játékos pillantással felé fordult. – 
Első kérdés: milyen lenne a legelső randink, ha le akarnál venni a lábamról? 
Na, ezzel biztosra ment. Próbálta kerülni a látszatot, hogy betéve tudja a választ. 
–  Elvinnélek  Manhattanbe,  a  New  York-i  Közkönyvtárba,  ahol  kideríteném, 
milyen könyveket szeretsz a legjobban, azután kimennénk a parkba piknikezni. 
Csalódottság csillant a barna szempárban. 
– Ó. Az a könyvtár ingyenes, Ned, és a piknik se nagy luxus. Semmi limó? Semmi 
Broadway? Vagy az a forgó étterem a Marriott Marquis tetején? Sajnálod a pénzt 
ilyesmire? 
Most meg miről beszél? A  Cosmó ban másról se olvasni, csak hogy a férfi legyen 
romantikus  alkat.  Különleges.  A pénz nem számít,  csakis  a  gondoskodás  és  az 
eredetiség. 
– Bocs, nem gondoltam át. Mi a következő kérdés? 
A nő visszanyerte a jókedvét, és átugrott a következő kártyára. 
– Ha ki kellene emelned egyetlen vonzó személyiségjegyemet, mi lenne az? 
Ezt is tudja! A  Marié Claire folyton erről beszél. 
– A mosolyod – felelte. 
A nő ajka lebiggyedt. 
–  Nem mondod komolyan.  Azért  gürcölök  a  konditeremben,  hogy kipécézd  a 
fogaimat? 
Kábultan, értetlenül hunyorgott. Ez nem lehet igaz! Amikor legutóbb megfogadta 
Connor tanácsát, és megjegyzést tett egy nő testére, a képébe kapta a koktélját. 
– Azt hittem, a nők nem szeretik, ha nyíltan beszélünk erről. 
Partnere égnek emelte a tekintetét. 
– Ne légy már nevetséges, hisz ezért élünk! 
Ned feljegyezte magában, hogy le kell számolnia az elvont bókokkal. 
– Kaphatok még egy kérdést? 
– Tényleg ez az utolsó. Egyben a legfontosabb. Ha összekapnánk valamin, hogyan 
kérnél bocsánatot? 
Végre! Ezzel nem nyúlhat mellé. 
– Közvetlenül utána megmondanám, mennyire sajnálom. és mindent megtennék 



annak érdekében, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő. – Ezúton is kösz,   Self  
magazin. A kommunikáció és a szóbeli bocsánatkérés alapvető fontosságú minden 
nő számára. 
Debra visszadobta kártyáit a táskájába, majd éles pillantást vetett rá. 
– Ki a francot érdekel,  ha sajnálod? A tettek többet mondanak minden szónál. 
Ilyenkor vegyél ékszereket! Sajnálom, Ned, de egyszerűen nem illünk egymáshoz. 
Mire elérte a húszas asztalt, magába roskadt, kimerült, szomjazott, és kiábrándult 
az egész világból. A legtöbben a külseje, a pénze vagy a férfias játékszerei után 
érdeklődtek, miközben ő másra sem vágyott, csak egy komoly kapcsolatra, hogy 
végre  maga  mögött  hagyja  ezt  az  egészet.  Hiába  olvasgatta  heteken  át  a  női 
magazinokat, elbukott minden ötperces vizsgán. 
Végül  elérkezett  utolsó  kiválasztottjához.  A  nő  elég  kedvesnek  tűnt,  de  nem 
hagyta  magát  megtéveszteni.  Ezúttal  nem.  Most  az  egyszer  ő  diktálta  a 
feltételeket. 
– Szia, Bernadette vagyok. 
Előrehajolt, az asztalra könyökölt, a szeme résnyire szűkült. 
– Szia, én Ned. Készen állsz férjhez menni és gyerekeket szülni? 
A nő hátrahőkölt.  Láthatóan megütközött,  bár  Ned lefogadta volna,  hogy csak 
színészkedik.  Ma  este  senkivel  se  találkozott,  akinek  ne  lettek  volna  hátsó 
szándékai. 
–  Hát… nem is  tudom. Előbb szeretném megtalálni  az  igazit.  A házasság  és  a 
gyerek ráér utána is. 
Hm, nem is rossz válasz. Emelte a tétet. 
–  Mégis,  meddig  akarsz  várni?  Egy  hónapot?  Kettőt?  Elmúltál  harminc,  és  a 
statisztikák  szerint  harmincöt  év  felett  meredeken  zuhanni  kezd  a  peték 
termékenysége,  miközben negyven százalékkal  csökken az  egészséges  gyermek 
születésének az esélye. 
Tényleg  elfojtott  nyögést  hallott?  Pedig  csak  a  Glamour ból  vagy  a   Self ből 
idézett, már nem tudta pontosan, melyikből. A nő ajka megremegett, de legalább 
birtokolta a teljes figyelmét. 
– Még csak huszonkilenc vagyok… – rebegte. 
– Akkor épp a szakadék szélén állsz. A helyedben én átgondolnám az életemet, ha 
akarnék még gyereket szülni. Ugye szereted a kölyköket? 
Újabb elhaló nyögés. 
– Igen, mindig is róluk álmodtam. 
Végre. Valaki, aki tudja, mit akar. Megnyugodott. 
– Hát én is.  Azt  hiszem, ugyanúgy gondolkodunk. Húzós este volt,  de örülök, 
hogy végre találkoztunk. Úgy gondoltam, kivárom a végét, de ha már ilyen jól 
összepasszolunk, mint szólnál péntek este egy vacsihoz? 



A nő az ajkára szorította reszkető kezét, és hunyorogni kezdett. Azok könnyek ott 
a szemében? Mi ez az egész? 
Már épp rá akart kérdezni, amikor feltűnt a színen a rózsaszín amerikai álom. 
Álmai asszonya. 
Közelről még elbűvölőbbnek találta. Ajka selyemfénnyel csillant meg, és máris az 
orrában érezte szantálfát  és  fahéjat idéző egzotikus illatát  is,  amint könnyedén 
Bernadette  karjára  tette  kezét,  és  belesúgott  a  fülébe.  Bernadette  bólintott, 
megtörölte a szemét, és felállt. Az álomnő megpaskolta a vállát, és az étterem túlsó 
végébe mutatott, majd elnézte távolodó alakját. 
– Hé, épp randit beszéltünk meg… 
Az álomnő megpördült, és egyenesen a szemébe nézett. 
Ned  megkövült.  Az  az  aranyló  szempár  magába  szippantotta,  és  többé  el  sem 
engedte.  Máris lélegzetért küzdött,  ahogyan a hullámokban felé áradó, fehéren 
izzó  harag  megcsapta.  A  nő  öntudatos  mozdulattal  megtámaszkodott  az  asztal 
lapján, és egészen közel hajolt hozzá. 
– Beszélnünk kell. 
Ned egészen fellelkesült. 
– Hát persze! Megy már az óra? 
– Felejtse el az órát. Még elintézek itt néhány dolgot, de utána beszélni szeretnék 
magával. Találkozzunk a szomszéd bisztróban, mondjuk, úgy tíz perc múlva. 
Ne már! Felkeltette volna az érdeklődését? Túlzottan dögös ahhoz, hogy csak úgy 
kiszúrjon magának egy ilyen fickót, de bárhogy legyen, a világ végére is hajlandó 
követni. Talán még egy ilyen borzalmas estének is lehet jó a vége. 
– Nem kellene legalább megjelölnöm a listán? 
Lehetséges, hogy ettől még haragosabbnak tűnt? 
A megjelenése  teljesen lenyűgözte – csupa éles  szög és  bársonyosan puha bőr. 
Fura. Ha nem nézné a vonásait, az arca túlontúl nagy lenne a testéhez képest, így 
együtt mégis kész filmcsillag. Kiköpött Júlia Roberts. Gazellát idézően ruganyos 
test, nemes metszésű arccsont, sűrű szemöldök és óriási szem. 
– Nem hinném, hogy szükség lenne rá. Találkozunk a bisztróban. 
Hátrahúzódott, megpördült tízcentis sarkain, és beleveszett a tömegbe. 
Ned  kukába  vágta  a  jelenléti  ívet.  Bernadette-et  leszámítva  az  este  teljes 
katasztrófába torkollt,  ugyanakkor egy randi az Álomnővel túlmutatott minden 
reményén. 
Kinek kell hosszú távú kapcsolat, ha kiélvezhet egyetlen tökéletes éjszakát? Még 
marad  ideje  bevenni  egy  mentolos  cukorkát,  és  tovább  dörgölni  az  arcát  a 
zsebkendővel, hátha fakul egy árnyalatnyit. 
Azután irány a bisztró. 



2.

Kennedy belekortyolt a kávéjába, miközben tanulmányozta a szemközt ülő testet 
öltött katasztrófát. 
Hosszú időbe telt,  amíg megnyugtatta  szegény Bernadette-et,  de végül  sikerült 
meggyőznie, hogy a férfi csak viccelt,  majd bemutatta Briannek, aki egész este 
bódult tekintettel meredt rá. A villámrandi egy kicsit mindig… rizikós. Némelyik 
ügyfél bírja a gyors tempót és a kihívást. Sokan egészen kivirulnak a stressztől, 
pezseg  bennük  az  adrenalin,  felülemelkednek  önmagukon,  és  maradandó  első 
benyomást tesznek. 
Mások a dugájukba dőlnek. 
Mint ez a fickó. 
Nem kapkodott, hagyta főni a levében. Szemlátomást azt hitte, hogy kiszemelte 
magának, pedig egészen mást akart tőle. Mint a Társszerzők párkereső iroda első 
számú  ügynöke  és  szakértője,  a  legkülönfélébb  férfiakkal  került  kapcsolatba. 
Ennek köszönhetően sajátította el a türelem sokszor alábecsült erényét, és segített 
másoknak  megtalálni  az  igaz  szerelmet,  miközben  egyszerre  élt  a  bátorítás, 
motiváció, együttérzés és személyiségformálás eszközeivel. 
Ez a dilis viszont megszegte a létező összes szabályt, ezért nem engedhette vissza a 
társaságba,  amíg  nem  próbálta  megóvni  tőle  a  szerencsétlen,  mit  sem  sejtő 
ügyfeleket.  A  bisztró  nyers  fényei  csak  kihangsúlyozták  bőrének  harsány 
színárnyalatát.  Istenem,  tényleg,  mint  egy  két  lábon  járó  sajtos  pufi.  A  férfi 
türelmesen várta, hogy ő törje meg a csendet. Azt is észrevette, hogy egy köteg 
szalvétával  óvatosan  letörölgette  a  pultot,  mielőtt  rákönyökölt  a  legszélére. 
Remek, ráadásul bacifóbiás. 
– Hogy hívják? – kérdezte végül. 
– Ned. 
– Hello, Ned. Én Kennedy vagyok. Feltehetek egy kérdést? 
– Azt kérdez tőlem, amit csak akar. 
– Mégis mit akart elérni ma este? 
A  férfi  hunyorogva  nézett  rá  vastag  szemüvege  mögül.  Kennedy  általában 
kedvelte az egyedi kiegészítőket, de ez valahogy nem stimmelt – a túlméretezett 
szögletes fekete szemüveg túlságosan uralta az arcot, és elnyelte a szemet. 
– Én csak próbálom megtalálni a hozzám illő párt… 
–  Értem.  Minden  ismeretlen  nőt  olyan  kérdésekkel  szokott  bombázni,  mint 
Bernadette-et? 
A férfi elvadult, összenőtt szemöldöke riasztó módon felszökött. 
Kennedynek viszketett a keze, hogy ott helyben legyantázza. 



– Kezdtünk összemelegedni. Azt hittem, passzolunk egymáshoz. 
Körmeivel megkocogtatta a csorba bögrét. 
–  Azt  hitte,  passzolnak  egymáshoz?  Sértegette,  és  elvette  minden  önbizalmát, 
miközben elültette benne a félelmet, hogy egész életére magára marad, és sosem 
lehet gyereke. Tényleg sikerként könyveli el mindezt? 
A férfi hátrahőkölt, és zavartan rázta a fejét. 
– Nem, én… nem akartam megbántani. Csak közvetlen voltam vele. 
– Az életkor és a testsúly két olyan tabu, amiről sosem beszélünk. 
Ezek a hallgatás Szent Gráljai, Ned. Még ennyit sem tud? 
A férfi beletúrt a hajába. A rasztaszerűen kusza fürtök szinte a vállát verdesték, és 
elfedték  arcának  legnagyobb  részét  –  a  lány  már  azon  tűnődött,  járt-e  valaha 
fodrásznál. Nyomát sem látta vágásnak vagy bármilyen kísérletnek egy divatosabb 
frizura elérésére. A férfi leginkább elhanyagolt juhászkutyára emlékeztette. 
–  De  igen,  természetesen  tudom,  csak  teljesen  elfeledkeztem  róla,  annyira 
feldühített  ez  az  egész.  Egész  este  olyan  nőkkel  diskuráltam,  akiket  más  se 
érdekelt, csak hogy mennyit keresek, hová vinném nyaralni, vagy hány repülöm 
van. 
– Miért, hány repülője van? 
– Egy sincs, épp ez a lényeg! Azt hittem, egy ilyen estének az a célja, hogy hasonló 
gondolkodású nőket találjak, de ezeket csak a pénz érdekli. 
Tüzetesebben tanulmányozta a férfit, őszintén zaklatottnak tűnt, nem azt a béna 
kesergést adta elő, amire számított.  Narancssárga kezével úgy markolta a bögre 
fülét,  mint aki  megnyugvást  keres.  A fehér  laborköpeny burleszkbe illő  párost 
alkotott a nyolcvanas évekből hátramaradt nadrággal, melynek fényes khakiszínű 
anyaga lazán, formátlanul lógott a csípőjén. A mellkasán virító barna folt láttán 
önkéntelenül is egy közhelyes tisztítószerreklám jutott eszébe. Pont az ilyeneknek 
találták ki a tubusos Vanish-t. 
Mégis a mellényzsebéből kikandikáló tollak árulták el. 
Ó, igen. Kapitális kocka. A szemüvegétől a ruháján át a társalgási kellem ordító 
hiányáig egyvalamit sugall: Segítség! De vajon tényleg ilyen? Kezdte felkelteni a 
kíváncsiságát. 
– Mit keres igazából? Szexet? Flörtöt? 
A férfi kihúzta magát. A laborköpeny alján elszabadult cérnaszál fityegett. 
– Meg akarok nősülni. 
– Miért? 
A férfi meg se rezzent, meglepő közvetlenséggel állta a tekintetét. 
– Belefáradtam, hogy egyedül legyek. Mostanáig másról se szólt az életem, csak a 
munkámról és a karrieremről. Nem akarok olyan nőkkel kavarni, akiknek eszük 
ágában sincs lekötni magukat. Nekem igazi család kell. Életre szóló társ. Túl sokat 



akarok? 
Ned letette  a kávéját,  és  megmozgatta  az ujjait,  és  Kennedy felfigyelt  rá,  hogy 
tövig rágja a körmeit. A férfiból csak úgy sugárzik a csalódottság. Nem mindennap 
látni ilyet, aki ennyire rá van állva a házasságra. Máskor győzelmi táncot lejtene és 
helyben aláíratná vele a társszerzők jelentkezési ívét. Kár, hogy a fickónak lövése 
sincs az egészről, de néhány tanácsnak talán hasznát veszi. 
– Nincs semmi gond a célkitűzésével, csak a nők igénylik a darutáncot. Egy kis 
flörtölgetést,  könnyed ismerkedést, tudja, ami alapján kialakulhat a bizalom. Ez 
vezet aztán az első igazi randihoz. 
– Tudom. Készen állok rá. 
Kennedy felvonta a szemöldökét. 
– Miközben olyan, mint egy túlérett narancs? 
– Csak kipróbáltam egy barnítókrémet, hogy menő színem legyen. 
Azt hittem, a nők ezt szeretik. 
– Kávéfoltos az inge, laborköpenyt visel, az ezredforduló óta nem vágatott hajat, és 
úgy  érzem  magam  a  társaságában,  mintha  kivonszolnának  a  fenyvesbe,  és 
eltemetnének a levélszőnyeg alá, hogy ott pusztuljak el. Ez a maga kölnije? 
A férfi feladta, és piszkálgatni kezdte a körmét. 
–  Bizonyított  tény,  hogy  a  nők  fogékonyak  az  illatok  által  keltett  érzelmi 
behatásokra. Ezért érzik boldognak magukat, ha a természetben sétálnak. 
–  De  nem  fél  üveg  pacsulitól!  Ez  inkább  arra  emlékeztet,  hogy  a  fák  között 
rohanok, a sarkamban egy vérszomjas fekete medvével. 
– Oké, túllőttem a célon. Sokáig bent kellett maradnom. Különben sem akarok 
olyan nőt, akinek csak a ruha vagy a külső számít. 
Kennedy felsóhajtott. 
– Márpedig a megjelenés igenis fontos. Azt a benyomást kelti a másikban, hogy 
törődik vele. Nem kell Calvin Kleinben pompáznia, de egy tiszta, vasalt ruha és a 
legjobb formája nagyban növeli az esélyt, hogy rátalál az igazira. 
–  Én megpróbáltam.  –  Felélénkült  a  tekintete.  –  Van kedve  velem vacsorázni 
péntek este? 
– Nincs. 
– Nem is ezért hívott ide, igaz? Csak szét akarta rúgni a seggem… 
Kennedy magába fojtott egy nevetést. Igazán nagy kár. A jó szándék egy férfiban 
aranyat  ér,  kivált,  ha  szerelemre  vágyik,  és  nem  éri  be  néhány  szokványos 
együttléttel vagy átszórakozott éjszakával. 
Hacsaknem… 
Az  ötlet  gyökeret  vert,  szárba  szökkent,  és  színpompás  virágokat  bontott. 
Hacsaknem a szárnyai alá veszi a férfit. Megtanítja, hogyan közeledjen a nőkhöz. 
Teljesen  átformálja,  hogy  már  az  első  találkozáskor  megkedveltesse  magát,  ne 



pedig  azt  érezze,  mintha  egy  cápákkal  teli  medencében  küzdene  a  túlélésért. 
Beleborzongott az izgalomba, amit jó hosszú ideje nem tapasztalt már. Végre egy 
lehetőség. 
Másra se vágyik, csak hogy átformálja. 
Nála jobban senki sem érti a dolgát, ezt maradandó párkapcsolatok sorával tudja 
bizonyítani. Olyannyira, hogy újabban már kezdi rutinnak érezni az egészet. A 
munkájából  éppúgy  kiveszett  minden  izgalom,  mint  saját  lapos  kapcsolataiból, 
melyek kiszámítható módon vezetnek egyre újabb csalódásokhoz. Egy-két órára 
még szívesen az ágyába fogad valakit,  de a reggel rideg fényénél már nem érzi 
szükségét, hogy marasztalja. A karrierje talán kielégítőbbnek tűnik, de rég nem 
lett  semmi  érdekeset.  Egy  helyben  topog,  miközben  mindenki  más  elszáguld 
mellette.  A  legtöbb  barátnője  már  férjhez  ment  vagy  tartós  kapcsolatban  él. 
Azelőtt  szerette  a  randiszolgálatot,  a  váratlan  lehetőségek  e  kimeríthetetlen 
tárházát, de már ez se hozta lázba. 
Menthetetlenül kiégett, mind több időt tölt a cégnél vagy lóg a barátnőivel. 
Ez a fickó azonban igazi kihívás. 
Sebességet váltott,  visszakapcsolt üzleti fokozatba. Először is többet kell tudnia, 
mielőtt elkötelezi magát. A fickó szinte szoborrá vált a helyén, nem babrált, és 
nem adta jelét türelmetlenségnek. Micsoda iroda-kukac! 
– A teljes neve? 
– Nathan Ellison Raymond Dunkle. 
Lenyűgöző. Ez egyre jobb és jobb lesz. 
– Magára aztán tényleg rájár a rúd, Ned. 
A férfi halálosan komoly maradt. 
–  Tudom. Ha ismerném anyámat,  leülnék  vele,  hogy megbeszéljük,  mégis  mit 
akart ezzel. 
– Lehetne Zelda is. Vagy szimplán Mario. 
Az összenőtt szemöldök újra felemelkedett. 
– Ha szellemesnek hiszi magát, jobban kell igyekeznie. Ennél még az oviban is 
különb nevekkel szívattak. 
Kennedy leplezte a mosolyát. Helyes. Nem csak esze van, öniróniája is. Ami azért 
jó, mert nem tanítható – valakiben vagy megvan, vagy nincs. Ígéretes nyersanyag, 
csak még sokat kell csiszolni rajta. 
– Megfogott. S miből él? 
– Hordozórakétákat tervezek. 
Kennedy  az  ajkára  préselte  a  mutatóujját,  ahogy  a  hihetetlen  jelenet  a  szeme 
láttára bontakozott ki. Lehet még ennél is jobb? 
– Rakétatudós? 
Türelmetlenség sugárzott a férfiból, bár továbbra is mozdulatlan maradt. 



–  Igen,  űrrakétákat  tervezek,  de  manapság  az  ilyet  már  űrrepülőmérnöknek 
hívják. A rakétatudós olyan régimódi. 
Tekintete a mellényzsebből kikandikáló tollakra tévedt. 
– Én kérek elnézést. 
A férfi viselkedése kezdett megváltozni, hirtelen gyanakvó pillantásokat vetett rá. 
–  Valójában  mit  akar  tőlem?  Már  bocsánatot  kértem,  amiért  nekiugrottam 
Bernadette torkának, és nyilván randizni sem akar velem. 
Miért vagyunk még itt? 
Minden akaraterejét latba kellett vetnie, hogy ne nyalja meg az ajkát. 
Egy befordult, jómódú rakétatudós, aki házasodni akar, és élete párját keresi? Ez 
lehet  a  mesterműve,  az  ő  külön  bejáratú  Eliza  Doolittle-je,  amivel  felteszi  a 
koronát egy élet munkájára. 
– Ajánlatom van a maga számára. 
– Miféle ajánlata? 
Elmosolyodott. 
– A létező legritkább féle. Megkap mindent, amire vágyik. 
Megtalálom magának álmai asszonyát, csupán annyit kell tennie, hogy odafigyel 
rám. 
A férfi hunyorgott. Elgondolkodott. Azután közelebb hajolt. 
Bekapta a csalit. 
Már a körmét se piszkálgatta, csak borotvaéles pillantásokkal méregette. 
– Hogyan? Ki maga? 
– Kennedy Ashe. Két társammal én vezetem a Társszerzők párkereső ügynökséget. 
Mi  szerveztük  a  ma  estét,  de  a  tevékenységi  körünk  sokkal  tágabb.  Azzal 
foglalkozunk,  hogy  az  ügyfeleinket  hosszú  távú  kapcsolatokhoz  segítsük,  és  a 
statisztikánk valóban meggyőző. Ha gondolja, felsorolhatok néhány adatot. Olyan 
benyomást tett rám, mint aki hisz a számokban, gondolom? 
A  férfi  előtt  lassan  kezdett  kirajzolódni  az  összkép.  Feljebb  tolta  orrán  a 
szemüvegét. 
– Maguk szervezték az egészet? Akkor afféle ügynök, nem igaz? 
– Inkább bennfentes.  Ajánlatom van a  számára,  Ned.  Szeretnék segíteni,  hogy 
megtalálja élete párját. 
Csalódottságot látott a férfi arcán. Még a válla is megereszkedett. 
– Azt akarja, hogy írjam alá a szerződésüket, és legyek az ügyfelük. 
Oké, mennyi? 
Felhőtlen  örömet  érzett.  A  kétkedő,  sőt  vádló  pillantás  megerősítette,  hogy 
kivételesen eszes fickóval van dolga. Mennyire fogja ezt élvezni! 
– Kóklernek tart, igaz? Aki lehazudja a csillagokat az égről, bezsebeli az előleget, 
azután szépen elsétál. 



– Átfutott az agyamon. 
– Csalódtam volna, ha nem így lenne. Azt hiszem, tényleg tudok segíteni. Az a 
legfontosabb szerepem a cégnél,  hogy az ügyfelek kezébe adom az eszközöket, 
amelyek  lehetővé  teszik  számukra,  hogy  kapcsolatba  kerüljenek  az  ellentétes 
nemmel. Mindenkinek megvan a maga baja. A világ kemény hely, különösen, ha 
új embereket enged az életébe. A legtöbbünknek meg kell tanulnia felülemelkedni 
a társasági élet korlátain, hogy a legjobb formáját mutassa másoknak. 
A férfi ugatva nevetett. 
– Ó, már értem! Azt akarja,  hogy összevissza hazudozzak, és másnak adjam ki 
magam, akkor majd tarolok. Sosem működne. 
– Miért nem? 
– Mert ez csak illúzió. Senki sem bújhat ki a bőréből, én nem is akarok. 
–  Én sem ezt  várom, de ha nem ad esélyt  a  nőknek,  hogy meglássák,  kicsoda 
valójában,  sosem  találja  meg  álmai  asszonyát.  Nem  a  személyiségét  akarom 
megváltoztatni – arra nincs semmi szükség –, viszont át kell gyúrnunk ezeket az 
egyszerű külsőségeket, hogy lehetősége legyen megmutatni az igazi énjét. Az első 
benyomás mindent eldönt. Arról beszélek, hogy muszáj egy kicsit csiszolnunk a 
modorán és finomítanunk a társasági kapcsolatain. Logikusan hangzik? 
A férfi megvakarta a fejét. A bozontos hajzat szétvált, majd függönyként újra az 
arcába hullott. 
– Magának mi ebben a jó? 
– Szakmai kihívás. Ha sikerül, talán üzleti lehetőség a cégnek. 
Alkalom, hogy segítsek valakin. Mi más kell még? 
– Mennyi? 
– Egy ezres  a  regisztráció.  Benne van a  tanácsadás,  a  külső átformálása  és  két 
randi. 
– S ha belemegyek? 
Megadást  érzett,  de  érvényesítenie  kellett  a  saját  feltételeit.  Egy  ilyen  projekt 
leköthette minden idejét és energiáját. 
– Ha belemegy, megtalálom a párját, de ehhez teljesen rám kell bíznia magát. 
– Meddig élne a szerződés? 
–  Egy  évig.  Persze  ha  nem  lát  eredményt,  vagy  elégedetlen  a  szolgáltatással, 
bármikor kiléphet,  de  a  regisztrációs  díjat  bukja.  Amúgy minden benne van a 
szerződésben. 
– Hogyan kezdenénk? 
Elővarázsolta a telefonját. 
– Adja meg az e-mail címét, és átküldőm a szerződést, abban tényleg benne van 
minden. Amint meghozta a döntést, értesítsen. Beütemezzük az első tanácsadást, 
onnét magától megy az egész. 



A férfi megadta a címét. Kennedy körmei kopogni kezdtek a kijelzőn. 
– Miért bajlódik velem? 
Felnézett.  Az egyszerű kérdés  gyomorszájon  ütötte,  hogy a  nyomában érzések 
fakadjanak  fel.  Nem épp  elég  nehéz  újra  és  újra  megpróbálni,  majd  kudarcot 
vallani?  Hinni,  hogy  tényleg  van  odakint  valaki?  Ez  a  fickó  a  lepukkant 
gönceiben, a túlméretezett szemüvegével és a narancssárga bőrével   hinni akar. 
Nincs  nála  alkalmasabb  tesztalany,  mert  ő  tényleg  megerősítheti  abban,  hogy 
létezik boldog vég. 
Legalábbis némelyeknek. 
Hangjában eltökéltség vibrált. 
–  Mert  hiszek  abban,  hogy  mindenkinek  megvan  a  maga  tökéletes  párja.  És 
segíteni akarok, hogy megtalálja a magáét. 
A férfi hosszú ideig meredten nézte. Teljes mozdulatlanságban kémlelte az arcát, 
mielőtt bólintott. 
– Rendben. 
– Nézze át a szerződést. Ha elfogadja a feltételeket, hívjon fel, és még ezen a héten 
megtartjuk  az  első  tanácsadást.  Addig  is,  alig  várom  a  közös  munkát.  – 
Felhörpintette az utolsó korty kávét, és a táskájáért nyúlt, hogy kifizesse. 
A férfi elkapta a csuklóját. 
– Majd én. 
Erősnek érezte a szorítását. Puha, nyirkos ujjakra számított, nem erre a markáns és 
fenségesen meleg kézre. Kapkodva visszahúzódott. 
– Kösz. Akkor várom a hívását. 
Felállt az asztaltól, és kisétált a bisztróból. Könnyed léptekkel indult az autója felé, 
miközben a friss márciusi szél megtelt bizonytalan ígéretekkel. 

3.

Kennedy felnézett két barátnőjére és üzlettársára, akik berontottak az irodájába. 
– Mi az? Megvan a negyedéves pénzügyi kimutatás? 
Kate láthatóan alig bírt magával. 
– Jobb. 
– Arilyn végre lefeküdt a futár sráccal? 
Arilyn színlelt komolysággal rázta meg csípőig érő vörösesszőke haját. 
– A csomagja közelébe sem ér a fickóénak, akivel mostanában találkozgatok, de 
kösz a kérdést. 



Kennedy felkacagott. 
– Bökjétek már ki. 
Kate összecsapta a tenyerét. 
– Jane és Tim összeházasodik! 
Kennedy felpattant a helyéről, és csatlakozott a lelkes ölelkezéshez. 
Jane a Társszerzők ügyfeleként keményen küzdött, hogy megtalálja az igazit, ezért 
mindnyájan próbálták  felturbózni  az  önbizalmát,  finomítani  a  megjelenését,  és 
előásni  a  párját.  Amikor  pedig  Jane  bátyja,  Slade  azzal  fenyegetőzött,  hogy 
csalásért feljelenti az egész céget, mi sem természetesebb, mint hogy Kate magára 
vállalta mint ügyfelet. 
Be is bizonyította neki, mit érnek. Eközben pedig egymásba szerettek, immár a 
házasság küszöbén álltak, és a tudat, hogy Slade húga ugyanilyen boldog, csak még 
édesebbé tette a közelgő menyegző örömét. Persze az sem ártott, hogy Kate, mint 
a  Társszerzők  alapító  tulajdonosainak  egyike,  olyan  különleges  képességgel 
rendelkezett, ami lehetővé tette számára, hogy egyetlen érintés alapján felismerje, 
ha két ember valóban egymáshoz tartozott. Ennek köszönhetően derült ki, hogy 
számára  Slade  az  igazi,  miként  az  is,  hogy  Jane  és  Tim  tökéletesen  passzol 
egymáshoz. 
Ken megtorpant két ölelés között. 
–  Nem  használhatnánk  fel  reklámként?  Eszméletlen  |ö  ötlet!  A  testvérpár 
egyszerre  találja  meg  a  boldogságot  a  Társszerzőkkel.  Dupla  lagzi  –  nektek  is 
sikerülhet! 
Kate és Arilyn összenézett, aztán megrázta a fejét. 
– Nem, nem – felelt Kate –, ez zártkörű buli. A statisztikákba persze belekerülhet 
mint  két  újabb  esküvő,  de  már  így  is  túlteljesítjük  a  tervet,  úgyhogy  érd  be 
ennyivel. 
Ken az ajkát biggyesztette. A duzzogó kis gesztus mindig bevált a férfiaknál, akik 
izgatónak és ellenállhatatlannak tartották. 
– Akkor ne említsünk neveket. Kár lenne elpasszolni az esélyt, hogy keressünk 
egy kalap pénzt, és közben nevetségessé tegyük azt a hülye párkereső műsort a 
tévében. Kinek kell egy milliomos, amikor megkaphatja a srácot a szomszédból? 
Arilyn felhorkant. 
– Ne erőltesd. Amúgy lassan ideje lemezt cserélni, ez az ajakbiggyesztés már nem 
jön be. Talán ha kicsit beharapnád? Az erotikus regényekben mindig azt csinálják. 
Ken a szemét forgatta. 
– Még csak az kéne. Különben pedig, a jegyzőkönyv kedvéért, ez  mindig bejön. 
Oké, rendben, felejtsük el a hirdetést. Attól még örülök nektek és Jane-nek. 
Kate elvigyorodott. 
– Csajos este? A Bögrében? 



– Naná. Mit szólnátok a péntek estéhez? Levakarom Genevieve-et a pasijáról, és 
csapunk egy orbitális bulit. Nem tudom elhinni, hogy máris három eljegyzés van a 
csapatban.  –  Fura érzés  kúszott  fel  a  torkába,  míg sietve vissza nem nyelte.  A 
házasság úgysem neki való. Hamar beleun mindenbe,  s amennyire tudni lehet, 
még  nem  született  meg  az  a  pasi,  aki  le  tudná  kötni.  A  barátnői  viszont 
megérdemelnek minden csepp boldogságot,  és kutya legyen, ha nem támogatja 
őket mindenben. 
– Megbeszéltük. – Kate végigmérte Kennedy fekete Chanel kosztümjét. – Ügyfelet 
vársz? 
A vére is felpezsdült a kilátástól. 
– Igen, nemsokára itt kell lennie. Igazi kihívás, úgyhogy én foglalkozom vele. 
Kate felkapta a fejét. 
– Hm, már jó régóta nem vállaltál senkit, különösen nem egy pasit. 
Ennyire dögös? 
Kennedy elvigyorodott. 
– Épp ellenkezőleg, kész csődtömeg. Hát nem pompás? 
Arilyn  felsóhajtott.  A cégnél  ő  végezte  a  lelki  segélyezést  és  a  rendszergazdai 
feladatokat. 
– Akkor erre a hétre nem vállalok be mást. 
– Ehhez szükség is lesz mindnyájunk szaktudására. 
– De mégis milyen? 
Kennedy szinte ugrándozott önfeledt izgatottságában. 
–  Három szó.  My Fair Lady. 
Kate levegő után kapott. 
– Ne már! 
Még Arilyn is kijött a szokásos transzból. 
– Mennyire rossz? Mondjuk, mint a gyökértömés? 
– Ezt hallgassátok. Vérbeli kocka, böhöm nagy fekete szemüveggel és loboncos 
pulihajjal.  A Walmartból  öltözködik,  és  narancssárga a  bőre valami tévéshopos 
barnítókrémtől. 
Kate kaján örömmel vette számításba a változókat. 
– Csak a megjelenése ilyen gázos? 
– Várj, még nem végeztem. A villámrandin azt mondta Bernadette-nek, hogy így 
harminc felé már ne sok jóra számítson a petéitől.  Azután randira hívta. 
Arilyn összerezzent. 
– Szegény Bernadette! Sírva fakadt? 
– Hajszál híján. Nekem kellett mentenem a helyzetet. Átvittem Mr. Dumagépet a 
bisztróba,  hogy  szanaszét  rugdaljam  a  seggét,  de  kiderült,  hogy  lövése  sincs 
semmiről.  Egyszerűen nősülni  akar,  és  sejtelme sincs  róla,  hogyan csinálja.  Az 



Isten is nekem teremtette. 
– Mivel fogod kezdeni? – firtatta Kate. – A hajával, ugye? Egy jó fodrász csodákra 
képes… 
Arilyn megcsóválta a fejét. 
–  Addig  nem,  amíg  narancssárga  a  bőre.  Akkor  inkább  legyen  hamvas 
barackszínű. 
Csengetés hallatszott. Egyszerre perdültek az ajtó felé. 
Ned állt ott buggyos nadrágban és laborköpenyben, utóbbi zsebében a kikandikáló 
tollakkal.  Már-már  ortopéd,  vastag  talpú  cipőt  viselt,  ám  mindez  eltörpült 
amellett,  amit  a  hajával  művelt.  Korábban  az  arcába  lógó  fürtjeit  most  egy 
úszómedencényi zselével simította oldalt, amitől a haja úgy meredezett, mintha a 
Mad Max ből ugrott volna elő. A frizurát így ránézésre egy ötös erősségű hurrikán 
se borzolhatta volna fel. 
– Helló. – A férfi elhallgatott, és várta a választ, de nekik még kellett legalább egy 
perc, hogy túltegyék magukat a hajzatán. – Ned vagyok. 
Végül Kate törte meg a kínos csendet, és házigazda üzemmódra váltott. 
– Üdvözöljük a Társszerzőknél. Ned. Nagyon örülünk, hogy hozzánk fordult. Kate 
vagyok, Kennedy üzlettársa. 
Arilyn megrázta fejét, ahogyan vonakodva kijött a transzból. 
– Én pedig Arilyn vagyok, terapeuta és programozó, örvendek. 
A  férfi  keze  idegesen  tévedt  a  hajához,  ami  természetesen  egy  millimétert  se 
rezzent. 
– Hát… kösz. 
Kennedy megköszörülte a torkát. 
– Új frizura? 
A férfi szerényen elmosolyodott. 
– Igen. Azt mondta, elhanyagoltan néz ki, ezért úgy gondoltam, feldobom kicsit. 
Így már jobb? 
Kennedy összenézett a barátnőivel. 
– Nem, de majd teszünk róla. 
Kate mosolyát mintha az arcára ragasztották volna, miközben halkan odasúgott a 
barátnőjének. 
A haja legyen az első… 
Arilyn közelebb húzódott hozzájuk. 
– Nem mondjátok komolyan! Teljesen narancssárga. El kell vinnetek Minghez. 
Kate megborzongott. 
– Ez biztos? Ennyire szörnyű a helyzet? Ha odavetjük Mingnek, talán soha többé 
nem látjuk. 
Kennedy felsóhajtott. 



– Nincs más választásunk, teljesen elszíneződött. 
Arilyn szimatolni kezdett. 
– Mi ez a szag? Mintha megfulladtam volna, és a tenger fenekén hevernék. 
Kennedy lehalkította a hangját. 
– Én a múltkor fenyőerdőben jártam. Sejtelme sincs róla, hogyan kell használni a 
kozmetikumokat. 
– Hahó, itt állok ám maguk mellett. Minden szót hallok, bárhogy suttognak. – Ned 
hangja máris bosszúsnak tűnt. 
Arilyn csettintett a nyelvével. 
– Elnézést kérünk, Ned. Csak az ön érdekében tanakodunk. 
Kate bólintott. 
– Kennedy majd gondját viseli, és mi is itt leszünk, ha bármire szüksége van. 
– Akkor talán menjünk be a szobámba – javasolta Kennedy. – Még találkozunk, 
csajok. 
A bátorító búcsú után bevezette Nedet a lila helyiségbe. Az akták, a szerződések, a 
jegyzetek mind ott várakoztak a kis asztalon,  takaros rendben lefűzve.  A puha 
párnákkal  kibélelt  székek  remekül  illettek  a  süppedős  szőnyeghez,  a  sötét 
faszínekhez  és  a  krémszínű  falakat  díszítő  akvarellek  színvilágához,  míg  a  kis 
beltéri sziklakertben apró patak csobogott és bugyborékolt, hogy meghitt légkört 
teremtsen  a  kitárulkozáshoz.  Láthatóan  az  egész  szobát  úgy  tervezték,  hogy 
nyíltságra és bizalomra ösztönözzön. Mintha a fengsuj mennyországban járt volna, 
köszönhetően Arilynnek, akinek szeretete a jóga, a meditáció és az egész rejtelmes 
univerzum  iránt  hatásosan  ellensúlyozta  Kate  munkamániáját  és  Kennedy 
parancsolóan uralkodó fellépését. 
Intett a férfinak, hogy foglaljon helyet. 
–  Miért  nem helyezi  magát  kényelembe?  Már  átfutottam a  kérdőívét,  de  első 
lépésként szeretném, ha beszélgetnénk egy kicsit,  hogy képet alkothassak arról, 
milyen nő lenne ideális a számára. Azután majd eldöntjük, milyen úton induljunk 
el. 
– Nincs több villámrandi. 
Elvigyorodott. 
– Egyetértek, de kismillió más választásunk is van. – Kényelmesen nekidőlt a lila 
párnáknak. – Jó lesz az ásványvíz? Vagy inkább kávét kér? Teát? 
– Nem, a víz tökéletes, kösz szépen. 
Kennedy keresztbe tette a lábát, és lenézett a papírjaira. 
– Kezdjük, mondjuk, a munkájával. Lenyűgöző az önéletrajza. A NASA? 
– Dolgoztam ott néhány évig, mielőtt átnyergeltem a vállalkozói szférára. A Sector 
Space X új cég, amely egy aránylag kis piacon, a polgári űrrepülésben igyekszik 
megvetni a lábát. Jelenleg egy fejlett rakétarendszeren dolgozom. 



– Az hajtja az űrhajót, igaz? 
– Pontosan. Az új Vortex hajtómű természetesen szilárd tüzelőanyagot használ, 
ami  egészen  hatékony,  ugyanakkor  én  egy  különlegesebb,  bár  erősen  vitatott 
módszerrel kísérletezem. 
Kennedy szívesen megtudott volna többet a munkájáról, de a találkozó nem ezt 
célozta.  Mindig is  érdekelték a  műszaki  kérdések,  noha ezen a  téren nem sok 
sikert könyvelhetett el – a legtöbb cucc már attól tönkrement, ha csak ránézett. 
Valahogy  mindig  vonzónak  találta,  ha  egy  férfi  átlátta  a  bonyolult  dolgok 
működését, s gyanította, hogy ezzel nincs egyedül. Gyors feljegyzést készített. 
– Tökéletes az alakja. Sokat kardiózik? 
A tolla mozdulatlanná dermedt. 
– Tényleg megjegyzést tett a  testemre?  
Ned a homlokát ráncolta. 
– Nem rossz szándékból mondtam. Igazából bóknak szántam. 
A  megjegyzés  hízelgő  voltát  teljesen  elfeledtette  a  hihetetlen  érzéketlenség. 
Előrehajolt, hogy figyelmeztető pillantást vessen a férfira. 
– Egyes számú szabály: soha nem hangozhat el kérdés, megállapítás vagy egyéb 
megjegyzés a nő egyetlen testrészével kapcsolatban sem. 
Megértette? 
– De hát miért? 
– A nők rendkívül érzékenyek arra, ha tárgyként tekintenek rájuk. A legtöbben 
súlyos  önbecsülési  gondokkal  küzdünk.  Más  se  hiányzik,  csak  hogy 
emlékeztessenek a gyengeségeinkre. 
A férfi beletúrt a hajába, hogy a zselé nyomban foglyul ejtse az ujjait. – A francba, 
pedig  a   Cosmopolitan  csak  erről  ír!  Szóról  szóra  követek  mindent,  de  még a 
villámrandin is  találkoztam egy nővel,  aki  szereti,  ha elismerő megjegyzéseket 
tesznek  a  testére.  Azt  mondta,  nem  azért  gürcöl  a  konditeremben,  hogy  a 
mosolyát dicsérgessem. 
Kennedy elfojtott egy sóhajt. Szegény pára. Az ellentmondó visszajelzések bárkit 
őrületbe kergetnek, nem ám egy ilyen fickót. 
– A  Cosmó nak se higgyen el mindent. Ritkaság az ilyen nő. 
–  Hát…  nem  is  tudom.  A  bátyám  szerint  a  nők  szeretik,  ha  a  testükre 
koncentrálnak. Azt mondja, elég egy bók a mellükre, a fenekükre vagy a szájukra, 
és máris célegyenesben vagyunk. 
Kennedy elnyomta a feltörő emlékeket, ahogy az öltözőszekrények között bujkált, 
és rettegett kimenni a folyosóra. A nevetés, a kíméletlen gúnyolódás – „Hé, dagi 
lány!”  –  éjszakánként  is  ott  visszhangzott  a  fülében.  Testsúlya  miatt  a  melle 
nagyobbra  nőtt  az  átlagnál,  hogy azok a  mocskos  pillantások  és  ragadós  kezek 
máig  kísértsék.  Emlékeztette  magát,  hogy  azoknak  az  időknek  vége,  most  a 



munkájára kell összpontosítania. Ennek a fickónak tényleg halvány sejtése sincs 
róla, hogyan kell beszélni a nőkkel, pedig ez mindennél fontosabb. 
Nyilvánvalóan még senki sem vette a fáradságot, hogy megpróbálja kiokosítani. 
–  A  bátyja  súlyosan  téved,  Ned.  Egyáltalán  nincs  igaza.  Egy  nő  akkor  a 
legboldogabb,  ha  az  eszéért  dicsérik.  A humorérzékéért.  A szeme csillogásáért 
vagy az édes mosolyáért.  A kedvességéért.  Azt akarjuk, hogy a testiségen túl is 
értékeljenek  minket,  csakis  ekkor  érezzük  magunkat  biztonságban,  hogy 
megnyíljunk a másik előtt. 
A férfi átható érdeklődéssel hallgatta, ami szinte kisugárzott szemüvegének vastag 
lencséje  mögül,  hogy felerősödve utat égessen a  lelkébe.  Clark Kent közhelyes 
képe  jelent  meg  előtte  –  az  esetlen,  félszeg  és  ügyetlen  külső  mögött  lapuló 
szuperember. Ezt érezte Neden, a vonzerő gazdagságát, ami csak arra vár, hogy 
előtörhessen,  ám ez sosem történik meg, ha megragad a téveszméiben,  és nem 
akar változtatni a hozzáállásán. Míg a válaszra várt,  önkéntelenül is  azt érezte, 
hogy ez a fordulópont. 
– Értem. Logikus. A magazinok is erre a konszenzusra jutottak. 
– A magazinok? 
–  Miután  eldöntöttem,  hogy  ideje  komolyabb  figyelmet  szentelnem egy tartós 
párkapcsolatnak,  gondosan  megvizsgáltam  a  kérdéskör  valamennyi  aspektusát, 
hogy megtudjam, mit akarnak a nők, és mire számítanak a férfiaktól. 
Kennedy szeme elkerekedett. 
– Szóval megvette a  Cosmopolitant. És még mit? 
A férfi számolgatni kezdett az ujjain. 
– Lássuk csak.  Marié Claire, Self, Glamour, Oprah és Men's Health.  
Elolvastam  minden  cikket,  minden  közvélemény-kutatást,  minden  statisztikát. 
Ezért is vagyok ilyen értetlen. Folyton ellentmondó reakciókat kapok, amelyek 
nem illeszkednek semmilyen mintába. 
Találkozott már férfival, aki ennyi energiát szánt a házasodásra? 
Kezdett meglágyulni a szíve. Ezt az egyet nem vehette el tőle: talán két lábon járó 
csődtömeg, de a szándékai tiszták. 
– Ezért vagyunk most itt. Majd én segítek felismerni a rendszert. 
Beszélgessünk kicsit a családjáról. A bátyja nős? 
– Ó, nem, esze ágában sincs megállapodni. Mindig azt mondja, túl sok szép nő van 
ahhoz, hogy leragadjon egynél. 
Hoppá. Egy fivér, aki rossz tanácsokat ad, kész rémálom. 
– Értem. Közel állnak egymáshoz? 
– Igen, sőt ami azt illeti, együtt is élünk. Miután anyánk lelépett, gyakorlatilag ő 
viselte a gondomat. Apa nem győzte a gyereknevelést, így ő vette át a helyét. – 
Feltűnt,  hogy  olyan  szenvtelenül  sorolja  a  tényeket,  mintha  csak  prezentációt 



tartana.  Megsajdult  a  szíve.  Az  esze  miatt  nyilván  mindig  is  kívülállóként 
kezelték. Elkelt volna egy szerető anya támogatása. 
– Sajnálom. 
A férfi megvonta a vállát. 
– Nem kell. Minden jól alakult. Sokkal rosszabb is lehetett volna. 
Komolyan  is  gondolta.  Sok  férfi  magába  temeti  a  múltját,  vagy  ürügyként 
használja,  hogy  a  viselkedését  mentegesse,  Ned  azonban  elfogadta  a 
körülményeket,  és  továbblépett,  amiért  elismerés  jár.  Igen,  ez  nagy lelkierőről 
tanúskodik. Lehet vele mit kezdeni. 
– Mi a helyzet az eddigi kapcsolataival? 
Újabb vállrándítás. 
– Nincs nagyon miről beszélni. Rövid úton lediplomáztam, a NASA állást kínált, 
azután éveken át csak hajtottam. Ha néha lazítottam is, a harmadik randin csak 
ritkán jutottam túl. A legtöbb nő faképnél hagyott, mihelyt kiderült, hogy nem 
vagyok  űrhajós.  Csak  nemrég  jöttem  vissza  New  Yorkba,  még  nem  igazán 
rendezkedtem be.  A  bátyámhoz  költöztem,  és  rögtön  belekezdtem  ebbe  az  új 
projektbe, úgyhogy eddig esélyem sem volt, hogy bárkivel találkozzam. 
Kennedy kísértést érzett rá, hogy feltegyen egy kérdést a szexuális tapasztalatairól, 
de ezt egyelőre kihúzta a listáról.  Még túl személyes lenne. Aligha szűz, de az 
elmondottak alapján nem is egy lepedőakrobata. 
– Nem vagyok szűz. 
Kennedy  nem  emlékezett  az  utolsó  alkalomra,  amikor  elvörösödött,  és  nem 
gondolta volna, hogy éppen most kezdi újra. 
– Nem kérdeztem. 
A férfi ajka ironikus kis mosolyra húzódott. 
– Szinte hallom a gondolatait. Vannak szexuális tapasztalataim. A legtöbb lánnyal 
azért szakítottunk,  mert egészen másként gondolkodtunk az életről.  Ha azon a 
téren lennének hiányosságaim, higgye el, megtalálnám a módját, hogy orvosoljam 
őket. 
Bizsergést érzett. Fura hallani, hogy egy férfi ilyen kéretlen nyíltsággal beszéljen a 
szexről. Lefogadná, hogy nyitott bármilyen felvetésre, ami azt a cél szolgálja, hogy 
a partnere minél nagyobb örömöt találjon a szexben. Ahogy a munkája és az élete, 
számára a hálószoba is  csak egy leküzdendő akadály.  Lekörmölt  néhány sort a 
jegyzettömbjébe, aztán megköszörülte a torkát. 
– Értem. Beszéljünk egy kicsit a nőkről. Olvastam a kérdőívét. Úgy tűnik, nem 
támaszt különösebb elvárásokat.  Mennyire nyitott más etnikumokra? Mennyire 
számít az életkor vagy a háttér? Milyen típusú nővel képzelné el az életét? 
– Bármilyennel. 
Meredten  nézett  rá.  Férfiak  százainak  adott  már  tanácsot,  és  mindenki  kész 



listával érkezett. Ha mást nem is, azt tudta, kikkel  nem akar ismerkedni. 
– Hajlandó bárkivel randizni? Csak vannak olyan tulajdonságok, amelyeknek meg 
kell lenniük a leendő feleségében? 
A férfi a körmét piszkálgatta, miközben végiggondolta a kérdést. 
– Persze, de csak az időnket vesztegetném azzal, ha számba venném az előnyös 
tulajdonságokat,  amikről  mindenki  álmodik,  őszinteség,  humorérzék,  jó 
megjelenés, intelligencia, szexuális vonzerő… az egész semmit sem jelent, amíg 
nem találkozik az igazival.  Ha szeret  valakit,  úgyis hajlandó kompromisszumot 
kötni.  Én  az  egész  életemet  szeretném  megosztani  valakivel,  családot  akarok, 
úgyhogy a válaszom helytálló. 
Nyitott vagyok bárkire, csak megtaláljam az igazit. 
Fura,  de  így  összegezve  teljesen  logikusnak  tűnt.  Ez  a  fickó  nem kertel,  nem 
játszadozik,  őszinte,  egyenes,  célratörő.  Csak  találnia  kell  valakit,  aki  épp 
ugyanilyen, vagy ennek a tökéletes ellentéte. Vagy a hasonlóságra kell építenie, 
vagy arra, hogy az ellentétek vonzzák egymást. 
Koktélparti. Célzottan, négy-öt nővel, mindkét típusból, azután győzzön a jobbik. 
Ez viszont csak akkor működhet, ha előbb csodákat művel a külsejével. 
Elmosolyodott. 
– Szerintem ez a nap válasza. 
– Akkor miért vág olyan arcot, hogy csak még idegesebb leszek tőle? 
Kennedy elnevette magát. 
– Megmondtam, a személyiségén nem akarok változtatni, de a küllemén van mit 
csiszolni.  Az  elkövetkező  két  hétben  magára  fogok  tapadni,  a  munkaidejét 
leszámítva minden estét és hétvégét együtt töltünk. Amikor majd úgy érzem, hogy 
készen állt, szervezek egy ismerkedőestet. Elfogadhatóan hangzik? 
Az összenőtt szemöldök felemelkedett. 
– Mit szándékozik megváltoztatni rajtam? 
A lánynak szinte viszketett a tenyere, ami a siker csalhatatlan jele. 
Lehalkította a hangját. 
– Mindent. 
Ned majdhogynem összerezzent  a  sejtelmesen igéző  hang hallatán  –  mintha a 
bársony suhogását kevernék a kavics csikorgásával. A szó kitartóan visszhangzott 
az agyában, a létező legbujább képek társaságában. 
Nincs mese. Képtelen koncentrálni mellette. 
A  nő  elképesztő  hatást  gyakorol  rá,  miközben  egy  pillanatig  sincs  tudatában 
ennek. Nyilván úgy tekint rá, mint valami bizarr kísérleti alanyra. A feszes fekete 
szoknya tökéletesen kihangsúlyozza hosszú, aranylóan barna lábának izmait. Ma 
csillogóan  fénylő  ezüst  bokaláncot  visel  parányi  függőkkel,  s  valahányszor 
megmoccan,  lágy  csilingelés  vonja  figyelmét  a  magas  sarkú  szandálra,  amilyet 



senki más nem hordana a hűvös márciusi időben. Természetes fülledtség sugárzik 
az  alakjából,  s  bár  nyilván  tudja,  hogyan  használja  ezt  ki,  sejtelme  sincs  róla, 
milyen észvesztően vonzó tud lenni. Valami visszafogja, mintha a lelke mélyén 
súlyos titok rejtőzne. Izgalmas lenne feltárni ezeket a mélységeket és ledönteni 
ezeket a belső korlátokat – kár, hogy az életben nem kerül rá sor. 
Máris a papírjait böngészi. Szórakozottan, nem is gyanítva, hogy csupán ezzel a 
sejtelmes hanggal menynyire elvarázsolja. 
– Beszélgessünk kicsit a kedvenc időtöltéseiről. Látom, szeret golfozni. 
Leplezetlen megvetéssel  ejti  a szót. Szívesen megmutatná neki a sport finoman 
árnyalt  izgalmát  és  intellektuális  kihívásait,  csak  hát  nyilvánvalóan  a 
baseballosokra vagy focistákra bukik. 
– Igen, golfozom. 
Tekintete  laborkabátjának  pamutanyaga  alá  kúszik.  mintha  csak  a  bicepszét 
méregetné. Talán nem fehérneműmodell, de nem is puhány. 
Egészségesen étkezik, golfozik, és rendszeresen szokott felüléseket csinálni, hogy 
feszesen  tartsa  a  hasát.  Vajon  mit  érezne  egy  olyan  férfi  bőrében,  aki  után  ő 
epekedik? Az az aranyló szempár így is ruganyosan karcsú oroszlánra emlékezteti, 
de ha elködösül a vágytól, álomszerűen zavaros és távoli lehet a tekintete. Talán 
beszippantja és rágcsálja az alsó ajkát, amit hajlamos lebiggyeszteni, mintha csak 
duzzogna. A legutolsó részletig alaposan begyakorolta, hogyan hasson a férfiakra. 
Annyira nincsenek egy súlycsoportban – mint Tiger Woods és a fűnyíró ember –, 
de most mégsem erre kellene figyelnie. Mi is volt a kérdés? 
– A golf az jó. Még valami? 
Megvonta a vállát. 
– Az olvasás. 
A nő lefirkantott valamit. 
– Az olvasás is jó pont. Az utolsó három könyv, amit olvasott? 
– Káma Szútra, Lady Chatterley szeretője, A szürke ötven árnyalata. 
A toll megállapodott. A nő résnyire nyitotta a száját, hogy nyelve végigfusson az 
alsó  ajkán.  Végre  sikerült  kicsiholnia  egy  érzéki  reakciót!  Szétáradt  benne  az 
elégedettség. Kennedy az ügynöke, aki felkutatja a lelki társát – semmi értelme 
felkavarnia az állóvizet azzal, hogy belezúg, mint egy nyeretlen kétéves –, mégis 
élvezi a kitágult pupillák látványát, ahogyan a nő megemészti a hallottakat. 
– Érdekes. Újabb kutatómunka? 
– Fogjuk rá. – Ha az ember eljut egy növel az ágyig, ott is akarja tartani. A másik 
nem megértéséhez tehát nemcsak magazinok, de erotikus regények és tökéletes 
szexuális felkészültséggel kecsegtető kézikönyvek is kellenek. 
A nő visszanyerte szokott önuralmát, összefűzte a kezét, és egymáshoz kocogtatta 
a két mutatóujját. Ma sötétlila lakkot visel, és finoman cizellált ezüstgyűrűje csak 



úgy csillog a fényben. Vajon van szeretője? Ha igen, hány tucat? 
– Szeretném megváltoztatni a nevét Nate-re. 
Kivárt egy pillanatot. 
– A nevem Nathaniel, a becenevem pedig Ned. 
Kennedy gondosan válogatta meg a szavait. 
– A Nedhez sajnos hozzátartozik egy bizonyos kép. Tekintsen erre úgy, mint az 
első lépésre. Ha már ilyen szép keresztneve van, nyugodtan visszatérhetnénk a 
Nate-hez. 
Ned elemezte a megállapítást.  Mindig is jobban kedvelte az igazi nevét,  csak a 
kölykök a suliban nem hagyták. hogy használja. 
Előszeretettel  cukkolták  és  hívták  „Négyszemű Nate-nek”.  A  gimi  óta  nem  is 
nagyon gondolt az eredeti nevére, nemhogy visszavegye. 
Bólintott. 
– Jó ötlet. Legyen Nate. 
A  nő  elmosolyodott.  Az  első  fogai  parányit  egyenetlenek,  de  ez  csak  még 
vonzóbbá teszi, és kihangsúlyozza izgatóan rózsaszín ajkát. 
Olyan… színes egyéniség. 
–  Csodálatos.  Azt  hiszem,  egyelőre  elég  ennyit  tudnom,  hogy  megszűrjem  a 
jelölteket.  Holnap délután hatkor szeretném elkezdeni a munkát.  Találkozzunk 
ezen a címen. – Átnyújtott egy névjegyet, rajta címmel, telefonszámmal és a Ming 
szóval. 
– Ki ez a Ming? 
– Igazi varázsló. Tudom, hogy nagyon kimerítő a munkája, de az elkövetkező két 
hétben minden délután a rendelkezésemre kell állnia. 
Tényleg képes erre? Egy totális idegenre bízza magát és a boldogságát? 
Igen. Most már nem szállhat ki. Ha összpontosít, csak tanulhat ebből. 
– Oké. 
Amint  a  nő  sugárzó  mosolyt  küldött  felé,  magában  el  kellett  ismernie,  hogy 
amúgy is bármit megtenne, csak újra láthassa. Nyilván született boszorkány, aki 
egyetlen gesztussal vagy arckifejezéssel képes agyatlan bábot csinálni a férfiakból. 
– Helyes. Bízzon bennem, és az egekbe repítem. 
Szinte felnyögött, ahogyan a szavak egyéb jelentése tudatosult benne. 
Csak annyi telt tőle, hogy ne vesse magát a lába elé. Lehalkította a hangját, és úgy 
tett, mint aki tökéletesen ura önmagának. 
– Alig várom, Kennedy. 
Mintha  némi  nyugtalanságot  látott  volna  a  szemében,  mielőtt  visszatért  a 
tökéletesre csiszolt társasági kellem. Ennyiből is gyanította, hogy messze több van 
benne, mint amit a felszín sejtet. Másra se vágyott, csak hogy feltárja a mélyebb 
rétegeket.  Talán  többet  nyújthatna  ennek  a  gyönyörű  nőnek,  mint  azt 



bármelyikük is feltételezné. 
Talán. Felállt. 
– Akkor, holnap hatkor. – Anélkül távozott, hogy visszanézett volna, miközben 
máris azon tűnődött, mi lesz ennek a vége. 

4.

Nate gyanakodva szemezett az ajtóval, kísérete azonban nem hagyott rá időt, hogy 
gondolkodjon – egyszerűen belökte,  és  máris  az  üres  váróban találta  magát.  A 
borongós fényekben csak a szemközti nagy pultot tudta kivenni. Se magazinok, se 
víz,  se  rágcsák.  Amikor  először  hallotta,  hogy  masszázsszalonba  mennek,  arra 
gondolt, egy kis kényeztetés sosem árt. Forró törülközők, aromaterápiás üvegcsék, 
a  talpát  nyomkodó gyönyörű  lányok képei  rajzottak  a  fejében.  Sosem gondolt 
volna ilyen szeméttelepre. 
A hely Verily legszélén, a meredek domboldal takarásában feküdt, ahol teremtett 
lélek sem járt. Nem látott mást, csak egy lepukkant épületet vörös ajtóval. Akár 
egy ópiumbarlang. Ki merne benyitni egy ilyen helyre? 
Kennedy intett neki, hogy üljön le, míg ő a pulthoz lépett. A recepciós szívélyes 
mosoly helyett  szemöldökráncolással  fogadta,  mielőtt  vaskos kínai  akcentusával 
belekezdett  egy  indulatos  kirohanásba.  Kennedy  csak  hallgatott,  és  sokat 
bólogatott,  mint  aki  próbálja  megbékíteni.  Mégis  miféle  intézmény  ez?  Ha  a 
Társszerzők ilyenekkel áll üzleti kapcsolatban, talán szörnyű hibát követett el. 
Kennedy  kimérten  meghajolt,  mielőtt  visszatért  hozzá.  Veríték  gyöngyözött  a 
homlokán. 
– Hála istennek, Ming fogad minket. 
– Ki ez a Ming? Amúgy ezt nem nevezném ügyfélbarát kiszolgálásnak, de még 
emberbarátinak se. Ha minden vendéggel így bánnak, szerintem tűnjünk el innen. 
A nő dühödt sziszegéssel hajolt közelebb. 
–  Meg  ne  hallják,  hogy  ilyen  negatívan  áll  hozzá!  Elég  egy  rossz  szó,  hogy 
kirúgjanak. Ming a legjobb, ő majd visszarázza a régi formájába, sőt jobb lesz, mint 
új korában. Magára se fog ismerni. 
Ettől csak még nyugtalanabb lett. Szorosabbra vonta magán a laborköpenyt, hogy 
a hajtókáján észrevegyen egy új mustárfoltot. 
Nyilván az ebédnél ette le magát. Megint. Átkozottul hajtania kellett, hogy időben 
ideérjen, de alig várta, hogy megismerje leendő feleségét. 
Akkor még nem sejtette, hogy a hosszú út egy föld alatti tömlöcben, egy Ming 



nevű inkvizítorral kezdődik. 
– Mit fog velem csinálni? 
Kennedy felé bökött a mutatóujjával. 
– Amit csak akar. Pontosan követnie kell az utasításait. Ez nagyon fontos. 
– Nem vagyok hülye. 
– Talán, de szeret vitázni, és emiatt könnyen kirúghatnak minket. 
Nem maradt ideje válaszolni. A pult mögött hangtalanul feltárult egy ajtó, hogy az 
árnyak mélyén egy japán kimonót viselő törpeforma lény rajzolódjon ki, amint 
hosszú, csontos ujjával magához inti. 
– Menjen – szisszent rá Kennedy. 
Basszus, miért retteg így? Egy mélynövésű öreglány csak nem tehet benne kárt, ha 
pedig nem tetszik a bánásmód, bármikor kisétálhat, mondjon Kennedy akármit. 
Kihúzta magát, és belépett az ajtón. 
Az asszony végigvezette a félhomályos folyosón. Fürgén mozgott, mint aki a föld 
felett lebeg, úgy vette be a kanyarokat és csalogatta egyre mélyebbre a vég nélküli 
átjárók labirintusában. A legszívesebben kenyérmorzsát szórt vagy fonalat húzott 
volna, de még erre se maradt Ideje. Kétszer is elbotlott, miközben tartani próbálta 
a lépést. Az asszony végül megállt, és belépett egy jeltelen ajtón. 
A  helyiséget  hosszú,  lapos  kőasztal  uralta.  Törülközőkkel  rakták  körbe,  míg  a 
sarokba  drága,  üvegfalú  zuhanyfülkét  állítottak.  A  makulátlanul  fehér  falakon 
nem látott díszt, csak néhány polcot, rajta üvegcsék sorával. A hangszórókból lágy 
zene  áradt:  pánsíp,  madárcsicsergés,  vízcsobogás.  A  párás  levegőben  tiszta 
szappanillat  terjengett,  a  mélyén  árnyalatnyi  levendulával.  Ming  egy  kis 
bambuszasztalka  felé  indult,  majd  megállt  a  fehér  mosdótál  felett.  Nate 
szörnyülködve nézte, ahogyan bemosakodik, mintha műtéthez készülne. 
majd folyadékot tölt a jókora műanyag edényekbe, mielőtt visszafordul felé. 
– Vetkőzik le. 
– Mi? 
Az asszony a mellkasáig alig ért. Az egész alakját beburkoló fehér kimonó alól csak 
csupasz  lábfeje  kandikált  ki.  Haját  egészen  rövidre  nyíratta,  de  türelmetlen  és 
parancsoló hangjával is kiképző őrmesterre emlékeztetett. 
– Mondom, vetkőzik. Azután lefekszik asztal. 
Nate  megkapaszkodott  a  laborköpenyben,  és  visszanyelte  a  feltörő  pánikot. 
Vetkőzzön pucérra? Előtte? Azt már nem. 
– Izé… magamon tarthatom a pólót és a bokszért? Nem szívesen vetkőznék le 
teljesen. 
Az asszony szinte kiköpött felé. Arcát hamisítatlan utálkozás torzította el. 
– Kisfiú? Nem vetkőzik vénasszony elé? Mitől fél? 
Hátrahőkölt. 



– Én nem félek, csak… nem hinném, hogy szükség van erre. 
Ming tett felé egy lépést, és fenyegetően meglóbálta a mutatóujját. 
–  Maga  narancssárga.  Olyan,  mint  répa.  Megcsinálok,  de  követ  engem.  Most 
vetkőzik le, és fekszik hason. 
Kennedy szavai villantak fel az agyában. Ez lesz az első próba. 
Valljon máris kudarcot? És   tényleg narancssárga – még Wayne is kérte,  hogy 
változtasson ezen, mert zavarja a koncentrálásban. Remélte, hogy magától elmúlik 
majd, de négy nap után még csak nem is fakult. 
Tényleg az aggasztja, hogy egy vérprofi ruha nélkül látja? Hát nem, nem engedi, 
hogy  ő  vigye  az  első  kört.  Nem  fog  hisztizni  előtte,  hogy  a  kezét  dörzsölje 
örömében. 
– Rendben. – Levetette és szépen összehajtogatta a ruháit, mielőtt elhelyezte őket 
egy  üres  polcon.  Simának és  hűvösnek érezte  az  asztalt,  ahogyan hason fekve 
elterült, és a feltekert gyékényre hajtotta fejét, jobbra fordult, lehunyta a szemét, 
közben próbált nem gondolni Mingre, amint a pucér fenekét méregeti. 
Idővel, ahogy mélyen beszívta a levegőt, és átadta magát a dallamoknak, kezdett 
ellazulni.  Gőz terjengett a szobában, hogy megnyissa a pórusait.  Talán mégsem 
lesz olyan szörnyű. A nyakára és a hátára is ráférne egy kiadós masszázs. Ennyi 
ülés után olyan, mintha összecsomósodnának az izmai. Talán még el is szundikál 
egy kicsit. 
Nem lenne rossz… 
– Aááá! 
A hátára öntött vödörnyi folyadék lassan lecsorgott a hátsójára. 
Mielőtt még ezt feldolgozhatta volna, ezernyi merev sörte karistolta végig a bőrét, 
hogy  lendületes  mozgásával  egyszerre  csiklandozza  és  okozzon  fájdalmat, 
miközben görcsösen vonaglik, és próbál kitérni az útjából. 
– Ez fáj! 
– Csend. 
Levegő után  kapkodott.  A nő még keményebben csutakolta.  Ügyet  sem vetett 
fájdalmas kiáltozására, ahogyan megdolgozta bőrének minden négyzetcentijét,  a 
talpától a fenekén és hátán át egészen a válláig, sőt a hónaljáig. Zsibbadt és égett a  
bőre, a kefe olyan mélyen horzsolta, hogy kétségkívül élete végéig viseli a nyomát. 
Úgy fog kinézni, mint akit megnyúztak! A némbernek persze sejtelme sincs róla, 
mit művel – mintha még gonoszul ki is nevetné,  valahányszor próbál kitérni a 
sörték elől. 
A  gyötrelmek  vég  nélkül  folytatódtak,  míg  az  öregasszony  végül  motyogott 
valamit, és abbahagyta. Zihálva ejtette a fejét az asztalra. 
Oké, csak vége van. Végre lejött a narancssárga. Már csak össze kell kapnia magát,  
és használnia a drága zuhanyt. A legrosszabbat már letudta. Kattogást hallott, majd 



fémes csörgést, és már épp készült felnézni, amikor telibe találta a permet. 
A jéghideg, csontig hatoló permet. 
–  Basszus!  –  rándult  össze,  de  az  asszony  határozott  mozdulattal  lenyomta  a 
kőasztalra. A permet a legkevésbé sem emlékeztetett lágyan szitáló esőre – mintha 
egy  teljes  kakaóra  állított  tűzoltófecskendőből  jégkockákkal  lődözték  volna. 
Borzongva tűrte a gyötrelmes érzést, miközben magában veszettül káromkodott. 
Ekkor  értette  meg,  hogy  hosszú  éjszaka  áll  előtte.  Az  asszony  alaposan 
végigcsapatta, egyetlen négyzetcentit sem hagyott ki, nehogy egyetlen pillanatig is 
szétáradhasson benne a megkönnyebbülés. 
Rázuhant  az  asztalra,  amikor  végre-valahára  befejezte.  Ki  kell  jutnia  innét. 
Elmenekülni, hívni a fogyasztóvédelmet, feljelentést tenni súlyos testi sértésért. 
Míg magában végiggondolta, milyen változatos módokon törleszthetne Mingnek, 
az asszony a háta mögé totyogott, hogy valami másba kezdjen. Még a lélegzetét is 
visszafojtotta. 
Á… Meleg  illatos  olaj  csordult  a  hátára  és  iramodott  végig  a  gerince  mentén. 
Mennyei.  Végre ellazulnak az izmai.  Talán mégis megérte ez a sok szenvedés? 
Elképzelte az erős ujjaikat, amint kimasszírozzák a csomókat a hátán, a nyakán, 
a… 
Vad csatakiáltás kíséretében ötvenkilónyi színhús zúdult a hátára. 
Szörnyülködve  döbbent  rá,  hogy  az  asszony  felpattan  a  testére,  és  a  csupasz 
talpával rajta korzózik. 
–  Mit  művel?  –  ordított  fel,  Ming  azonban  ügyet  sem  vetett  rá,  csak  heves 
vitustáncba  kezdett,  hogy  lábujjait  és  talpát  felsebzett  hátának  hiperérzékeny 
bőrébe mélyessze. Fel-alá gyalogolt a testén, sarka keményen s követelőzőn vájt 
belé, s addig taposott a különböző izomcsoportokon, míg már be kellett harapnia 
az ajkát, nehogy üvöltsön a fájdalomtól. Így átkozta el Minget és hetedíziglen az 
összes  gyermekét,  de  még  aközben  is.  hogy  bosszúért  lihegett,  és  irgalomért 
esengett,  megesküdött  magában,  hogy nem győzik le,  és  nem fogják megtörni. 
Nem,  egyenes  derékkal  távozik  ebből  a  kínzókamrából,  sőt  belenevet  a  halál 
képébe, amiért azt hitte, elpusztíthatja. 
Ahogy a pillanatok percekké nyúltak, kezdett elveszni ezekben az ábrándokban. 
Az  asszony  végül  kecsesen,  repkedő  köntössel  leugrott  róla,  majd  fölé  hajolt. 
Széles  mosolya  leginkább  Batman  gonosz  ősellenségére,  Jokerre  emlékeztette, 
amint bevitte a megsemmisítő csapást. 
– Fordul meg. 
Megrázta a fejét, amit szilánkosra tört nyaka helyett csak bőre tartott a helyén. 
– Nem, nem fordul meg. 
Ming újra felkacagott, és a sötét tekintetében égő vad tűz láttán Nate-ben a szar is 
megfagyott. 



– Kisgyerek. Én megold. Most elöl. 
– Nem. 
Az asszony vicsorogva köpött felé néhány válogatott kínai szidalmat. 
– Oké, oké, de ha újra bánt, esküszöm, egy cent borravalót se adok! 
Segített  neki  átfordulni.  Nate  ezúttal  a  mennyezetre  meredt,  s  miközben 
közszemlére tette legintimebb részét, megadóan várta az újabb gyötrelmeket. 
Ezután kissé összemosódtak a dolgok. Amikor az asszony a hasán pattogott, már 
azért is hálás volt, amiért elkerülte a farkát, bár így sem kételkedett abban, hogy 
mire végez vele, örökre búcsút inthet az erekciónak. Amikor pedig az öregasszony 
közölte vele,  hogy a két oldala még hátravan, már csak közönyösen legyintett, 
hogy valamikor a két kör között elveszítse az eszméletét. 
A teste után Ming a fejéhez lépett, hogy az arcát vegye kezelésbe. 
Azon legalább nem tudott ugrálni, de acélos ujjai egyetlen porcikát sem hagytak 
érintetlenül, míg végül szó szerint sajgott mindkét orcája és az álla. 
Halálosan  kimerültnek  érezte  magát,  amikor  végül  engedélyezték  neki,  hogy 
felkeljen  az  asztalról.  Egy  újszülött  kiscica  érezheti  magát  ilyen  védtelennek, 
erőtlennek  és  bizonytalannak.  Az  asszonynak  kellett  eltámogatnia  a  zuhanyig, 
hogy  rányissa  a  csapot.  Mennyeinek,  éterien  megnyugtatónak  érezte  a  forró 
vízpermetet,  majd  a  pézsmaillatú  szappant,  mely  óvón  beburkolta  habjával  és 
buborékjaival.  Hosszú  időt  töltött  a  zuhany  alatt,  mielőtt  megszárítkozott  egy 
bolyhos törülközővel. 
Ming ekkor odalépett hozzá, frottír fürdőköpenybe bújtatta, takarosan megkötötte 
az övet is, majd egy kis padhoz vezette. Nate összerezzent, amikor hajkefét vett 
elő,  de ezúttal  csak hátrafésülte homlokából  a hosszú, ázott fürtöket,  és a kefe 
lágyan masszírozta is a fejbőrét. 
Egészen elérzékenyült  ennyi  gondoskodástól.  A zene  szabadon áradt  köröttük, 
egyikük sem szólt. Amikor végül kinyitotta a szemét, az asszony arcát látta maga 
előtt. Mosolygott, ezúttal nem is tünt olyan gonosznak. 
– Jó fiú. – Megpaskolta az arcát. – Nincs már narancs. Csak ül itt, majd jön, ha 
készen van. 
Letette a kefét, és távozott. 
Még beléhasított  egy  tudatos  gondolat,  mielőtt  elernyedt,  hogy egy-két  percre 
lehunyja a szemét. 
Nem lehetett kétséges, melyikük győzött. 

Nate  beleharapott  a  sajtburgerébe,  majd  közölte,  hogy  a  Bögre  az  új  kedvenc 
helye. Az étteremrész rusztikus benyomást keltett fából ácsolt bokszaival, és jól 
elkülönült a modern bártól. A szomszédos kis teremben biliárdasztal, darts és egy 
sor egyéb játék várt a vendégekre. 



Kisvároshoz képest,  ahol  minden organikus és  a  thai  latte  a király,  meglepően 
impozáns sörválasztékkal szembesült. Beletunkolta a sült krumpliját a ketchupba, 
és élvezte a sós ízt. 
Kennedy a Minggel töltött kezelés után csak egyetlen pillantást vetett rá. azzal el 
is döntötte, hogy ráfér egy kiadós vacsora. Tiltakozás nélkül követte Verilybe, ahol 
egy pohár kézműves sör és némi vörös hús után fura, szokatlan könnyedség lett 
úrrá rajta. 
– Miért töröltette le a pincérnővel az asztalt? – érdeklődött Kennedy. 
– Nem bízik a személyzetben? 
Nate próbált a hamburgerére koncentrálni. 
– A pincérnőknek sok a dolguk, nem érnek rá fertőtleníteni. Az étel lepottyan a 
tányérjáról, önkéntelenül felkapja és megeszi, azzal meg is van a kólifertőzés. 
– Regisztrált bacifóbiás, igaz? Mennyire súlyos? 
–  Nem  annyira,  mint  Jack  Nicholsoné  a   Lesz  ez  még  így  se-ben,  ha  emiatt 
aggódik. Csak szeretem betartani az elemi higiéniai előírásokat, még akkor is, ha 
történetesen egy étteremben vagyok.  – Úgy döntött,  jobb lesz  lapozni,  mielőtt 
túlságosan belemelegszik a témába. – Rettenetes az öreglány – nyögött fel. – Még 
egyetlen ügyfelük sem perelt miatta? 
Kennedy felvillantott egy önelégült vigyort. 
– Még senki sem merte. Különben is, Ming a legjobb. Nézzen csak magára. Sehol 
egy sárga folt, a bőre csak úgy ragyog az egészségtől. 
Lefogadom, hogy úgy érzi, mintha kocsonyából lennének az izmai. 
– Ugyan. – Lehajtotta a fejét, nehogy a tekintete elárulja az arcpirító hazugságot. – 
Legalább újra normálisan nézek ki. 
Egy ideig csendben falatozott, amikor a kinti dörgésre néhány vendég felkapta a 
fejét. 
– Úgy látszik, vihar készülődik. 
– Ja, jó ideje nem esett. 
Egy cseppnyi ketchup hullott  a nadrágjára,  hogy a mustárfolt  ne érezze magát 
egyedül. Átkozta született bénaságát, miközben felkapta a szalvétát. Kennedy ide-
oda tologatta a tányérján a salátát. 
– Mi az? 
– Semmi. – Hm, a nő mintha kissé feszengett volna. Amíg ki nem hozták neki a 
hamburgert, semmi baja sem volt. Nate szokás szerint kertelés nélkül kimondta, 
amire gondolt. – Minek eszik ilyeneket? 
A nő égnek emelte a szemét. 
– Mert egészséges. 
–  Igazság  szerint  a  túlzott  rostbevitel  is  kibillentheti  egyensúlyából  az 
emésztőrendszert. Nem kér egy harapást a hamburgeremből? – Ahogyan Kennedy 



tekintetében hamisítatlan vágyakozás gyulladt, nyomban fészkelődni kezdett. Újra 
a bűvkörébe került,  s  eltűnődött,  milyen lenne,  ha egyszer rá is  így tekintene. 
Mintha valaha megtörténne. – Szerintem ráférne magára egy kis fehérje. 
A nő ujjai halálos szorításba fogták a villát, míg belekortyolt a citromos vizébe. 
– Fehérjének ott a tonhal. 
Nate  közelebbről  is  megvizsgálta  a  salátát,  végül  felfedezett  néhány  porszáraz 
haldarabkát. 
– Semmi majonéz? 
Kennedy sötét pillantást vetett rá. 
– Maga is olyan ősvega? Vagy csak allergiás a gluténre? 
A nő a szájába lapátolta a salátát, és kimérten megrágta. Nate megsajnálta. Szokott 
elevensége  látványosan  alábbhagyott,  amint  kaja  közelébe  került.  Mintha  az 
egészséges étkezés minden energiáját kiszívná. 
– Egyszerűen csak szigorú és egészséges étrendet követek. Kérem, mondja, hogy 
maga sem eszik mindig ilyeneket. 
Nate végzett a hamburgerével, amit jókora korty sörrel öblített le. 
– Nem. Én is figyelek az egészségemre, csak néha engedek a kísértésnek. Próbálom 
távol tartani magam a gyorskajáktól, viszont pocsék szakács vagyok, ezért sokszor 
eszem máshol. Magának különben sem kellene diétáznia. 
Különös kis hang szökött elő a fényes ajak mögül. 
– Nem is diétázom. 
Nate döntő fontosságú információt hallott ki e szavakból. Valamit, ami segíthetett 
megfejteni a rejtvényt. 
– Helyes. Mert elképesztő a teste. 
Kennedy arca egy pillanatra elsötétült, de úgy, hogy még sugárzó belső fényét is 
kioltotta. 
– Kösz. 
Látta rajta, hogy egy szavát se hiszi. Valami lappangott benne, de olyan mélyen, 
ahová  talán  még  senkinek  sem  sikerült  leásni.  Akár  egy  bonyolult  egyenlet, 
megoldás után kiáltott,  Nate pedig másra sem vágyott,  csak hogy megfejthesse. 
Persze ezért is pattintja le mindenki – hírből se ismeri a társasági kellemet, nem 
követi  a  szabályokat,  csak kíméletlenül  belemászik  a  másikba,  amíg az ki  nem 
borul tőle. Bizony. 
Ehhez tényleg nagyon ért. 
–  Még  sosem  hagyta,  hogy  a  vágyai  elragadják,  ha  tudta  is,  hogy  ez  árthat 
magának? 
A nő kelletlenül elhúzta buja ajkát. 
– Mi lenne, ha lapoznánk, és visszatérnénk magához? Most, hogy újra emberi a 
bőrszíne, gyakorolhatnánk kicsit a könnyed társalgást. 



– Nincs semmi rossz abban, ha valakinek a szívéhez szólunk. 
Legalább nem pazaroljuk az időt. – Nedves haja folyton az arcába hullott, ezért 
laborköpenye zsebéből gumikarikát vett elő, és gyakorlott mozdulattal összefogta. 
A  bizalom  alapját  az  első  beszélgetés  veti  meg.  Ezt  teszi  tönkre  azzal,  ha 
megjegyzéseket  tesz  a  szexre  és  a  különféle  testrészekre,  netán  a  másik 
peteérésére, elköteleződéstől való félelmére, vagy a hivatására. 
A férfi a homlokát ráncolta. 
– Akkor miről lehet beszélgetni? 
A nő elmosolyodott. Aprócska salátafoszlány ragadt be a metszőfoga mellé, és a 
rúzsát is elkente a szalvétájával, a lüktető elevenség mégis hullámokban sugárzott 
belőle. Ma fekete csipkeblúzt, piros szoknyát és piros tűsarkút viselt. Amint kibújt 
a piros kabátkából. Nate azonnal kiszúrta a felkarján viselt egyszerű karikát, ami 
az arany mandzsettagombbal együtt határozottan olyan benyomást tett, mintha 
kivételesen szép rabszolgalányt látna. A fekete csipke mögül itt-ott a melltartó is 
felsejlett. Egyszer olvasott egy történetet, amelyben a hős órákon át becézgette a 
hősnő mellbimbóját, míg az el nem élvezett, és belegondolt, vajon Kennedynek 
volt-e már része hasonló kényeztetésben. Eltűnődött azon is, hogyan reagálna – 
mohó lenne, zajos és tevékeny? Ha rajta múlna, csak azzal törődne, hogy kitörölje 
a fejéből a nyelv összes ismert szavát, míg egyedül csak az ő nevét sóhajtozná és 
nyögdécselné. 
A nadrágja egyszerre fájdalmasan szűknek tűnt. Felejtsd el, kishaver. 
Az életben nem fog megtörténni, jobb, ha mindketten hozzászokunk. 
Ideje leállni azokkal a hülye könyvekkel is. 
– Témák millióiból  választhat  – felelt  Kennedy.  – Ezt  fogjuk most  gyakorolni. 
Tegyük fel,  hogy csak most találkoztunk,  és együtt vacsorázunk. Mit mondana 
nekem? 
– Van egy kis saláta a foga között. 
A nő elsápadt, miközben nyelve végigsiklott a fogain. 
– Még mindig ott van? 
A fenébe is, átkozottul dögös. 
– Nem, eltűnt. 
– Oké, épp erről beszélek.  Mindenképp figyelmeztetnie kell a nőt arra, ha van 
valami, amitől zavarban érezheti magát, de a stílusán lenne mit csiszolni. Ilyenkor 
például elég,  ha a saját  szájához érinti  a  szalvétáját,  és  kedvesen elmosolyodik, 
esetleg finoman megkocogtatja a fogát. 
A férfi sóhajtozva égnek emelte a szemét. 
– Rendben, de ha az én fogaim közé szorul be valami, vagy vécépapír  ragad a 
cipőmre, ne cifrázza túl. Csak szóljon. 
– Felírom magamnak. Megeszi azt a pár szem krumplit? 



– Nem, tessék. – Felé tolta a tányért. – Csak három sovány szál. 
Adjon egy kicsit a jó érzésnek. 
A nő úgy fészkelődött, mint aki élete döntését készül meghozni, azután fogta a 
három krumplidarabot, és óvatosan rágcsálni kezdte. A só láthatóan önmagában 
boldoggá tette. A megelégedettség érzése hullámokban vonult végig a testén, és 
már az is kéjes élvezettel töltötte el, hogy megadta magát mocskos vágyainak. Nate 
eközben tucatnyi más módot elképzelt, ami kiválthatta nála ugyanezt a hatást, míg 
csak erőt  nem vett  magán.  Elvégre  a  nő kerek perec  megmondta,  hogy sosem 
randizna vele – akkor meg hogyan feküdhetnének le? 
–  Kösz  –  lobogtatta  meg  felé  a  maradék  sültkrumplit  –,  de  térjünk  vissza  a 
szerepjátékhoz. Most ültünk le, és megrendeltük a vacsit. Maga jön. 
Úgy szopogatta a krumplit, mintha az utolsó sókristályt is ki akarná szippantani 
belőle. Sajnálatos módon a rózsaszín nyelv, a picit szabálytalan fogsor és a hosszú 
ujjak egy egészen más képet idéztek fel benne. Mi az ördög van vele? Most már 
nagyon ideje szexelnie egyet, különben tényleg a lába elé veti magát. 
– Izé… itt lakik valamerre? – kérdezte Nate. 
– Manhattanben. Hát maga? 
– Westchesterben. Ööö… van valamilyen hobbija? 
A nő még nagyobb buzgalommal szopogatott. 
– Igen, sokat járok a konditerembe. Hát maga? 
– Én golfozom. 
– Ó, még sosem golfoztam. 
A férfi kihúzta magát. 
– Nos, a golf tökéletes kombinációja az ügyességnek és koncentrációnak. A sikeres 
játék kulcsa a lendítés, de könnyen finomítható és az adott személy adottságaihoz 
szabható. Tiger Woods több mint egy évet szánt arra, hogy teljesen más lendítési 
technikát sajátítson el, s ezáltal egészen más típusú golfozóvá váljék. Képzelje csak 
el, ahogyan a labda átszeli az eget, majd éppen a pálya megfelelő részére pottyan. 
Izgalmas, ugye? 
A nő kivégezte a krumplit, majd a szívószállal kevergetni kezdte az italát. 
– Nem, nem igazán. 
Haragos pillantást vetett rá. 
– Nem tetszik ez a beszélgetés. Ismerjük be, hogy hosszú távon úgysem illenénk 
össze. 
– Helyben vagyunk! – A nő felpattant, és vádlón mutatott rá. – Eljött az igazság 
pillanata! Maga, Nate Dunkle, egy önző dög! 
A férfi feltolta az orrán a szemüvegét. 
– Mi? De hát mindenfélét kérdeztem. Nyilvánvalóan nem érdeklem, ha untatja, 
ahogy a golfról beszélek. 



–  Meg  tudom  érteni,  de  ettől  még  tökéletesen  passzolhatnak  egymáshoz. 
Egyszerűen csak sajnálja  az  időt  és  az  erőfeszítést  arra,  hogy mélyebbre  ásson. 
Kicsit félretehetné az egóját, hogy inkább rá figyeljen. 
A bosszúság hullámokban futott végig rajta. 
–  Úgy  beszél  rólam,  mintha  valami  seggfej  volnék!  Csak  hogy  tudja,  magas 
pontszámaim vannak a  Cosmo  tesztjeiben! 
A nő megvetően felhorkant. 
– Azok a tesztek röhejesek, és semmilyen hasznos információval nem szolgálnak. 
Ha egy nő nem ért egyet azzal,  amit az első öt percben összehord neki,  máris 
kijelenti róla, hogy alkalmatlan a hosszú távú kapcsolatra. Nem szereti a golfot? 
Nagy ügy. S ha megkérdezné tőle, hogy akkor mit szeret és miért? A munkájában 
nem élvezi a felfedezéssel járó izgalmat? Az emberek is megoldandó rejtvények, 
mint  a  kirakójátékok,  sok  apró  darabkával,  amit  egyenként  kell  kielemezni  és 
megérteni.  Túlságosan  könnyen  félresöpri  őket,  ha  nem  illenek  bele  az 
elképzeléseibe, amelyeket a tökéletes hitvesével kapcsolatban dédelget. 
Valami megvillant a tekintetében. Egy emlék? önmagáról beszél? 
– Rendben. Fussunk neki még egyszer, de ezúttal legyen önmaga. Ne adja ki magát 
valaki másnak. 
– Nem hinném, hogy… 
– Én igen. – Egy hosszú pillanatig az arcát fürkészte. Felmérte magas homlokát, 
vállára  omló  karamellszínű  haját.  Az  arcát  uraló  markáns  szögek  egészen 
lenyűgözték.  A  nő  pupillája  kitágult,  mintha  nagyon  is  élvezné  a  kitüntető 
figyelmet,  miközben az írisze whiskyárnyalatúra sötétedett.  – Miért foglalkozik 
párközvetítéssel? 
Türelmesen várta a választ. Kennedy végül feladta, belekortyolt a vizébe. 
– Kate és Arilyn volt a legjobb barátom a fősulin. Miután egy ideig külön utakon 
jártunk, aztán egyik este szétcsaptuk magunkat, és előjött az ötlet, hogy alapítsunk 
társszerző ügynökséget. Kate az általános igazgató, Arilyn intézi a számítógépes 
dolgokat és a lelki segélyt, enyém az ügyfélkör és a rendezvényszervezés. 
– A legtöbben másnapra elfelejtik, amiről részegen ötleteinek. 
Kennedy mosolyogva idézte fel az emléket. 
– Mi nem. Még másnaposan belevágtunk a kutatómunkába. 
– Értem. Manapság nem könnyű a kisvállalkozásoknak. Maguknak hogy megy? 
–  Nem  panaszkodom.  Napi  szinten  javul  a  statisztikánk,  és  egész  csinos  kis 
hasznunk van. 
A férfi mosolyogva hallotta a hangjából kicsendülő leplezetlen büszkeséget. Ebben 
a nőben van spiritusz. Nem sokan vágnak bele, s még kevesebben boldogulnak. 
– Miért éppen Verily? 
– Nem akartunk versenyezni a nagy manhattani ügynökségekkel. 



Verily  egészen különleges:  kisváros,  mégis  nagy a  pezsgés.  Ezen belül  is  adott 
korcsoporttal foglalkozunk, huszonöttől negyvenig. 
– Érdekes. Ez nem korlátozza az ügyfélkört? 
–  Nem.  Talán  kockázatos  húzásnak  tűnik,  de  találnunk  kellett  egy  piaci  rést. 
Alaposan  tanulmányoztuk  a  lehetőségeket,  és  idővel  híresek  is  lettünk  az  elit 
ügyfélkörünkről. 
– Csupa milliomos? 
Kennedy égnek emelte a tekintetét. 
– Már maga is kezdi? Hát mindenki nézi azt a műsort? Nem, amíg elégedett a 
jelenlegi hivatásával, és célokat tűz ki maga elé, számunkra is vállalható. Itt nem a 
pénz a lényeg, hanem a szerelem. 
Tetszett neki, mennyire kivirul, amikor a Társszerzőkről mesél. 
Imádja a magabiztos nőket, és Kennedy nem csupán szereti a munkáját, de egy 
magasabb rendű célt  is szolgál: őszintén hisz abban, hogy jobbá teszi a világot. 
Oké, ez tényleg közhelyes, de attól még rohadtul izgató. 
–  Volt  már  hozzám  hasonló  ügyfele?  Akivel  ilyen  közeli  munkakapcsolatba 
került? 
– Nem, maga az első. 
A nő meredten nézte. Láthatóan elérkezett a nagy pillanat. Az ujjai egy pillanatra 
megremegtek a pohár körül, majd újra mozdulatlanná váltak. 
Nate-et meglepetésként érte a válasz nyomán támadt nyers indulata. 
Ez  a  gyönyörű,  intelligens  és  szórakoztató  nő,  akivel  messze  nem  volt  egy 
súlycsoportban, kezdte teljesen kiborítani. A szavak maguktól buktak ki a száján. 
– Miért? Ennyire megsajnált? 
Kennedy  összerezzent,  amint  tudatosult  benne  az  alig  burkolt  vádaskodás. 
Tüzetesen tanulmányozta a férfit – a dühödt kis fényt a barna szemében, melyet a 
vastag szemüveglencse sem rejtett  el.  A hajtókáján díszelgő mustárfoltot.  A két 
tökéletesre  hegyezett  ceruzát  a  zsebében,  a  meghitten  mellé  ékelt  kis 
jegyzetfüzettel  és  számológéppel  –  egyszerre   Agymenők  és   A  suttyók 
visszavágnak.  A férfi mozdulatlanul ült, a válaszát várta. 
Eközben benne egyre különösebb érzések tolultak lel. Azért fura. 
Ahogy meredten néz rá, és a tekintetét fürkészi, késztetést érez, hogy elmondja 
neki  az  igazat.  Ezernyi  begyakorolt  sablonválasz  közül  válogathat,  és  a  férfi 
semmivel  sem lesz  okosabb,  valami  mégis  megváltozott.  A kérdés  őszinteséget 
követelt. Küszködve próbálta megőrizni a könnyedség látszatát. 
– Nem, persze hogy nem… 
– Baromság. – A férfi közelebb hajolt, hogy jelét adja egy olyan oldalának, amit 
eddig nem ismert. – A kis tengerimalaca vagyok, Kennedy, hogy ne unja magát 
annyira?  Vagy  ez  a   Szépség  és  szörnyeteg  különkiadása?  Hálásnak  kellene 



lennem, amiért megszánt, csak fogjam be a számat, és hagyjam, hogy ugráltasson? 
– Nem! – Kennedynek felforrt a vére a támadástól, alig bírta megállni, hogy ne 
pattanjon fel a székről. 
– Nem tudom elhinni, hogy így gondol erre az egész kísérletre. 
– Most mondom, hogy nem vagyok a tengerimalaca! 
– Tudom! 
– Akkor hagyja abba a süketelést, és mondja el végre az igazat. Miért én? 
– Mert szükségem van valakire, akiben hihetek! 
Ahogy a férfi szája szóra nyílt, és a szeme megvillant. hirtelen úgy érezte, mint 
akit teljesen kifacsartak. Próbálta elfordítani a tekintetét, és véget vetni a hosszúra 
nyúlt pillanatnak, de a férfi nem engedte, csak átcsúsztatta a kezét az asztalon, 
hogy összefonja ujjait az övéivel. 
– Köszönöm, hogy elmondta. 
Ahogy hüvelykje a  tenyerébe mélyedt,  felgyorsult  a pulzusa,  mégis  erőtlennek 
érezte a testét. Megcsóválta a fejét, és próbálta elemezni reakcióját, de a pincérnő 
ekkor feléjük libbent. Amint az asztalra tette a számlát, a férfi végre eleresztette a 
kezét. 
– Mennem kell – jelentette ki Kennedy. 
–  Ja,  nekem  is.  Kikísérem.  –  A  férfi  pénzt  tett  az  asztalra,  és  belefojtotta  a 
tiltakozást, mielőtt még belekezdhetett volna. Ezúttal is hagyta, hogy ő fizessen, 
majd a kis oldalsó ajtón át kiléptek a parkolóba. 
Az orkánszerű szél az arcukba csapta a szakadó esőt, míg a koromfekete égbolton 
cikázó villámok kergetőztek. Lenézett tűsarkú szandáljára, és felnyögött. Remek. 
Ég veled, Jimmy Choo. Mire a kocsihoz ér, elmegy túrabakancsnak is. 
A férfi megállt a járda fölé nyúló ponyvatető alatt. 
Jobb lesz várni egy kicsit – kiáltotta túl az égzengést. – Így bőrig ázik, és nincs  
esernyőnk. 
Az  esővíz  tócsákba  gyúlt  a  járdaszélen,  permetével  beterítette  az  arcát. 
Hátraugrott, és feljajdult, mire a férfi közelebb vonta az ajtóhoz, és testével védte a 
szélvihar nagyjától. Háta a téglafalhoz préselődött, s ahogy az eső egyre szakadt a 
féltetőre,  megborzongott  a  hűvöstől.  A  férfi  tüstént  levetette  a  laborköpenyt, 
bebugyolálta  vele,  majd  miután  elöl  összekötötte  az  ujjakat,  szorosan  a 
mellkasához vonta. Testének melege nyomban körülölelte, és teljesen ellágyította. 
– Jobb? 
– Igen, kösz… 
– Francot se látok ebben a béna szemüvegben. – Levette, és zsebre dugta. – Most 
már nemsokára eláll. Ilyen erővel nem sokáig szakadhat. 
– Reméljük. 
Ezúttal  nem érzett  fenyő-  vagy óceánszagot,  helyette  a  férfi  természetes  illata 



szökött az orrába, és kényeztette érzékeit. 
Szappanhab, esőillat, és valamilyen egzotikus fűszer – talán szegfűszeg? 
Felnézett  rá,  hogy  megdicsérje,  amiért  ellenállt  a  kölni  kísértésének,  de 
megdermedt. 
A férfi szeme nem barna volt, mint elsőre gondolta, inkább sötét mohazöld, itt-ott 
aranysárga pettyekkel. A hátrafogott hajjal már érvényesültek markáns arcvonásai, 
szinte  tökéletes  szimmetriában  egyesültek,  amit  korábban  nem  vett  észre. 
Tökéletesen formásnak látta az, ajkát is – felül vékonyabb, alul telt és igéző, de 
kívül-belül hívogatóan puha. önkéntelenül arra gondolt, milyen érzés lehet, amint 
a szájára tapad. 
– Ken? 
Mint a vihar távoli vészjósló morgása, úgy tört elő neve Nate szájából. Kennedy 
hunyorogva próbálta megvetni a lábát, s bármennyire megrémítette e váratlan és 
bensőséges közeledés, valamiért egyáltalán nem volt biztos benne, hogy bánja. 
– Igen? 
– Mi történik velünk? 
Vészriadó!  Próbálta  megtörni  a  varázst,  de  a  férfi  ujjai  lágyan  az  arcára 
csusszantak, hogy gyengéden körülfogják, azután a mennydörgés megrázkódtatta 
a  földet,  a  teste  pedig  valahogy  magától  hozzásimult.  A  férfi  csendes,  mégis 
intenzív  jelenléte  lágyan  körülölelte,  a  válaszát  várta.  Mintegy  varázsütésre 
kigyúlt a teste, és folytatásért sóvárgott. 
Máris  érezte  a  nedvességet  a  lába  között,  míg  mellbimbói  apró  dárdákként 
meredeztek előre. Csak néhány pillanat választotta el attól, hogy beleomoljon egy 
zakkant rakétatudós karjaiba. 
– Nincs olyan, hogy „velünk”. Az ügynöke vagyok. 
A felismerés és a diadal rövid életűnek bizonyult. 
A hüvelykujjak lágyan cirógatták az állát, és finom mozdulatokkal rajzolták ki ajka 
vonalát, miközben a férfi vágyakozó tekintete teljesen megigézte. Volt már, hogy 
bárki így nézett rá? Ilyen mohón? Mintha nem tudna betelni vele? Végigfutott 
testén a borzongás. 
– Eliza és Higgins professzor a végén összejönnek. 
Most  meg  miről  beszél?  Miközben  a  szíve  olyan  hevesen  ver,  hogy  még  a 
mennydörgést is elfojtja, ó, a My Fair Lady-ről .  
– Látta a filmet? 
A férfi ajka megrebbent. 
– Hát persze. Egész rakat csajos filmet és klasszikus musicalt megnéztem, hogy 
kiismerjem a női lelket, és megtudjam, mit talál romantikusnak. 
Hát,  ezzel  hiába is  próbálna versenyezni.  Nyelve végigszaladt cserepes ajkán,  s 
közben látta a férfi szemében felizzó parazsat. Ajaj… 



– Egyáltalán nem passzoltak össze. A férfi nem tisztelte eléggé. 
– Dehogyisnem. Amint tudatosult benne, hogy bármi megtörténhet. 
Első látásra beleszeretett a nőbe, csak épp nem tudta. 
Na, most van baj. Kétségbeesetten küzdött a józanságáért, de az a hüvelykujj már 
nedves ajkának feszült, és épp csak annyira csusszant be közé, hogy megérinthesse 
a nyelve hegyét. Az átkozottul izgató gesztustól  még válaszolni is elfelejtett.  A 
flörtölésről  szólt  az  élete.  Mindenféle  pasival  randizott  már,  ismerte  az  összes 
manővert,  amivel  elkerülhetett  egy  nemkívánatos  csókot  fekete  öveseket 
megszégyenítő fogásokat is bevethetett –, most mégis úgy állt a hazai pályán, a 
Bögre előtt, mint egy nyeretlen bakfis, aki csak várja az elkerülhetetlen véget, ami 
ellen nem tehet semmit. 
– Ken? 
– Hm? 
– Meg akarom csókolni. 
– Nem tartom jó ötletnek. 
– Egyetértek. – Egészen közel hajolt, hogy ajkán érezze forró lélegzetét. – De nem 
érdekel. 
Csókja  erőszak,  sürgetés  vagy  őrült  szenvedély  nélkül  is  áttört  minden  gátat. 
Egyszerűen,  minden további  nélkül  kisajátította  a  száját  –  csupán a  tenyerébe 
fogta az arcát,  és úgy csúsztatta a szájába a nyelvét,  mintha oda tartozna. Ajka 
puhán érintette, akár egy sóhaj, mégis kiszippantotta egész lényét, feltárta minden 
titkos zugát, s a nyomában mindenütt kéjes gyönyör járt. Halk nyögéssel adta meg 
magát az érzéki rohamnak, miközben még többre áhítozott. A férfi ujjai a hajába 
túrtak, hogy hátrabillentse a fejét, amíg belőle lakmározik – egyszerre követeli és 
átadja magát neki. Szédelgett, a térde kezdte megadni magát, s abban a pillanatban 
teljesen a férfi hatása alá került. 
Nate  csak  lassan  húzódott  el.  Még  becézgette  kicsit  az  alsó  ajkát,  mielőtt 
visszavonulót fújt. 
Meg kellett kapaszkodnia a karjában. Hű. 
Ez aztán… hűűű… 
A  legtöbb  férfi  ilyenkor  egyből  torokra  ment,  előnyére  fordította  átmeneti 
gyengeségét,  Nate  azonban  türelmesen  kivárta,  amíg  összeszedte  magát.  Úgy 
kémlelte  az arcát,  mintha emlékezetébe  akarná vésni  minden vonását,  minden 
pórusát.  Újra körülölelte az a puhán megnyugtató érzés,  mintha a biztonság és 
melegség selyemgubójában lenne. 
– Jól van? 
– Ja. Ez nagy hiba volt. 
– Miből tanuljunk, ha nem a hibáinkból? Mehet még egyszer? 
Apró, ideges nevetés tört fel a nőből. A köd maradéka is szertefoszlott, közben az 



eső is szitálássá szelídült. 
Nem  kis  erőfeszítéssel,  de  visszanyerte  az  önuralmát.  Még  a  kísértésnek  is 
ellenállt, hogy a férfi mellére hajtsa a fejét, csak egyenesen a szemébe nézett. 
– Nem. Sosem randizom ügyfelekkel. 
– Ezen nem múlik. Még ma kilépek. 
–  Szó  sem  lehet  róla.  Magának  nem én  kellek,  Nate.  Engem nem  érdekel  az 
örökkévalóság. Nem vágyom házasságra, biztonságra, kölykökre. Nekem csak ez 
kell… ez a pillanat. 
– Tetszik ez a pillanat. 
Őszinte  mosoly játszott  az  ajkán.  Hosszú-hosszú ideje  nem kedvelt  igazán egy 
férfit sem. Már el is felejtette, milyen jó érzés. 
– Nem. Néha előfordul, hogy összemosódnak a határok, de többé nem történhet 
meg. Engedtünk az ösztöneinknek,  de ennek vége.  Találni  fogok magának egy 
feleséget. Valakit, akivel örökké tart. Megtalálom a tökéletes párját. 
A férfi kivesézte a szavait, különválasztotta és egyenként megvizsgálta őket, majd 
hagyta,  hogy  visszahullanak  a  helyükre,  és  kirajzolják  a  kirakójáték  mintáját. 
Végül hátrébb lépett, és bólintott. 
– Nem fogom erőltetni. Tiszteletben tartom a döntését, de bocsánatot akkor sem 
kérek. 
– Nem is várom. – A levegő újra felforrósodott közöttük, ám ezúttal készen állt. és 
nem adta be a derekát. 
– Elállt az eső. Jobb lesz, ha megyek. Ne felejtse, holnap találkozunk a szalonban. 
Pontban hatkor. Már elküldtem a címet. 
– Oké. Szép estét. 
A  férfi  szabadon  engedte,  ő  pedig  élt  a  lehetőséggel.  Mire  elérte  a  kocsit,  és 
elfordította a slusszkulcsot, hiába nézett vissza, már nem látta. 
A  legrövidebb  úton  hazament,  és  belépett  kis  lakásába.  A  néma  csend 
megnyugtatta megtépázott idegeit, mialatt szobáról szobára járt, hogy mindenütt 
felgyújtsa a lámpákat, ne hagyjon egyetlen sötét zugot sem. 
Lerúgta a szandálját, és a talpán érezte a tömött szőnyeg kényeztető puhaságát. 
Talán manapság a nyers hajópadló a divat, de neki se kölyke, se macskája, és nincs 
fenségesebb,  mint mezítláb járni.  A bourbon vanília színe is  tökéletesen illik a 
falakhoz,  miközben  hatásos  kontrasztot  alkot  a  hidegkék  bútorokkal.  Mindig 
élvezte ezt a minimalista, zavaró tényezőktől mentes környezetet, az akvarellek 
élénk színeit ellenpontozó modern üveg- és cseresznyefa asztalokat. 
Elővett egy poharat, és megtöltötte a rozsdamentes acél hűtőből. Ha ideje engedte, 
szeretett  főzni – a gránitpultok merész acélkékje,  az egyedi konyhabútor és  az 
antik bortartó mind-mind olyan nő képét tükrözte, amilyen mindig is lenni akart. 
Szép, okos, független. 



Ahogy belekortyolt a vízbe, Nate-re gondolt. Kapitális hiba. Talán a legjobb csók 
volt életében, de akkor is áthágott minden létező határt. 
Azért  mókás.  Számtalan  férfival  randizott,  nem kevéssel  le  is  feküdt,  mégsem 
érezte  soha,  hogy  a  másik  ilyen  tisztán  látja  őt.  Ahogy  a  férfi  rezzenéstelen 
tekintettel  nézte,  és előre figyelmeztette a szándékára, csókjával lehetővé tette, 
hogy semmit se tartson vissza – mintha csak egy ellenállhatatlan erőnek adná meg 
magát. Már ezzel a pillantásával felfalta, egészben lenyelte. Vele kapcsolatban a 
legnagyobb veszélyt az jelentette,  hogy nagyon is  könnyen belátott  tökéletesre 
csiszolt külsője mögé. 
Borzongás futott végig a gerincén. Micsoda képtelenség! Semmit sem láthat meg 
belőle, amit nem akar megmutatni, hiszen egész felnőtt életét arra szánta, hogy 
újraértelmezze magát,  és  azzá váljon,  aki  mindig lenni  akart.  Mintha csak egy 
felsőbb  erő  vonzaná,  tekintetét  az  ezüstkeretes  tükörre  és  benne  a  képmására 
tévedt.  Eredetileg dísznek szánta,  mégis  az  ősellensége lett.  Emlékeztető.  Örök 
figyelmeztetés. 
„Hé, dagi lány! – Az álnok suttogástól felfordult a gyomra, és megdermedt a vére. 
Körülnézett az üres folyosón, de senkit sem látott. 
Próbált  elhátrálni,  mire  a  hang  gonosz  sziszegéssel  visszatért.  –  Fuss  csak, 
menekülj, úgyis megtalállak. Akkor aztán még rosszabb lessssz… 
Megesküdött,  hogy  nem  fakad  sírva,  és  nem  mutat  félelmet.  Zakatoló  szívvel 
lépett ki a lépcsőházba. 
A fiú bűzlött a cigarettától és az alkoholtól. Felsőbe járt, nem sok választotta el a 
kirúgástól, de őt valahogy mindig megtalálta. 
– Az irodába kell mennem. Már várnak… 
Ahogy megremegett a hangja, a másik elvigyorodott. 
–  Gyere  ide.  Nem  tart  soká.  Ááá…  a  kedvemért  öltöztél  így  ki?  Vagy  azért 
mutogatod a didkódat, hogy pasit fogj magadnak? 
A könnyek már a torkát kaparták. Ujjaival esetlenül babrálta a szép új blúzt, amire 
annyit  spórolt.  Mindig is  szerette  a  szép ruhákat,  folyton a  divatlapokat  bújta, 
megjelölte  a  kedvenceit.  Amikor  meglátta  ezt  a  felsőt  a  plázában,  elképzelte 
magát, milyen nőisen könnyed lesz majd benne. Fekete csipke, extra hosszú, hogy 
elrejtse a hasát, igazi szexi gönc. Most, ahogy a fiú leplezetlenül bámulta a mellét,  
már szívből 
gyűlölte. Megremegett az ajka. 
– Hagyj békén… 
– Csak ha megmutatod a cicidet. 
Elborzadt.  Menekülni  próbált,  de  az  megragadta  és  kicsavarta  a  csuklóját. 
Áporodott lehelete az arcába csapott. 
– Csak segíteni akarok, dagi lány. Úgysem néz rád senki,  amíg ilyen dagadt és 



csúnya vagy, de a fiúk azért szeretik a didkókat és a seggeket. 
Minél többet mutatsz belőlük, annál jobban tetszel nekik. – Másik kezével már a 
kivágásnál matatott, próbálta félrehúzni a pántot. 
Szétáradt  benne  a  megalázottság  érzése,  s  úgy  érezte,  mintha  az  ujjak  helyett 
hideg,  olajos  fényű kígyók tekergőznének a bőrén.  Visszanyelte a könnyeit,  és 
ellökte magától a fiút. 
– Ne érj hozzám! – Az megragadta a mellét, és megszorongatta, csak hogy sírva 
fakadjon, de sikerült eltaszítania és elhátrálnia előle. A durva nevetés még akkor is 
ott visszhangzott a fülében, amikor görcsösen összefonta maga előtt a karját, és 
bemenekült a lánymosdóba. 
– Még találkozunk, dagi lány. Én mindig itt leszek…” 
Megborzongott, ahogy lassan megérintette az arcát, és emlékeztette magát, hogy 
már felnőtt nő. A felsős egész évben gyötörte, míg reggelenként már attól hánynia 
kellett, ha csak belegondolt, mit akar csinálni vele. A lökdösés, a kötekedés, mások 
gúnyos sértései mind eltörpültek a lépcsőház halálos némasága mellett, suli után 
éppúgy,  mint  a  szünetekben  vagy  ebédidőben.  Az  a  mocsok  rendszeresen 
megvárta az épület előtt is,  sehol sem lehetett tőle biztonságban. És senki sem 
segített rajta. 
Kényszerítette,  újra és újra, hogy megalázkodjon előtte.  Azzal fenyegette,  hogy 
még ennél is rosszabb lesz, ha nem teszi, amit mond neki. Megtette, de ez sem 
számított. 
Így is csak rosszabb lett. 
Mikor is figyelt fel rá, hogy kezd lefogyni, mert már alig eszik? Az étel mindig 
megnyugvásként szolgált számára, mostanra azonban az ellensége lett – fegyver, 
amit ellene használtak, önként sosem próbált volna lefogyni, de az étel lassan tabu 
lett  a  szemében,  mert  csak  további  szenvedéshez  vezetett,  így  az  tűnt  a 
legegyszerűbbnek, ha teljesen lemond róla. 
Megváltásként fogadta a testében éledő sóvárgást, míg végül egyedül ettől érezte 
magát biztonságban. Talán láthatatlanná válik, és megszűnik régi önmaga lenni, 
akkor végre biztonságban lehet a fiútól és a bandájától. 
Anyja kitörő örömmel fogadta húszkilós fogyása hírét, ami mindennél jobban fájt 
– most már ott parádézott vele minden jótékonysági esten, és magával hurcolta az 
összes  társas  összejövetelre,  pedig  előtte  úgy  tett,  mintha  nem is  lenne  lánya. 
Valahányszor apja megpróbálta rábírni, hogy egyen valamit, anyja csak csettintett 
a nyelvével, és rosszallóan elhessegette. Még bátorította is, hogy éheztesse magát, 
miközben nyilvánvalóvá  tette,  hogy a  nőnek a  teste  a  leghatásosabb  fegyvere. 
Nem pedig az agya. 
Keze élettelenül hullott alá, és elfordult a tükörképétől,  hogy visszaverje a fájó 
emlékek rohamát. Gyűlölt rájuk gondolni, pedig agyturkásza mindig emlékeztette 



rá, hogy a sebek csupán az általunk megvívott és megnyert csaták trófeái. Még 
akkor  is,  ha  kívülről  nem  láthatók.  A  néma  csend  hirtelen  fülsiketítővé  vált, 
megtelt  fojtott  sustorgással.  Felkapta  a  távirányítót,  bekapcsolta  a  tévét,  és 
felnyomta a hangerőt. Soha többé! Keményen megdolgozott,  hogy rátaláljon az 
egészséges egyensúlyra, és élvezi, hogy büszke tulajdonosa lehet a saját testének. 
Évekbe telt, míg legyűrte a démonjait, hogy ha belenéz a tükörbe, ne egy túlsúlyos 
lány  eltorzult  alakját  lássa.  Még  ha  a  tükör  továbbra  is  gúnyt  űz  minden 
erőfeszítéséből.  Még  ha  nem tudhatja,  mikor  jelenik  meg  újra  az  a  torz  alak. 
Kövéren és magányosan. 
A tévéműsor unalomig ismert hangjai lecsillapították az idegeit. 
Miután  megitta  a  vizet,  átvedlett  kedvenc  rózsaszín  pizsamájába,  az  egyik 
túltömött párnára hajtotta a fejét, és lehunyta a szemét, hogy az üvöltő-villódzó 
tévével dacolva mély álomba zuhanjon. 
S utoljára még maga előtt lássa Nate arcát, amint előrehajol, hogy megcsókolja. 

5.

Nate belépett a nappaliba és felmérte az elé táruló jelenetet. 
Sörösüvegek  az  asztalon,  valami  pornó  a  képernyőn.  Nyitott  chipseszacskók  a 
kanapén,  köröttük  mindenütt  morzsák.  S  persze  a  bátyja  kiterülve,  felpolcolt 
lábbal, egyik keze a gatyájában, és féltőn markolja a családi ékszert. 
– Hé, ember. Mi a pálya? 
Biccentett  Connornak,  mielőtt  gépiesen  nekilátott  takarítani.  A  nyitott 
zacskóknak műanyag csipesszel lezárta a szájukat, összeszedte és kidobta az üres 
üvegeket. 
– Semmi. Kitetted a szemetet? 
– Basszus, elfelejtettem! Mi tartott ilyen sokáig? Csak nem levarrtál valakit? – A 
szemöldöke  úgy  ugrált  fel-alá,  mint  Groucho  Marxé,  amit  Nate  máskor 
mulatságosnak talált, de ma este ez is inkább bosszantotta. 
– Az ügynökömmel találkoztam. Aláírtam a Társszerzőkhöz, emlékszel? 
– És dögös? 
Mi az hogy.  Megvonta a vállát. 
– Nem mondanám. Figyelj, egész héten későn fogok jönni. Reggel elintéznéd a 
szemetet, és vennél valami kaját? Kezdünk kifogyni. 
– Persze, ember. – A nagy mellű szőke a képernyőn tovább nyögdécselt és darált a 
csípőjével. Nate némi viszolygást érzett. Miért tűnik a bátyja egyre rosszabbnak, 



ahogy  öregszik?  A  gimiben  talán  még  laza  srác  volt,  a  fősulin  már  csak 
elfogadható, de harminchat évesen leginkább… szánalmas. – Nézed velem? 
– Nem, kösz. Fáradt vagyok. 
Testvére végre kihúzta a kezét a bokszeréből, és lekászálódott a kanapéról. Mindig 
azon poénkodtak, hogy Connor örökölte az előnyös testi adottságokat, míg Nate 
inkább  agyban  nagy.  Talán  verte  a  száznyolcvanat,  de  a  bátyja  így  is  fölé 
tornyosult,  s  nemcsak  magasságban,  de  nyers  izomtömegben  is.  Hosszúra 
növesztette szőke haját, és őt is erre biztatta, mondván, a csajok bomlanak érte. 
Connor  persze  tökéletesen  látott,  még  anyjuk  nagy  mogyoróbarna  szemét  és 
hosszú,  dús  szempilláit  is  megörökölte.  A  mocsok.  Abbahagyta  a  sulit,  hogy 
építkezéseken dolgozzon, amiből egész jól boldogult – leszámítva a téli hónapokat, 
amikor alig kapott munkát. 
– Valahogy másnak tűnsz. Ja, már nem vagy narancssárga. 
– Elmentem egy helyre, ahol leszedték. 
– Az béna, tesó. Igazi férfi sosem megy kozmetikushoz. 
–  Ez  inkább  amolyan törökfürdő.  –  összpontosított,  hogy beállítsa  a  kávéfőzőt 
pontban 5:45-re, miközben próbálta kerülni a bátyja tekintetét.  Connor mindig 
tudta, mikor hazudik. 
–  Hé,  Ned,  nincs  egy  kis  fölös  pénzed  kölcsön?  A fiúk holnap estére  elhívtak 
sörözni, de le vagyok égve. 
Nate a homlokát ráncolta. 
– Múlt héten is adtam… 
Connor csak legyintett. 
–  Ja,  ja,  de  nemsokára  utolérem  magam.  Szereztem  meg  egy  melót,  majd 
túlórázok. Meg akarok pályázni egy művezetői állást is, elvégre én vagyok ott a 
legrégebb óta. Te mit gondolsz? 
Nate  felnézett  a  műveletből,  amellyel  pontosan  ki  akarta  mérni  a  kávé 
mennyiségét. 
– Mindenképp próbáld meg. A vezetők közt van a helyed. 
Testvére elvigyorodott, Nate-et pedig újra elővette a lelkifurdalás, ahogy máskor 
is,  ha  belegondolt,  milyen  áldozatokat  hozott  érte  Connor.  Az  egyetem  még 
ösztöndíjjal  sem  olcsó  mulatság,  főleg  ha  a  szülőkre  egyáltalán  nem  lehet 
számítani.  Con  három  helyen  dolgozott  egyszerre,  csak  hogy  ő  kijárhassa  az 
iskolát. 
–  Ja,  egyetértek.  A  jövő  héten  interjúznak,  de  én  már  Stan  legénybúcsúján 
megtudtam. Kár, hogy nem lehettél ott. Dögösek voltak a táncosnők… 
– Ja, sajnálom, hogy kihagytam. 
–  Gondolom,  neked  fontosabb  feljuttatni  az  embereket  a  Marsra,  igaz?  – 
Elvigyorodott,  megbillentette  sörösüvegét,  és  egy  hajtásra  kiitta  a  tartalmát.  – 



Akkor kisegítesz? 
– Persze. – A zsebébe nyúlt, lehámozott néhány bankjegyet, és az asztalra dobta. – 
Figyelj, mostantól inkább Nate-nek szólíts. Elegem van a Nedból. 
Connor felnevetett. 
– De hát miért? Mindenki Nedként ismer. 
– Mondjuk, hogy ez is része az átalakulásnak. Meg kell változnom, hogy feleséget 
találjak. 
– Hát, tesó, én még most sem értem, mi ez a rögeszme nálad. Egy nőt nem elvenni 
kell, hanem alaposan megdöngetni, azzal kész. Hallod, amit mondok? 
Bátyja a szokottnál is otrombább, vagy csak kezd belefáradni? 
– A lényeg, hogy mostantól Nate vagyok, oké? 
– Persze, ahogy akarod. Azért csak vigyázz ezzel a párkereső izével. 
– Kézben tartom a dolgot. Most pedig lefekszem. 
– Szép álmokat. 
Kiment  a  nappaliból.  Amikor  a  testvére  először  vetette  fel,  hogy  legyenek 
lakótársak,  azt  hitte,  megütötte  a  főnyereményt.  Élvezte  Connor  társaságát, 
ráadásul úgy érezte, sokkal tartozik neki. Úgy tekintett a bátyjára, mint egy hősre, 
egy példaképre. Bármelyik önző kamasz hátat fordított volna a kisöccsének, hogy 
a saját életét élje, ám Connor volt az, aki szakkörbe és tudományos versenyekre 
vitte. Megvédte az iskola rémeitől, akik pedig alig várták, hogy szétrúgják a seggét. 
Csendben ücsörgött az ágya mellett, amíg kisírta magát, amikor azt hitte, nem éli 
túl az anyja árulását, az apja pedig teljesen magába zárkózott. 
Mostanra azonban mindketten felnőttek, önálló életre vágyott. 
Feleségre, kölykökre, kutyára. Szerette a testvérét, de készen állt továbblépni. Az 
eredetileg tervezett néhány hónapból lassan egy év lett. 
és Connor továbbra sem tett erőfeszítéseket azért, hogy saját otthona legyen. Zajos 
legénylakássá  változtatta  a  biztos  menedékét,  ahol  ő  szolgált  takarítóként, 
szakácsként,  tanácsadóként nemcsak Connor,  de az egész építő-brigád számára. 
Most már tényleg nem halogathatták tovább, hamarosan beszélniük kell erről. Ha 
megtalálja  élete  párját,  nem  hozhatja  egy  ilyen  bűnbarlangba.  Ideje,  hogy  a 
testvére saját kéglit találjon. Mindketten csak nyernének vele. 
Benyitott a szobájába, levetkőzött, és lefekvéshez készült. Amikor végül elterült a 
ropogósan  fehér  lepedőn,  Kennedyre  gondolt.  Arra  az  édes,  mindent 
megváltoztató csókra, amit élete végéig nem feledhet. 
Most is ajkán érezte a só, a fűszerek és a bűn ízét. Soha egyetlen nőt sem kívánt 
ennyire  –  az  összes  szabadalmát  eladta  volna  a  kínaiaknak,  csak  még  egyszer 
megcsókolhassa. 
Meredten nézte a mennyezetet. A legjobb az egészben, ahogyan Ken reagált rá. 
Valahogy a közelébe férkőzött, egy pillanatig szorosan összetartoztak… de most 



már vissza  kell  táncolnia  az  örvény széléről,  ha  nem akarja,  hogy egész  terve 
atomjaira hulljon szét.  Neki olyan nő kell,  akivel leélheti  az életét.  Sosem lesz 
képes  megmászni  egy  maximális  biztonságú  védőfalat,  amit  nálánál  sokkal 
tapasztaltabb férfiak távoltartására emeltek. Ha Kennedy akarná, az élete árán is 
megpróbálná, de hát nem így van, őt pedig senki sem vádolhatja azzal, hogy csak 
megy az ösztönei után. 
Nem létezik nagyobb ostobaság,  mint azt  hinni,  hogy örökre kellene Kennedy 
Ashe-nek. Ahhoz ő túlontúl gyönyörű. Túlontúl tökéletes. 
Ami halálos kombináció. 
Mégsem jött álom a szemére. 

– Nem és nem. 
Kennedy összenézett a szépségtanácsadóval, aki ismét felvonta a szemöldökét, és 
rosszallóan  biggyesztette  az  ajkát.  Amilyen  megtermett  egóval  rendelkezett, 
végtelenül megalázónak érezte, hogy Nate nem követi mindenben az utasításait. A 
magas,  ruganyos  testű  férfi  a  tökéletes  frizuráját  a  hatás  kedvéért  árnyalatnyi 
vörössel  is  hangsúlyozta – ha a  bal  fülében szikrázó gyémánt önmagában nem 
lenne elég. Mindig feketében járt, és manikűrözte a körmét, míg hosszú, enyhén 
kampós orrát hajlamos volt felhúzni mindenki láttán, aki nem borult le a nagysága 
előtt. Mint most Nate. A vállán nyugtatta a kezét, melyre műanyag fodrászgallér 
borult, közben a tükör közvetítésével egyenest a szemébe nézett. 
– De hát mi a probléma? 
– Most hülyül? Be akarja festeni a hajamat? Bevakszolni az arcomat? 
Ismétlem, nem és nem. Elegem van. 
Benny  égnek  lökte  a  karját.  Kamu  brit  akcentussal  beszélt,  noha  Kennedy 
pontosan tudta, hogy Bronxból származik. 
– Ilyen körülmények között nem tudok dolgozni. Én művész vagyok. 
Szívességből foglalkozom az ügyfeleivel, de azt nem tűröm, hogy sértegessenek. 
– Figyeljen, cimbora, a  Glamour-ban   azt olvastam, hogy a hajfestés után minden 
két hétben el kell járni a hajtövek kezelésére, márpedig arra mérget vehet, hogy 
nem leszek törzsvendég egyetlen fodrásznál se. 
Benny megvetően felhorkant, mielőtt vonakodva elfogadta az érvelését. 
– Igaza van. Be se festeném olyasvalaki haját, aki ennyire nem figyel magára. 
Nate kihúzta magát, és készült felállni a székből. 
– Na, ugye. Akkor most ki itt a szakértő? Léptem. 
Benny megvetően biggyesztette az ajkát. 
– Nate, kérem, figyeljen. – Kennedy megnyugtatóan Nate karjára tette a tenyerét, 
amivel  nyomban  magára  vonta  a  figyelmét.  –  Benny  csak  csiszol  egy  kicsit  a 
küllemén, hogy nagyobb legyen az önbizalma. 



A nők jelen pillanatban azért nem méltatják a figyelmükre, mert semmit sem tesz 
annak  érdekében,  hogy  jó  benyomást  keltsen.  Esküszöm,  nem  fogjuk  a 
felismerhetetlenségig elváltoztatni. 
– Le akarják vágni az összes hajamat! 
– Gondoljon rá úgy, mint a vedlési időszakra, és estünk túl rajta – vigyorgott a 
hajszobrász. 
– Benny! 
Benny babrálni  kezdett  a  körmével,  mint aki már túllépett  az egész epizódon. 
Nate haragos pillantást vetett rá, ahogy összefonta karját a mellkasán. Kennedy 
magában nagyot sóhajtott. Mindig ez van. Egy férfi külsejét bajos megváltoztatni – 
minél nagyobb a változás,  annál  bajosabb –,  neki pedig már viszket  a tenyere, 
hogy végre felfedje, amiről tudja, hogy ott rejtőzik: az okos férfiak természetes 
bája, ami sok női szivet meglágyít, és hozzásegíthet a szerelemhez. 
Az összenőtt szemöldök a magasba szökött. 
– Miért menjek be egy ilyen egyirányú utcába? Miért nem  maga hiszi el nekem, 
hogy jó vagyok így is? Nem akarom, hogy szőke herceget faragjanak belőlem. 
A nő beharapta az alsó ajkát, nehogy hangosan felnevessen. Benny csak a szemét 
forgatta. 
– Mintha lehetne – mormolta maga elé. 
Nate felkapta a fejét. 
– Hallom ám! 
– Oké, oké, ha ezt megcsinálja értem, én is megteszek valamit. 
Ez már Benny érdeklődését is felkeltette. 
– Nem gondoltam volna, édes. 
Ezúttal Kennedy forgatta a szemét. 
– Nyugi, Benny, nem fekszem le vele. Oké, Nate, maga is mondhat valamit, hogy 
felülemelkedjem  a  korlátaimon.  Igaz,  hogy  csak  ügyfél,  akinek  nem  szoktam 
felajánlani ilyesmit, de ezúttal hajlandó vagyok kivételt tenni. Csak mondja meg 
bátran, min változtassak. 
A férfi érdektelenséget színlelt. 
– Maga így is gyönyörű. 
A megjegyzés jólesőn legyezgette a hiúságát és a büszkeségét. 
– Köszönöm. Nézze, többé az életben nem lesz ilyen lehetősége. 
Mondjon bármit, én megcsinálom. Ketyeg az óra… 
– Hadd tanítsam meg golfozni. 
Összerezzent. Jaj, ne már! Kibumlizni egy végtelenített rétre, és megsuhintani egy 
labdát,  azután  kutyagolni  újabb  tíz  kilométert,  csak  hogy  újra  megtegye  –  ez 
annyira nincs  rajta  a  bakancslistáján!  Azok a  göncök meg egyenesen  ijesztőek, 
kezdve a szörnyű galléros pólókkal és rakott szoknyákkal. A tévében látott egyszer 



egy golfozót,  aki  minden irónia nélkül  viselt  világító  narancssárga sortot.  Kész 
rémálom.  Nem  beszélve  arról  a  hülye  társalgásról,  a  hendikepekről,  meg  a 
többiről. 
– Mit szólna, ha itt helyben valóra váltanám a legvadabb vágyát? 
Gondolja csak végig, és rukkoljon elő azzal, amit mindennél jobban szeretne. Na? 
– Elővette legduzzogóbb ajakbiggyesztését, miközben igézően leeresztette a pilláit. 
Még csak egy férfival találkozott, aki ellen tudott állni ennek. Jók az esélyei. 
A férfi mégis konok makacssággal reagált. 
–  Nem.  Golfozunk.  S  nem  ám  egyszer!  Kell  néhány  óra,  amíg  rendesen 
megtanítom. 
Megborzongott. Kétségbeesetten kereste a menekülési útvonalakat, de egyet sem 
talált. Fenyegetőzhet, Nate-nél semmire se megy ezzel, ha pedig nem változtat a 
külsején, semmire se megy vele. 
– Oké. maga nyert, de akkor nincs több nyavalygás és hiszti. Teszi, amit Benny 
mond. Áll az alku? 
– Áll. 
– Benny? 
A fodrász leplezetlen viszolygással túrt bele Nate loboncos fürtjeibe. 
– Rendben, rendben. Majd úgy tekintem, mint jószolgálati munkát. 
– Kösz szépen. 
Kennedy  végiggörgette  az  SMS-eit,  mialatt  Benny  elkészítette  különleges 
kencéjét, hogy belekezdjen a varázslásba. Míg a kávéját kortyolgatta, és válaszolt 
az mailjeire,  próbált  nem odafigyelni  ügyfele panaszos nyögéseire és  elborzadó 
sóhajaira,  amint  a  keveréket  beledörgölték  a  fejbőrébe.  Jó  alaposan.  A fiókból 
borotva került elő, miközben forró vizes kendőt helyeztek az arcára. Benny ekkor 
váratlanul felkiáltott. 
– Istenem, tényleg lángelme vagyok! Ennek a fickónak a kék acél kell! 
Kennedy odalépett hozzá. Nate hangja fojtottan tört elő a kendő alól. 
– Az meg mi a búbánat? 
– Gondolod, hogy tudja majd kezelni? – kérdezte Kennedy. 
Benny a mutatóujjával elgondolkodva ütögette az állát. 
– Hazárdjáték, de ha odafigyel rá, ő lehet a legnagyszerűbb teremtményem. 
– Most meg Frankensteinnek képzel? Torkig vagyok. 
– Csitt – szólt rá Benny. 
– Már az is baj, hogy minden reggel megborotválkozom? 
– Csitt – szólt rá Kennedy is. – Hadd gondolkodjon. 
Benny végül bizonytalanul bólintott. 
– Megcsinálom, ha tényleg odafigyel rá. Kinyírom a mintát, de meg kell ígérnie, 
hogy az élete árán is megtartja.  Ha nem, úgy fog kinézni,  mint egy lepukkant 



díler. 
Nate lekapta a fejéről a kendőt. 
– Díler? Na, azt már nem. En űrrepülőmérnök vagyok. 
Benny felkapta a fejét. 
– Nocsak, egy igazi rakétatudós van a gondjaimra bízva? 
– Űrrepülőmérnök. 
– Csitt – szólt rá Kennedy és Benny teljes összhangban. 
Amikor Benny fenyegetően meglengette a borotvát, Nate visszarogyott a székbe. 
Kennedy is folytatta a munkáját, hogy ne zavarja Bennyt az alkotásban. 
– Mit kent a szememre? – Kennedy összepréselte az ajkát. Benny sem felelt, csak 
felvitte a forró viaszt a borzasztó szemöldökre. – Olyan ragacsos, és éget is. Mi 
folyik itt? 
– Elég legyen a vinnyogásból. 
Kennedy magába fojtotta a kuncogását, mielőtt felelt: 
– Bennynek rendbe kell tennie a szemöldökét. 
– Ez csak egy szemöldök, az ég szerelmére! Mit tud csinálni vele? 
Benny rányomta a szövetet. Azután letépte. 
– Basszus! 
–  Ne  nyafogjon  már  mindenért.  A  nők  naponta  végigcsinálnak  százszor 
rosszabbakat. Maradjon veszteg, meg nem végeztem. 
– Miért kell kitépkedni a szőrömet? Férfi vagyok… 
– Méghozzá szőrös férfi. Rendszeresen kéne gyantáztatnia. 
– Bassza meg. 
Kennedy  felkapta  a  fejét.  Fura,  Nate  amúgy  nem  káromkodik.  A  szélsőséges 
fájdalom láthatóan feloldja a gátlásait. Belegondolt, mi lehet még rá ilyen hatással, 
majd gyorsan kisöpörte fejéből a gondolatot. 
Egy órával később Ben felfedte a kész művet, miután elforgatta a széket,  hogy 
Nate ne láthassa a tükörképét. Fura kis borzongás szaladt végig Kennedy gerincén, 
ahogyan az új, felturbózott Nate Dunkle-re meredt. 
Ó, igen. 
Tényleg  nem  lett  Frankenstein.  Unalmas  barna  haja  csak  úgy  ragyogott  az 
egészségtől, aranyló árnyalata jól kiemelte szemének sötétzöldjét. A vágás nyomán 
enyhén hullámos  lett,  s  elöl  épp  csak  érintette  a  homlokát,  míg  hátul  sörtére 
borotválva  nemcsak  kirajzolta  szabályos  fejformáját,  de  határozottan  rosszfiús 
benyomást keltett. 
Végre előtűntek arcvonásai, melyek láttán emberiség elleni bűnnek érezte, hogy 
eddig elrejtette  őket.  Ha hozzáképzelte,  amint a sötét  borosta kiemeli  markáns 
állát és az ajak vonalát, a nyála is kicsordult. 
– Olyan furán méreget. Ennyire szörnyű? 



Kennedy elmosolyodott. 
– Remekül néz ki. Forduljon csak meg. 
A szék megpördült vele. Nate szeme elkerekedett, ahogy meglátta az új frizurát. 
Mindketten várták a reakciót. Kennedy hozzászokott már a hosszú csendekhez, és 
tiszteletben tartotta, hogy senkinek sem könnyű megbarátkozni egy új külsővel. 
– Nem is rossz. 
Benny felhúzta az orrát. 
–  Elő  nem  fordulhatna.  Ezért  vagyok  én  a  legjobb.  Ha  ezt  kamerák  előtt 
csinálnám, már rég híres lennék. 
– Elő nem fordulhatna – mormolta maga elé Nate. 
Kennedy haragos pillantást vetett rá a tükörben, mielőtt megölelte Bennyt. 
– Tényleg lángelme vagy, kösz mindent. 
–  Érted  bármit,  szívem.  Hetente  mossa  át,  s  addig  is  rendszeresen  járnia  kell 
hozzám, amíg meg nem győződöm róla, hogy rendben tudja tartani a borostát. 
Ami a hátát illeti, nem gondolt még a lézeres szőrtelenítésre? 
– Hé, Ben, olvasta a legutóbbi cikket az  Esquire- ben? Azt írják, a bal fülben viselt 
gyémánt mindig a végső kétségbeesés jele. Talán gondjai vannak az ismerkedéssel? 
A horgas orr ráncai végtelen megvetésről árulkodtak. 
– Ne legyen ilyen hímbi, és tűnjön el a szalonomból. 
– Mi ne legyek? Hímbi? Az meg mi a nyavalya? 
– Hím ribi, mi más? Gondjai vannak a nyelvvel? 
Nate levegőt is alig kapott. 
– Ilyen szó nem létezik, legalábbis nem a szótárban! 
– Látszik is, hogy szótárból éli az életét. Ideje felébredni. 
– Ha ezt az elcseszett ürgelyukat nevezi életnek, inkább passzolok. 
Egy borostát talán még én is le tudok vágni. 
Benny vészjóslóan lehalkította a hangját. 
– Ha így folytatja, olyat rúgok a seggébe, hogy rakétára se lesz szüksége. 
– Próbálkozz csak, kis rigó. 
Ken közéjük vetette magát. 
– Oké, most már elég a haverkodásból. Inkább menjünk. – Lefirkantotta a nevét a 
nyugtára, felkapta a hajkencét, és kiterelte a szalonból Nate-et. 
–  Honnét  ássa  elő  ezeket?  Előbb  Ming,  azután  Benny… ki  lesz  a  következő? 
Valamelyik arc a  Texasi láncfürészes-ből ,  aki megtanít késsel-villával enni? 
Ahogy a kocsi felé indult, Kennedy elfojtotta a somolygását. 
– Nem, innentől átvesszük. A következő állomás a kondi terem. Már tudom is, 
mivel múlassuk az időt. Szerintem este ott találkozunk, majd elküldöm a címet. 
A nyomorúság leplezetlenül kiült a férfi arcára. 
– Fura, hirtelen még ahhoz is nagyobb kedvem lenne, hogy letépkedjék a maradék 



szőrt a fejemről. 
– Ne drámázzon már. Ez a maga járgánya? – Végigmérte a szupermenő Teslát, és 
megszavazott még néhány jó pontot. – Szép. 
A férfi sugárzott a büszkeségtől. 
– Kösz. Teljes egészében elektromos, zéró károsanyag-kibocsátás. 
Kennedy viszonozta a mosolyt. 
– S mellé irtó dögös. Oké, akkor holnap találkozunk? 
– Most hová megy? 
Kennedy a homlokát ráncolta. 
– Haza. 
– Balzsamos az este, maga meg órákon át kínzott,  úgyhogy kijár nekem valami 
kárpótlás.  –  A  nő  tüstént  hátrált  pár  lépést.  Nem lesz  még  egy  lopott  csókos 
mutatvány, az első is  kis híján hazavágta.  Nate elnevette magát.  – Nyugi, nem 
akarok magára ugrani, csak fagyizunk egyet. – Elkapta a kezét, hogy meginduljon 
vele a járdán. 
A döbbenettől földbe gyökerezett a lába. 
–  Március  van,  a  fagylalt  pedig  a  létező  legegészségtelenebb  dolog,  amit  csak 
megkívánhat. Szó sem lehet róla. Az életem árán is elkerülöm a cukrászdákat. 
–  Ezért  is  érzi  magát  olyan vacakul.  Március  utolsó  hetében járunk,  ez  már a 
csillagászati tavasz, de egyedül fagyizni halálos bűn, ezért hívom el magammal. 
Vegye úgy, mintha bébicsősz lenne. Magának nem kell nyalnia, csak gondoskodik 
arról, hogy ne kerüljek komolyabb bajba. 
Tucatnyi ellenvetés is eszébe jutott, de a férfi nem hagyott rá időt, hogy egyet is 
elmondjon. A nap alacsonyan függött a Hudson folyó felett, megrekedt nappal és 
az  éjszaka  között,  hogy  rózsás  fényében  fürdesse  a  világot.  és  ott  lüktessen  a 
vízfelszínen. Kennedy tűsarkai szabályos ütemet kopogtak a járda kövén, ahogyan 
Nate kényelmes gyalogtempóra váltott,  és  mutatta  az utat.  Lassan éledeztek az 
üzletek  ezüstös  kirakatfényei,  hogy  büszkén  világítsák  meg  portékáikat,  a 
kézműves  termékektől  a  helyi  művészek  szobraiig.  Meghitt  kis  kávézók  sora 
csalogatott  frissen sült  péksüteményekkel,  illatozó cipókkal  és a legkülönfélébb 
habos  kávékkal.  Kennedy  kezdte  jól  érezni  magát.  Intett  Juliának,  a  helyi 
könyvtárosnak,  majd  csevegett  néhány  percet  az  öreg  Charlie-val,  aki  délután 
öttől  mindig  ugyanazon  a  padon  ücsörgött,  itt  várta,  hogy  a  haverja,  Frank 
végezzen  a  munkával,  azután  együtt  elrobogtak  a  Bögre  felé,  a  napi  betevő 
sörükre.  Emma megállította,  hogy küldjön néhány gluténmentes  jutalomfalatot 
Kate  kutyájának,  Robertnek,  aki  mindig  lelkesen  tesztelte  a  kutyapékség 
legfrissebb termékeit.  Nate-et láthatóan nem zavarták a kitérők, de még Emma 
leplezetlenül kíváncsi pillantásai sem. Kennedy eleinte próbálta kirángatni ujjait a 
kezéből,  de  a  férfi  olyan szorosan tartotta,  hogy végül  feladta.  Mikor  is  látták 



utoljára, hogy kéz a kézben andalog valakivel? 
Erősnek,  melegnek  érezte  a  férfi  ujjait,  és  egyáltalán  nem esett  nehezére  úgy 
tennie, mintha normális párkapcsolatban élne, mint mindenki más. 
Néhány kölyök suhant el mellettük a gördeszkáján, a nyomában kuncogó lányok 
seregével. Hirtelen belevillant, milyen otthonosan mozog a férfi a városban. 
– Nem tudtam, hogy ennyire ismerős Verilyben… 
– Nem is vagyok. 
Felé kapta a tekintetét. A halódó napfény markánsnak és kecsesnek rajzolta meg 
profilját, még borzalmas szemüveg sem tudta elrontani. 
– Akkor honnét tudja, hogy erre van a fagyizó? 
–  Viccel?  Egy  ilyen  rusztikus  New  York-i  művésztelepen  bárhol  és  bármikor 
kapni fagyit. 
Kennedy megrázta a fejét. 
– Még nem is vacsorázott. 
– Lázadó típus vagyok. 
Elmosolyodott. 
Elérték  a  kis  kávézót,  az  X-presszót,  ami  persze  kalóriától,  telített  zsírtól  és 
cukortól fuldokló kézműves fagylaltok széles választékával kísértette őket. Nate 
rászánta az időt, hogy kiválassza a kedvencét, a málnamániából és csokitrüffelből 
még  kóstolót  is  kért.  Kennedy  elgondolkodott  egy  zsírmentes  fagyasztott 
joghurton,  de  az  még  ránézésre  is  szánalmasnak  tűnt.  A  férfi  végül  komoly 
homlokráncolás kíséretében felé fordult. 
– Ha magán múlna, melyiket választaná? 
A kérdéstől csak még bosszúsabb lett. 
– Minek gyümölcs egy fagyiba? Semmi teteje. 
A férfi ajkához érintette a kis műanyag kanalat. 
– Briliáns elmélet. Akkor csokitrüffel és mogyoróvaj-karamella lesz. 
Kennedy  gyomra  hangosan  megkordult.  Emlékeztetnie  kellett  magát,  hogy 
odahaza várja a patikamérlegen kiporciózott füstölt lazac párolt zöldségágyon. 
–  A  mogyoróvajnak  a  legmagasabb  a  zsírtartalma.  Sikerült  kiválasztania  a 
leghatásosabb kombót, amivel eldugaszolhatja az ereit. 
A férfi színlelt szörnyülködéssel meredt rá. 
– Rosszabb a habos kakaónál és a csokis csodánál is? 
– Csinálja csak. A maga temetése. 
– Ja,  és olyan édes tölcsérben kérem, ha lehet. Biztosan nem kér valamit? Van 
fagyasztott joghurt is. 
Haragos pillantást vetett rá. 
– Nem, kösz. 
A férfi arcán gyermeki öröm áradt szét. ahogy nekiesett a tölcsérnek, amit előtte 



egész köteg szalvétába csomagolt. 
– Üljünk le egy kicsit. 
– Haza kell mennem. 
– Csak egy percre. 
Kennedy  látványosan  sóhajtozott,  de  azért  elkísérte  a  padhoz,  a  kutyafuttató 
mellé.  Miután  helyet  foglaltak  a  nagy  szilfa  alatt,  elnézték  az  önfeledten 
szaladgáló  játszadozó  házi  kedvenceket.  Tőlük  nem  messze  egy  fiú  átkarolta 
szerelmét,  és  lopott  tőle  egy  csókot.  Ken  is  ellazult.  Jó  régóta  nem  sétált  a 
városban. Szívesen ücsörgött itt, és nézte az embereket. 
– Imádom New Yorkot – jegyezte meg a férfi. – Mindig elképeszt, hogy bármikor 
megmászhat egy hegyet,  felpattanhat egy ló hátára,  megnézhet egy Broadway-
darabot, s mindezt ugyanabban az órában. 
Egész életében Verilyben élt? 
– Nem, mindnyájan a NYU-ra jártunk, és Manhattanben laktunk. 
Azután  Arilyn,  Kate  és  én  egy  hétvégére  leruccantunk  ide,  és  azonnal 
beleszerettünk  ebbe  a  helybe.  Akkor  döntöttük  el,  hogy  megnyitjuk  a 
Társszerzőket, és itt telepszünk le. Magával mi a helyzet? 
A férfi felhorkant fagylaltnyalás közben. 
– Én Kaliforniában kötöttem ki, a Dryden Repüléskutató Központban. Mindig is a 
NASA-t akartam, legfeljebb az lehetett kétséges, melyik bázisra kerülök. A számok 
embere vagyok, mindig lenyűgözött a fizika és a kihívás, hogy a meglévő adatok 
birtokában hatékonyabbá tegyem egy rendszer működését. A tanáraim se tudták 
tartani velem a lépést,  csak idő kérdése volt,  mikor keresnek meg a NASA-tól. 
Ahogy az állami űrkutatás kezdett leépülni, úgy fejlődött fel a magánszektor, így 
kerültem vissza New Yorkba,  jelenleg  egy zárkózott  milliárdos alkalmazásában 
állok,  aki  forradalmasítani  akarja  az  űrrepülést,  de  higgye  el,  továbbra  is  az 
űrhajósok aratják le az összes babért. S persze utánuk bomlanak a lányok. 
Kennedy  látta,  amint  a  csokifagylalt  egy  olvadt  cseppje  utat  talált  a  másként 
makulátlan  laborköpenyre,  és  elfojtott  egy  nevetést.  A  férfi  is  lenézett,  hogy 
elmormoljon egy szitkot. 
–  A  francba,  pedig  majdnem  kihúztam  az  egész  napot.  Kezdek  kifogyni  a 
köpenyekből. Fogja meg egy kicsit. 
A  nő  kezébe  nyomta  a  tölcsért,  mielőtt  megpróbálta  leitatni  a  foltot  egy 
szalvétával.  Kennedy meredten nézte a fényesen csillogó és hívogató színekben 
pompázó  fagyit,  amelynek  felszínét  kis  csokidarabkák  pettyezték  egy 
karamellmorzsa egyenesen az ő nevét suttogta.  Ahogy kétségbeesetten próbálta 
megőrizni az önuralmát, készületlenül érte a férfiból feltörő nyögés. 
– Mi az? 
– Megfájdult a gyomrom. 



Felvonta a szemöldökét. 
–  Ne  mondja!  Nézze  ezt  a  fagyiszörnyet.  Mintha  nem  figyelmeztettem  volna 
előre… 
– Magának kell befejeznie. 
Kennedynek a torkában dobogott a szíve, és verítékezni kezdett a tenyere. 
– Nem! Én ezt meg nem eszem. Öt év lenne az életemből és plusz tíz kiló. 
–  Ne  dramatizálja  túl.  Kár  lenne  egy  ilyen  szép  adagért.  A  javát  már  úgyis 
megettem, csak csipegessen kicsit, hogy ne fájjon annyira eldobni. 
– De én… 
– A fél arcomat letépték maga miatt, Kennedy. 
– Oké, oké, a fene vigye el. – Az első nyalintástól mintha minden idegszálán kéjes 
kis rángás futott volna végig. – Ez nevetséges. Még én se vacsoráztam. 
– Majd egymás mellett fekszünk az intenzíven. 
A másodiktól kis híján leállt a szíve. A harmadik elsöpört minden gátat. 
Szétáradt benne a felhőtlen boldogság. 
Halkan nyögdécselt, de már ez sem érdekelte, csak egyre nagyobb lelkesedéssel 
támadta a tölcsért. Elvégre szívességet tett a férfinak. 
–  Vagyis,  ha a  meghajtórendszerekkel  foglalkozik,  akkor  valójában a  gyorsulás 
problémája  érdekli.  Az  összetételen  próbál  változtatni,  hogy  fokozza  az  égés 
hatékonyságát? 
A férfi felkapta a fejét, és fura pillantást vetett rá. Kennedy fejében máris harsogott 
a vészcsengő,  csak a  cukorlöket  teljesen elnyomta.  Nate nagyon lassan beszélt, 
mintha óvatosan válogatná meg a szavait, a pillantása mégis szinte lyukat égetett 
belé. 
– Igen, de a rendszer minden elemének kölcsönösen együtt kell működnie. Ha 
változtatni akar a gyorsuláson, az impulzus és a lendület fenntartása legalább ilyen 
fontos,  miközben  a  gyorsulási  együttható  függ  a  hajtóművön  áthaladó 
fűtőanyagtömegtől és a kimeneti gyorsulástól is. 
– Ja, ez megvan. Maga szerint a vegyi összetétel a kulcs? 
Ó, istenem, ahogyan a mogyoróvaj és a trüffel robbanóelegyet alkot a szájában… 
mintha dupla orgazmusa lenne. Kennedy szorosan keresztbe tette a lábát, hátha 
így uralkodni tud magán. 
Nate megköszörülte a torkát. 
– Nem, én egy külső elektromos energiaforrásban hiszek, ami a hajtóanyag belső 
reakciójának felgyorsításával növeli a tolóerőt, de ha elérem az áttörést, az egész 
egyenlet és az eddigi meghajtórendszer elavulttá válik, ami egészen új távlatokat 
nyit  meg  előttünk.  –  Hirtelen  felfigyelt  Kennedy  fagylalt  iránti  lelkesedésére. 
Elmosolyodott. – Látom, ízlik… 
– Mmm… mennyei. 



–  Van  egy  kicsi  az  állán.  Ne  mozogjon.  –  Felé  nyúlt,  hogy  egy  szalvétával  
végigsimítson  a  száján,  az  állán,  majd  le  a  nyakán.  Kennedy  nyelve  ezalatt  is 
tovább körözött a tölcsérben, míg végül elérte az ostyát, és kiharapott belőle egy 
darabkát. A ropogós, édes tölcsér szinte beleolvadt a szájába. A mennyben érezte 
magát. Csak még egy harapás, azután eldobja a többit. Máris boldogra ette magát. 
–  Azért  fura  ez  az  egyenlet,  ha  közelebbről  megvizsgáljuk  –  jegyezte  meg, 
miközben tovább lakmározott. 
– Magára az életre is igaz. Egy impulzus nyomán az ember hirtelen lendületbe 
kerül,  ami  alapvetően  megváltoztatja  az  életét,  de  aki  túl  impulzív,  az  végül 
annyira  felgyorsul,  hogy  óhatatlanul  is  beleáll  a  földbe.  Az  életben  ugyanúgy 
fontos az egyensúly. 
– De ami állandó, és nem reagál a külső impulzusokra, az sosem repül sehová. 
Kennedy felfalta a tölcsér maradékát. A cukor forrón pezsgett az ereiben, ahogy a 
boldogság hullámai újra szétáradtak. 
– Igen, talán igaza van, de ha valami jó úgy, ahogy van, akkor minek a hirtelen 
fellobbanás? 
Ahogy felnézett, közelebb találta a férfit, mint számított rá. Nate addig araszolt 
felé  a  padon,  míg  a  válluk  összeért.  Tekintete  az  ajkára  tapadt,  és  az  arcát 
becézgette, míg egy hullámos fürtje a homlokába hullott. Viszketett a keze, hogy 
félresimítsa. Ahogy a fagyimámor kezdett lecsengeni, a helyébe valami elektromos 
vibrálás  lépett,  melynek  alapját  a  legmocskosabb  és  legelemibb  szexuális 
késztetések adták. 
– Ken? 
– Igen? – nyögött fel. 
A kutyák felugattak. Csikorogva megnyílt, majd bezárult a kapu. A langyos szellő 
belekapaszkodott a hajszálaiba, melyek vadul örvénylettek az arca körül, orrában 
menta,  szappan és  csokoládé mámorító illatát  érezte.  Minden összemosódott  és 
elsötétült, ahogyan a moziban a nagyfilm előtt. Már semmi sem számított, csak a 
lassan felé közeledő ajak. 
– Ígérjen meg valamit. 
Kennedy teste bizsergett és ellágyult, alig várta, hogy kimehessen játszani. A lelke 
is belesajdult a vágyakozásba, hogy csupasz bőrén érezze a férfi érintését, szájában 
kutakodó nyelvét, fülében édes hangját, amint a nevét suttogja, ahogy még soha 
senki. 
– Mit? – suttogta. 
A férfi gyengéd mozdulattal hátrasimította a haját, ami ellentmondott a szemében 
lángoló tüzes vágynak. 
– Amikor csak lehet, fagyizzon. Nézni is gyönyörűség. 
Visszatartotta lélegzettel várta a folytatást. 



A férfi álla megfeszült, aztán némán maga elé mormolt valamit, és felállt. 
– Menjünk. Visszakísérem az autójához. 
Ezúttal a kezét sem fogta meg. Fájt, de konokul nem mutatta, és azt sem engedte 
meg  magának,  hogy  az  elmaradt  érintésen  vagy  csókon  agyaljon.  Szótlanul 
gyalogoltak, míg oda nem értek az autóhoz. 
– Jó éjt. Ken. Vezessen óvatosan. 
A férfi elindult az utcán, de ő nem nézett vissza. Azért se. 

6.

Kennedy az ügyfelét tanulmányozta, miközben átvágott a helyiségen. 
Megírta neki, hol találkozzanak, azután kellett még néhány üzenetváltás, amíg a 
férfi végül rászánta magát. A kondizás vélhetően nem az erőssége. Most először 
látta  normális  öltözékben:  pólót  és  rövidnadrágot  viselt.  A  lába  egész  formás, 
száznyolcvanas termete sem teszi esetlenné. A válla és a karja kellemesen izmos. 
Lehet  ilyen  bicepszet  növeszteni  a  golfozással?  Aligha,  azt  a  sportot  még  a 
sakkozók  is  kiröhögik.  Fura,  hogy  egy  jó  frizura  és  egy  normális  bőrszín 
alapvetően más személyiséget farag belőle. Elizája a szeme láttára kezd kivirulni. 
Egész éjjel forgolódott-hánykolódott, csak nem hagyta nyugodni az a majdnem-
csók,  amíg  végül  döntő  elhatározásra  jutott.  A  kapcsolatuk  mostantól  a 
szakmaiságra  korlátozódik.  Nincs  több  édes  tölcsér,  édes  kettes,  édes  semmi. 
Teljesen normális, hogy közel került hozzá – Arilyn is számtalanszor átlépte ezt a 
határt, Kate még hozzá is megy az ügyfeléhez, az ég szerelmére! Jogos, hogy neki 
is  legyen  egy  dobása.  Nos,  megvolt.  Mire  végre  kivilágosodott,  és  gyűrötten 
kikászálódott  az  ágyból,  szilárdan  elkötelezte  magát  az  új  irányvonal  mellett. 
Nincs több kitérő. 
A férfi megállt, és bumfordi szemüvege mögül hamisítatlan gyanakvással nézett 
rá. 
– Helló… 
– Helló. Milyen volt a napja? 
– Wayne leblokkolt, alig győztem megnyugtatni. 
– A munkatársa? 
– Az. Ki nem állom az ilyen helyeket. Milyen idióta nevezte el Hízó Izomnak? 
– Szerintem egész szellemes. Bosszúsnak tűnik. 
Elfojtott  egy  mosolyt.  Rakétatudósa  imádni  valónak  tűnt  frissen  gyantázott 
szemöldökével és borostás állával. 



– Csak essünk túl rajta. Mivel akar kínozni? Súlyzóval? Futópaddal? 
Szobabringával? Vagy csak vegyem a hátamra, és csináljak száz fekvőtámaszt? 
– Még ne. Egész formás a bicepsze. Meg a lába. Szokott futni? 
– Nem, a golftól van. 
Megengedett magának egy gúnyos kis mosolyt. 
– Na, persze. Ma egy kicsit próbáljuk szélesíteni a látókörét. Táncolt már valaha? 
A férfi szemében rettegéshez hasonló érzelem tükröződött. 
– Golfozott már valaha? 
– Ezt nemnek veszem. Pedig aki szeret táncolni, az tökéletesen uralja a testét. A 
tánc gyümölcse kecsesség, egyensúly és jó adag érzékiség. 
Maga  jórészt  fejben  éli  az  életét,  nincs  sok  kapcsolata  a  fizikai  valósággal,  és 
szerintem most épp erre van szükség. Edzésnek sem utolsó. 
A szemüveg néhány centivel lejjebb csúszott a férfi orrán. Kapkodva feltolta. 
– Pontosan miről is beszélünk? 
Kennedy sarkon fordult, és a hátul nyíló füstüveg ajtó felé indult. 
Ujjai máris rákulcsolódtak a kilincsre. 
– Zumbáról. – Vigyorogva kinyitotta az ajtót, és belépett. 
A férfi megvetette a lábát, miközben az ajtó rácsapódott az arcára. 
Kennedy  kivárt,  de  a  másik  mintha  gyökeret  eresztett  volna,  egy  tapodtat  se 
mozdult. Visszanyelte feltörő sóhaját, ahogy kikémlelt a résnyire nyitott ajtón. 
– Bízzon bennem, Nate. 
A  férfi  kivárt  egy  hosszú  pillanatot.  Majd  még  egyet.  Azután  sarkon  fordult. 
Kennedy szaladt, hogy az útjába álljon. 
– Most meg mi a baj? 
Nate hangja sziszegve tört elő. 
– Van fogalma róla, mennyire kitör a frász az ilyen helyektől? 
Rémálmaimban mindig tornaórán vagyok, erre azt akarja, hogy egy csapat idegen 
előtt produkáljam magam? Én nem úgy képzelem a hatékony edzést, hogy valami 
idegesítő zenére együtt ugrálok egy pomponlánnyal. 
Kennedy hátrahőkölt. Eszébe sem jutott, hogy ilyen szörnyű emlékeket idéz meg. 
Nagyon úgy tűnt, mindketten megszenvedték a felnőtté válás kínjait. Nála is évek 
teltek el, amíg elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy felemelt fejjel belépjen egy 
konditerembe, és ne azt várja, mikor csendül fel a gúnyolódok kórusa.  Gurulj egy 
kört, dagi lány!  Megragadta, és határozottan megszorította a férfi kezét. 
– Soha nem jutna eszembe, hogy kínos helyzetbe hozzam. Mindent a magasabb 
rendű cél érdekében teszek, hogy megtaláljam a leendő párját.  A feleségét,  Nate. 
Minden ügyfelünk ide jár, itt senki nem gúnyol ki senkit. Csak tegyen egy próbát, 
és legyen nyitott. Kérem. 
Visszafojtott lélegzettel várta a férfi döntését. Közben különös forróság áradt szét a 



testében  Nate  átható  pillantásától,  amellyel  úgy  mérte  fel  arcának  minden 
négyzetcentijét,  mintha  a  bőre  alá  próbálna  férkőzni.  Rendelkezett  azzal  a 
képességgel, hogy csupán a tekintetével elhitesse: nincs nála fontosabb ember a 
világon. 
– Biztos benne, hogy a zumba segít megtalálni a páromat? 
– Ez is fontos darabja a kirakójátéknak. Minden lépéssel eljut a következő szintre. 
A férfi viszonozta a szorítását. Fura, milyen tökéletesen illett egymásba a kezük, 
mintha összetartoznának. Ahogy a gondolat tudatosult benne, Kennedy kirántotta 
ujjait a szorításból. Ez csak üzlet. 
Semmi több. 
– Oké, megpróbálom. 
A forróság helyét átvette a megkönnyebbülés. 
– Köszönöm. Nem fogja megbánni. 
– Nem hiszek magának, de akkor is megpróbálom – mormolta a férfi. 
Kennedy bevonszolta a terembe, mielőtt még meggondolná magát. 
A hűvös levegő az arcába csapott, csupasz karja és lába libabőrös lett. A félig telt 
helyiségben az egyik hátsó sarok felé terelte a férfit. 
Nagy képernyőket helyeztek a  falra,  hogy minden szögből  jó  lehessen látni  az 
oktatót,  és  a  legtöbb  vendég  már  javában  melegített.  Nate  karba  tett  kézzel, 
viszolyogva mérte fel a termet. Kennedy közelebb hajolt hozzá. 
– Itt  senki  sem nézi magát.  Senkit  sem érdekel.  Egyszer az életben engedje el 
magát, és ne próbálja mindenáron kiszámolni a lehetséges következményeket. Ne 
gondolkodjon, csak élvezze a mozgást. Egyetlen órára kapcsolja ki az agyát. 
A  férfi  megdermedt,  ám  ekkor  egy  bögyös  barna  pattant  fel  a  színpadra,  és 
beleszólt apró mikrofonjába: 
– Mindenki készen áll? Mehet a ZUMBA? 
A csapat felüvöltött. 
– Igen! 
– Akkor adjunk az érzésnek, emberek! 
A falakból  és a mennyezetből  egyszerre tört elő a zene,  hogy minden oldalról 
körülvegye  őket  a  latinosan  pattogó  ütem,  ami  meglódította  a  szívverést,  és 
felpezsdítette  a  vért.  Kennedy  az  oktatóra  koncentrált,  és  átadta  magát  a 
bemelegítő mozgásnak, miközben a tükörben, félig lehunyt szemhéja alól Nate-et 
figyelte.  A  férfi  kiszámította  mozdulatokkal  lépdelt  előre-hátra,  eközben  a 
homlokát ráncolta az összpontosítástól. Tudta, nagy próbatétel lesz számára annak 
beismerése, hogy nem képes pontosan utánozni a mozdulatokat, de ezt a korlátot 
mindenképp le kell dönteniük. Egy nő se vágyik maximalista párra, sem olyanra, 
aki  folyton  ítélkezik  felette.  Le  kell  rombolnia  a  feltétlen  tökéletességre  való 
igényt, hogy a férfi végre ne csak gondolkodjon, de érezzen is. 



A bemelegítés fokozatosan átadta helyét a megerőltető hiphopnak. 
Egy  sor  lépést  elhagyott,  amit  lelkesedéssel  és  hullámzó  csípőmozdulatokkal 
pótolt,  eközben  egy  újabb  futó  pillantással  meggyőződött  róla,  hogy  Nate 
homlokán már gyöngyözik a veríték, a szemüvege lecsúszott az orra hegyére, és a 
szája vadul rángatózik. 
Szinte  az  orrából  előtörő  füstöt  is  látta,  ahogyan  elszánt  igyekezettel  próbálta 
követni a lehetetlenül gyors tempót, ám amint sikerült kiismernie egy rutint, az 
oktató máris átváltott egy újabb tánclépésre, amiből hiányzott minden ritmus vagy 
célszerűség. Pontosan ezt az érzést akarta megismertetni vele. 
– Mozog a csípő, emberek! Egy, két és há. Négyre oldalt. Rázd a farktollad, bébi, 
ez az! 
Negyven perc múltán Nate Ellison Raymond Dunkle feladta. 
Kennedy  kaján  örömmel  látta  teljes  összeomlását,  azt  a  sorsdöntő  pillanatot, 
amikor tudatosult benne, hogy nem képes megcsinálni – bárhogy próbálkozik, a 
tánc kifog rajta. Nem marad más, csak a nyers ütem, a verítékszag és a lábdobogás,  
amint a fények pörögnek, és mindenki beleolvad a zöldes masszába. 
Büszkeséggel  töltötte  el  a  tudat,  hogy  bármelyik  férfiegyedet  képes  megtörni. 
Általában Arilyn segített neki megtalálni azt az akadályt, amelyet a prédájának le 
kellett  küzdenie  ahhoz,  hogy  lerázza  magáról  a  láncait.  Ő  maga  sosem tanult 
pszichológiát,  viszont annál inkább élvezte,  ha szemtanúja lehetett a személyes 
növekedésnek.  Isten  a  megmondhatója,  épp  elég  gátlást  látott  már  semmivé 
foszlani, a lényeg mégis ugyanaz maradt: a fájdalom építi a jellemet, és a fejlődés 
tanít  meg  szeretni.  A  stagnálás  és  a  félelem  minden  egészséges  kapcsolatban 
blokkolja a jó energiák áramlását. 
Legalábbis ezt mondják. 
A férfi  mostanra felhagyott  a  tánccal,  csak meredten nézte  az előtte  hullámzó 
testeket, melyek itt-ott ritmusra mozogtak, de leginkább nem. 
Kennedy tovább ugrált – ez most a másikról szólt, neki kellett döntenie, ő csupán 
terelgette az úton –, elfordult és meghajolt, majd olyan erővel lökte előre csípőjét, 
amitől egyszerre érezte magát pajkosnak és ruganyosnak. Újra. És újra. 
Nate  szeme  résnyire  szűkült,  úgy  mérte  fel  a  jelenetet,  azután  megtette  az 
egyetlen dolgot, amire a nő sosem tartotta volna képesnek. 
Táncolt. 
Pörgött, spárgázott, és rázta a csípőjét. Egyszerre semmivé foszlott a szorongása, 
hogy bolondot csinál magából, ha nem tudja pontosan utánozni a mozdulatokat, 
elfeledte még a régi tornaórák rettenetét is. 
Szinte  az  összes  lépést  elvétette,  de  akkor  sem  állt  le  –  feladta  a  hiábavaló 
küzdelmet, és hagyta, hogy a teste átvegye az irányítást. 
Kennedy a szemét sem tudta levenni róla. Ahogy felcsúszott a pólója, a tükörben 



igéző pillantásokat vethetett bordás hasfalára is. 
Higgadt és olyannyira jellemző mozdulatlansága szinte éteri kecsességgel tört meg, 
ahogyan  talpa  könnyedén  csusszant  a  padlón,  miközben  olyan  erővel  ringatta 
csípőjét, hogy a lélegzete is elállt tőle. 
Mint  amikor  a  hernyó  pillangóvá  változik,  egyetlen  pillanat  alatt  teljes 
átalakuláson ment keresztül. Hullámokban sugárzott belőle a már-már fülledten 
érzéki energia, és ahogy eggyé vált a lüktető zenével, szinte uralkodó jelenség lett. 
Kennedy csak nézte, belebizsergett a bőre, a levegő is elakadt. Abban a pillanatban 
teljesen és menthetetlenül rabul ejtette. 
A  zene  fokozatosan  változott,  lassulni  kezdett.  Levezetés  következett,  finom 
siklásokkal  és  egyszerű  karmozdulatokkal.  Az  erotikusán  túlfűtött  pillanat 
szertefoszlott és semmivé vált, amíg végül már fura lázálomnak tűnt. Az óra véget 
ért,  a  vendégek  rávetették  magukat  az  ásványvízre,  mielőtt  szóba  elegyedtek 
egymással és az oktatóval. Kennedy ajkán büszke mosoly játszott, amint odalépett 
verítékben úszó ügyfeléhez. 
– Na, mit gondol? 
A férfi igazított az öltözékén, és ivott egy kortyot, mielőtt a szemüveg pereme 
fölött ránézett. 
– Mondja, hogy csak egyszeri alkalom volt. 
Megrázta a fejét. 
–  Minden  hétfőn,  szerdán  és  csütörtökön  zumbázunk,  maga  pedig  minden 
alkalommal élvezni fogja. 
–  Nem  mehetnék  inkább  vissza  Bennyhez  vagy  Minghez?  –  A  férfi  átható 
pillantásokkal méregette. – Mindenkit így megkínoznak, mielőtt boldogan él, míg 
meg nem hal? 
Kennedy elnevette magát. 
– A tartós kapcsolat sem születik meg csak úgy, előtte muszáj kicsit vajúdnia. A 
szerelemért áldozatokat kell hozni, amíg ez megszokássá nem válik. Ez a sikeres 
kapcsolat kulcsa. 
A férfi eltűnődött a szavain. 
– Meg szokta fogadni a saját tanácsát? 
A kérdés készületlenül érte, de gyorsan összeszedte magát. 
–  Igen,  én  magam  is  rengeteget  hajtok.  Szerintem  segít  is  abban,  hogy  jobb 
kapcsolatokat alakítsak ki. 
Nate bólintott. 
– Mikor volt az utolsó? 
– Az utolsó mi? 
– Kapcsolat. 
Tapintható bosszúsága ellenére kipréselt magából egy édes mosolyt. 



– Ó, nem is olyan rég, de már készen állok a kővetkezőre. 
– Mintha azt mondta volna, hogy a hosszú távú kapcsolat nem a maga műfaja. 
Ivott egy kortyot, hogy ne kelljen válaszolnia, de a férfi türelmesen várakozott, 
miközben tekintetével a veséjébe hatolt. 
– A hosszú táv mindenkinek mást jelent. Maga házasodni akar, én beérem néhány 
hónappal. 
A  többiek  tovább  csevegtek,  és  kezdték  előhozni  a  szőnyegeket  a  következő 
foglalkozáshoz. A férfi hangja mélyen, sötéten és simogatóan ért el a füléhez. 
– Pedig sokkal többet érdemelne. 
Már épp készült, hogy helyre tegye, amikor egy édes női hang közbeavatkozott. 
–  Helló.  Csak meg akartam köszönni,  hogy eljöttél.  Ritkán látni  itt  pasikat.  A 
legtöbben sikítva menekülnek. 
Látta a feltűzött kontyot, a falatnyi felsőt és az érdeklődő tekintetet. 
A  csaj  komolyan  gondolta,  tekintete  tetőtől  talpig  végigmérte  a  férfi  testét. 
Mindenki  örül  a  friss  húsnak.  Nate  nem  mozdult,  nem  is  válaszolt,  ezért 
megköszörülte a torkát és bátorítóan megpaskolta a vállát. Itt a tökéletes alkalom, 
hogy ismerkedjen. Abból a katasztrofális villámrandiból és az azóta együtt töltött 
időből csak leszűrt néhány tanulságot. 
– Öö, Nate, valamit el kell intéznem. 
Kennedy  arrébb  húzódott,  hogy  kettesben  maradidnak,  miközben  látványosan 
nyomkodta a telefonját. Gyerünk, haver, menni fog. Csak beszélj. Mondj valamit, 
bármit… ne, ezt visszaszívom. Inkább valami értelmeset. 
– Örvendek. Nate vagyok. 
Felsóhajtott  a  megkönnyebbüléstől.  Tökéletes.  Esetleg  arra  még  megtaníthatja, 
hogyan gyakoroljon nagyobb hatást. Nem valami rossz csajozós szöveggel, altesti 
megjegyzéssel vagy tolakodó kérdéssel, csak közvetlen információkkal. 
– Heidi. Még nem láttalak itt a teremben. Ez az első alkalom? 
– Aha.  Amúgy golfozom, de ki  akartam próbálni  valami mást.  Hé, még sosem 
láttam ilyen gyönyörű… 
Kennedy ujjai görcsösen ráfeszültek a telefonra. 
– …mosolyt. 
Zajosan kifújta a levegőt. Hát mégis figyel rá! Talán könnyebben fog menni, mint 
gondolta.  Lehet,  hogy  máris  kész  a  bevetésre?  Még  hátravan  a  ruhatára,  meg 
persze  a  szerepjáték  Kate-tel  és  Arilynnel,  de  azt  mindig  a  végére  tartogatják. 
Lassan bejátszhat egy koktélparti. 
Határtalanok a lehetőségek. 
– Köszi. Épp készülök meginni egy turmixot a bárban. Van kedved csatlakozni? 
–  Hogyne.  –  Nate  a  válla  felett  visszanézett  rá,  mire  bátorításként  felemelte 
mindkét hüvelykujját. A férfi csak kurtán bólintott, és elindultak kifelé. A hangok 



egyre távolabbról értek el hozzá. 
– Mivel foglalkozol, Heidi? 
– Főiskolára járok. Kozmetikusnak tanulok. 
– Már ahhoz is főiskola kell, hogy körmöket pingálj? 
Heidi megtorpant, és felkapta a tekintetét. 
– A körömkozmetika nagyon is komoly szakma. Miért, te mi vagy? 
Rakétatudós? 
A férfi megdermedt. Kennedy összerezzent. Ne, ne, ne, ne… 
– Igazából úgy mondják, űrrepülőmérnök. Már senki sem hív rakétatudósnak. 
A lány felhúzta az orrát. 
– Ez most komoly, ember? 
A férfi szemében Kennedy máris ott látta a pillantást, gúny és előítélet keverékét. 
– Természetesen. Oké, tudom, hogy ebből sosem lesz hosszú távú kapcsolat, de a 
magam részéről nyitott vagyok egy könnyű kis kalandra. 
Te mit gondolsz? 
Jaj, ne. 
Heidi levegő után kapkodott. 
– Mekkora seggfej vagy! – Sarkon pördült, lófarka csak úgy ugrándozott, ahogy 
kirontott a füstüveg ajtón. 
Nate hunyorogva nézett utána, míg arcára kiült a hamisítatlan és teljes értetlenség. 
Felvont vállal, széttárt karral indult Kennedy felé. 
– Most meg mit szúrtam el? 
Ennyit  a  koktélpartiról.  Mi  a  csudáért  nem  képes  tiszteletben  tartani  egy  nő 
pályaválasztását?  Ilyen  gazdasági  helyzetben  bárki  büszke  lehet,  akinek  van 
egyáltalán állása – hogy merészeli lenézni más munkáját, csak mert ő kiugróan 
sikeres? Elöntötte a csalódottság. Hosszú léptekkel odamasírozott hozzá, hogy a 
mutatóujjával megbökje mellkasát. 
Közben a veríték, a tiszta pamut és a pézsma illata csapta meg az orrát. 
– Hirtelen nem is tudom, melyiket válasszam. 
– Őszinte voltam és közvetlen. A nők ezt szeretik, Igaz? Nem utasítottam el, csak 
módosítottam a pályagörbén,  miután kiderült,  hogy nem lehet  köztünk semmi 
komoly. 
– Ezt inkább meg se hallottam. Jöjjön utánam. 
A hátsó ajtó felé vezette a férfit. 
– Most hová megyünk? 
– Angolosan távozunk. Szerintem ajánlatos elkerülni a bárt, amíg Heidi le nem 
csillapodik kicsit. Maga mit gondol? 
A férfi nem felelt. Kiléptek a hűvös esti levegőre. Miközben Kennedy kigyalogolta 
magából  a  mérgét,  eljutottak  a  bisztróig,  ahol  először  kávéztak.  Itt,  miután 



becsusszant az első bokszba, kávét rendelt magának, feketén. 
– És önnek, uram? – érdeklődött a pincérnő. 
– Nekem csak egy üres tányér lesz a feketeleveshez, amit most kapok. 
– Hogyan, uram? 
Nate szórakozottan legyintett. 
– Csak egy teát citrommal. És fertőtlenítőkendővel, ha kérhetem. 
A pincérnő a homlokát ráncolta. 
– Ez most komoly? 
–  Bizony.  –  A  pincérnő  a  szemét  forgatta,  de  hozott  egy  kendőt,  hogy  kínos 
gonddal letörölgesse az asztalt. – A vendéglőkben elképesztő számban találhatók 
meg a kórokozók. Tudta, hogy a legtöbb helyen a vendégek távozása után csak 
egyszerű vizes ruhával törlik le az asztalt? 
Se szappan, se fertőtlenítő. 
Kennedy alig bírta kivárni a pillanatot, hogy belekezdjen a tirádába. 
–  Bizonyára  szórakoztató  lehet  ítélkezni  mások  felett,  miközben  próbálják 
kitalálni, mihez kezdjenek az életükkel. 
A férfi értetlenül hunyorgott. 
– Mi? 
– Miért gondolja, hogy egy körömkozmetikus alacsonyabb rendű életforma? 
Ez láthatóan szíven ütötte a férfit. 
– Én nem gondolom! A főiskola talán tényleg magas, de tudom, hogy ezt is meg 
kell tanulni. Tisztességes munka, nem is ezzel van a bajom. 
– Akkor mivel? 
– Connor szerint a szépségiparban csupa megbízhatatlan nő dolgozik. 
Nem köthetem össze az életemet valakivel, aki képtelen a hűségre. 
Kennedy az asztalra támaszkodott, hogy közelebb hajoljon. 
– Na, itt  álljunk meg. A bátyja szerint minden kozmetikus és fodrász hűtlen a 
párjához? 
– Igen. 
– Az ég szerelmére, de hát miért? 
A pincérnő letette eléjük a bögréjüket. A férfi gondosan tanulmányozta a magáét, 
hátha észrevesz a szélén egy árulkodó rúzsfoltot, csak ezután mert belekortyolni a 
teába. 
–  Egyszer  volt  egy  barátnője,  aki  szépségszalonban  dolgozott.  Nem elég,  hogy 
megcsalta, és összetörte a szívét, de később kiderült, hogy a szalonban az összes 
munkatársa erre biztatta. Még életemben nem láttam így kiakadni. Akkor számolt 
le a hosszú távú kapcsolatokkal. 
Engem is figyelmeztetett, hogy soha ne bízzak meg senkiben, aki a szépségiparban 
dolgozik. 



Kennedy úgy érezte, a dühtől mindjárt sípolni kezd a gőz a füléből. 
Szóra nyitotta a száját, majd hangtalanul becsukta, és csak megrázta a fejét, mielőtt 
még egyszer belekezdett. 
–  A  testvérének  nem  az  egész  szépségiparral  volt  viszonya,  csak  egyetlen 
kozmetikussal. Maga mit érezne, ha azt mondanám, hogy egy rakétatudós… 
– Űrrepülőmérnök. 
–  …hogy  egy  űrrepülőmérnök  megcsalt,  ezért  soha  többé  nem  állok  szóba 
senkivel, aki az űrkutatásban dolgozik? Senkivel, aki valaha tanult fizikát? Hogy 
érezné magát, ha a legelső pillanatban pálcát törnének maga felett anélkül, hogy 
megismernék a gondolkodását és az értékeit? 
Szinte látta maga előtt a folyamatábrát, ahogyan a férfi feldolgozta a kérdést. 
– Nem tetszene. 
– Nahát. Egy közösséget sem lehet megítélni egyetlen tagja alapján. 
– Egyetértek, csak… – A férfi elhallgatott, és inkább belekortyolt a teájába. Kivárt, 
mert  érezte,  hogy  valami  nagyobb  jelentés  lappang  a  ki  nem mondott  szavak 
mögött. 
– Mi az? 
– Én csak nem akarok fájdalmat okozni a testvéremnek. Feltépném a régi sebeit, 
ha hazaállítanék egy kozmetikussal. 
– Ezt neki kell feldolgoznia. Nem engedheti, hogy a bátyja lelki problémái miatt 
elpasszoljon  egy  lehetőséget,  ami  talán  működne.  Ez  senkivel  szemben  nem 
tisztességes. 
– Lehet. 
A férfi megitta a teáját, s közben mind mélyebben magába temetkezett. Kennedy 
nézte  az  arcvonásait  és  a  komoly  tekintetét,  ahogyan  a  bögréje  alján  lötyögő 
folyadékra meredt. Most kell visszakoznia, már csak azért is, hogy fogadalmához 
híven kicsit távolabb kerüljön tőle. Feltárta a valódi indítékait, s bár ezzel semmit 
sem tett jóvá, legalább jobban megérti. A fickónak társaság kell. 
Pontosan tudja  is,  mit  tegyen az ügy érdekében,  ám addig a legjobb annyiban 
hagyni a dolgot. Kifizetni a kávét, jó éjt kívánni és hazamenni. 
Másnap elölről, tiszta lappal kezdeni. 
Ó, a francba. Miért nem tud szó nélkül elmenni a fájdalom mellett, ami csak úgy 
sugárzik a tekintetéből? 
– Hány éves volt, amikor az anyja elhagyta? – kérdezett rá. 
A legtöbben nem válaszoltak volna, de ő kertelés nélkül megmondta az igazat. 
– Tíz. Tudtam, milyen boldogtalan, mindig sírt, és állandóan veszekedtek. Apám 
ugyanúgy  építkezéseken  dolgozott,  mint  a  bátyám,  úgyhogy  nem  sokat  volt 
velünk. Anya kedvelte a szép dolgokat. 
Ruhákat, ékszereket, partikat. Apát is próbálta kirángatni, de ő a tévé előtt érezte 



magát a legjobban. – Megvonta a vállát, mintha mit sem számítana, de Kennedy 
tudta az igazat. – Egy reggel arra keltem, hogy már összecsomagolt. Elkészítette a 
reggelimet, majd közölte, hogy egy időre el kell mennie. Homlokon csókolt. Én, a 
kis taknyos, még hisztiztem egy sort valamiért, azután elmentem a suliba. Akkor 
láttam őt utoljára. 
Kennedynek összeszorul a gyomra. Sosem értette, miért van ennyi kegyetlenség a 
világban, és miért mindig a jó emberekkel történnek ilyen rossz dolgok. 
– Ugye nem önmagát hibáztatja? 
– Nem, már hosszú ideje elvágyódott tőlünk. Csak azt bánom, hogy nem mondtam 
el neki, mennyire szeretem, amikor még volt rá az esélyem. Így nem emlékszem 
másra, csak a sült szalonnára és a rántottára, a fekete bőröndjére az előszobában, 
meg arra,  milyen kiállhatatlan voltam vele még utoljára is.  Előre láttam, hogy 
halálra fognak szívatni a suliban, míg ő éli a világát. 
– Gondolom, az apja nem fogadta valami jól… 
– Teljesen összetört. Magába zárkózott, megkeseredett, és elfeledkezett mindkét 
fiáról. Alig láttuk. 
– Hát, igen – sóhajtott fel Kennedy. – Ez tényleg óriási szívás. 
A férfi ajka megrezzent. 
– Jó, hogy Arilyn foglalkozik a lelki segéllyel – mondta. 
– Egyetértek. Sosem gondolt rá, hogy megkereshetné az édesanyját? 
– Minek? Connorral nincs szükségünk senkire. Ezért óv attól, hogy hosszú távra 
tervezzek egy gyönyörű nővel. Azt mondja, az ilyenek jönnek-mennek. Attól fél, 
hogy én is kikapok egy olyat, mint anya. 
Hirtelen összeértek a szálak, hogy kirajzolják a szövevényes mintát. 
Visszanyelte  a  torkában  felkúszó  gombócot,  s  vele  a  késztetést,  hogy  ő  is 
megnyíljon.  A  férfiból  hullámokban  sugárzott  a  magány,  melynek 
reménytelensége mélyen megérintette.  Mintha csak a lelki  társa ült  volna vele 
szemben, arra várva, hogy kinyújtsa felé a kezét és megnyugtassa. 
A félelem hirtelen a gyomrába markolt, még a lélegzete is elakadt. 
Mi  jár  a  fejében?  Egyáltalán  mit  keres  itt?  A  férfinak  igaza  van,  ez  Arilyn 
szakterülete,  neki  semmi  joga  beleavatkozni.  Nem  hagyhatja,  hogy  valaki  így 
lecsupaszítsa  előtte  a  lelkét,  ha  nem  áll  szándékában  segíteni  vagy  enyhülést 
nyújtani.  Mardosni  kezdte  a  pánik,  kezdte  fülledtnek  és  fojtogatónak  érezni  a 
bisztró levegőjét. 
Ki kellett jutnia innét. 
– Sajnálom, Nate, de csak most jutott eszembe, hogy ma este találkozom Kate-tel. 
Máris késésben vagyok. 
–  Semmi  baj,  menjen  csak.  –  Nate  tovább  ücsörgött  az  asztalnál.  A  kezében 
szorongatott bögrére meredt, de lélekben valahol távol járt. 



Kennedy felállt, magához vette Dooney & Bourke tálkáját, azután megtorpant. 
– Megérdemli, hogy olyan társa legyen, aki kívül-belül gyönyörű. 
Esküszöm, hogy megtalálom magának. 
Sietve indult az ajtó felé, de közben egyetlen szó visszhangzott a fejében, újra és 
újra, akár egy gúnyos kis mantra. 
Gyáva. 
  
Nate megállt és kiélvezte a pillanatot. Végre megjött az első komolyabb tavaszi 
felmelegedés, a friss levegő megtelt ígérettel. A szellő madarak lázas csicsergését 
sodorta  tova,  a  lehangolóan  kopár  márciusi  ágak  lassan  rügyet  bontottak.  A 
Westchesteri  Golfklub nyugati  pályája mindig is  a  kedvencei  közé tartozott.  A 
Walter Travis által tervezett terep egyes részei más-más nehézségi fokot testesített 
meg. Az erdősávok közt megbúvó vakfoltok megnehezítették a játékosok dolgát. 
Négy lyuk a golfszövetség besorolása szerint is a legnehezebbek közé tartozott. 
A hullámzó dombok tökéletesre manikűrözött pázsitja tarka szőttesként terült el 
előtte.  Itt-ott  parkolt  néhány  elektromos  kisautó,  de  hétköznap  délelőtt  lévén 
szinte  mindenki  dolgozott,  és  csak  az  íróasztala  mögül  vetett  vágyakozó 
pillantásokat a szabadra. 
Amikor elfogadta a felkínált állást a Sector Space X-nél, ragaszkodott hozzá, hogy 
a  szerda  délelőtt  felett  szabadon  rendelkezhessen.  Amúgy  is  kötetlen 
munkaidőben  dolgozott  –  ha  a  projekt  vagy  egy  művelet  megkívánta,  hosszú 
órákon át nemhogy nem hagyta el a munkaállomást, de még a székéből sem állt 
fel.  Ha  kiszámolta,  bőven  kijött  a  napi  nyolc  órája,  ezért  a  cég  gond  nélkül 
belement az alkuba. A szerda délelőtt csak az övé volt. 
Meg a golfé. 
Már nem is  emlékezett,  mikor  fedezte fel  magában a  játék iránti  szeretetét  és 
csodálatát.  Connor inkább a csapatjátékoknak hódolt, és nem ismert senkit,  aki 
bevezethette  volna  a  golf  rejtelmeibe,  legfeljebb  a  tévében  látott  néhány 
bajnokságot. Azután az egyetemen kifigyelt pár srácot, eltanulta tőlük az alapvető 
lendítéseket és ütéseket, s mielőtt észrevette volna, már rabja is lett a játéknak. 
Minden  szabadidejét  a  lendítés  művészetének  szentelte,  miközben  felfedezte, 
hogy a fizika ismerete nagy segítségére van ebben. Órákat töltött a számítógépes 
szimulációkkal,  míg  kidolgozta  a  testalkatához  leginkább  illő  lendítést  –  kicsit 
talán a rögeszméje is lett, hogy modellezze a mozgás egyedi dinamikáját, azáltal 
meghatározva  a  leghatékonyabb  alapállást  és  az  ütőtartás  szögét,  amitől  szinte 
bárki profi játékos lehetett. 
Ez  a  sport  legalább  annyira  szól  a  tudományról,  mint  a  szerencséről  vagy  az 
ügyességről.  Maga  a  testet  öltött  szépség,  a  labda  kecses  repülési  ívétől  a 
háttérként  szolgáló  zöldellő  mezőkig.  Fegyelem,  gyakorlás,  precizitás  –  ezek 



hozzák az eredményt. Minden játék alkalom a tanulásra és tudás csiszolására. 
Alig várja, hogy elhozza ide Kennedyt. 
Lelki szemei előtt megjelent a nő, aki cseppet sem jött zavarba a fizikától. Nem 
tűnt úgy, mintha unná, sőt még értette is az alapvető koncepciókat. A szép külső 
mögött titokzatos mélységek lappangtak, amelyeket szívesen feltárt volna. 
Akkor este Pál apostol akaratereje kellett hozzá, hogy ne csókolja meg. Önfeledten 
boldog  és  kívül-belül  gyönyörű  teremtést  látott  maga  előtt,  aki  alapjaiban 
felforgatta  az  életét,  és  megkérdőjelezte  a  gondolkodását.  Aki  egy  fenséges 
pillanatig  mintha  őszintén  érdeklődött  volna  a  társalgásuk  iránt,  s  ami  még 
fontosabb,  iránta.  Ajka  résnyire  nyílt,  a  lélegzet  halk  sóhajjal  tört  fel  belőle, 
mintha  az  egész  teste  ellágyult  volna.  Orrában  érezte  izgatottságát,  azt  a 
fenségesen fűszeres pézsmaillatot, amitől pezsegni kezdett a vére, míg másra sem 
vágyott,  mint  hogy  bevonszolja  a  nőt  a  hálószobájába,  és  felfedezze  meztelen, 
izgalomtól  nedves  és  tüzes  testének  minden  szegletét.  Attól  félt,  ott  helyben 
elájul, ha még egyszer esélye nyílik rá, hogy becsúsztassa nyelvét az ajka közé, és 
magába  igya  a  lényét.  Visszafogta  hát  magát  abban  a  tudatban,  hogy  a  nő 
egyébként sem vágyik több lopott csókra, és neki is a pályán kell tartania a szemét. 
Olyasmiket is bevallott neki a múlt éjjel, amit még soha senkinek. 
Fura. Valahányszor találkoznak, egyre közelebb kerülnek egymáshoz, mintha egy 
láthatatlan kötelék szálai pókhálóként fonnák őket körül. 
Nem  mintha  lenne  több  dobása.  A  nő  faképnél  hagyta,  mint  bróker  a 
számvevőszéket,  vissza  se  nézett.  Neki  pedig  összpontosítania  kell,  mert  egy 
dologban a testvérének feltétlenül igaza van. 
Az olyan gyönyörű nők, mint Kennedy Ashe, sosem horgonyoznának le mellette. 
Hosszú távra biztosan nem. 
Visszanyelt egy elgyötört sóhajt, amint próbált a játékra koncentrálni. Hiányzott 
neki a csapat, de miután áttették a meccseket kedd délutánra, ki kellett lépnie. 
Sebaj, az éteri békét, a napsütést és a tudatos labdavezetést továbbra is élvezhette.  
Végzett  néhány  próbalendítést,  fejben  automatikusan  kiszámította  a  domb 
emelkedési szögét, bekalkulálta a talaj egyenetlenségeit, felmérte a távolságot. 
Nyolcas  ütőt  használt  a  távoli  lövéshez,  miután a  tökéletes  szögben és  ponton 
eltalálta, a labda tetszetős ívet írt le a levegőben, hogy a lyuktól alig fél méterre 
érjen pázsitot. Már csak egy közeli gurítás kellett, hogy a helyére kerüljön. 
Aznap  nem  kért  segítőt,  így  hát  összeszedte  az  ütőket,  mielőtt  elindult  a 
következő lyuk felé.  Annyira beleveszett  a gondolataiba,  hogy csak a legutolsó 
pillanatban vette észre a feléje száguldó labdát. A hang néhány pillanattal később 
követte. 
– Bassza meg! Hé, vigyázzon a fejére, ember! 
Épp időben bukott le. Fiatal férfi kocogott felé, majd hirtelen megtorpant. Arcán 



utálkozás és zavar kombinációja tükröződött, 
miközben tehetetlenül nézte, ahogyan a labda az egyik veszélyzóna felé röppen, 
hogy a lyuktól a lehető legmesszebb, a homokban landoljon. 
Nate megrázta a fejét. 
– Hát, ennek annyi. Sajnálom. 
A férfi elnézett a domb és a megfeneklett labda felé. 
– Remélem, nem kavartam be a játékába. Azért nem olyan rossz ütés, ugye? Egész 
közel van a lyukhoz. 
Nate elnevette magát, aztán rájött, hogy a fickó nem viccel. 
– Jaj, dehogy, ez egy rettenetes ütés. Még a zöldet sem találta el. Ha az első lyukat  
keresi, célozzon inkább arrafelé. – Az ellenkező irányba mutatott. 
A férfi láthatóan megroggyant. 
–  Ez  már  sosem fog  összejönni.  Azért  kösz.  –  Ahogy  sóhajtva  hátat  fordított, 
csalódottsága megindította Nate-et. Azt is észrevette, hogy egy érdekes tetoválás 
kígyózik fel a pasas nyakán, majd továbbtekergőzik a füle körül. Úgy képzelte, 
hogy Kennedy díjazna egy ilyen fickót, aki ennyire természetesen laza és férfias. 
Az ilyesmit nem lehet tanítani. 
Erre születni kell. 
Leküzdötte pillanatnyi neheztelését. 
– Hé, akarja, hogy segítsek? Ha lejátszunk néhány lyukat, mutathatok pár trükköt. 
A férfi megállt, visszafordult. 
– Nem, kösz. Tudom, hogy errefelé mindenki iszonyú komolyan veszi a golfot, 
nem akarom tönkrevágni a napját. Leckéket kéne vennem, de az időbeosztásom 
kész  őrület.  Arra  gondoltam,  próbálok  magamtól  rájönni  a  dolgokra.  Ennyire 
sikerült. 
Nate  elmosolyodott.  Tetszett  neki  a  magabiztossága  és  az  elszántsága,  ami 
szembement  az  esélytelenségével.  A legtöbb  férfinak  túl  nagy  az  egója  ahhoz, 
hogy megfelelő felkészülés nélkül a lábát is betegye egy golfpályára, különösen 
ide, ahová a hozzá hasonló profik járnak. 
– Ráérek, amúgy is csak játszadozom kicsit. Nem vérre megy, úgyhogy szívesen 
látom. 
A kék szempár felcsillant. Érezte, hogy kezdenek egészen másként tekinteni rá. 
– Hát, ha maga mondja… 
– Ugorjon el az ütőiért, itt megvárom. 
– Az ütőimért? Ez az egy van. 
Szívből jövő nevetés tört fel belőle. Remélte, a fickó nem hiszi, hogy rajta nevet. 
Az ajka mindenesetre felfelé ívelt, ahogy csatlakozott hozzá. 
– Á, tudom. Béna vagyok, igaz? 
– Majd használjuk az enyémeket. Amúgy Nate vagyok. 



– Wolfe. – Határozottan rázta meg a felé nyújtott kezet. – Hálás vagyok. 
– Nincs miért.  Kár lenne egy potenciális  tehetségért.  Mondja,  miért kezdett  el 
játszani? – Folytatta a sétát a következő lyuk felé, miközben kényelmesen a vállára 
vetette az ütőit, és a nap felé fordította arcát. 
Wolfe vele tartott. 
–  Egy  szállodában  dolgozom,  épp  próbálok  becserkészni  egy  fontos  ügyfelet. 
Kiterjedt hálózata van, és az emberei néhány hétig New Yorkban szállnak meg, 
ezért próbálom átcsábítani a Waldorfból. Csak az a gond, hogy a golf a rögeszméje. 
Minden szabadidejében játszik, még az üzleteit is a pályán köti. Hiába próbáltam 
rávenni,  hogy máshol  találkozzunk vagy akár  telefonon beszéljünk.  Végül  úgy 
döntöttem, ha másként nem megy, megtanulok játszani, valahogy beférkőzöm a 
csapatába, és megszerettetem magam vele. 
Nate a fejét csóválta. 
–  Nem  szívesen  ábrándítom  ki,  de  ez  nem  így  működik.  Senki  sem  akkora 
őstehetség, hogy játszik néhány lyukat, azután megüti a főnyereményt. Ez csak a 
filmekben van így. 
– Nem mondja. 
Nate újra elnevette magát. Tetszett neki a fickó. 
–  Ha  pocsékul  játszik,  vagy  nem  ismeri  a  szabályokat,  azt  a  másik  sértésnek 
tekinti. Azt tanácsolom, vegyen néhány órát, szokja meg a játékot, és tanulja meg 
legalább az alapokat, mielőtt próbálkozna. 
– Ezzel van egy kis gond. 
– Micsoda? 
– Néhány héten belül le kell zárnom az ügyet. 
Nate  a  pázsitra  dobta  az  ütőit,  és  megvakarta  az  arcát.  Az  a  borosta  kezdte 
komolyan idegesíteni. 
– Akkor szerintem cseszheti, hacsak nem gyakorol mindennap. 
Persze ez sem lehetetlen… 
Wolfe felnyögött. 
– Így is éjjel-nappal dolgozom. Néhány óra még belefér, de a legrövidebb úton kell 
eljutnom a  célhoz.  Nincs  erre  valami  könyv?  Golf  sügéreknek?  Hogyan legyél 
Tiger Woods tizenöt nap alatt?  
– Nincs. 
– Maga aztán nem finomkodik. 
– Nem. 
Wolfe elvigyorodott. 
– Az jó. Egy életre elég süket dumát hallottam. 
– Lefogadom. Melyik hotel? 
– A Purity. 



– Á, amelyik most  nyit Manhattanben.  Jó helynek tűnik.  Nem csoda,  hogy itt 
találkoztunk. A legtöbb szállodás megszállott golfozó. 
– Engem inkább izgat a Playstation. Maga mivel foglalkozik? 
–  Egy  kis  magáncégnek  dolgozom,  civileket  próbálunk  eljuttatni  a  Marsra.  A 
szakterületem  a  szilárd  tüzelőanyagok.  Az  a  munkám,  hogy  kifejlesszem  a 
leghatékonyabb és legolcsóbb meghajtórendszert. 
– Szóval űrrepülőmérnök? Nem semmi. 
Nate-ben hirtelen tudatosult, hogy nagyszerű nap áll előttük. 
–  Ja.  Figyeljen,  én  talán  tudok  segíteni.  Hadd  tanulmányozzam a  természetes 
beállását,  aztán  elvégzek  néhány  mérést.  Kidolgoztam  egy  számítógépes 
programot,  ami  a  fizikai  alapelvek  segítségével  számottevően  felgyorsíthatja  a 
tanulási folyamatot. Néhány videót is fel kell vennem hozzá. 
Wolfe  az  arcát  fürkészte,  míg  várta  a  válaszát.  Nate  rögtön  megérzett  benne 
valami  sötét  űrt,  a  szíve  mégis  azt  diktálta,  hogy segítsen.  Neki  is  jót  tett,  ha 
szélesítette  kicsit  a  látókörét,  túl  a  munkatársain  és  a  testvérén.  Egy  ilyen 
különleges  projekt  segíthetett  elterelni  a  figyelmét  boszorkányosan  izgató 
ügynökéről is. 
– Csak ha nem rabolom el túl sok idejét. 
– Szívesen segítek. 
– Akkor vágjunk bele. És kösz. 
– Nincs mit. 
Egymásra mosolyogtak, azzal nekiláttak a munkának. 

7.

Kennedy  becsusszant  a  bokszba,  kézbe  vette  kalóriaszegény  margaritáját,  és 
belekortyolt.  A  tequila  rövid  úton  feloldotta  minden  szorongását,  amelyet 
elsősorban  éppen  a  kalóriák  okoztak  –  a  fagyis  epizód óta  görög  joghurton és 
párolt pulykamellen élt, miközben teljes negyvennyolc órája nem vett magához 
szénhidrátot. 
Talán ezért is jártak vitustáncot az idegei. 
– Újabb fogyókúra,  kislány? – Kate együtt  érző pillantást  vetett  rá  a  viharvert 
asztal  felett.  Barátainak  belső  köre  jól  tudta,  milyen  heroikus  és  vég  nélküli 
küzdelmet vív a kilókkal, még ha a legtöbbször sikerül is rátalálnia az egészséges 
egyensúlyra.  Mindez  nagy  odafigyelést  igényelt,  de  ma  már  gond  nélkül 
visszafogta magát, ha a napi kalóriabevitelen felül különböző rágcsálnivalókat vett 



magához, vagy kezdte kihagyni az edzéseket. Úgy gondolt az anorexiára, mint az 
alkoholizmusra – élete végéig gyógyulhat, mégis örökre függő marad. 
Elég egyetlen torz tükörkép, hogy éheztetni kezdje magát, noha már több mint öt 
éve  nem  esett  vissza.  Fura,  de  Nate  társaságában  a  bűnös  kísértésekkel  is 
könnyebben megbarátkozott. A sült krumpli és a fagyi után sem vette elő otthon 
az ostort, sőt… boldognak és elégedettnek érezte magát. 
Idővel persze újra erőt vett rajta a régi szorongás, ami megígértette vele,  hogy 
ezentúl még szigorúbban odafigyel. 
Újra Kate arcára összpontosított. 
– Az egész életem egyetlen végtelen csata a szénhidrátok serege ellen. 
– Csinálj bármit, csak a csokiról nem mondj le. Amikor legutóbb megpróbáltad, 
Arilyn kis híján kilépett. 
Arilyn csilingelő hangon felnevetett.  Mintha kis templomi harangok kondultak 
volna meg. 
– Nem is félek Kennedytől. 
–  Majd  fogsz,  ha  ilyen  göncökben  jössz  a  péntek  estéinkre.  Hogy  akarsz 
valamirevaló pasit fogni melegítőben? 
Arilyn megengedett magának egy önelégült kis mosolyt. 
– Nincs rá szükségem. Újra együtt vagyunk. 
Kate beharapta az ajkát. Az aggodalom szétáradt az arcán. 
– Ez tök jó, de… szóval biztos, hogy be fogja érni veled? 
Arilyn vállat vont, és belekortyolt almás martinijába. 
– Erről így nem beszéltünk, de szerintem van önmérséklete. 
Kennedy megütögette az állát a mutatóujjával. 
– Drágám, a szex és az önmérséklet egymást kizáró dolgok. 
Szerintem tudod, miről beszélek. 
Arilyn szép vonásait egy pillanatra eltorzította az őszinte aggodalom. 
Kennedy évek óta próbálkozott átformálni őt, a legparányibb siker nélkül. A jóga 
és a meditációs gyakorlatok szilárd alapot vetettek ahhoz, hogy Arilyn egy életre 
elkötelezze magát a biogyapjú és a környezetbarát kozmetikumok mellett, amivel 
sikerült háttérbe szorítania kedvező adottságait. 
– Halvány sejtelmem sincs. 
Kate felnevetett. 
–  Tudod,  mi  csak  aggódunk  érted.  Amikor  legutóbb  rányitottál,  és  az  egyik 
tanítványával  hempergett,  tiszta  depressziós  lettél.  Azt  szeretnénk,  ha  boldog 
lennél. 
–  Az  vagyok,  de  ez  nem  ilyen  egyszerű.  Mélyen  magába  szállt,  és  hosszan 
meditált, amíg végül feltárta a lelkében, hogy nem tud nélkülem élni. Ezúttal nem 
fog félrelépni. 



Kennedy  leküzdötte  a  késztetést,  hogy  becsörtessen  a  fickó  jógaórájára,  és 
kipróbálja az egyik kick-box rúgást azon a hazug képén. 
Ehelyett visszafojtotta haragját, és az italára koncentrált. 
– Hogy lehet, hogy még nem találkoztunk vele? 
Arilyn fészkelődni kezdett. 
– Nem szívesen tárjuk ország-világ elé a kapcsolatunkat. Legalábbis még nem. 
Kate  elcsípte  Kennedy  tekintetét,  hogy  kimondatlanul  is  megállapodjanak: 
amennyiben  a  fickó  újra  bántja  Arilynt,  gondjuk  lesz  rá,  hogy  keservesen 
megbánja. Addig is mindenben támogatják barátnőjüket,  és lelkesen helyeslik a 
döntéseit. 
–  Ez  érthető  –  bólintott  Kate.  –  Remélem,  jól  meglesztek.  Akárhogy  is,  mi 
mögötted állunk. 
– Bizony. 
Arilyn megnyugodott. 
– Köszi. Akkor most térjünk át Eliza Doolittle-re. Ming kipipálva, Benny behúzta 
a sérót. Nem mondtad neki, hogy elviszed a konditerembe? 
Kennedy kiemelte poharából a kis papíresernyőt, és megpörgette. 
– Oké. Mond nektek valamit az a szó, hogy zumba? 
Kate szeme elkerekedett. 
– Ne… ezt nem csinálhattad vele. 
– De pedig. 
Arilyn kuncogni kezdett. 
– Ez még Slade izzasztó jógájánál is viccesebb lehetett. Zseni vagy. 
Sütkérezett az elismerés fényében. 
– Kösz, de muszáj volt ledönteni néhány korlátot.  Fejben éli az életét,  és azzal 
kínozza magát, hogy mindent a legjobban akar csinálni. 
– Hmm. Biztos, hogy nem a titkolt ikertestvéred? – kérdezte Arilyn. 
– Csúcspoén. Nincs abban semmi rossz, ha valaki maximalista. 
Néhány hétig eljárok vele az órákra. 
– Oké, megvan a bőr, a haj, a mozgás. Akkor most jön a ruha? 
– Inkább a szerepjátékra kéne ráfeküdni. Egyből torokra megy, mindenkit elmar 
magától. Nem segítenétek kicsit? Talán elmehetnénk a bárba, és gyakorolhatnánk 
az első találkozást. 
Kate felélénkült. 
– Imádom az ilyet! Lehetek most én az anyagias ribi? 
Kennedy égnek emelte a szemét. 
– Ha ez boldoggá tesz… 
– Másként elégedett vagy a fejlődésével? 
Kennedy kerülte Arilyn tolakodó tekintetét. 



–  Határozottan.  Sok  minden  van  a  felszín  alatt,  amit  eddig  senki  sem  látott. 
Szerintem egy-két héten belül készen áll a koktélpartira. 
– Tetszik neked. 
Kate  szavai  szinte  vádként  hatottak.  Próbált  a  lehető  legközönyösebb  hangon 
válaszolni. 
– Rendes pasi. Miért ne kedvelném? 
–  Nem,  én  nem erre  gondolok.  Amikor  róla  beszélsz,  egészen  megváltozik  az 
arcod. Ennyire döglesz az okostojások után? 
– Nem! – Elérte a pohár alját, miközben azért fohászkodott,  nehogy elpiruljon. 
Szent ég, soha nem pirul el, még telefonszex közben sem. – Ne rajtam próbálgasd a 
boszorkánytudományod. Inkább keress magadnak egy új párt. 
Arilyn levegő után kapott. 
– Tetszik neked! Totál kipirult az arcod! 
Kennedy felkapta a fejét, és rekedten felnevetett. 
– Na, persze, legfeljebb a piától és a melegtől. Genevieve és Jane mikor jön? 
–  És  még terelsz  is!  –  tapsikolt  önfeledten  Kate.  –  Mitől  vagy ilyen  frászban? 
Nekem tetszenek az okostojások. Talán neked is jót tenne egy. 
Kennedy visszavonulót fújt. 
– Aztán milyen értelemben? 
Ezúttal barátnői váltottak sokatmondó pillantást. 
– Régóta nincs senkid, Ken – felelt Kate gyengéd hangon. – Minden péntek és 
szombat este összeszedsz valakit, mégis frusztrált vagy. 
– Pedig élvezem. 
–  Nem a  szexről  van  szó  –  rázta  a  fejét  Arilyn.  –  A  kapcsolatról.  Mi  történt 
Markkal? Úgy tűnt, megfelel a kívánalmaidnak. 
– A gatyáját és a zokniját szagolgatta, mielőtt felvette. 
– Ezért hívják férfinak. Mi a helyzet Sammel? 
Kennedy érezte, hogy összeszövetkeztek ellene, ezért dacosan kihúzta magát. 
– Olyan lába volt, mint egy hobbitnak. Ha összebújtunk az ágyban, és hozzám ért 
a lába, a bőröm is borsózott. 
Kate a tenyerébe temette az arcát. 
– Ezt nem mondod komolyan. Hát Tim? 
–  Teljesen  bele  volt  zúgva  a  paranormális  dolgokba.  Minden  rossz  sorozatot 
megnézett a tévében, és arra készült, hogy mentalista lesz. 
Arilyn bólintott. 
–  Oké,  ez  tényleg  fura,  de  csak  arra  próbálunk rámutatni,  hogy  mindenkiben 
találsz valami hibát. A negyedik randira már tucatnyi indokot találsz, hogy miért 
ne találkozzatok többet. 
Kennedy  lebiggyesztette  az  ajkát.  Miért  kell  a  veséjébe  látniuk?  Igaz,  hogy  a 



legjobb barátnői, de ha ő maga sem tud mit kezdeni ezzel? 
Valami  mindig  hibádzik.  Amint  egy  férfi  a  közelébe  próbál  férkőzni,  olyan 
védőfalat  emel  maga  köré,  amit  egy  atombomba  sem  tudna  szétrobbantani. 

Mennyivel  könnyebb  a  testiségre  koncentrálni  –  egy-egy  alkalmi  orgazmus,↑  
néhány könnyed nevetés. Ami ezen túl van, nála sosem működik. 
– Mi köze ennek Elizához? – tette fel a kérdést. 
Kate állta a tekintetét. 
– Nem tudom, de ha érdekesnek találod, hajts csak rá. Nincs vesztenivalód. 
Az első forró, édes csók képe úszott be lelki szeme elé. Elmondja? 
Nem, hisz úgysem történik meg többé, és csak halálra szekálnák vele. 
Az  még  nem  hazugság,  ha  elhallgatja.  Csak  megkíméli  magát  az  inkvizíció 
kínvallatásától. Miután az utolsó cseppet is kiitta, megrázta a fejét. 
–  Ő  az  ügyfelünk,  csajok.  Nem  kavarok  ügyfelekkel.  Egyszer  megállapodtunk 
abban,  hogy  ez  az  első,  második  és  harmadik  legfontosabb  szabály,  ha  sikerre 
akarjuk vinni a céget. 
Kate sugárzó mosolyt küldött felé. Szőke haja fénylő glóriaként övezte arcát. 
– Én is megszegtem ezt a szabályt. Nem is tehettem volna jobbat. 
– Slade más. Megérintetted, és tudtad, hogy a sors egymásnak szánt titeket. Nate-
nek egy szakértőre van szüksége, aki segít megtalálni neki az igazit. Ha engedek a 
kósza  kísértésnek,  azzal  fájdalmat  okozhatok  neki,  és  minden  esélyét 
tönkretehetem a párválasztásra. 
– Szóval  mégiscsak vonzódsz hozzá. 
Elengedte Arilyn megjegyzését a füle mellett. 
– Csak azért érdekel,  mert ekkora kihívás. Vannak helyzetek, amikor könnyen 
összekuszálódnak a dolgok, mint,  mondjuk, a pszichológus és a páciens között. 
Vagy legyen inkább jógaoktató és diák? 
Arilyn haragos pillantást vetett rá. 
– A lényeg – avatkozott közbe Kate hogy hozzánk bármikor fordulhatsz. Akkor is 
támogatni fogunk, ha meggondolnád magad. 
A haragja mostanra teljesen elpárolgott, helyét a szilárd baráti összetartozás vette 
át. 
– Szeretlek titeket, csajok. És megígérem, hogy holnap már eszem kenyeret. 
– Istennek legyen hála. 
Kértek  még  egy  kört,  majd  dartsoztak  egy  kicsit.  Miután  visszatértek  az 
asztalukhoz, Genevieve és Jane is megérkezett, és a tömegen át feléjük araszoltak. 
Genevieve Kate révén jött a csapatba, de az elmúlt évek során mindnyájan közel 
kerültek egymáshoz. Genevieve rezidensként dolgozott a westchesteri kórházban, 
amelynek dögös orvosával – nem mellesleg a közvetlen főnökével – el is jegyezte 
magát. 



Kate sokat aggódott soványsága és állandó kimerültsége miatt, miután éjjelnappal 
dolgozott,  és  most  már az esküvőjét  is  szervezte.  A bájos  és  máskor energiától 
duzzadó Genevieve ma este kissé fásultnak tűnt. 
Barna haját  lófarokba  fogta  össze,  és  egyszerű fekete  blúzt  viselt,  nadrággal  és 
lapos  talpú  cipővel.  A  sötét  előérzet  felhőként  telepedett  Kennedyre,  ahogyan 
felmérte  üres  tekintetét,  bágyadt  mosolyát  és  nádszál  derekát.  Valami  nem 
stimmelt. Túlságosan jól ismerte ezeket az árulkodó jeleket. A démonokkal való 
küzdelem elrabolja az ember lelkéből a fényt és az örömet. Feljegyezte magában, 
hogy feltétlenül váltsanak néhány szót. 
Jane, Slade húga, a Társszerzőkön keresztül talált rá a vőlegényére. 
Kennedyt büszkeséggel  töltötte el  a  harmónia és  az önfeledt boldogság,  amit  a 
fiatal nő arcáról leolvasott – mindig tudta, hogy a nebáncsvirág külső mögött igazi 
szépség lapul, akinek csak némi önbizalomra van szüksége. Az átalakulás mostanra 
kívül-belül  végbement.  Arilyn  tanácsainak,  Kate  türelmének  és  az  ő 
szakértelmének köszönhetően Jane kivirágzott, és rátalált az igaz szerelemre. 
Mindig rá és a hozzá hasonlókra gondolt, amikor éjszakánként nem jött álom a 
szemére. Az a küldetése, hogy másoknak segítsen, a végeredmény pedig kárpótol 
minden gyötrelemért és boldogtalanságért. 
Egy napon talán ő is megtudja, milyen érzés őszintén szerelmesnek lenni. 
Lelki szeme előtt felvillant a kép, amint Nate ajka az övére tapad. 
Gyorsan félresöpörte. 
– Mi újság, hölgyek? Minden kész a nagy eljegyzési partira? 
Gen felsóhajtott. 
– Fogadnom kellett volna egy esküvőszervezőt, de David szerint csak az garantálja 
a tökéletes eseményt, ha mi ügyelünk minden apró részletre. A nagy hír az, hogy 
végre eldöntöttem: kiköltözöm az egérlyukból. 
Ken  megfigyelte,  amint  ideges  pillantással  néz  körbe,  mintha  félne  az 
ellenvetésektől. Kate felnyögött. 
– Ne már! Te vagy a legjobb szomszédom. Mostantól ki ad neked enni? Ki töm tele 
koffeinnel? 
Gen elmosolyodott. 
– Nekem is hiányozni fogsz, David szerint mégis így lesz a legjobb. 
Tényleg hülyeség ide-oda hurcolni a cuccaimat, ráadásul az ő háza nagyobb, és 
közelebb van a kórházhoz. Arra gondoltam, az enyémet kiadom valakinek. Nem 
akarok felégetni minden hidat. 
Nate és Connor képe sejlett fel Kennedy előtt. Az ötlet csak lassan vert gyökeret 
benne, de aztán már gyorsabban szárba szökkent, mint Jack óriásbabja. Nate-nek 
tényleg  szüksége  lenne  egy  saját  helyre,  ha  intim  kapcsolatba  akar  kezdeni. 
Valahogy meg kell győznie őt vagy Connort, hogy költözzön el. S ha felajánlaná 



erre a célra Gen lakását? 
Néhány férfiasabb bútordarabbal működne is. 
– Ööö… Gen, talán tudok valakit, aki egy időre kivenné. 
– Remek. Majd lemásoltatom a kulcsot. Csak szólj, mikor akarja megnézni. 
– Megbeszéltük. 
Eltelt néhány óra. Az alkoholtól, a társalgástól és a közös nevetésektől fokozatosan 
ellazult, míg végül kezdte úgy érezni, hogy az élet megpróbáltatásaira a barátság a 
legjobb  orvosság.  Kinek  kellenek  a  férfiak?  Az  orgazmust  leszámítva  kész 
katasztrófa az egész. 
A bár egyre zajosabbá vált, ahogyan a főiskolások elözönlötték, és idővel hangosan 
kurjongattak. Kate felsóhajtott. 
– Kezdek kiöregedni ebből. Nekem ez már túl hangos. Nem kéne indulni? 
Gen csuklott egyet. 
– Ne, még korán van. Mi lenne, ha átsétálnánk hozzám? Legalább lefotózhatnád a 
helyet, Ken, hogy megmutasd a barátodnak. 
– Jól hangzik. Induljunk, hölgyek. Járjunk egyet. 
Kiléptek a Bögréből az utcára, ahol még ilyenkor, tizenegy után is pezsgett az élet. 
Színes  fények  világítottak  az  üzletekben.  A  kávézók  nyitott  ajtói  mögül  zene 
szűrődött ki, a kemény rocktól egészen az idegnyugtató dzsesszig. A hold olyan 
narancssárgán és telten függött az égen, mintha egy mesekönyvből vágták volna 
ki.  Az  utcákon  kézen  fogva,  sütit  majszolva  őgyelegtek  a  párok,  a  teraszokon 
mindenfelé kis társaságok ültek, dohányoztuk és boroztak. 
Ken belekarolt Kate-be, hogy egyikük se botladozzon tűsarkú szandáljában. Jane, 
Arilyn  és  Gen  kuncogott,  miközben  buta  slágereket  énekeltek  fülsértő 
hamisságnál.  Amikor végül elérték Gen meghitt egyszintes házát,  besorjáztak a 
nappaliba. Az egyszerű felosztástól a kis alapterület is tágasnak tűnt. A törtfehér 
falakon búzakék és napraforgósárga foltok alkottak merész kontrasztokat, míg a 
csupasz hajópadlón nagy, csomózott szőnyeg vezetett át a nappaliból a konyhába, 
ahol nyers fenyőszínű étkezőasztal, kis konyhasziget és reggelizősarok különült el. 
Ken elkattintott néhány képet, amíg Gen kibontott egy újabb palack bort. A nem 
túlzottan  csajos  lakás  nagyon  is  karakteresnek  tűnt  a  tetőtérbe  vezető  csorba 
lépcsővel,  a  fürdőszoba  oroszlánlábas  kádjával  és  a  nagy,  redőnyös 
panorámaablakokkal. 
Mostanra meg is győzte magát arról, hogy Nate-nek ideje elszakadnia a rosszabbik 
énjétől. 
Gen kiosztotta a poharakat. 
– Hé, Kate, még nálam vannak a könyveid, amiket kölcsönadtál. 
Mindig elfelejtem visszaadni. – A sarokpolchoz lépett, hogy felkapjon egy köteg 
könyvet. 



–  Amelyik  a  dadogásról  szól,  tényleg  fantasztikus,  sokat  segített  az  egyik 
betegemnél. 
– Felőlem meg is tarthatod őket. Nekem már annyi van, hogy alig fér el a polcon. 
– David nem akarja,  hogy túl sok holmit vigyek. Azt mondja,  a jó része úgyis 
szemét. 
– Semmi gond. – Felnyalábolta a könyveket. – Aú! – Ahogy visszakapta a kezét, a 
kötetek szétszóródtak a padlón. – A francba, mindig elfelejtem! 
– Mit?  – Ken lehajolt,  és  a  szemébe  ötlött  egy lila  szövetbe  burkolt  kis  kötet, 
amelynek borítójára a  Szerelmi varázsigék könyve címet nyomták. 
Kate haragos pillantást vetett rá, miközben a kezét dörzsölte. 
– Esküszöm, tényleg el van varázsolva. Arra gondoltam, talán odaadom Izzynek. 
Gen nyomban elkomorult. 
–  Inkább  ne.  Én  is  viccesnek  találtam,  gondoltam,  asztalt  táncoltatunk  meg 
ilyesmi,  de  csak  megint  összekaptunk,  azóta  szóba  se  áll  velem.  Remélem,  az 
eljegyzési bulimra azért eljön… 
– Annyira sajnálom, szívem. A testvéred nagyon nehéz időszakon megy keresztül,  
de akkor is meg kell találnia a saját útját. Abban pedig biztos vagyok, hogy ott lesz 
a bulidon. Csak merjen ne eljönni. 
Kennedy felnyitotta a fedelet. Penészszag csapta meg az orrát, miközben átforgatta 
a merev lapokat. 
– Szent szalmazsák, ez tényleg varázsige! Fohász a földanyához. Ez kész. 
Arilyn felhorkant. 
– A varázsige csupán kreatív eszköz arra, hogy könnyebben elfogadjuk a jövőnket, 
amikor elkeserít bennünket a tudat, hogy mennyire nem tudjuk befolyásolni az 
eseményeket. 
– Sosem mernéd kipróbálni – hívta ki maga ellen Ken. 
Arilyn úgy nézett rá, mintha elment volna az esze. 
–  Mi?  Itt  nem nekem van szükségem varázsigékre,  én  tökéletesen  elvagyok a 
jelenlegi kapcsolatommal. Gen, Jane és Kate is eljegyezte magát. Nem, drágám, itt 
te vagy az, aki nem találja a nagy őt. 
Jane kuncogott egy sort. 
–  Emlékeztek,  amikor  kölyökkorunkban kipróbáltuk azt  a  szellemidéző táblát? 
Sosem  mertem  megidézni  egy  halott  hírességet  sem.  –  Megborzongott.  –  Az 
ilyesmi még ma is a frászt hozza rám. 
Szabályosan félek tőle. 
Gen megvonta a vállát. 
– Ha nem lenne vőlegényem, én tuti kipróbálnám. Rajta, Ken. 
Nyersz, ha mersz. 
Ken az asztalra dobta a kis könyvet. 



– Szerintem a sok boldogsághormontól teljesen elment az eszetek. 
– Ne már. Mikor csináltunk utoljára bármi őrültséget? 
Kate kuncogni kezdett. 
– Mint amikor elszívtuk a mamám gandzsáját, mi közben a  Kilenctől ötig ment? 
Arilyn csuklott egyet. 
– Az eszméletlen volt. A fél éjszaka totál kiesett. 
– Engem persze abból is kihagytatok – méltatlankodott Gen. 
– Akkor is melóztál – emlékeztette Kate. – Különben meg törvénytelen. Épphogy 
megúsztuk, de mi nem is vagyunk gyerekorvosok. 
– Oké, akkor rúgjuk szét a házat. Csináljunk már valamit! 
Kate felnevetett. 
–  Mégis  mit?  A fű  szóba  se  kerülhet,  egyszer  és  mindenkorra  leszámoltam az 
alvilággal.  Az  ivás  már  megvolt,  és  az  se  valószínű,  hogy  még  egyszer 
végigrohanunk pucéran Verily utcáin. 
– Hm, azért az sem volt semmi… – mormolta maga elé Kennedy. 
– Soha többé. 
– Akkor mondjuk el együtt a varázsigét! – kiáltott fel Gen. 
Kate az öklét harapdálta, és szorosan lehunyta a szemét, mielőtt maga elé suttogta: 
– Én megtettem. 
Ken meredten nézett rá. 
– Mit? 
– Elmondtam a varázsigét. 
– Slade előtt? 
Kate bólintott. 
– Igen.  Nem mintha bármi köze lenne ahhoz,  hogy összejöttünk Slade-del,  de 
azért fura. Az biztos, hogy nem csinálom még egyszer. 
Jane elnevette magát. 
–  Rám  se  számítsatok.  A  célegyenesben  vagyunk  Timmel,  nem  most  akarom 
elszúrni. 
Gen csak legyintett. 
– Én is boldog vagyok, de akkor is bevállalom. Arilyn? Ken? Benne vagytok? 
– Itt akarod csinálni? – kérdezte Ken. – Most azonnal? 
– Naná. Olvasd fel hangosan, és mondd meg, mit tegyünk. 
Arilyn elgondolkodva rágcsálta az ajkát. 
–  Nem is  tudom… Nem igazán hiszek  az  ilyen  okkult  dolgokban  és  a  hamis 
istenekben. 
– Ne már, A. Kérlek, a kedvemért. 
Arilyn  látta  Gen  izgatottságát,  amiért  végre  valami  ostoba  és  éretlen  dolgot 
csinálhat, ezért megadóan bólintott. 



– Oké, benne vagyok. 
– Szupi! Mit kell csinálnunk? 
Kennedy átforgatta az oldalakat. 
–  Mindenkinek  kell  két  lap,  amire  felírja  az  összes  tulajdonságot,  amit  a  lelki 
társától  vár.  Az  egyik  listát  itt  helyben  elégetjük,  azután  hazamegyünk,  és  a 
másikat  betesszük  a  matracunk  alá.  –  Elhallgatott,  míg  végigolvasta  a  rövidke 
könyvet. – És előtte elkántáljuk ezt a földanyának. – Elmondta a szavakat. 
–  Nem  hangzik  olyan  rosszul  –  jegyezte  meg  Arilyn.  –  Mint  egy  áldás  vagy 
hálaadó imádság. Menni fog. 
Gen lekászálódott a kanapéról, és eltűnt az előtérben, hogy papírral, tollal és egy 
gyertyával térjen vissza. 
– Kate, behoznál egy fazekat a konyhából? 
Jane elnevette magát. 
– Ti nem vagytok épek. 
Gen szétosztotta a lapokat és a tollakat. 
– Most pedig mindenki írja meg a listáját. 
– Azt írja, ne agyaljunk túl sokat – szúrta közbe Kennedy. – Csak hallgassunk a 
szívünkre és az ösztöneinkre. 
Lehajtotta a fejét és leírta az l-es számot. Mit vár a lelki társától? 
Mire van szüksége? A margariták elzsongították a gátlásait, és barátnőinek meghitt 
körében sem érezte úgy, hogy alaposan meg kellene rágnia a választ – csak sorba 
szedte a tulajdonságokat, amelyeket titokban minden férfiban keresett, de persze 
sosem sem talált meg. Nem csalt, nem próbált meg ügyeskedni, tisztán játszott, 
ahogy a lányok szoktak. Bármekkora ostobaságnak tűnt, tisztelte ennyire a játékot. 
Miután  teleírták  mindkét  lapot,  Kate  meggyújtotta  a  gyertyát,  és  betette  a 
fémedénybe. 
– Oké, Ken, most olvasd fel az igét, azután tűzre vetjük a papírjainkat. 
Kimondta a szavakat, Arilyn és Gen pedig elismételte őket, mielőtt a lapok lángra 
kaptak és elhamvadtak. Apró foszlányaik felreppentek és a levegőben köröztek, 
ahogyan  a  tűz  fellángolt.  Mindenki  áhítatos  csendben  nézte,  amíg  az  utolsó 
papírdarabka is hamuvá vált. 
Ken kinyújtotta a kisujját. 
– Kisujjeskü, hogy mindenki hazaviszi és a matraca alá teszi a másik lapot. 
– Kisujjeskü – bólintott Arilyn ünnepélyesen. 
– Kisujjeskü – mondta Gen is. 
Ken  leengedte  a  kezét.  Úgy  meredtek  egymásra,  mintha  egy  pillanatra  már 
bánnák, hogy engedtek az ösztönös és éretlen késztetésnek. 
Mintha. 
Azután Ken nevetésben tört ki. Mindenki követte a példáját, amíg már potyogtak 



a könnyeik, és Gen megesküdött rá, hogy be is pisilt. 
Szerelmi varázs. 
Mintha létezne. 

Furán nézel ki, haver. Nate a testvérére nézett,  aki mellett két munkatársa ült, 
máris  totálkárosan.  Connor  épp  végzett  a  harmadik  sörrel,  és  az  üvegen  át 
tanulmányozta az öccsét. Nate türelmet erőszakolt magára. 
– Furán? 
– Levágattad a hajadat, pedig a csajok a rockerekre buknak. Olyan  normális vagy. 
– Az jó. 
– Talán, de miért vagy ilyen borostás? Kölcsönadjam a borotvámat? 
Nate belekortyolt a sörébe, majd tovább törölgette az asztalt. Közben vetett egy 
mohó pillantást a chipsre, de úgy döntött, jobb lesz elfelejteni. 
Csak nagy ritkán vett a közös rágcsákból. A legtöbben sosem mosnak kezet, emiatt 
járványszerűen terjesztik a kórokozókat. 
– Kecskeszakállat növesztek. Nem ok nélkül vagyok borostás. 
A testvére elfehéredett. 
– Ugye nem mész át teljesen csajba,  tesó? Metro-szexuálisba,  vagy hogy hívják 
ezeket. 
– Nem, csak összekapom magam a komolyabb ismerkedés előtt. 
– Akkor jó. A konditeremnek is örülök. Sokat súlyzóztál? 
Kerülte a bátyja tekintetét. 
–  Ja. – Nem, csak törzsi táncot jártam, hogy felfedjem a bennem lakozó istennőt. 
Rohadtul megalázó. 
– Jó, mert a csajok buknak a kigyúrt pasikra. Van már kapás? 
– Nemsokára. 
A pincérnő visszatért az asztalhoz. 
– Még egy kört? 
Connor kinyúlt az asztal alól, hogy a lány farmeros csípőjére tegye a kezét. 
– Naná, szivi, csak hozd őket szép sorban, hogy minél többet lássuk a kis pofidat.  
Ha csak rád nézek, mindjárt jobb ember akarok lenni. 
Ennek meg mi értelme? Nem a  Jerry Maguire-ből   vagy valamelyik csajos filmből 
van? Nate várta a haragos és/vagy utálkozó tekintetet, amit egy ilyen béna szöveg 
érdemelt, ám ehelyett a pincérnő rájuk kacsintott, és sugárzóan elmosolyodott. 
– Szolgálunk és védünk, bébi. Csak majd a borravaló is jöjjön szép sorban. 
Connor felnevetett, és hátradőlt székén. 
– Van szövege. Nehogy elvigyem egy körre. 
A  bosszúság  szétáradt  benne.  Hogy  az  ördögbe  boldogul  a  testvére  ilyen  szar 
dumával?  Nála  egy  ilyenért  az  lenne  a  minimum, hogy beverik  a  képét,  vagy 



feljelentik becsületsértésért. Kennedy kevesebbért kitekerné a nyakát. Talán a bár 
miatt van? A társasági érintkezésnek ezen a szintjén ez számít normának? 
Úgy döntött, rákérdez. 
– Hé, volt már olyan, hogy egy nő elküldött a búsba? 
A bátyja felhorkant. 
– Az kéne még. Nem véletlenül mondom, Ned… vagyis Nate… hogy csak dicsérd 
a testét, és térj egyből a lényegre. A csajok utálják a flancos körítést. A virágnyelv 
langyiknak való, egy igazi férfi nem fél megmondani a frankót. Vágod? 
Francokat. 
– Ja, megvan. 
Jerry hozzákoccintotta sörösüvegét a Connoréhoz. 
– Jó, hogy eljöttél, Ned. Hanyagolod kicsit a rakétákat, hogy a tesóddal lógj? 
Connor belebokszolt a vállába. 
– Szólítsd Nate-nek. 
– Ja, oké. Hé, hallom, megpályáztad a művezetői állást. Mit akarsz ezzel? 
Connor megvonta a vállát. 
– Régóta a cégnél vagyok, ismerem a dörgést, tudok bánni az emberekkel. Miért 
ne? 
Jerry  szeme  máris  vérben  úszott.  Részeg  nevetése  hallatán  Nate  arra  gondolt, 
aligha  ülne vele  egy  asztalhoz,  ha nem lenne  évek óta  Connor  munkatársa  és 
haverja. 
–  Nem  rosszból  mondom,  de  Ed  is  hajt  a  posztra.  Nem  biztos,  hogy  kéne 
erőltetned. 
Bátyja  arcán  átfutott  a  csalódottság,  a  nyomában  valami  egészen  mással. 
Olyasmivel, amitől a lélegzete is elakadt. 
A mély önutálattal. 
– Nem tudtam, hogy Ednek is kell… 
Jerry kedélyesen hátba vágta. 
– Ezüsttálcán fogják felkínálni neki, haver. A főnök imádja, és egyedül neki van 
iskolája a csapatban. Szerintem ne vesztegesd az idődet. 
–  Miért  vesztegetné  az  idejét?  –  horkant  fel  Nate.  –  Connornak  is  van  annyi 
esélye, mint bárkinek. 
Bátyja a sörösüvegre meredt. 
– Nem, Jerrynek igaza van. Kár lenne vergődni, ha úgyis megvan az emberük. 
Különben is egy csomó túlórával és felelősséggel jár. Kinek kell az? 
– Na, látod – értett egyet Jerry. – Lestoppoltad magadnak a kis tündérkét, Con? 
Mikor tanulod meg, hogy másoknak is hagyj valamit? 
– A vonzerő átka – tréfálkozott erőtlenül Connor, mielőtt magába gubózott,  és 
tovább fixírozta az üveget. Nate szinte látta a sötét felhőt, ahogyan rátelepedett, 



akár egy kínzó emlék, a múlt szelleme. Fura, a testvére mindig úgy viselkedett, 
mint aki élvezi ezt a gondtalan életet. 
Esze ágában sem volt suliba járni, minden próbálkozását elütötte azzal, hogy ő az 
agy a családban. Vajon mikor vált ennyire az előítéletek rabjává? Oly régen, hogy 
mostanra  a  második  természetévé  vált.  Azután  eszébe  jutott,  hogy  az  anyjuk 
mondogatta  mindig  ezt:  ő  örökölte  az  észt,  testvére  a  kiállást.  Hogyan 
skatulyázhatta be így őket? Holott elment, hogy a saját útját járja. Szart se tudott 
róluk. 
Úgy  tűnt,  Connor  magabiztossága  egyedül  abban  mutatkozik  meg,  ahogyan 
levadássza a nőket, de talán ő segíthet. 
– Ígérd meg, hogy azért is jelentkezel arra az állásra. Ne törődj másokkal. 
– Minek fárasszam magam? – horkant fel a testvére. 
Semmi értelme. 
– Higgy nekem, én láttalak az építkezésen. Értesz az emberek nyelvén, ismered a 
munkarendet, és az eszed is megvan hozzá. 
Connor felkapta a tekintetét. Nate mintha neheztelést látott volna a szemében. 
– Francokat. Kár is beszélni róla. 
– Azt mondtad, alkalmas vagy rá, nem? – Nate nem hagyta magát eltántorítani. 
– Ja, csakhogy nem nekem vannak olyan flancos öltönyeim, és munka után nem 
én  járok  el  inni  a  főnökökkel.  Ed  máris  közéjük  tartozik.  Van  iskolája,  és 
ugyanolyan  sima  a  modora,  mint  neked.  Nem  vagyunk  egy  súlycsoportban, 
ember. 
Ideje elővenni a nagyágyút. 
– Con. Jössz nekem eggyel. 
Testvére levegő után kapott. 
– Azt már nem. Ezt nem mondhatod. 
– De igen, semmi se tiltja. Muszáj megtenned, ha azt mondom. 
– Ez olyan, mint a kisujjeskü a lányoknál! Gyerekes hülyeség, nem fordíthatod 
ellenem. 
Nate elvigyorodott. 
–  De igen,  és  meg is  teszem.  Vagy ez,  vagy életed  végéig  puhapöcsnek foglak 
hívni. 
Connor haragos pillantást vetett rá. 
– Ennél nagyobb baromságot még nem hallottam. 
Nate kiitta a sörét. 
– Felőlem. Ha úgy akarsz tenni, mintha nem szarnád össze magad az egésztől… 
puhapöcs. 
– Baszd meg! Oké, megcsinálom, de ezzel vége. Vége a játszmának. 
Nate visszanyelte önelégült nevetését. Most megfogta. Éveken át együtt nézték a 



Parkműsort a  Cartoon  Networkön,  betéve  tudnak  minden  epizódot.  Ha 
valamelyik szereplő azt  mondja a másiknak,  hogy   jössz  nekem eggyel,   annál 
nincs nagyobb kihívás. Aki nem vállalja fel, az tényleg rászolgál, hogy élete végéig 
puhapöcsnek tartsák. 
Még nem felejtette el, amikor a testvére rávette, hogy tök csupaszon autózza körül 
a tömböt, mert az úton úgysem figyel senki a másikra. Na, persze. Mint kiderült, a 
testvére súlyosan tévedett.  Miután lenyomozták a rendszámát,  a  rendőrök még 
aznap bekopogtattak hozzá. 
Csúnyán megszívta. 
Ahogyan most a bátyja, de ezzel együtt tudott élni. 
Ellazult, és belekortyolt a sörébe. 

8.

– Készen állunk, hölgyeim? 
A Lila Köd magas bárszékein ültek. A hely átmenetet képezett a hétköznapi Bögre 
és a felkapott Kozmosz körött. A lila különböző árnyalataiban pompázó ülőhelyek 
és falak közé füstüvegek, tükrök, rejtett  fények csempésztek trendi hangulatot, 
míg a számítógépes monitorok és nagy képernyők azokat vonzották, akik bulizás 
közben sem tudtak lemondani a kütyüikről. Habár sokan munka után ugrottak be 
ide, a kedd esték csendesen leltek, így kellemesen meghitt és nyugodt légkörben 
folytathatták le a gyakorlatot. 
Kennedy  várta  barátnői  válaszát.  Még  sosem  próbálkozott  ilyen  merész 
megközelítéssel, ezért tartott tőle, hogy tiltakozni fognak, de Kate és Arilyn csak 
váltott egy gyors pillantást, mielőtt határozottan bólintott. 
– Másként sosem támogatnék egy ilyen taktikát – jegyezte meg Arilyn –, de azok 
után, amit elmondtál, benne vagyok. 
Kate felsóhajtott. 
–  Amikor  meghallottam,  hogy  szembesítette  Bernadette-et  a  peteérésével,  a 
legszívesebben magam tekertem volna ki a nyakát. – Gonoszul elmosolyodott. – 
Pedig a bosszú hidegen tálalva a legfincsibb. 
Kennedy felnevetett. 
– Ne feledjétek, kicsiben kezdjük, a többi majd adja magát. Nem akarom halálra 
rémíteni, csak elérni, hogy hallgasson és gondolkodjon kicsit, mielőtt megszólal. 
Amúgy helyén van a szíve, csak túl sok rossz tanácsot kapott, amit sürgősen ki kell 
vernünk a fejéből. Eddig még senki sem vette a fáradságot, hogy beavassa a helyes 



megközelítésbe,  viszont  van  egyfajta  fanyar  humora,  okos  és  sikeres,  szóval 
egyáltalán nem reménytelen. 
Ebben a pillanatban Nate toppant be az ajtón, hogy végigmérje a tömeget, majd 
miután kiszúrta  őt  a  helyiség túlsó  végében,  feléjük indult.  Amint  meglátta,  a 
szíve óhatatlanul gyorsabban kezdett verni, és máris úgy érezte, mintha tótágast 
állna a gyomra. A dögös borosta láttán bármely másik nőnek is viszketni kezdett 
volna  a  tenyere,  hogy  megsimogassa,  és  kövesse  az  ajak  markáns  vonalát, 
miközben mélyen a szemébe néz – már ha látja a vastag szemüveglencsék mögött. 
Feljegyezte  magában:  kontaktlencse  és  tisztességes  ruhatár.  A  férfi  a  szokásos 
lerobbant gönceit viselte: laborköpenyt, fényes anyagú olcsó nadrágot és ortopéd 
cipőt – van valami a lábával, amiről még nem tud? 
–,  ahogy ingén is  ott  díszelegtek a kávéfoltok gabonakörei.  Egy pillanatra sem 
vette le róla a tekintetét, miközben átkelt a báron, és megállt előttük. 
– Helló. 
Csak egy gyors mosolyra szorítkozott. 
– Helló. 
– Bocs, hogy nem öltöztem át. Üdv újra, Kate, Arilyn. 
Kate beszélt elsőként. 
– Reméljük, élvezi ezt az életre szóló kalandot a Társszerzőkkel. 
Kennedynek  nincs  párja  az  ügyfelek  átformálásában  és  az  önbizalmuk 
növelésében. 
–  Igen.  A  képességeinek  a  CIA is  nagy  hasznát  venné  terroristák  kihallgatása 
során. 
Az  odavetett  megjegyzés  hallatán  Kennedy  önkéntelenül  dagadozott  a 
büszkeségtől. 
– Érez még bármilyen nehézséget, ami gátolja az igaz szerelem megtalálásában? – 
érdeklődött  Arilyn.  –  Bármikor  leülhetünk  egy  terápiás  beszélgetésre,  hogy 
ledöntsünk minden ilyen korlátot. – Nem, köszönöm. Amióta egy álruhás japán 
szamuráj  ledarálta  a  csontjaimat,  egy  meleg  fodrász  dühében  nekem  esett  az 
ollójával, és szétráztam a seggem a zumbaórán, minden a legnagyobb rendben. Mi 
jöhet még? 
Kate nevetett, Kennedy csak a fejét csóválta. 
–  Ne  dramatizálja  túl,  eddig  minden  csak  a  javára  vált.  A  ma  esti  program 
szerepjáték, miután úgy tűnik, a könnyed társalgás továbbra is nehézséget okoz 
önnek. 
– Némelyek szerint. 
–  Végigmegyünk  néhány  „első  találkozás”  forgatókönyvön,  hogy  megtanulja 
kezelni a különféle nőtípusokat és témaköröket. 
– Ha belegondolok, hogy ezért mondtam le a prosztatavizsgálatot… 



– Miért nem melegítünk be néhány villámkérdéssel? 
Kate összeütötte a tenyerét. 
– Imádom ezt a játékot. Mint a  Legyen ön is milliomos,  csak még jobb. 
A férfi félrehajtott fejjel mérlegelte a választ. Látszott rajta, hogy profinak tartja 
magát, csak mert kölyökkorában megnyert minden kvízjátékot meg vetélkedőt. 
Kennedy elfojtotta önelégült vigyorát. 
Mindjárt rájön, mennyire más ez. 
– Miről lenne szó? 
– Különféle helyzeteket vázolunk, maga pedig gyors válaszokat ad. 
Kialakítjuk a helyes reflexet, hogy adott helyzetekben gondolkodás nélkül tudjon 
rögtönözni. Először is kérünk magának egy italt. 
– Legyen egy Darth Maultini. 
Rámeredtek. 
– Egy mi? 
Elgyötörten sóhajtott fel. 
–  Egy  rész  édes  vermut,  egy  rész  vodka,  egy  rész  whisky,  két  rész 
gránátalmaszirup és két citromkarika felvágva a pohár szélén. 
A szája is tátva maradt. 
– Ezt nem mondja komolyan. Mit szólna inkább egy sörhöz? 
Kate kuncogni kezdett. 
–  Nem, nekem megvan.  Csillagok háborúja-rajongó,  ugye?  
– Csak egy picit. 
Kate megrendelte az italt, míg ő előhalászta kézitáskájából a készséget. 
– Ezt szépen felvesszük, azután kezdhetjük is. 
– Hé, ez meg mi az ördög? 
Kennedy  arcán  megjelent  az  a  naiv  és  ártatlan  kifejezés,  amiért  a  férfiak  úgy 
bomlottak. 
–  Egyszerű  szerkezet,  amely  elektromos  érzékelők  útján  képes  kiértékelni  a 
válaszait, hogy segítsen kialakítani a megfelelő viselkedést. 
Nate úgy hátrált el, mintha egy mérges kobra tekeregne az asztalon. 
– Ez egy nyakörv. Egy kutyanyakörv. 
Arilyn  elővette  dallamosan  hipnotikus  hangját,  amivel  teljesen  megigézte 
áldozatait. 
–  Nem,  ez  természetesen  nem kutyanyakörv.  Gondoljon  rá  úgy,  mint  egy  kis 
fedélzeti  számítógépre, ami érzékeli  a testi  reakcióit,  és katalogizálja a jellemző 
viselkedésmintákat. 
A férfi beletúrt a hajába, és idegesen felnevetett. 
– Oké, tényleg mindketten jók, sőt ha akarják tudni az igazat, briliánsak, de ez 
akkor is csak egy nyakörv. Bárhogy csűrik-csavarják a szót, én ezt fel nem veszem. 



Kate odacsúsztatta neki a túlkomplikált martinit. 
– Az igaz szerelemhez vezető út mindig rögös, de maga nem olyannak tűnik, aki 
az első nehézségre feladja. Nyilván azt sem élvezte, amit Kennedy miatt el kellett 
szenvednie, de álljon meg egy pillanatra, és gondolja végig. Ezek a lépések a javát 
szolgálták? Jobban érzi  magát  a  bőrében?  Elindult  a  fejlődés  útján és  közelebb 
került ahhoz, hogy megtalálja a lelki társát? 
Kennedy elismerő pillantást vetett a barátnőire. Basszus, tényleg értik a dolgokat! 
Mindent latba vetnek, hogy hamis biztonságérzetbe ringassák prédájukat. 
Türelmesen  várakoztak,  míg  a  férfi  teljes  mozdulatlanságban  végiggondolta  az 
eddigi lépéseket, majd az előtte álló további gyötrelmeket. Hosszú percek teltek el. 
– Oké, legyen. 
Kennedy  nem  habozott,  egyetlen  mozdulattal  a  nyaka  köré  kerítette  és 
összecsatolta a bőrszíjat, majd felhúzta az ingnyakat, hogy eltakarja. 
A távirányító  egyelőre  maradt  a  táskában.  Semmi  értelme ráhozni  a  frászt,  se 
figyelmeztetni arra, mi fog történni. A meglepetés döntő tényező – ha mindent 
előre tudna, a férfi már hanyatt-homlok elmenekült volna. 
– S most? – kérdezte. 
– Csak nyugodtan, kezdjük egy könnyű kérdéssel, fin leszek az első. 
Kövérnek nézek ki ebben a nadrágban? 
A férfi elsápadt, és félrenyelte az italt. 
– Ilyen kérdések lesznek? Most komolyan? Az a cél, hogy kudarcot valljak? 
Kate csettintett a nyelvével. 
– Ez a legkönnyebb kérdés az egész univerzumban, Nate. 
Egyszerűen  mondjon  nemet.  Nem,  nem  néz  ki  kövérnek.  Nem,  tökéletes  a 
sminkje. Nem, csodálatos ez a cipő. Nem, az én hibám volt. 
Kapiskálja? 
A  férfi  végre  levegőhöz  jutott,  és  megtörölte  a  száját,  mielőtt  hallhatóan 
felnyögött.  Kennedy szinte megsajnálta,  de mindenképp át kellett  ezen esniük, 
hogy felsőbb szintre léphessenek. Ujjával megkereste a táskába rejtett kis gombot. 
– Kész? 
– Oké, értem. 
Kennedy gyors egymásutánban bombázni kezdte a kérdéseivel. 
– Kövérnek nézek ki ebben a nadrágban? 
– Nem. 
– Akarja, hogy ezúttal én fizessek? 
– Nem. 
– Meleg? 
– Nem. 
– Csak egyéjszakás kalandot keres? 



– Nem. 
– Van olyan problémája, ami miatt aggódnom kellene? 
– Nincs. 
– Vonzónak talál? 
– Igen. 
Elvigyorodott,  és  felmutatta  a  hüvelykujját.  A  férfi  kifújta  az  addig  magában 
tartott levegőt, ivott még egy kortyot, és láthatóan ellazult. 
– Szép bemelegítés. Most pörgessük fel kicsit. Kate, te jössz. 
–  Dögös  pincérnő  vagyok.  Most  léptem  oda  az  asztalához,  hogy  felvegyem  a 
rendelését. Kapja elő a legjobb csajozós dumáját. 
– Csak hozd szép sorban a piákat, hogy minél többet lássuk azt a csinos pofikádat.  
Ahányszor látlak, mindig jobb emberré akarok válni. 
Kennedy prüszkölve kiköpte az italát. 
Majd megnyomta a gombot. 
Nate  teste  összerándult.  Felpattant  a  bárszékről,  amint  az  elektromos  kisülés 
megbizsergette a bőrét.  A testén végigvillámló gyenge áram épp elég fájdalmat 
okozott  ahhoz,  hogy jobban odafigyeljen.  Ahogy a  nyakához kapta a  kezét,  és 
zihálva forgatta a fejét, a szeme résnyire szűkült. 
– Ez meg mi volt? – sziszegte. – Megrázott! 
– Mondhatom, Nate, ennél bénább szöveget még életemben nem hallottam. 
– Iszonyú nyálas – értett egyet Kate. 
– Ez tényleg áramütés volt.  – A férfinak láthatóan még most is  nehezére esett 
elhinni. 
Kennedy legyintett egyet. 
–  Csak  egy  kis  korrekciós  technika.  Ez  a  bizsergés  fogja  eltéríteni,  ha  rossz 
nyomon jár. 
– Maguk tényleg nem épek. Hát miféle ügynökség ez? 
Arilyn halkan kuncogott. 
– Nagyon sajnáljuk, Nate, de az egész a maga érdekében van. Miért nem teszünk 
inkább egy másik próbát? 
A férfi egyenként végigmérte őket, mint aki még most sem érti, hogy a három 
ördögi némber, aki árammal csapatja a rossz válaszai miatt, hogyan tűnhet ilyen 
angyalian ártatlannak. 
– Csak nem akarja most feladni, amikor kezd érdekes lenni? – szúrta oda Kennedy. 
A férfi újra megérintette a nyakát, és haragos pillantást vetett rájuk. 
– A testvérem épp tegnap éjjel vetette be ezt a szöveget, és a csaj odáig volt érte. 
Biztosan tudják, mit csinálnak? 
Kate bosszúsan felsóhajtott. 
– Az a nő a ritka kivétel, mert higgye el, mindenki más rühelli ezt az ócska dumát. 



A  testvére  netán  Brad  Pitt?  Vagy  csak  ismerte  a  pincérnőt,  és  elsütött  egy 
bennfentes poént? 
Nale megdörgölte az arcát. 
– Nem kimondott Brad Pitt, mégis megnevettette a nőt. 
–  Felejtse  el,  miket  tesz  és  mond  Connor.  Magának  más  megközelítés  kell, 
különben egy percig sem marad életben. 
– Oké, oké. Folytassuk. 
Összenéztek. Kennedy biccentett. Kate újra megragadta a gyeplőt. 
–  Képzelje  el  az  első  randiját.  A  nő  kaja  után  közelebb  hajolt,  és  halkan 
megkérdezi, mi a következő fogás. Mit válaszol neki? 
A férfi értetlenül hunyorgott. 
– A desszert? 
Megnyomta a gombot. 
Nate összerándult, és veszettül káromkodott. 
– Mi van? 
– Egy úgy hangzott, mintha ágyba akarná vinni. Nem jön be. 
– Az isten szerelmére, én tényleg desszertre gondoltam, nem szexre. 
– Akkor is bénán hangzott. A helyes válasz: amit csak szeretnél. 
Igazából azt szeretné tudni, mi lesz a következő lépés.  Az étlapot ő is el  tudja 
olvasni. 
– Ez baromság! Akkor miért a következő fogást kérdezi? 
Kennedy megvonta a vállát. 
– A nők ilyen cselesek. 
Arilyn közbeavatkozott. 
– Tisztítsa meg az elméjét,  és képzeljen maga elé egy makulátlanul tiszta fehér 
vásznat… 
A férfiból  sugárzott  az  ingerültség,  de  visszaült  a  helyére,  és  kihívó  pillantást 
vetett Kate-re. 
– Tovább. 
Kate fészkelődni kezdett a bárszéken. 
– Két nő társaságában van. Az egyikhez vonzódik, de a másikhoz nem. Mit tesz? 
– Ahhoz beszélek, aki tetszik, és elkérem a számát. 
Kennedy lenyomta a gombot. 
A férfi a nyakára csapott. 
– Most meg mi a franc bajuk van? 
Arilyn szomorú pillantást vetett rá. 
–  Soha,  de  soha  ne  kérje  el  senki  számát  a  barátnője  előtt.  Ilyet  csakis 
négyszemközt  tehet.  Hihetetlenül  kínos  helyzetnek  teszi  ki  magát,  ha  annak, 
akinek elkérte a számát, nem tetszik, a másiknak viszont igen. 



Ilyenkor,  aki  tetszik,  rosszul  fogja  érezni  magát  a  barátnője  miatt,  az  pedig 
egyenesen meggyűlöli magát. Ezen a helyzeten csak bukhat. 
– Na, én léptem. 
Le akarta cibálni a nyakörvet. Kennedy odaugrott, és lefogta a kezét. 
– Tudom, nem könnyű megérteni, de mi csak vázolni akarunk néhány egyszerű 
alaphelyzetet. Ami igazán fontos, az a szerepjáték. 
– Miféle szerepjáték? 
– Kate  lesz  az első.  Úgy tesz,  mintha idegen lenne,  maga pedig odalép hozzá. 
Beszélgetésbe elegyednek, azután szépen kielemezzük az interakciót. 
A férfi utálkozva felnyögött, de abbahagyta a nyakörv rángatását. 
–  Mindjárt  az  első mondat után a  képembe borítja  az  italát?  Mert  azt  nagyon 
utálnám. 
Nem, csak köszönjön neki, meglátja, nem lesz ellenséges. A gyakorlat a társalgás 
fenntartásáról  szól,  nem  a  közeledésről.  Ez  a  legelső  és  a  legfontosabb,  amit 
mindenkinek megtanítok. Csak odalép, köszön, megmondja nevét, és megkérdi a 
másiktól, hogy van. Ennyi. 
Nem kell hozzá rakétatudósnak lenni. 
– Kac-kac. 
– Arilynnel a bár másik végéből figyelünk. 
– Remek. Mintha az  X-faktor-ba próbálnék bekerülni, csak itt megráz az áram, ha 
lenyomják a gombot. 
– Sok szerencsét. 
Néhány  székkel  arrébb  ültek.  Kennedynek  elismeréssel  kellett  adóznia  Nate 
kitartása előtt. A legtöbb férfi képtelen megbirkózni a szerepjáték kihívásával. Hát 
róla is meg lehetne mintázni a nyomorúság szobrát, csak megrázza magát – ha-ha! 
–, azután újra belevág. 
– Helló… Nate vagyok. Mi újság? 
Kate elfordult a széken, és felé villantott egy szexi mosolyt, ahogyan átlényegült 
egyéjszakás kalanddá. Lesírt róla, hogy csak önfeledt szexre vágyik, ami elfeledteti 
vele a munkahelyi gondokat, esze ágában sincs hosszabb távra elkötelezni magát. 
Szó szerint dorombolt, és a pilláit rebegtette, míg lopva végigmérte az áldozatként 
felkínált  testet.  Maga lett  a  két  lábon járó  közhely,  aminek egy  férfi  sem tud 
ellenállni. 
Beleértve Nate-et is. 
– Hé, szívi – felelt elnyújtott hangon. – Wanda vagyok, és kezdem azt hinni, hogy 
mégiscsak szép vége lesz ennek a pocsék napnak. 
–  Én  is  így  vagyok  vele.  –  A  férfi  leült  mellé,  és  láthatóan  nagy  önbizalmat 
merített nyilvánvaló felkínálkozásából. – Gyakran jársz ide? 
Kennedy összerezzent, de annyiban hagyta a dolgot. Rossz szöveg, de még nem 



katasztrofális. 
– Igen, minden este. Hogyhogy még soha nem láttalak? 
Közben  hátracsapta  a  haját,  és  kinyújtotta  a  kezét,  és  a  mutatóujja  lágyan 
végigsiklott  a  férfi  karján.  Ahogy  előrehajolt,  még  Kennedy  is  belátott  a 
dekoltázsába. 
A férfi megköszörülte a torkát. 
– Csak most költöztem a városba. Mondd csak, Wanda, te mivel foglalkozol? 
Hm, a férfinak láthatóan fontos az elhivatottság. 
– Pincérnő vagyok. 
Kennedy a lélegzetét is visszafojtotta. 
– Az bizony kemény meló. Nem csoda, ha pocsék napod volt. 
Lassan  kifújta  a  levegőt.  Szép  hárítás.  Se  ítélkezés,  se  kínos  csend  –  Connor 
nyilván még senkivel sem szakított a vendéglátóiparból. 
– Ne is mondd! Órákat állni ilyen cipőben. – Kate kinyújtóztatta a lábát,  hogy 
Nate  megcsodálhassa  dögös  nyolccentis  tűsarkát.  –  Jó  lenne  kicsit  lazulni, 
elnyúlni, lehetőleg valahol máshol. Nem tudsz egy jó helyet? 
Kate  minden  porcikája  szexért  esengett,  Nate  nem  hiába  bámult  rá,  mint  aki 
megütötte a főnyereményt. Kennedy kivárt, és reménykedett a helyes válaszban. 
Hiába. 
–  Nos,  más  körülmények  között  azt  mondanám,  ismerjük  meg  egymást  kicsit 
jobban, hátha összepasszolunk, de miért is ne? Lépjünk le, itt lakom nem messze. 
Hát, igen. A kis fickó mindig győz a naggyal szemben. 
– A rohadt életbe! Szó szerint rám vetette magát! 
Kennedy bátorító mosolyt küldött felé. 
– Egészen addig remekül ment, amíg el nem felejtette a célt. A leendő feleségével 
akar találkozni, nem üres és lélektelen szexet keres. – Semmi baj sincs az üres és 
lélektelen szexszel, mindkét fél azt akarja. Connor ebben a szellemben nevelt. 
– Sose veszítse szem elől a célt. Az egyéjszakás kaland csak eltántorítja ettől, rossz 
vágányra tereli, és higgye el, senki sem akar komolyan randizni egy hímringyóval. 
Rendes lányt akar, nem? 
–  Az  ég  szerelmére…  hímringyó?  Minden  ügyfelükkel  ilyen  hangnemben 
beszélnek? Szerintem ez már törvénytelen. – Úgy forgatta a fejét, mint aki menten 
kiviharzik a bárból, de Kate megérintette a karját, és belesúgott valamit a fülébe. 
Eltelt  néhány  feszült  pillanat,  majd  a  férfi  kurtán  bólintott.  Vetett  még  egy 
keresetlen pillantást Kennedyre, azzal visszaült, és újra Kate-re összpontosított. 
– Nem sok híja volt – suttogta Arilyn. 
–  Ja,  de  szerintem  megfogtuk.  Kihívásnak  tekinti,  és  mindennél  jobban  utál 
veszíteni. 
– Szóval, mit mondasz, nagyfiú? Húzzunk el innen? 



Kennedy próbált nem kuncogni Kate ribis szövege hallatán, miközben jól tudta, 
hogy barátnője átkozottul élvezi az alakítást. 
Máskor mindig a szende szomszéd szerepét osztották rá. 
–  Annyira  kivételes  nőnek  tűnsz,  hogy  előtte  szeretnélek  egy  kicsit  jobban 
megismerni. Nem mondanál magadról valamit? 
Kennedy elvigyorodott. Szép lövés. 
Kate lebiggyesztette az ajkát. 
–  Ha nagyon akarod,  dumálhatunk egy kicsit.  Szóval,  a  mamám nevelt  fel,  itt 
melózom a Bögrében, és próbálom végigcsinálni az esti sulit. 
– Mit tanulsz? 
– Masszázsterápiát. – Megrebegtette a pilláit. – Szeretnéd, ha gyakorolnék rajtad 
egy kicsit? 
A férfi ezúttal nem harapott rá a csalira. 
–  Nemrég  olvastam  egy  tanulmányt,  ami  szerint  egyre  nagyobb  igény  van  a 
masszázsterápiára. Nagyon népszerű manapság. A szakértők szerint a diplomások 
nagy része jobban tenné, ha kitanulna egy gyakorlatban hasznosítható szakmát, 
úgyhogy nagyon okosan döntöttél, amikor belevágtál a suliba. 
Kennedy dagadozott a büszkeségtől. Arilyn feltartotta a hüvelykujját. 
– Végre egy pasi,  aki  megért.  Tudod, én csak szeretném rendesen felnevelni  a 
lányomat. 
– Mennyi idős? 
–  Tizenkettő.  Nagyon  okos  és  szép.  Remélem,  neki  jobb  anyukája  lesz,  mint 
nekem volt. 
Kate némi keserűséget csempészett a hangjába, hogy lássa, milyen hatást vált ki. 
Nate elkomolyodott. 
– Amennyire én látom, csak arra tanítod, hogy álljon ki magáért, legyen független, 
és kövesse az álmait. Én büszke lennék, ha ilyen mamám lenne. 
Kennedynek a torka is elszorult. Kate meglepettnek tűnt, azután mintha könnybe 
lábadt volna a szeme. Végül megszorongatta Nate kezét. 
– Köszönöm. Tényleg tetszel  nekem. Menjünk el  hozzám, hogy megmutassam, 
mennyire. 
– Oké. 
Kennedy lehunyta a szemét. És megnyomta a gombol. 
– Aú! Most mi van? 
Kennedy csalódottan rázta a fejét. 
– Semmi szex, Nate, még csak néhány percet töltött vele. Elég ez ahhoz, hogy 
megállapítsa, alkalmas-e egy hosszú távú kapcsolatra? A szex komoly dolog, nem 
szabad félvállról venni. 
A férfi megdörgölte a nyakát, és elmormolt néhány válogatott szidalmat az orra 



alatt. 
– Tetszik nekem, oké? Nincs semmi rossz abban, hogy le akarok feküdni vele. 
Arilyn együtt érzőn mosolygott. 
– Mi megértjük, de a cégünk filozófiája az, hogy a szex igazi fordulópont. Minden 
ügyfelünket  arra  bátorítjuk,  hogy  érje  be  a  személyes  találkozásokkal,  és  még 
azelőtt kötelezze el magát, hogy sor kerülne a szexre. 
Nate haragos pillantást vetett rájuk. 
– Nem ártott volna, ha előre beavatnak a céges filozófiájukba. – Egy hajtásra kiitta 
a koktélját. – Rajta, csináljuk tovább. 
– Öö… én végeztem a szereppel – jelezte Kate – Arilyn, te jössz. 
Amikor a bárpulthoz lépett, Nate úgy meredt rá, mintha az ellenség kapusa lenne 
a világbajnoki döntőn, az utolsó büntető előtt. 
Kennedyben  felötlött,  hogy  ez  talán  mégsem  olyan  jó  ötlet.  A  fickó  imád 
versengeni, de még inkább nyerni, ezért úgy tekint a sokkolóra, mint valamire, 
amit az élete árán is le kell győznie, ebben pedig egyedül Arilyn akadályozhatja 
meg. Kate visszaült Arilyn helyére, és aggódó pillantást vetett rá. 
Arilyn  hátat  fordított  és  kivárt.  Egy  másik  nőtípust  készült  bemutatni  az 
ügyfélnek: aki mohón vágyik rá, hogy elkötelezze magát, első este megtalálja az 
igaz szerelmet, és utána boldogan éljen, míg meg nem hal. 
Nate bedobta magát. 
– Helló. Nate vagyok. Minden oké? 
Arilyn odafordult, és megajándékozta egy széles mosollyal. 
– Helló, Nate, én Wanda vagyok. Örvendek. Mi hozott ide ma este? 
Nehéz nap a munkahelyen? Errefelé laksz valahol? Mivel foglalkozol? 
Önfeledt könnyedséggel sorolta a kérdéseket, miközben szóhoz sem hagyta jutni a 
másikat. Nate nem jött zavarba, kínos alapossággal válaszolt mindenre. 
– Úgy éreztem, rám férne egy ital a hosszú munkanap végén. 
Űrrepülőmérnök vagyok, és csak nemrégiben jöttem Verilybe. 
Arilyn óriásira hizlalta máskor oly szolid auráját. 
– Hű, ez nagyon izgisen hangzik! Nekem saját pékaégem van itt, a városban, éjt 
nappallá téve dolgozom, de ma azt mondtam magamnak: 
„Wanda,  neked  is  jogod  van  egy  kis  kikapcsolódásra.”  Így  aztán  levonszoltam 
magam a Lila Ködbe, és most itt vagyok! Ahogy te is! 
Végzetszerű, nem igaz? Te hiszel a végzetben? 
A férfinak a szeme sem rebbent,  minden figyelmével arra koncentrált,  nehogy 
csődöt mondjon. 
–  Igen,  a  végzet  csodálatos  dolog.  A hivatást  illetően  egy  a  sorsunk:  rengeteg 
kutatást végzek egy üzleti vállalkozás részére, hogy űrhajót juttassunk a Marsra, 
ezért néha nekem is emlékeztetnem kell magam, hogy nem csak munkából áll az 



élet. 
Kate lenyűgözve hallgatta, Arilyn azonban még nem végzett. 
– Nős vagy? Vannak kölykeid? Én másra sem vágyok, csak hogy megállapodjak és 
gyerekeim legyenek, ha lehet, épp egy ilyen pasi oldalán! Ne vedd magadra, de a 
legtöbb férfit manapság csak az önmegvalósítás érdekli, nem akar pénzt keresni, 
sem társadalmi rangot szerezni. Tudod, általában nem vagyok ennyire rámenős, de 
tényleg nagyon tetszel. Szóval, van kedved velem vacsorázni? Nekem egy komoly 
férfi kell, akit már nem érdekelnek a bulik, csak minél előbb meg akar házasodni.  
Úgy érzem, benned megtaláltam ezt, Nate. A végzet hatalma, nem Igaz? Szóval, 
mit gondolsz? 
Kennedy izgatottan dőlt előre, míg a férfi homlokán veríték gyöngyözött. Mintha 
minden álma egyetlen nőben öltött volna testet – olyasvalakiben, aki elkötelezett 
és a legelső pillanattól hajlandó házasságról tárgyalni mégis elszántan ráncolta a 
szemöldökét, miközben próbált találni egy olyan választ, amiért nem sütik szénné 
az agyát. 
Kennedy ujja a gomb felett lebegett. 
– Szívesen vacsoráznék veled. – A hangja elgyötörten, feszülten tört elő. – És igen, 
én is komoly kapcsolatot keresek. 
Kennedy ledobta a távirányítót az ölébe. 
–  Ez  csodálatos!  Micsoda  megkönnyebbülés!  Azonnal  éreztem,  hogy  van 
közöttünk ez a kapcsolat,  és  tudtam, hogy te,  aki  az üzleti  szférában dolgozol, 
tökéletesen megértesz. 
– Miért gondolod, hogy emiatt jobban megértelek? – kérdezte a férfi. 
– Miután megszültem a gyerekeket, nyomban visszamegyek dolgozni, és felveszek 
egy  állandó  dadát.  Számomra  a  pékség  a  legfontosabb,  nem áll  szándékomban 
lemondani  róla.  Mindent  egyszerre  akarok,  Nate,  és  őszintén  remélem,  hogy 
melletted.  –  Arilyn  magabiztos  mosollyal  hadarta  el  a  szövegét,  majd  várta  a 
feltétlen helyeslést. 
A férfi nem állta meg ellenkezés nélkül. 
– Nem hinném, hogy egy nőnek szülés után azonnal vissza kéne menni dolgozni, 
és nem hiszek a dadákban sem. Még szép, hogy fel kell  adnod a munkádat, és 
otthon kell maradnod a gyerekekkel. Másképp hogy akarod felnevelni őket? 
Kate levegő után kapkodott. Arilyn döbbenten nézett. 
Kennedy megnyomta a gombot. 
– Bassza meg! – A férfi felpattant, és tarkón vágta magát. A keze ökölbe szorult, de 
még a fogai is csikorogni – Most mit mondtam? 
Teljesen beleéltem magam szerepbe! 
Kennedy felsóhajtott. 
– Mi a francért gondolja, hogy a nőnek fel kell adnia a hivatását, ha anya akar  



lenni? Csak végletekben képes gondolkodni? 
–  Connor  szerint,  ha  a  nők  dolgoznak,  a  végén  mindig  viszonyuk  lesz,  és 
tönkreteszik a családjukat, amit aztán a gyerekek sínylenek meg. 
Holtbiztos, hogy nem fogom egy ilyen nőre bízni a kölykeim életét. 
Főleg azután, ahogyan az anyám elbánt velem. 
A szomorúság belemarkolt Kennedy szívébe. Barátnői is elnémultak, míg a választ 
mérlegelték.  Végül  a  maga halk,  mégis  határozott  hangján Arilyn törte  meg a 
csendet. 
–  Tökéletesen  megértem,  miért  gondolkodik  így,  de  nem  minden  nő  kezd 
viszonyt,  és hagyja ott a családját.  Épp ez a célja a kutatásunknak, hogy olyan 
nőket  találjunk,  akik  hasonlóan gondolkodnak,  viszont  ha kizár  szinte minden 
lehetőséget, éppen emiatt kerüli el az igazit. A szerelem sokszor megváltoztatja az 
embereket, hajlamosabbá teszi őket a kompromisszumokra. 
A férfi hangjában kimondatlan feszültség lappangott. 
– Miért vesztegetném az időmet azzal, hogy alkalmatlan jelölteket hajszolok? 
– Mert egy látszólag alkalmatlan jelöltről is kiderülhet, hogy alkalmas – felelte 
Kate. – Velem pontosan történt. Amikor találkoztam Slade-del, a vőlegényemmel, 
elkönyveltem  magamban  mint  hozzám  nem  illő  embert.  Egymás  tökéletes 
ellentétei  voltunk,  minderől  egészen  másként  gondolkodtunk,  azután  mégis 
beleszerettünk  egymásba,  és  megváltoztunk.  Fejlődni  kezdtünk.  Ha  makacsul 
ragaszkodom az általam elképzelt ideális  jelölthöz,  elsétálok életem legnagyobb 
lehetősége mellett. 
Hamisítatlan vágyakozás éledt Kennedyben, ami szinte egészben lenyelte, s ahogy 
levegő  után  kapott,  mindennél  jobban  áhítozott  rá,  hogy  megtapasztalja,  amit 
Kate. Az igaz szerelmet. A valódi szerelmet. 
Totális káosz és kőkemény munka, mégis megér minden erőfeszítést. 
Félrekapta a tekintetét, és a gombra koncentrált, miközben próbálta összeszedni 
magát. Mi a baj vele? Még sosem érzett ilyen primitív késztetést, hogy belevesse 
magát egy kapcsolatba. Az eddig megismert férfiak hosszú tömött sorokban álltak 
mögötte, akár a szellemek, hogy a jövőjét kísértsék, és szüntelenül emlékeztették 
rá, hogy soha nem találhat rá a teljes kielégülésre. 
– Értem. 
Arilyn lecsusszant a bárszékről, és szorosan magához ölelte a férfit. 
– Ez fontos és csodálatos pillanat volt, Nate. Köszönöm, hogy megosztotta velünk. 
Kennedy elképzelte, ahogyan a férfi elpirul zavarában. 
– Oké. Akkor végeztünk? 
Nem – rázta a fejét Kate. – Kennedy még hátravan. 
Felemelte a fejét. 
Találkozott  a  tekintetük.  A  zöld  szempárban  eleven  tűz  lobbant,  mélyén  a 



mindenség ígéretével – ha elég bátor ahhoz, hogy megragadja. 
A fura gondolatok tovább keringtek a fejében, de túl bizarrnak találta őket ahhoz, 
hogy kielemezze, ezért csak odalépett a bárszékhez, és felült rá. 
– Megkérdezhetem, mostantól ki kezeli a gombot? 
– Kate. Igazságos, majd meglátja. 
– S ezúttal mire számítsak? 
Mosoly  játszott  az  ajkán.  A  férfi  végleg  lemondott  a  hivalkodó  kölniről, 
természetes fűszeres, szappanos és citromos illata meghitten ölelte körül. 
– Mindenre, amit csak utál. 
A férfi viszonozta a mosoly. Lehalkította a hangját. 
– Ne kíméljen. 
Borsózni kezdett a bőre. Összeszorította combját, hogy gátat vessen a váratlanul 
feltörő nedvességnek, s közben minden idegvégződése egyszerre kezdett lüktetni 
az izgalomtól. Bizsergett az egész teste, ahogy felkészült az előtte álló csatára – 
mintha a férfi épp most lépte volna le a ruhát, hogy szétvetett tagokkal a bárpultra 
fektesse, hogy aztán könyörtelen nyelvével, ujjaival és Ingával tovább szítsa sötét 
vágyait. 
– Ha végig így fog nézni, az a vacak biztosan letépi a fejemet… 
Kennedy még most is borzongott a szavaktól. „Ne kíméljen…” 
A férfi maga elé mormolt még valamit. 
– Oké, srácok, akkor kezdjük. 
Kate megtörte az áhítatot. Kennedy hátat fordított, és kivárta, amíg meghallja a 
férfi hangját. 
– Helló, Nate vagyok. Minden oké? 
– Helló, Nate. Wanda vagyok. Mizu? 
A férfi kényelmesen nekidőlt a bárpultnak. 
– Csak lazítok kicsit a meló után. Hát te? 
– Hasonlóképp. 
– Mivel foglalkozol? 
– Házasságközvetítő vagyok. 
A férfi nem jött zavarba. 
– Lefogadom, egy csomó érdekes emberrel találkozol. A párkereső irodák egyre 
népszerűbbek. Jól tetted, hogy ezen a területen helyezkedtél el. 
Sugárzó mosolyt küldött felé. 
–  Kösz,  hogy  ezt  mondod.  Nagyon  szeretem  a  munkámat,  ez  az  életem.  Azt 
hiszem, nincs olyasmi, amiért hajlandó lennék feladni. 
Nate  igazított  a  testhelyzetén,  hogy  meglovagolja  a  bárszéket,  miközben  arra 
kényszeríti a másikat, hogy közelebb engedje magához. 
Kennedy  elismerően  nézte,  és  a  férfi  felvillantott  egy  könnyed  mosolyt,  hogy 



láthassa az ajak tökéletes ívét. 
– Semmi? – suttogta. – Még a szerelem se? 
Kennedy  várta,  hogy Nate  megkapja  a  megérdemelt  áramütést,  de  semmi sem 
történt. 
– Aki igazán szeret, sosem kérne tőlem ilyet. 
– Egyetértek. A munkán kívül mi szépet szoktál még csinálni, Wanda? 
– Imádom a testmozgást. Bármi jöhet: sziklamászás, kajakozás, kirándulás. Ki nem 
állom az olyan sportot, ami nem mozgat meg. 
– Mint például? 
– Mint például a golf. Nincs annál bénább. 
A férfi szeme körül rángatózni kezdett egy izom. 
– S ha legalább kipróbálnád? Lehet, hogy tetszene. 
– Kétlem. Nem bírom az unalmas pasikat. 
– És milyen pasikat tartasz unalmasnak? 
Édesen elmosolyodott. 
– Tudod, akik teljesen be vannak fordulva. Mérnökök, könyvelők, bárki, akinek 
köze van a tudományhoz vagy a matekhoz. A frász kiver a kockáktól. Nekem a 
szenvedélyes, kreatív pasik jönnek be. Meg nem értett művészek, fiatal festők és 
dögös jógatanárok, ilyenek. Te mivel foglalkozol, Nate? 
A férfi tekintete félresöpört az útjából minden korlátot. 
– Űrrepülőmérnök vagyok. Imádok golfozni. Nem írok, nem festek,  és vacakul 
zumbázok,  de  szerintem  akkor  is  kivételes  lény  vagyok,  ezért  mindent  tudni 
szeretnék rólad. Vacsorázz velem. 
Kennedy szédülni kezdett. Meg kellett kapaszkodnia a bárpultban, de a férfi már 
megelőzte,  és  határozott  szorításba  fogta  a  karját.  A nő megnyalta  az  ajkát,  és 
megvetette a lábát. 
– Egymás tökéletes ellentétei vagyunk. Nem hinném, hogy ez valaha működne, de 
azért jót dumáltunk. 
A férfiból halk nevetés morajlott fel. 
– Megmondom, mi legyen. Hadd tegyek fel egyetlen kérdést. Ha tudod a választ, 
bebizonyítom  neked,  hogy  jók  vagyunk  legalább  egy  vacsorára.  Ha  nem, 
megköszönöm, hogy rám szántad az idődet, és minden további nélkül lelépek. 
Újra várta a sokkhatást, ezúttal is hiába. Az ördög vigyen, Kate! 
Szempillái alól kíváncsi pillantást vetett a férfira. 
– Mit akarsz kérdezni? 
– Először bele kell  menned.  Ha tudod a választ,  meghívlak egy vacsira.  Áll  az 
alku? 
– S ha azt hazudom, hogy nem tudom? 
A férfi egészen közel hajolt hozzá, hogy a fülébe súgja a választ. 



– Miért hazudnál? Megbízom benned. 
A bizalmas hangtól Kennedy egész belsője megremegett. A férfi lehelete melegen, 
édesen cirógatta a haját. 
– Oké. Ne kímélj. 
– Fizikusként talán a hordozórakéták fejlett meghajtórendszerén dolgozom, de a 
legtöbb elméletem és felfedezésem még Newton harmadik törvényén alapul. 
Kennedy unalmat színlelt. 
– És? 
– Mi Newton harmadik törvényének fő alapvetése? 
A  levegő  sípolva  távozott  Kennedy  tüdejéből.  A  sokk  eluralkodott  rajta,  és 
megfosztotta a hangjától, így csak némán tátogott, amíg rá nem döbbent, milyen 
nevetséges látványt nyújthat. Végre sikerült úrrá lennie magán. 
– Nem kérdezhetsz tőlem ilyet. 
– Miért nem? 
– Mert… mert ez képtelenség. Egy házasságközvetítő nem tud ilyeneket. Kérdezz 
valami mást. 
–  Megállapodtunk,  azt  kérdezek,  amit  akarok – mutatott  rá  a  férfi.  –  Ha nem 
tudod  a  választ,  készséggel  elfogadom.  Emlékszel  arra,  hogy  azt  mondtam, 
megbízom benned? 
Haragos pillantást vetett a férfira, amiért ilyen kínos helyzetbe hozta. 
A nyavalya törje ki, hogyan érzett rá olyasmire, amire még soha senki? 
Hogy  a  csajos  göncök,  kihívó  gesztusok  és  cinikus  megjegyzések  mögött  egy 
hamisítatlan kocka rejtőzik? Oké, a fagyizóban cseréltek néhány eszmét,  de ez 
egészen  más  –  akkor  hagyta  magát  elcsábítani,  és  engedte,  hogy  a  cukorlöket 
hamis biztonságérzetbe ringassa, de most kíméletlen, józan és céltudatos –, a férfi 
mégis  olyan  kihívó  tekintettel  néz  rá,  mintha  csak  arra  kényszerítené,  hogy 
valljon  be  valamit,  amiről  nem  lenne  szabad  tudnia.  Amit  egész  életével 
következetesen tagadott. 
Újult erővel kezdte kísérteni a múltja, a hosszú évek magánya, amikor a szobájába 
zárkózva  a  könyvekben  keresett  menedéket.  Akkor  a  tiszta  egyenletek  és  a 
tudomány bizonyossága elégítette ki azt az igényét, hogy választ kapjon az élet 
nagy kérdéseire, de ezt már régen hátrahagyta. Tudatosan átformálta magát, hogy 
a  Jimmy  Choo  és  a  legújabb  retiküldivat  kiszorítsa  agyából  a  mátrixokat  és 
Newton összes törvényét. 
Hazudhatna, a férfi sosem tudná meg. Az egész helyzet nevetséges, Kate-nek már 
rég meg kellett volna nyomnia azt a hülye gombot. 
Megfeszítette az állát. Kinyitotta a száját. És beszélni kezdett. 
– Két test kölcsönhatása során mindkét testre ugyanakkora nagyságú, de ellentétes 
irányú  erő  hat.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  első  tárgyra  ható  erő  nagysága  és 



hatásvonala pontosan megegyezik a második tárgyra ható erőével,  miközben az 
első és második tárgyra ható erők iránya ellentétes. Az erők tehát kölcsönhatásban 
állnak egymással.  Newton törvényének értelmében minden reakcióval szemben 
létezik egy azonos erejű és ellentétes irányú reakció. 
A  férfi  diadalittas  pillantást  vetett  rá,  míg  ő  állta  a  tekintetét,  s  bárhogy 
szörnyülködött, nem tudta félrefordítani a fejét. Nate azzal tette fel a koronát a 
színjátékra, hogy ajkához emelte a kezét, és forró csókot lehelt rá. 
– Köszönöm, Wanda. Alig várom, hogy elvihesselek vacsorázni. 
– Én… én… én… 
– Ez hihetetlen! – sikoltott fel Kate, aki közben odaszaladt hozzájuk, és szó szerint 
ugrált  örömében.  –  Egészen  elképesztő!  Odafigyelt,  és  követte  minden 
tanácsunkat. Nem ítélkezett, csak koncentrált, vicces maradt, és használta a fejét. 
Te mit mondasz, Kennedy? 
Kipréselt magából egy halvány mosolyt. 
– Ja, egész jól ment. 
Arilyn úszott a boldogságban. 
–  Még  nézni  is  öröm!  Alig  várom,  hogy  Ken  összehozza  azt  a  koktélpartit. 
Szerintem meg  fog  lepődni,  milyen  sok  alkalmas  párjelöltet  talál  majd.  Külön 
köszönöm, hogy ilyen nyitottan állt hozzá. És még egyszer bocs a nyakörvért. 
Nate elmosolyodott. 
– Semmi gond. Amilyen reménytelen eset vagyok, nálam talán csak a szélsőséges 
módszerek működnek. 
Kate felnevetett, és átkarolta mindkettőjük vállát. 
– Azt hiszem… hé! 
Ekkor a lány egy elhaló nyögés kíséretében elterült a padlón. Nate hátralökte a 
székét, és letérdelt mellé. 
– Valami baj van? 
Kate  szeme elkerekedett  a  rémülettől.  Jaj,  ne!  Biztosan  megbicsaklott  a  lába  a 
lehetetlenül magas sarkú szandálban, amit Kennedy erőszakolt rá. Kennedy is a 
férfi mellé térdelt, s máris mind ott csoportosultak Kate felett. 
– Annyira sajnálom, Kate. Nem kellett volna erősködnöm, hogy vedd meg ezt a 
tűsarkút. Ebben minden lépés kész életveszély. Hadd segítselek fel… 
– Ne! Én… má-má-mármint ne… kö-kösz szépen. – Nyögve négykézlábra állt,  
majd sietve feltornászta magát. – Bocs… té-tényleg semmi baj, csak… nekem most 
el kell mennem valahová. Teljesen kiment a fejemből. Kikísérnél, Arilyn? 
Arilyn zavart pillantást vetett rá. 
– Persze, de biztos rendben vagy? Úgy nézel ki, mint aki kísértetet látott. Nem 
lehet, hogy a távirányító lett zárlatos? 
– Ne-nem… semmi baj.  –  Kate  hisztérikus hangon elnevette  magát.  –  Ti  csak 



maradjatok, és fejezzétek be nélkülem. Holnap talizunk, oké? 
Még egyszer gratulálok, Nate. 
Hanyatt-homlok kimenekült  a  bárból.  Arilyn  tehetetlenül  intett  feléjük,  aztán 
követte. 
–  Ez  kész  –  mormolta  Kennedy.  –  Biztosan  az  esküvői  előkészületek  miatt. 
Ilyenkor kicsit minden menyasszonynak elmegy az esze. 
– Meghiszem azt. 
Egymásra meredtek. Kennedy füléhez tompán értek el a távoli pohárcsörgés és 
társalgás hangjai, és újra megcsapta a fülledt hőség, próbálta magába szippantani. 
– Jól csinálta… 
– Jön nekem egy vacsorával. 
A szíve előbb kihagyott egy ütemet, majd olyan hangosan kezdett zakatolni, hogy 
visszhangot vert a fülében. 
– Nem, Wanda jön magának egy vacsorával. Én csak eljátszottam a szerepét. 
– Ismeri Newton harmadik törvényét. 
Belé villant a bosszúság. 
–  És  akkor?  A  suliban  mindenkit  ezzel  fárasztanak.  Nem nagy  ügy,  valahogy 
eszembe jutott. 
– Miért kell hazudnia, Kennedy? Azért adja ki magát másnak, mert így könnyebb 
boldogulnia? Az egész csak védekezési mechanizmus? 
A bosszúság fenyegető dührohammá erősödött. 
– Most már lélekbúvár is? Csak mert az ügyfelem, még semmi joga vájkálni az 
életemben, úgyhogy jobban teszi, ha visszavesz. Az a dolgom, hogy megtaláljam a 
lelki társát, s ezt is fogom tenni. 
– S ha már megtette? 
A kérdés elemi erővel  rontott  védelmi vonalának,  szétzúzott  sziklát  és  betont. 
Nem  kapott  levegőt,  szólni  sem  bírt,  életében  először  egy  hamisítatlan 
pánikroham szélén táncolt. Megrázta a fejét, és elhessegette a szavakat. 
– Ne csinálja. A végén úgyis megbánná, ugye tudja? 
Csalódottságot  látott  a  férfi  tekintetében,  aki  olyan  gondosan  válogatta  meg  a 
szavait, mintha benne is tudatosulna, hogy fordulóponthoz értek. 
– És ha én hiszek a kockázatban? Ha úgy gondolom, hogy van, akiért megéri? 
A  pánik  lassan  szertefoszlott,  hogy  helyét  átvegye  a  keserű  felismerés  és  a 
szomorúság,  amivel  nem akart  szembenézni.  A francba,  azt  sem tudja,  hogyan 
kezdene hozzá! Nate a maga bizarr módján áttörte a falakat, és eljutott lelkének 
mélységeibe, amelyek létezését eddig nem is sejtette, ám ettől még az egész illúzió. 
Ígéretet tett rá, hogy megtalálja számára a boldogságot, s az biztosan nem mellette 
várja.  Megérdemel  egy  rendes,  hasonló  gondolkodású  nőt,  akivel  letelepszik, 
családot alapít, és szépen megöregszik. Valakit, aki nem ilyen… elcseszett. 



Külsőre talán csillog,  de belül  menthetetlenül  sérült,  ezért  sosem adhatná meg 
neki  mindezt.  Neki  az  a  sorsa,  hogy szüntelenül  a  továbblépésre  áhítozzon,  és 
olyasmit keressen, ami számára sosem létezett – békét és biztonságot egy olyan 
férfi mellett, akit sosem talál meg. Nem, Nate túl tiszta hozzá, ezért neki kell őt 
megvédenie átmeneti gyengeségétől és céltalan vonzódásától. 
Megkeményítette  hát  a  szívét.  Tett  róla,  hogy  minél  fagyosabban  és 
határozottabban csengjen a hangja. 
– Nem ismeri őt, Nate. Soha nem is fogja, mert nem magához való. 
A férfi azonnal visszakozott. Megfeszítette a vállát, majd lassan bólintott. 
– Értem. – Leplezte a fájdalmát, de Kennedy így is tudta, hogy az elutasítás az 
elevenébe talált. – Akkor, hogyan tovább? 
– Szombaton találkozunk a plázában. A tíz óra megfelel? 
Azt kívánta, bár ne perzselné úgy a férfi tekintete – bár ne próbálna a mélyére 
hatolni,  hogy  lássa,  mennyire  színlelt  a  közönye.  Arcára  dermedt  a  sugárzó 
mosoly, míg a levegő összesűrűsödött a kimondatlan szavaktól. 
– Hát, legyen. – A férfi minden további nélkül távozott. 
Ő  pedig  görcsösen  összefonta  a  karját  a  mellén,  és  emlékeztette  magát,  hogy 
mindkettőjük érdekében ezt kellett tennie. 

9.

– Rühellem a plázákat. 
Kennedy ránézett. Nate határozottan zsémbesnek tűnt. A férfiakat miért nem tölti 
el izgalommal, ha új ruhákat vesznek, és fantasztikus külsőt villantanak? Talán 
hiányzik belőlük ez a gén. Nem tudják, mit veszítenek. 
– Fel a fejjel. Megvan a tervem, szóval nem kell bejárnia kismillió boltot. Kezdjük 
mindjárt a lényeggel. 
Céltudatos léptekkel indult az optikai szaküzlet és a pult mögött álló eladó felé. 
– Dr. Murphy késik kicsit. Helyet foglalnának? 
– Persze. – A fotelekhez terelte a férfit, de az nem ült le, csak járkálni kezdett fel-
alá. – Koffeintúltengése van? 
– Nem bírom a szemorvosokat. 
Felkacagott, majd rádöbbent, hogy Nate halálos komolyan beszél. 
Páni rémület csillant a tekintetében, ami átsütött még a vastag lencséken is. 
– Nyugi, nem harap. Csak megvizsgálja, hogy a legjobb kontaktlencsét kapja. 
– Szó sem lehet róla. 



Elnézte  a  férfi  arcát.  A  borosta  kirajzolta  állának  markáns  vonalát,  és  szépen 
keretbe foglalta érzéki ajkát. A szemöldöke tökéletes volt, hullámos hajába pedig 
halványszőke árnyalat vegyült, ami melegebbé tette a bőrszínét, az egészre mégis 
a szemüveg – vagyis annak hiánya – tehette fel a koronát. 
– Miért nem? 
A férfi álla megfeszült. 
– Mert nem szeretem. 
Kennedy megőrizte a türelmét. 
– Mi baja vele? 
A férfi közel hajolt, úgy sziszegte felé: 
–  Nem  szeretem,  ha  van  valami  a  szememben,  oké?  Nem  szoktam  a 
szemgolyómhoz nyúlkálni. Komolyan mondom. Tűnjünk el innen. 
A nő elrejtette a mosolyát. 
– Én megértem. Mindenkinek van valamilyen fóbiája, rám például a nőgyógyász 
hozza a frászt. Csak meglátom azt a kengyelt, és kész vagyok. 
– Túl sok információ, Ken. 
Elnevette magát. 
– Bocs. A lényeg, hogy a vizsgálatba még nem hal bele, azután beszélünk. Nem 
akarom olyasmire  rávenni,  amitől  retteg,  de  manapság  már egészen új  típusok 
vannak. Legalább megpróbálja? Ha nem megy, maga választhatja ki az új keretét. 
Nate színpadiasan felsóhajtott. 
– Rendben, de úgysem fog menni. 
– Nate Dunkle? 
A férfi  haragos pillantást  vetett  rá,  majd bevonult  a kis  rendelőbe.  A vizsgálat 
gyorsan ment, azután a pulthoz léptek, hogy felpróbáljon néhány lencsét. A fehér 
köpenyes, csinos fiatal nő előkészített mindent. 
Metszően  kék  szeme  drámai  kontrasztot  alkotott  fekete  hajával.  Tracey-ként 
mutatkozott be, majd rutinszerűen elmagyarázta, melyik típust javasolja a doktor, 
s azt hogyan kell viselni. 
Mit  mond  a  statisztika  a  kontaktlencsék  által  okozott  szemsérülésekről?  – 
érdeklődött Nate. 
– Nem tudom biztosan, de ameddig pontosan betartja a használati utasítást, nem 
kell aggódnia a statisztika miatt. 
– Honnét tudja, ha nem ismeri? 
Kennedy átcsúsztatta kezét a pulton, hogy megszorítsa az ujjait. Jó erősen. 
– Egy csomó ember visel ilyet, Nate. Legyen elég ennyi. 
Tracey megérezte a férfi félelmét, és szélesen elmosolyodott. 
– Fantasztikusan fog kinézni. A jelenlegi kerete egy kicsit idejétmúlt. 
– Hány olyan esetről tudni, amikor a lencse felsértette a szaruhártyát, és vakságot 



okozott? 
Tracey hunyorogni kezdett. 
– Hát, az interneten biztos megtalálja, ha ráguglizik. 
Kennedy még erősebben szorította a kezét. 
– Csak próbálja fel. Most. 
A férfi elmormolt néhány szitkot, azzal nekilátott. Tracey segített neki, míg végül 
mindkét  kontaktlencse  biztonságban  a  helyére  került.  A  férfi  vadul  pislogott, 
ahogy meredten nézte magát a tükörben. 
– Milyen érzés? – tudakolta Tracey. – Kinézetre fantasztikus. 
Beletelt egy időbe, míg a férfi válaszolt. 
– Nem rossz. Ami azt illeti, nem is érzem őket. 
Az eladó egészen kivirult. 
–  Látja,  én  megmondtam.  Mi  lenne,  ha  ma  ezeket  viselné,  és  ha  beválnak, 
rendelnénk háromhavi adagot? 
A férfi úgy meredt a tükörképére, mint aki először szembesül azzal, hol tart már a 
tudomány. 
– De tényleg, minden olyan tiszta, jobban látok, mint a szemüvegemmel. 
Tracey lelkesen bólogatott. 
–  A keret  igazából  csak  korlátozza  a  látómezőt.  Annyira  örülök,  hogy tetszik. 
Tényleg fantasztikusan néz ki. 
Kennedy  visszanyelte  a  kuncogását.  A  lány  láthatóan  csak  ezt  az  egy  jelzőt 
ismerte, viszont nagyon úgy tűnt, hogy teljesen Nate hatása alá került. Ami újabb 
fantasztikus alkalmat teremtett a gyakorlásra. 
– Hát nem? – turbékolta. – Hogy fognak örülni ennek a lányok… 
Tracey zavartnak tűnt. 
– Még nem nős? 
– Jaj, dehogy. Szabad, mint a madár. 
Tracey újult érdeklődéssel mérte végig Nate haját, arcát, új szemét. 
Kennedy észrevette, hogy megborzongott a ruhája láttán, de úgy tűnt, hajlandó 
felülemelkedni ezen. 
– Ez fantasztikus! Szóval, Nate, szívesen megadom a számomat, hogy felhívhasson, 
ha bármi kérdése lenne. 
A férfit annyira lenyűgözte a tulajdon tükörképe, hogy nem felelt. 
Kennedynek kellett oldalba böknie. Jó erősen. 
– Ó! Igen, az fantasztikus lenne. Jól tudom, hogy színesben is csinálnak lencsét? 
Olyat, amilyet maga visel? 
Tracey mosolyogva rázta a fejét. 
– Nem, én nem viselek lencsét. Ez a természetes szemszínem. 
– Gyönyörű szeme van – jegyezte meg készségesen Kennedy. 



–  Dehogyis,  ezek  lencsék.  Látni  a  vonalukat  a  pupillánál.  Az  igazi  szemszíne 
barna. 
Tracey arcáról lefagyott a mosoly. 
– Nem, ez tévedés. 
Ajaj. 
–  Dehogy  tévedés.  A  haját  is  nyilvánvalóan  festi,  látni  a  tövén.  Miért  kellett 
megváltoztatnia? Nekem nagyon tetszik a barna haj barna szemmel. 
Tracey megdermedt. 
– Megírom a számláját, Mr. Dunkle – közölte fagyos hangon. – Ha bármi gondja 
van, hívja a vevőszolgálatot. – Csak úgy suhogott a haja, amint faképnél hagyta 
őket. Kennedy a tenyerébe temette az arcát, és felnyögött. 
– Mi az? Mit mondtam? 
Eltűnődött, hogy talán lenne értelme nagyfeszültséget használni a nyakörvnél. 
–  Megszegte  az  első  számú  szabályt.  Megint.  Nem  úgy  volt,  hogy  olvassa  a 
Cosmó-t? 
– Dehogynem. Egy szóval sem illettem a testét,  sem a súlyát vagy az életkorát. 
Csak bókolni próbáltam. 
–  Maga  meg  a  bókjai  –  csóválta  a  fejét  elkeseredetten  Kennedy.  –  A  tövéről 
beszélt, az ég szerelmére. Lehazugozta. Minden lány erről álmodik. 
A férfi agyában kattogni kezdtek a fogaskerekek, végül felnyögött. 
– A francba, tényleg. Sajnálom, de annyira lekötötte a figyelmemet, hogy tisztán 
látok. Elképesztő, milyen részletgazdag a világ. 
– Hagyjuk. Lépjünk le innen, és szerezzünk néhány új ruhát. 
Kerülte  az  üzleteket,  ahonnét  dübörgő  rapzene  szűrődött  ki.  A  J.  Crew-ban 
kezdett,  és  egy  divattanácsadó  határozottságával  tört  magának  utat  a  szombati 
tömegben. A férfi lemaradozva követte, ahogyan próbált lépést tartani vele. 
– Elnézést – szabadkozott tucatnyi vásárlónak is, mielőtt elérték a célt. Közben 
Kennedy ereiben csak úgy pezsgett az adrenalin. Mélyen magába szívta a levegőt, 
hogy  megőrizze  a  nyugalmát,  de  amikor  annyira  imádott  vásárolni!  Az  ilyen 
helyeken teljesen felpörgött. Azok a határtalan lehetőségek, az akciók, a megújult 
külső, a magabiztosság, a remény… és a cipők… ó, te jó ég, a cipők… 
– Ken? 
– Hm? 
– Kezdek megijedni az arckifejezésétől. 
Kennedy égnek emelte a tekintetét. 
–  Itt  várjon.  –  Elrohant,  hogy  egy  mérőszalaggal  térjen  vissza.  –  Le  kell 
csekkolnom a méreteit. Nyújtsa ki oldalt a karját, és maradjon veszteg. 
A férfi úgy nézett rá, mintha azt kérné, vetkőzzön pucérra, és szteppeljen a Times 
Square-en. 



– Kapásból megmondom a méretemet… 
Kennedy fegyverként használta a mérőszalagot. 
–  Én pedig  kapásból  megmondom, hogy rosszul  tudja.  Kezdve  a  túlméretezett 
nadrágjával… 
– Ezt kikérem magamnak! 
Kennedy igyekezett nem kuncogni. Tetszett neki a férfi fanyar humora. 
– Nem ágyékban gondoltam, hanem derékban. 
Amint kimondta a szavakat, rögtön lesütötte a szemét. 
Még a nevetéstől is elment a kedve. 
Hirtelen zavarba ejtő élességgel látta maga előtt, hogyan festhet a férfi pucéron. Itt 
állj le, kislány. Az ilyesmi túlmegy minden határon. 
– Csak nyújtsa ki a karját. 
A  férfi  ezúttal  engedelmeskedett.  Közben  a  tekintete  lyukat  égetett  bele, 
felemésztette, még hamut sem hagyott belőle. Az ujjai megremegtek, ahogyan a 
dereka köré kerítette a mérőszalagot. Orrában érezte a férfi jellegzetes illatát, míg 
végül már harcolnia kellett a késztetés ellen, hogy a mellkasába fúrja az arcát, és 
mélyen magába szívja a részegítő aromát. Érintésére ugrándozni kezdtek a férfi 
izmai,  mialatt  ő  próbált  egyenletesen  lélegezni  és  nyugodt  maradni.  Mi  ez  az 
egész? Még életében egyetlen ügyfélhez sem vonzódott ennyire – nem is beszélve 
erről a férfitípusról. 
– Harmincas. – Fojtottan tört elő a hangja. Elindult felfelé. 
Miért gondolta, hogy nincs izomzata? Nyilván a túlzottan bő ruhadarabok miatt. 
Valójában egész széles a mellkasa, és a pamutréteg alatt olyan keménység lapul, 
amit nagyon is szívesen felfedezne. Vajon milyen szerető lehet? Összeszedett és 
komoly?  Mindent  könyv szerint  csinál?  Vagy annyira  vágyik örömet  szerezni, 
hogy mással nem is törődik? 
Borzongás futott végig a gerincén. 
– Negyven – nyikkant meg. 
A férfi  rezzenéstelen tekintettel  nézte,  miközben zöld szeme mélyén színtiszta 
vágyakozás izzott. 
– Biztos a zumbától. 
Ken a nyaka mögé csúsztatta a mérőszalagot, majd nagyot nyelt, mielőtt sikerült 
összeérintenie a két végét. Azután felnézett. 
Minden nő ilyen ajakról  álmodik,  telt  és  formás,  az  a  szexi  borosta  pedig úgy 
csomagolja be, mint a személyes karácsonyi ajándékát. Most, hogy leszámolt azzal 
az  otromba kerettel,  az  arcvonásai  új  értelmet  nyernek  – markáns  álla  és  éles 
arccsontja olyan rosszfiús megjelenéssel ruházza fel, ami mindig is a gyengéje volt. 
A  válla  és  bicepsze  elég  erős  ahhoz,  hogy  megemelje  és  a  falhoz  szegezze, 
miközben olyan mélyen hatol belé, hogy… 



Szent ég, ha nem hagyja ezt abba, tényleg megtörténik! 
– Megvagyunk. – Félrerántotta a szalagot, és hátralépett, de a férfi tekintete még 
most  sem eresztette.  Tehetetlen bábként  várta,  hogy mondjon valamit,  bármit, 
amivel megtöri ezt az elviselhetetlen feszültséget. 
– Nem hinném. – Mosoly játszadozott a férfi ajkán. – Még nem. 
Nyomát sem látta a félénk, visszahúzódó rakétatudósnak. Nem maradt más, csak a 
tesztoszteron és a melldöngető férfivágy a nőstény megszerzésére. A múlt héten 
leforrázva elkullogott, és csalódottan lemondott róla abban a tudatban, hogy ez a 
leghelyesebb, most azonban a férfi visszatért, és magabiztossága újra a tetőfokára 
hágott. Olyan pillantásokkal méregette, mint egy nyalókát, amit muszáj a szájába 
vennie, hogy megolvassza. Korántsem tűnt olyan jámbornak, mint eddig hitte. 
Úgy döntött, elengedi füle mellett a szavakat, hátha ettől visszadöccennek a régi 
kerékvágásba. 
– Mindjárt jövök. 
A pultnál  mélyen magába  szívta  a  levegőt,  próbálta  lelassítani  zakatoló  szívét. 
Ideje visszakanyarodni a régi célhoz, és arra koncentrálni, hogyan találja meg a 
leendő feleségét. Aki nem ő. Kész stratégiával, testben és lélekben megerősödve 
tért vissza. Elég a mókából. Ebből nem sülhet ki semmi jó. 
–  Elmondom,  hogy  csináljuk.  Én  adogatom  a  ruhákat,  és  ha  összejön  a  kellő 
mennyiség, irány a próbafülke.  Nem akarok felesleges kérdéseket,  se hisztit,  se 
nyavalygást. Mindent felpróbál. Ami nem tetszik, azt megbeszélhetjük. 
– De ha… 
– Elég a szövegből. Lássunk neki. 
Bevetette magát az első sorba. Ujjai repkedtek a vállfák felett, ahogy kihúzgálták, 
megtapogatták, és felmérték az egyes darabokat. Miközben magában motyogott, 
teljesen beleélte magát a feladatba, és csak úgy szórta a ruhákat Nate kinyújtott 
karjára. 
– Rohadt drága ez az ing! – A férfi próbálta megmutatni neki az árcédulát,  de 
ügyet se vetett rá, nem hagyta megtörni a ritmust. – A Targetben feleennyiért 
adják… 
– Hány számjegyű a fizetése? 
– Hat. 
– Akkor megengedheti magának. 
– De… 
– Nincs duma. 
A  bosszúság  hullámokban  sugárzott  a  férfiból,  de  figyelemre  se  méltatta  az 
ostromát. Addig jártak sorról sorra, míg az őt körülölelő színek, minták és formák 
egyetlen tarka szövetté nem álltak össze. Az érzés kísértetiesen hasonlított arra, 
mint amikor Kate és Arilyn társaságában elszívta azt a spanglit. Végül már alig 



látta a ruhahegy mögül kikémlelő arcot. 
– Pihenjünk egyet. 
– Ezt  a pazarlást!  Szokott  gondolni  az  éhező afrikai  gyerekekre?  A kínai  gyári 
munkásokra? A sok millió munkanélküli amerikaira? 
– Vergődő gazdaságunknak éppen arra van szüksége, hogy a vásárlók minél többet 
költsenek  árucikkekre  és  szolgáltatásokra.  Én  csak  teljesítem  a  hazafias 
kötelességemet. Most pedig irány a próbafülke. – Letáborozott az egyik előtt, ahol 
kényelmesen hátradőlt székén. – Látni akarok minden darabot, méghozzá az adott 
sorrendben. 
Az általam választott nadrágok az ingekhez passzolnak. Úgy raktam össze őket, 
ahogyan fel kell próbálnia. 
– A kocsim nem ér annyit, mint ezek a farmerok! 
– Akkor ideje lecserélnie a kocsiját. Már megint túllihegi a dolgot, Nate. Tudom 
ám, mibe fáj egy Tesla. Ne felejtse el becsukni az ajtót. 
A férfi bosszús pillantást  vetett rá, mielőtt bezárkózott,  míg Kennedy magában 
nevetett. Beletelt némi időbe, mire a férfi újra megjelent. 
Ahogy kicsoszogott, és megállt a tükör előtt, dacos arckifejezése versenyezhetett 
volna  az  ő  ajakbiggyesztésével,  pedig  átalakulása  messze  túlhaladott  mindent, 
amiben valaha reménykedett. 
Egyszerűen dögösen nézett ki. 
A fekete farmer úgy simult hátsójához, akár egy mohó szerető. Habár nem nőtt túl 
magasra, keskeny csípője és férfias kiállása bőven kárpótolt ezért. Nem görnyedt 
meg, nem hajtotta le a fejét, úgy állt a tükör előtt, mintha mindig ezt csinálná. Ezt 
a titokzatos és nyers férfierőt szinte lehetetlen megtanítani, ő azonban kezdettől a 
birtokában volt – épp csak elrejtette a világ elől az olcsó gönceivel és az ormótlan 
szemüvegével. 
A  fekete  ing  tökéletesen  illett  hozzá,  a  legutolsó  varrásig  és  mandzsettáig. 
Mellkasa és válla teljesen kitöltötte, miközben szinte könyörgött, hogy feltépjék, 
és a mögé hatoljanak. 
Ó, igen… 
Nate Ellison Raymond Dunkle megérkezett. 
– Sosem hordtam ilyen göncöket. Kicsit fura érzés. Maga szerint is úgy nézek ki, 
mint egy idióta? 
–  Fantasztikusan néz  ki.  –  A  férfi  haragos  pillantást  vetett  rá,  ahogyan 
visszahallotta Tracey szólamát. – Kényelmesen érzi magát? 
– Asszem. – Megigazította a kézelőjét, mielőtt oldalt fordult. – Nem túl szűk ez a 
farmer? 
Kennedy elvigyorodott. 
– Ugyan. 



A férfi felsóhajtott. 
– Hm. Connor szerint girnyó vagyok, ezért muszáj nagyobb göncöket hordanom. 
– Connor súlyosan téved. 
A férfi ránézett a gyengéd szavak hallatán, mire Kennedy gyorsan megköszörülte 
a torkát, és témát váltott. 
– Ha már szóba került a bátyja, van itt valami, amiről beszélnünk kell. – Nagyon 
óvatosan közelített, nehogy a férfi sündisznóállást vegyen fel. – Tudom, hogy jó 
ideje együtt élnek, ami szerintem nagyszerű. Én is mindig arra vágytam, bár lenne 
egy  okos  nővérem,  viszont  azt  is  tudom,  hogy  egy  lakótárs  befolyásolhatja  a 
romantikus kapcsolatok esélyét. Feleséget keres, akinek tudnia kell, hogy tényleg 
komolyan  gondolja  a  hosszú  távú  elköteleződést.  Ha  megtudja,  hogy  egy 
legénylakásban lóg a bátyjával, talán sikítófrászt kap. 
Nate bólintott. 
– Maga szerint mit kellene tennem? 
– Genevieve barátnőmnek van egy imádni való kis háza Verilyben. 
Olcsón kiadja. Nemrég összeköltözött a vőlegényével, de még nem akarja piacra 
dobni. Azt mondta, örülne, ha Connor beköltözne. 
A  lélegzetét  is  visszatartotta.  A  férfi  nem  moccant.  Agyában  nyilván 
végigpörgetett minden lehetséges forgatókönyvet,  mérlegre tette a terv minden 
lehetséges hátrányát és előnyét. Végül megrázta a fejét. 
– Nem hiszem, hogy menne. Connor utálná Verilyt. Az építőiparban dolgozik, a 
munkahelye közel van hozzánk, ráadásul minden pénteken és szombaton a sarki 
bárban  lóg.  Megszokta  már,  elégedett  ezzel,  ami  rohadtul  megnehezíti,  hogy 
kitegyem a lakásból. 
Á, szóval ő is szabadulna tőle. Ez kapóra jöhet. 
– Értem. És ha maga költözne Verilybe? 
A férfi felkapta a fejét. 
– A maga szomszédságába? 
Bólintott. 
–  A  legtöbb  ismerkedős  estet  a  környéken  tartjuk.  Onnét  se  kellene  többet 
ingáznia, és meglenne mindene, ami egy tartós kapcsolathoz kell. 
A férfi  hosszú ideig  kémlelte  az  arcát,  miközben ő  próbált  nem fészkelődni  a 
helyén.  Mintha  egy  lézeres  irányzék  fogta  volna  be,  ami  elől  hiába  próbál 
elrejtőzni. 
– Oké. 
– Hogyan? 
A férfi elvigyorodott. 
– Benne vagyok. Kösz az ajánlatot. 
–  Szívesen.  –  Kötődésük újjáéledt,  fellángolt,  és  sercegve izzani  kezdett.  Miért 



találja  olyan  átkozottul  vonzónak  a  közvetlenségét?  –  Akkor  folytassuk  a 
ruhapróbát. 
Miután  fizettek,  a  Brooks  Brothersnél  folytatták.  Itt  méretet  vettek,  és 
megerősítették  Kennedy  korábbi  eredményeit,  mielőtt  felpróbáltak  rá  egy  sor 
öltönyt. A férfi nem szűnt meg zsémbelni. 
– Semmi szükségem öltönyre, Ken. A melóhelyen csak laborköpenyt viselek, ami 
nem is baj, mert hajlamos vagyok összemaszatolni. 
– Minden férfinak kell egypár jó öltöny. 
– Rózsaszínről szó sem lehet. Connor a házba se engedne be. 
– Nem létkérdés. – Biccentett az eladónak, aki csalódottnak tűnt, de választott egy 
élénkvörös nyakkendőt a klasszikus grafitszürke öltönyhöz. 
– Viszont tetszenek ezek a mellények. A gengszterfilmekben hordanak ilyet. 
Kennedy a szemét forgatta, és csak legyintett, mire az eladó lelkesen egyetértett, 
és visszatette az öltönyt a vállfára. 
– Mellényről szó sem lehet. Túl sokat takar. Jobb lesz az európai fazon. 
– Most akkor az én testem, vagy sem? 
– Akárkié, én tudom, hogyan kell becsomagolni. 
Az eladó felnevetett. 
– Mióta házasok? 
Kennedy megdermedt. Ahogy felnézett, a férfi elkapta és rabul ejtette a tekintetét, 
miközben csendet parancsolt rá. 
– Nem elég régóta – felelte. 
Az eladó elmosolyodott. 
– Az jó. Bízzon a felesége ízlésében, és próbálja meg a matrózkéket. 
Kennedy továbbra sem szólt, így Nate újra bevette magát a próbafülkébe. Néhány 
pillanattal  később izgatottan bukkant  elő,  majd megállt  az  emelvényen,  három 
tükör karéjában. 
– Na, milyen? 
Kamasz lányos énje új életre kelt, és kegyelemért esengett. 
Nate Dunkle mesésen festett. 
A  kék  öltöny  a  maga  feszességével  remekül  kihangsúlyozta  testének  erejét  és 
ruganyosságát, a lángolóan vörös nyakkendő stílusossá tette a kompozíciót, míg a 
makulátlanul fehér, ropogósra keményített ing kiemelte a bőre immár természetes 
barnaságát. Finom és drága ajándéknak tűnt, amit egy szerencsés lány nemsokára 
kicsomagolhat. 
– Tökéletes. Ez… tökéletes. 
Az eladó babrált kicsit az anyaggal, mielőtt sugárzó mosollyal a tükörbe nézett. 
Nate végigmérte magát, és elkapta elismerő tekintetét. 
– Elvisszük – bólintott. 



Lelépett az emelvényről, és visszavonult a fülkébe, becsukva maga mögött az ajtót, 
miközben Kennedy reszketve kifújta a levegőt, és görcsösen ökölbe szorította a 
kezét.  Végbement  a  teljes  átalakulás.  A  férfi  készen  áll  találkozni  álmai 
asszonyával. 
Próbált  nem  odafigyelni  a  belevillanó  fájdalomra,  csak  a  rendetlenkedő 
emésztésének tulajdonította. Nate-nek igaza van. Sok lesz a salátából. 
Még bevonszolta a férfit egy cipőboltba, ahol vett neki három párat –meg egyet 
magának –, mielőtt Nate színpadias nyögéssel felemelte a szatyrokat. 
–  Menten  éhen  halok!  Alig  állok  a  lábamon,  és  leszakad  a  karom ettől  a  sok 
cucctól. Ehetünk végre? 
Kennedy megengedett magának egy kaján nevetést. 
–  Nincs  nagy  állóképessége,  golfördög.  A  nők  ezt  órákon  át  megállás  nélkül 
képesek csinálni. 
– Hát, én nem. Lehet pizzéria? 
– Vagy inkább egy olyan hely, ahol nem akarják megmérgezni? 
–  Megbeszéltük.  –  Megvették  az  ebédjüket,  majd  kerestek  egy  helyet  az 
ételudvarban. Mielőtt nekilátlak, Nate szalvétákat terített az asztallapra, addig rá 
se  könyökölt.  A  sarokban  tetovált  és  vastagon  sminkelt  kamaszok  csoportja 
lézengett, karikákkal és testékszerekkel a leglehetetlenebb helyeken. Lázadónak 
tűntek, bár az is lehet, hogy csak a mai átlagot képviselték.  Nate mindenesetre 
örült,  hogy  már  nem  jár  suliba.  –  Gondolom,  a  gimiben  minden  idejét  ilyen 
plázákban töltötte – vetette fel, és beleharapott marhahúsos szendvicsébe. 
Kennedy csak megvonta a vállát, és a grillezett pulykamellét piszkálgatta. Kezdett 
belebetegedni a száraz és íztelen húsokba. 
Vágyakozó pillantást vetett Nate kiadós ebédjére. Már a szósztól is lehetne egy 
kisebb orgazmusa… 
– Nem azt csinálja minden kölyök? 
– Hát, nem. Egyik péntek este elmentem, hogy próbáljak beilleszkedni. Az lett a 
vége,  hogy  jól  megvertek  a  parkolóban.  Még  a  videojátékomat  is  összetörték, 
amire hónapokig spóroltam. 
Kennedy felnézett. A férfi látható érzelmek nélkül mesélte el a történetet, mintha 
csak könyvből olvasná, a lelke mélyén mégis megmozdult valami, és a fény felé 
tört. 
– Sokat szívatták a suliban? 
–  Rengeteget.  –  A  férfi  teletömte  a  száját  sült  krumplival.  –  Nem  mintha 
hibáztatnám őket.  Több  osztályt  ugrottam,  ezért  fiatalabb  és  kisebb  voltam az 
átlagnál. A tanárok imádtak, mindig követendő példának állítottak az osztály elé, 
vagyis mondhatjuk, hogy két lábon járó időzített bomba voltam. Ha nincs Connor, 
sokkal rosszabbul is járhattam volna. A kölykök nagyon kegyetlenek tudnak lenni. 



Hé, dagi lány! Ha kedves leszel velünk, mi is azok leszünk veled. 
Vetted? 
A sótlan lé végigcsorgott az ujján. Kapkodva beletörölte a kezét drága farmerjébe. 
– Igen. 
A férfi a félig elcsócsált pulykamellre mutatott. 
– Hogyan képes magában enni? Tessék, itt egy kis zsemle. Vehet a krumplimból is. 
–  Felé  tolta  az  adományt,  ami  gúnyt  űzött  az  erőfeszítéseiből,  hogy  ezzel  is 
emlékeztesse: ha nem marad vékony, az emberek nem fogják szeretni. Ahányszor 
belenézett a tükörbe, mindig gyűlölte azt, aki visszanézett rá. Úgy érezte, csapdába 
esett egy hitvány testben, miközben a lelke segítségért kiált. 
A harag áttörte a gátakat, míg végül éles mozdulattal felszegte az állát. 
– Ne tukmálja folyton a szar gyorskajáit – sziszegte. 
Attól, hogy maga azt ehet, amit akar, még tekintettel lehetne másokra. 
A férfi a homlokát ráncolta. 
– Ezt nem értem. Nekem úgy tűnik, szívesen megenné. Mégis mit árthat, ha néha 
vétkezik egy kicsit? Hiszen tökéletes a teste… 
– Nem vagyok tökéletes! – szakadt ki belőle. – Kíváncsi rá, mit csináltam, míg a 
többi  kölyök  a  plázában lógott?  Otthon tömtem magamba a  pizzát,  a  kólát,  a 
chipset, meg amit csak találtam. Két Big Mac, nagy adag krumpli és turmix nélkül 
egy Meki mellett se tudtam elmenni, és még azt se mondanám, hogy jóllaktam 
volna.  Duciboltba  jártam vásárolni,  mert  rendes  üzletben  nem tartottak  az  én 
méretemben  ruhát,  miközben  minden  rohadt  nap  gyötörtek,  gúnyoltak  és 
emlékeztettek  rá,  milyen ocsmány vagyok.  Egy dagadt  állat.  –  Keze  rángott  a 
dühtől, ahogyan szinte felokádta magából a szavakat. – Azután gondoltam egyet, 
és  úgy  döntöttem,  soha  többé  nem  eszem.  Amikor  leadtam  huszonöt  kilót, 
mindjárt lett egy csomó barátom. A fiúk kívántak, minden csodálatos volt, míg rá 
nem jöttem, hogy már látszanak a bordáim, elmaradt a vérzésem, és lassan kezdek 
eltűnni, ahogyan mindig is szerettem volna. – A kirohanás teljesen kimerítette, 
már csak annyi ereje maradt, hogy dühödten pislogjon, hátha így nem törnek elő a 
könnyei. – Hosszú időmbe telt, míg kimásztam a gödörből. 
Terápiára  jártam,  megtanultam egészségesen  étkezni  és  mozogni,  rátaláltam az 
egyensúlyra. Manapság már újra tudok tükörbe nézni. 
Emlékeztetem rá magam, hogy sikeres és egészséges nő vagyok, de ettől még nem 
felejtettem el semmit. A kaja bármikor képes visszarángatni a pokolba. Most már 
láthatja, mennyire nem vagyok tökéletes. 
A  felismerés  olyan  erővel  tudatosult  benne,  mintha  fejbe  rúgták  volna.  Hát 
tényleg megtette? Kiadta a benne felgyülemlett mérget egy gyanútlan ügyfélnek, 
az ételudvar kellős közepén? Ezek után hogyan dolgozzon vele? Hogyan várhatna 
tőle  kellő  tiszteletet,  amikor  már  tudja  róla,  hogy  tetőtől  talpig  kamu?  A 



makulátlan szépség káprázata? 
A  megalázottság  érzésétől  a  torka  is  elszorult,  mégis  felemelte  fejét,  hogy 
egyenesen a férfi szemébe nézzen. 
Büszkeséget látott. 
A mélyzöld szempár csordultig telt az eleven érzelemmel, melynek láttán egészen 
megdermedt. A férfi átnyúlt az asztal felett, hogy megszorítsa a kezét. Meleg, erős 
ujjai az igaz barátság jeleként fonódtak össze az övéivel, ugyanakkor valami mást is 
érzett. Valami mély, olyannyira gyönyörű és törékeny dolgot, hogy a lélegzetét is 
visszafojtotta, nehogy elillanjon, mint a füst. 
– Sajnálom, tényleg nem tudtam. Én csak azt látom, hogy valósággal kivirul, ha 
tesz egy kis engedményt, és őszintén hiszem, hogy joga van a boldogsághoz. – 
Közelebb hajolt. – Én tudom, hisz ugyanebben a cipőben jártam. Harcolt, túlélte, 
és  újra  felépítette  magát.  Beintett  a  világnak,  nem  engedte,  hogy  megtörje. 
Szerintem ez a tökéletesség, Kennedy. Maga. 
Hunyorogva  nézte,  miközben  képtelen  lett  volna  elfordítani  a  tekintetét.  Az 
érintés  nyomán a  bőre  máris  a  folytatást  áhította.  A férfi  hüvelykje  érzékeny 
pontjára tapintott, egyszerre simogatta és masszírozta, ő pedig mélyen a tenyerébe 
vájta a körmét,  míg a torkából  elhaló nyögést tört fel – olyan vágy és szükség 
hangja, amit még sosem tapasztalt. Minden akaraterejét latba kellett vetnie, hogy 
ne keljen fel, másszon át az asztalon, és fészkelje magát az ölébe. Ne préselje a 
száját  a  férfiéra,  és  vegye  el,  amire  vágyik,  hogy  a  nyelvén  érezze  ízét,  egész 
lényét. Ne vele töltse ki a testében tátongó űrt. 
Tálcák csörgése térítette magához a révedezésből. 
Hátrahőkölt,  és  kirántotta  a  kezét  a  szorításból.  Perceken  át  a  maradékot 
rendezgette,  visszacsavarta  a  kupakot  az  üres  üvegekre,  majd  kiborította  a 
szemetet.  A férfi  nem moccant,  csak ült,  és  nézte,  mint  aki  nem tudja,  mit  is 
mondjon. A kínos csend egyre hosszabbra nyúlt. 
–  Azt  hiszem,  a  foglalkozás  elérte  a  célját  –  állapította  meg  végül  Kennedy 
könnyed hangon. – Kész vagyunk? 
– Nem egészen. – A férfi tekintetében új céltudat csillant. – Először tegyük be a 
csomagokat az autóba. 
– Azután? 
A férfi lassan elmosolyodott. 
– Itt az ideje, hogy a szaván fogjam. 

Miközben  beterelte  Kennedyt  a  szimulátorba,  Nate  azon  imádkozott,  hogy  a 
lényegre összpontosítson. Bármennyire gyűlölte a plázákat, ezen a hatalmas fedett 
játszótéren a hullámvasutak, videojátékok és tekepályák mellett helyet kapott egy 
fejlett  golfszimulátor  is.  Már  csak  ritkán  használt  ilyeneket,  de  nem  akarta 



elvonszolni Kennedyt egy igazi pályára, amíg nem tanította meg neki az alapokat, 
és ki nem próbált legalább néhány lendítést. 
A golf általában arra szolgált, hogy megnyugtassa az idegeit, ha úgy érezte, muszáj 
elterelnie a figyelmét, mielőtt túlpörögne. Most sem volt ez másként. A váratlan 
vallomást követő szégyenkezés,  amit a másik arcáról leolvasott,  kibillentette az 
egyensúlyából, míg végül alig tudta megállni, hogy magához ne ölelje. Kennedy 
lelkierejétől  és  vasakaratától  a  lélegzete  is  elakadt,  mindennél  inkább  mégis  a 
sebezhetősége érintette meg. 
Kár tagadni. Egyszerűen megőrül érte. 
Zsémbes sóhaj talált utat a füléhez. Kennedy a hátsóját rázta, ahogyan magas sarkú 
fekete szandáljában áthelyezte a súlypontját. Ma skarlátvörösre festette a körmét, 
és a lábfejét csillogó strasszok foglalták keretbe. A hírhedt lábujjgyűrű fényesen 
felvillant, és arra biztatta, hogy tegyen valami huncutságot. 
– Tényleg itt kell ezt csinálni? Túl nagy a tömeg. 
Gyengéd mozdulattal a vonalhoz terelte. 
– Ismernem kell a természetes lendítését, hogy tudjam, min kell változtatni. Amit 
itt tanulunk, hasznunkra lehet odakint a pályán. 
–  Nem  hangzik  túl  szórakoztatóan.  Miért  kell  olyasmivel  gyötörnie,  amihez 
semmi kedvem? 
Játékosan elvigyorodott. 
– Hogy megtudja, mit érzek. 
Beléptek a kis helyiségbe, ahol Kennedy felmérte az óriási kijelzőt, az ütők sorát és 
az előtte álló számítógépet. 
– Hű. Egy sötét, levegőtlen szoba, ahol kamu golflabdákkal lövöldözök egy kamu 
mozivászonra. Hol kell aláírni? 
Ügyet sem vetett rá, csak kiválasztotta a gépen a kezdők alapkurzusát. 
– Mit szokott mondani? Á, igen. Legyen nyitott, és bízzon bennem. 
Emelkedjen felül a gátlásain. 
Kennedy felhorkant. 
– Oké. Amúgy mire való ez az izé? 
– Ha a golfozók elemezni és javítani akarják a lendítésüket, a számítógép sokat 
segíthet ebben. Mindenütt érzékelők vannak. 
– Akkor ez olyasmi, mint a Nintendo? 
– Majdnem. – Próbát tett néhány ütővel, mielőtt kiválasztott egyet, és Kennedy 
felé nyújtotta. – Ez jó lesz. Próbáljon ráérezni, és lendítsen vele néhányat. 
A nő marokra kapta az ütőt, hátrahúzta, majd átlendítette. 
– Tessék. Most már mehetünk az igazi pályára? 
– Még nem. Előbb megmutatom a helyes alapállást és fogást, jöjjön ide. 
Kennedy  közelebb  lépett.  Megállt  mögötte,  hogy  a  combjához  simuljon,  majd 



átkarolta a derekát, és rákulcsolta ujjait az övéire. A nő teste nyomban megfeszült. 
– Hé, mit csinál? 
– Próbálom megmutatni a helyes tartást. – Visszanyelt egy erőtlen nyögést, amint 
a nő újra megrázta a hátsóját, amelynek buja íve épp a farkának feszült. Az illata 
elbódította  érzékeit  –  a  mandarin  és  szantálfa  egzotikus  elegyétől  a 
nyálkiválasztása  is  beindult  –,  míg  selymes  haja  az  arcát  cirógatta. 
Kétségbeesésében matematikai egyenleteket oldott meg fejben, mígnem képes volt 
újra összpontosítani. – A kezek egymáson, a mutatóujjak lefelé. Lazítson egy kicsit 
a szorításon. 
Miután beállított mindent, hátrahúzta a nő karját. 
– Elég fura érzés – jegyezte meg Kennedy. 
–  Eleinte  persze.  Nagyjából  eddig  kell  hátrahúznia.  Most  pedig  fordítsa  el  a 
csípőjét.  Az ütés  erejét  a  csípő  és  a  láb munkája  is  befolyásolja.  –  A farmerba 
bújtatott lábszárak az övéhez dörzsölődtek, hogy újabb nyögést csaljanak elő. 
– Mi az? 
–  Semmi.  Most  ismételje  meg  a  mozdulatsort.  Tartsa  a  szemét  a  labdán,  úgy 
lendítsen. – A nő megtette. – Nem tartotta a szemét a labdán. 
– De igen! 
– Azt csak azt hiszi. Minden kezdő így csinálja. Mi a legjobb dolog, amit valaha 
látott? 
– Mi? 
Türelmetlenül felsóhajtott. 
– Egy kép, egy fotó. Mi volt a legérdekesebb, amit látott, hogy úgy érezte, le sem 
tudja venni róla a szemét? 
Kennedy arca kezdett kipirulni. 
– Az unokatesóm mutatott nekem egy  Playgirl-t. Azelőtt még sosem láttam pucér 
férfit. 
Nate a padló felé bökött mutatóujjával. 
– Az a labda az első pucér fickó, érti? 
Kennedy kuncogni kezdett. 
– Ha mellé tenne még egy golyót… 
– Koncentráljon. 
– Bocs. 
– Na, még egyszer. – Végzett vele néhány próbalendítést, amíg kielégítőnek nem 
találta  a  fogását,  az  alapállását  és  a  labda iránt tanúsított  figyelmét.  –  Jó,  most 
nézzük a szimulátoron. Lépjen fel a szőnyegre, és álljon készen. 
– Az a műfüves vacak? 
– Az. Csak nyugodtan, vegyen nagy levegőt, és koncentráljon a labdára. 
A nő magában elmormolt egy szitkot, de engedelmeskedett. 



Megrázta  a  csípőjét,  állított  a  fogáson,  és  a  labdára  meredt,  míg  Nate  azon 
tűnődött,  tényleg  csupasz  férfit  képzel-e  a  helyébe.  Az  ötletet  valamiért 
bosszantónak találta, ezért gyorsan félre is söpörte. 
Kennedy lendített. 
A  labda  szép  ívet  leírva  csapódott  a  vászonnak.  Kennedy  elnézte,  ahogyan 
képzeletbeli  párja  továbbröppen a pályán,  hogy kissé  balra tartson,  de így is  a 
pálya egy alkalmas pontján landoljon. A homlokát ráncolta. 
– Ez most jó? Miért van olyan messze a lyuktól? 
– Első ütésnek maga a tökély. Oké, balra hord a keze, ezen változtatni kell. Kicsit 
lassú is a labda, viszont a röppálya szép. Most állítunk egy kicsit, hogy közelebb 
kerüljünk. – Módosított az alapálláson és a lendítésen, majd újra hátralépett. 
Kennedy a  képzeletbeli  pucér  férfira  szegezte  a  tekintetét,  megnyalta  az  ajkát, 
azzal hátrahúzta a karját, és lendített. 
A labda a pázsiton landolt, alig néhány centire a lyuktól. 
– Hé! Ez most jó, nem? Csak be kell gurítani a lyukba. 
– Ahogy mondja. Sikerült egyenesben tartania, pedig van a pályában egy görbület. 
– Görbület? 
– Nem teljesen vízszintes.  Még nem láttam, hogy egy kezdőnek sikerült volna. 
Gurítani tud? 
A nő öntudatosan kihúzta magát. 
– Naná. Imádom a minigolfot. Különösen, amikor szélmalmon vagy vízesésen át 
kell gurítani. 
A férfi a szemét forgatta, és magához vett egy másik ütőt. 
– Tessék, ezzel próbálja. 
Kennedy felállt, és gond nélkül a lyukba gurított. 
– Akkor most nyertem? 
– Ez nem így működik. Itt azt számolják, hány ütésből juttatja a labdát a lyukba. 
Eddig lenyűgöző a statisztikája, de lássuk a következő lyukat. 
Végigmentek egy komplett kilences pályán. Nate számításokat végzett, melyekből 
arra következtetett, hogy a nő egyre javuló teljesítményt mutat. Értetlenül vakarta 
a  fejét,  és  már  feltolta  volna  szemüvegét  az  orrán,  amikor  eszébe  jutott,  hogy 
kontaktlencsét hord. 
Fura.  Már-már  olyan,  mintha  zsigerből  hozná  a  lendítéseket.  Ami  persze 
lehetetlen. Talán a kezdők szerencséje? Lehet, de a számítógép akkor sem hazudik. 
– Nate? Most már mehetünk? 
– Még egy perc. – A tökéletes térérzékelés olyan ajándék, amiért a legtöbb golfozó 
a fél karját odaadná. Kennedy ütőtartása még csapnivaló, de vajon javít vagy ront 
rajta, ha többet gyakorol, és megerősödik? A ceruzájáért nyúlt, hogy elvégezzen 
néhány gyors számítást, de az mostanra a laborköpenyével együtt eltűnt. 



– Torkig vagyok a golffal, Nate. Menni akarok. 
A férfi vonakodva kiszakította magát a gondolataiból. 
– Hogyne. Figyeljen, van bármi esélye, hogy szerda délelőtt ráér? 
Találkozni  kint  a  golfpályán?  Tényleg  szeretném  valós  körülmények  között 
kipróbálni. 
A nő szeme résnyire szűkült a gyanakvástól. 
– Hányszor kell golfoznom magával, hogy letudjam a tartozást? 
– Háromszor a pályán. Ha hétvégén délelőtt jobb, akkor is mehetünk. 
– A szerda megfelel. Majd átrendezem a napomat. 
– Pompás. 
– Van rendes golfruhája? – kérdezte Kennedy. – Azt elfelejtettünk venni. 
– Ami azt illeti, nagyon menő golfruháim vannak. 
Kennedy, ha mástól nem is, ettől felélénkült. 
–  Helyes.  Végre  elővehetem  azt  a  csini  teniszruhát,  ami  évek  óta  lóg  a 
szekrényemben. 
Nate követte, miközben próbálta megállni nyögés nélkül. Előre tudta, mennyire 
kikészíti  majd,  ahogyan az a rövidke szoknya minden hajolásnál  és lendítésnél 
fellibben. Kennedy különben is azért van, hogy megtalálja a lelki társát – nem 
sokat segíthet, ha teljesen belehabarodik. 
Akkor sem, ha hasonló a múltjuk, remekül megértik egymást, és mindenáron le 
akar feküdni vele. 
A francba. 
Nem mintha ettől egymáshoz illenének, vagy fikarcnyit is érdekelné a nőt. Oké, 
néhányszor érezte a kötődést és a vágyat, hogy viszonozza a csókját, de az ilyen 
pillanatok gyorsan elmúlnak. Kennedy nem az a fajta,  aki a szívére hallgat,  ha 
üzletről van szó. 
Ő is jobban teszi,  ha az eredeti  tervre koncentrál,  hogy megtalálja a hozzá illő 
társat,  aki  mellett  meg  akar  állapodni,  akivel  szívesen  megosztja  az  életét,  aki 
minden kockasága ellenére elfogadja és szereti. 
S nem érez kísértést akkor sem, ha a sarkon felbukkan egy másik dögös pasi. 
– Minden oké? – kérdezte a nő. 
Kierőszakolt magából egy mosolyt. 
– Igen. Ha már kérdi,  fantasztikusan érzem magam. A nevetés legalább egy időre 
megnyugtatta háborgó lelkét. 

– Ki akarsz költözni?  
Nate összerezzent, és lehajtotta a fejét, miközben leragasztotta és fekete filccel jól 
láthatóan megjelölte a dobozt. 
–  Ahogy  tegnap  is  mondtam,  sikerült  találnom  egy  olcsó  lakást  Verilyben,  a 



Társszerzők közelében. Azt hiszem, mindkettőnkre ráfér egy kis magánélet. 
–  Sosem szóltam volna,  ha  felhozol  valakit,  ember.  –  Connor  fel-alá  járkált  a 
zsúfolt  helyiségben.  –  Most  mihez  kezdjek  egyedül?  Nem  engedhetem  meg 
magamnak ezt a bérletet. 
– Ne aggódj, erre gondom lesz. Nem rendes tőlem, hogy csak az utolsó pillanatban 
szólok. 
– Hé, azért még el tudom tartani magam. 
Nate felkapta a tekintetét. Bátyja hangjából sértődöttség érződött. 
–  Ez  most  egyáltalán  nem rólad  szól.  Nem akarom,  hogy  a  leendő  feleségem 
valami partiarcnak gondoljon, aki a legszívesebben a testvérével lóg, és minden 
hétvégén kiüti magát. 
– Oké, tőlem már úgysincs mit tanulnod, de hol a szemüveged? 
Anélkül tiszta vakegér vagy. 
– Kontaktlencsém van. 
A testvére nem kapott levegőt. 
– Te beletettél valamit a szemedbe? Meg kell adni, tényleg komolyan veszed ezt az 
átalakulást. Nem birizgálja a szemgolyódat? 
Nate próbált nem belegondolni ebbe. Még jó, hogy vannak testvérek… 
– Nem, és ne is erőltesd a kérdést, különben megint kitör a frász. 
Amúgy nem érezni semmi. 
– Az jó. Figyelj, Ned… 
– Nate. 
– Bocs.  Aggódom miattad. Azt hiszem, túlságosan akarod ezt az egész házasság 
dolgot,  de  végül  vissza  fog  ütni.  Miért  nem próbálod  meg  előbb  a  könnyebb 
oldaláról?  Szórakozz  kicsit.  Lefogadom,  hogy  ezzel  az  új  külsőddel  tarolnál  a 
csajoknál. 
Nate  elnézte  a  testvérét.  Connor  általában  könnyed,  nem  túl  összetett  fickó 
benyomását  keltette,  akinek  egyetlen  vágya,  hogy  ne  hűljön  ki  az  ágya,  ma 
azonban mintha borúsabb gondolatok aggasztották volna. 
Már-már boldogtalannak tűnt, ezért ő is gyengédebb hangnemre váltott. 
– Neked még nincs eleged ebből? Nem vársz valami többet az élettől? Valamit… 
bármit? 
Connor hátrahőkölt. 
– Mit akarhatnék még pár dudán és egy formás seggen kívül? 
– Nem minden nő olyan, mint anya. 
Connor megtorpant. Nyakig elvörösödött. 
– Ne akarj nekem anyáról beszélni. Szart se tudsz róla, mi történt. 
– Itthagyott minket, de ez nem jelenti, hogy minden nővel így lesz. 
A dühe talán elpárolgott, de így is csak árnyékát látta annak a Connornak, akit 



ismert. Mi járhatott a fejében? A barna szempár kifejezéstelenül meredt rá. 
– Dehogynem. Majd meglátod. 
– Inkább hagyjuk. – Megragadta az utolsó dobozt, és letekerte a ragasztószalagot. 
Tapasztalatból tudta, hogy Connor hatásosan tud szónokolni a család és a kölykök 
ellen.  Felváltva  idézi  saját  szüleik  alkalmatlanságát,  a  válási  statisztikákat  és  a 
férfiak ösztönös elhajlási vágyát, de igazán attól meggyőző, hogy jórészt igaza van. 
Logikus érvek alapján a szerelemnek és a házasságnak semmi értelme, hiszen a 
kudarc esélye messze nagyobb a sikerénél. Mégis, ő, az okostojás, alig várja, hogy 
fejest ugorjon ebbe az ismeretlenbe, míg Connor tovább dédelgeti a sérelmeit. – 
Ezen a héten jön a szemetes. A frigóban hagytam elég kaját. Lesz rá időd, hogy az 
új melóból összeszedd magad. 
– Nem kell jótékonykodnod, tesó. 
–  Eszem  ágában  sincs.  –  Miután  végzett  az  utolsó  dobozzal,  megtörölte  a 
homlokát.  –  Neked  köszönhetem,  hogy  kijártam az  iskolát,  tőled  kaptam meg 
mindent, amire csak szükségem volt. Hagyd, hogy egy darabig még én fizessem a 
lakbért. Ha majd művezető leszel, hagyom, hogy elvigyél egy jó steakre. 
Connor ajka felfelé görbült. 
– A legjava? 
– Méghozzá a Delmonicóban. Kevesebbel nem érem be. 
A testvére felmordult. 
– Felőlem. Hé, ma még maradsz? Leugorhatnánk a bárba, dumálhatnánk Jerryvel,  
azután nézhetnénk egy kis  True Blood-ot. 
– Nem megy. Kennedyvel találkozom az edzőteremben. 
– Már megint? Nem lesz sok a testmozgásból? Vagy mégis azt csináljátok, amire 
gondolok? 
Nate elnyomta a bosszúságát, amit Connor otromba célzása keltett benne. 
– Nem, csak segít rátalálni a jobbik énemre. Jövő héten lesz az első ismerkedős 
estem, azt akarja, hogy addigra készen álljak. 
– Készen? Ugyan mire, tesó? Elmondok én mindent, amit tudni kell. 
– Neked talán be is válik – mormolta maga elé Nate. Ahogy eszébe jutottak az apró 
elektrosokkok, még most is összerezzent. Ha Connor tudná, mi mindenre hajlandó 
a célért… – Nekem több kell, mint egy egyéjszakás kaland. Én valódi kapcsolatra 
vágyom. Olyan nagy kérés ez? 
Connor hátat fordított neki. 
– Csinálj, amit akarsz. A te temetésed. 
A szobaajtó becsapódott mögötte. 
Nate felnyögött.  A francba.  Nem akarja se megbántani, se megsérteni Connort. 
Nem akar mást,  csak hogy végre önmaga legyen, ne a bátyja kicsinyített  mása. 
Belémárt a bűntudat, de hamarosan meghallotta a külső ajtó csukódását, ahogyan 



Connor távozott. Alighanem a sarki bárba ment, hogy sörbe fojtsa a bánatát, és 
mindenkinek elpanaszolja, milyen hálátlan dög a kisöccse. 
Vetett  egy  pillantást  az  órájára.  Nemsokára  találkoznia  kell  Kennedyvel  a 
zumbaórán.  Connorral  később  is  ráér  beszélni.  Talán  majd  elviszi  vacsorázni, 
adnak egy kicsit a minőségi időtöltésnek. 
Melegítőt  és  pólót  húzott,  majd  belebújt  a  tornacipőjébe.  Azután  belenézett  a 
tükörbe. 
Furának találta a kinézetét, olyan… normálisnak. Kicsit talán még vonzónak is. Az 
otromba keret nélkül végre érvényesült a szeme, amelyet oly hatásosan egészített 
ki sokáig lekicsinyelt borostája. 
Rászokott,  hogy  zumba  után  emelgessen  is  kicsit,  ettől  máris  feszesebbnek  és 
nagyobbnak érezte izmait. 
Hivatalosan  úgy  ítélték  meg,  hogy  próbára  bocsátható,  péntek  estére  már 
szerveztek is neki egy koktélpartit.  Mindhárom tulaj úgy látja,  hogy készen áll 
továbblépni a következő szintre. 
Már  csak  azt  kell  megtanulnia,  hogy  ne  úgy  lapátolja  magába  az  ételt,  mint 
Flintstone Frédi, és tökéletes lesz az élete. 
Felkapta  a  kabátját,  és  az  ajtó felé  indult.  Szégyellheti  magát,  amiért  Kennedy 
Ashe-t képzeli  el az oldalán Vilmaként – amiért azt hiszi,  hogy minden hibája 
ellenére képes lenne őt elfogadni és szeretni. 
Pedig ez nem az őskor. S jó ideje kinőtt a rajzfilmekből. 
Így hát legyintett a szívébe maró fájdalomra, és azzal nyugtatgatta magát, hogy a 
koktélparti mindent megváltoztat. 

10.

Nate  mohó  pillantásokkal  kísérte  Kennedy  minden  mozdulatát,  amióta  csak 
kiszállt az autójából, és a kurta teniszszoknya a legkisebb szellőre fellibbent. Arra 
számított,  csak egy SMS érkezik helyette, és elnézést kér, amiért mégsem tudja 
szabaddá tenni  magát,  a  nő azonban ringó csípővel  előtte termett.  Skarlátpiros 
körmei izgató kontrasztot alkottak fehér ruhájával. 
– Nem hittem, hogy eljön. 
Kennedy felvonta gyönyörűen ívelt szemöldökét. 
– Nem szoktam megszegni az ígéreteimet. Felőlem kezdhetjük is. 
Kis híján elnevette magát a hangjából kicsendülő konokság hallatán. 
Máris jobban érezte magát, izgatottan várta az előttük álló néhány órát. 



Igen, ennyire gátlástalan. 
– Segítek valakinek gyakorolni a lendítést,  de ma késik. Talán még csatlakozik 
hozzánk. Addig is, irány a pálya. 
Vállára  kapta  az  ütőit,  beültette  társát  a  kisautóba,  azzal  kigurultak  az  első 
szakaszhoz. A fenyők és fügefák szövevényes ágai boltíves tetőben egyesültek a 
kéklő égbolt alatt.  A levegő kissé csípős volt,  pedig a nap vidáman és hét ágra 
sütött. Kennedy hangja izgatottan csendült fel. 
– Olyan gyönyörű itt… nyugodt és békés. 
–  Ilyenkor,  hét  közben  a  legjobb.  Senki  sem  zavar,  nincs  nagy  versengés. 
Nyugodtan lehet játszadozni. 
– Még sosem gondolt rá, hogy profi legyen? 
Megrázta a fejét, és letette az ütőket. 
– Nem, ez sosem érdekelt,  viszont szívesen segítek másoknak,  és  folyamatosan 
próbálok  javítani  a  statisztikámon.  Igazából  szellemi  kihívásnak  tekintem  az 
egészet, ami megnyugtat. Itt nem pörög folyton az agyam. 
Kennedy nagy levegőt vett, és elmosolyodott. 
– Értem, mire gondol.  Én is mindig a következő feladatra összpontosítok,  még 
akkor  is,  ha  egyedül  vagyok.  Annyira,  hogy  néha  már  elfelejtek  odafigyelni 
önmagamra. 
– Nem lehet könnyű egy ilyen világban életben tartani a szerelmet. 
Kennedy elfintorodott. 
– Most gúnyolódni próbál? 
– Nem, szerintem tényleg magasabb rendű célt szolgál, mint én a rakétáimmal. Én 
csak segítek eljutni a Marsra, de maga boldoggá teszi az embereket. 
Kennedy  meglepetten  kapott  levegő  után.  Fenséges  whiskyszínű  szeme  is 
ellágyult. 
– Kösz. 
– Nincs mit. Emlékszik még a helyes fogásra? 
– Valami ilyesmi? 
Rászántak néhány percet az alapok és a szabályok ismétlésére. 
– Ezt az ütőt a távoli lövésekhez használjuk. Tudja, mi a cél? 
– Ja. Üthetem arra a szép tengerparti fövényre is? 
– Eszébe ne jusson, az a homokcsapda. Alapszabály, hogy kerüljön mindent, ami 
vonzza a tekintetét. – Jobbra mutatott. – Látja azt a zászlót? 
– Ott, a hold túlsó oldalán? 
– Egy lövésre nem is szokás megcsinálni. Csak célozzon arrafelé, majd fokozatosan 
egyre  közelebb  kerülünk  hozzá.  Az  a  fontos,  hogy  a  természetes  lendítésére 
koncentráljon.  A szimulátorban sokat  tanultunk,  de  idekint  minden más.  S  ne 
feledje, mindig tartsa a szemét a labdán. 



– Helló, pucér Channing Tatum. 
– Jaj, ne, vizuális típus vagyok. 
A kuncogás  inkább  elbűvölte,  mint  bosszantotta.  Kennedy  hátrahúzta  az  ütőt, 
szépen elfordult, majd gyönyörű ívet leírva lecsapott a labdára. 
A labda pedig tökéletesen pörögve hullott a pázsitra. 
Egészen közel a lyukhoz. 
Hogy az ördögbe csinálja? 
– Ó, ember, elcsesztem! Mondtam, hogy el fogom cseszni. 
–  De  hát  ez  remek  lövés,  Ken!  A  legtöbb  férfi  hetek  múltán  sem  üt  ilyet. 
Gyakorolt valahol? 
Kennedy felhorkant. 
– Ugyan mivel? Oké, ezt nem állhatom meg szó nélkül. Nem azt mondta, hogy 
menő golfruhái vannak? Mégis mikor akarja felvenni őket? 
Elengedte füle mellett  a célzást,  s ahogy elnézte a labda elhelyezkedését,  gyors 
fejszámolást végzett. Hogyan tudott abszolút kezdőként ilyet ütni? Ezúttal talált a 
zsebében egy ceruzát, így lefirkantott néhány számítást a füzetébe. A labda most is 
balra tartott, de ezen könnyen segíthettek. 
– Föld hívja Nate-et… 
– Igen? 
–  A narancssárga  rövidnadrág  természet  elleni  vétek,  csak  hogy tudja.  Halálra 
rémíti a madarakat. 
Nate homlokráncolva nézett rá. 
– Most hülyül? Ez egy valódi Rickie Fowler. Kisebb vagyonba kerül. 
– Rickie ki? 
– A világ egyik legjobb golfosa. 
Kennedy égnek emelte a szemét. 
– Az isten szerelmére, ha egyszer golfozik, miért tervez ruhát? 
Semmi érzéke a divathoz. Többet meg ne lássam magán. 
– Oké. 
– Most maga jön, igaz? 
– Igen. – Ellazult, egyenletesen vette a levegőt, és megütötte a labdát. 
Nagyon kellett vigyáznia, ha nem akarta, hogy a másik a halálba szekálja,  de a 
labda így is  csak hajszálra kerülte el  a  homokot,  hogy az előzőtől nem messze 
állapodjon meg. 
– Na, egész jó lövés. Szép is az összetartás. 
– Menjünk. 
Elkutyagoltak a következő lyukhoz, ahol már tüzetesebben megfigyelte a másik 
mozgását. Kennedy elképesztő könnyedséggel, kecses ívben vonta hátra az ütőt, 
hogy tökéletes szögben üsse el a labdát. Még sosem látott nőt, aki annyi erőt vitt 



volna az ütésbe, hogy a labda elég messze szálljon, még kevésbé olyat, aki ilyen 
biztosan a  célon tartotta  volna a  szemét.  A labda átszelte  a  levegőt,  és  a  lyuk 
közvetlen közelében állt meg. 
Ez. Totál. Kész. 
Nate-nek még a szeme is kidülledt. A nő eközben az ajkait biggyesztette végtelen 
csalódottságában. 
– Á, nem találtam be… 
Felé pördült. 
– Nem talált be? Onnét egyből beguríthatja! 
– És az jó? 
– Kezdőtől felülmúlhatatlan teljesítmény, legalábbis eddig azt hittem. 
Kennedy  kivirult,  még  kis  örömtáncot  is  járt,  hogy  suhogó  kis  szoknyája  alól 
kivillanjon  napbarnított  combja  és  formás  hátsója.  A  fehér  zokni  és  tornacipő 
kamasz lányos bájjal ruházta fel, miközben telt keble a falatnyi ruhának feszült és 
fel-le hullámzott.  Nate magában szitkozódott,  és beleharapott a nyelvébe,  hogy 
észhez térjen. Felnyögött az éles fájdalomtól. 
Valami elkerüli a figyelmét. Mije van a nőnek, ami más kezdőnek nincs? Hogyan 
képes minden erőfeszítés nélkül akkorát ütni, hogy a labda a lyukig szálljon? 
– Maga jön – csiripelte Kennedy. 
– Rendben. – A labdája ezúttal célt tévesztett, az erőtlen röpte végén a homokban 
kötött ki. 
– Ó, sajnálom. Ez nem jó, igaz? 
A helyzet percről percre súlyosbodott. 
– Nem, nem jó. Maga jön. Csak gurítsa a lyukba. 
– Azzal a másik bottal, igaz? – Megrázta a farktollait, és finom kis ütése nyomán a 
labda begurult a lyukba. – Ez az, bébi! 
– Ja, jó magának. 
– Most hogy szedi ki abból a homokból? 
–  Csak  figyeljen.  –  Általában  mesterien  kezelte  az  ilyen  helyzeteket,  ezúttal 
azonban két ütés kellett,  amíg kievickélt a homokból. Mire végül begurította a 
labdát, már azon tűnődött, hogy a bénázása estére fent lesz a YouTube-on. 
S  a  rémálom még most  sem ért  véget.  Végig  kellett  néznie,  ahogyan partnere 
meghódította  az  össze  lyukat,  egyetlen  ütést  sem  vétett,  és  százszázalékos 
eredményt hozott az ő terepén, miközben ő vergődött. 
Nem csoda, ha Kennedy egyre vidámabb lett, míg ő egyre bosszúsabban küzdött 
az erekciója és a fejfájása ellen. 
Valahol félúton feladta a kilátástalan küzdelmet. 
– Talán tartsunk egy kis szünetet. Nem akarom, hogy mindjárt az első alkalommal 
kifárassza magát. 



– Szupi ötlet. Hé, ez nem is olyan rossz, mint gondoltam. Máskor is jöhetünk. 
– Szupi. 
Míg bemásztak a  kisautóba,  és  elindultak,  Nate  azon töprengett,  hogy egy óra 
múlva  talán  visszasettenkedhet,  és  befejezheti  a  játszmát.  Csakis  a  szexuális 
nyomás viselhette meg ennyire. Gyorsan küldött egy üzenetet Wolfe-nak, hogy át 
kell szervezniük a következő hetet. 
– Nate? 
– Igen? 
– Mindig is űrrepülőmérnök akart lenni? 
A váratlan kérdés visszarángatta a jelenbe. 
–  Nem,  eredetileg  szuperhős.  Mindig  úgy  éreztem,  hogy  tudnék  mit  kezdeni 
Batman barlangjával, és a Batmobile-ra is ráférne egy ráncfelvarrás. 
Ezzel kivívott magának egy bizsergetően szexi nevetést. 
– Lefogadom, hogy mindig agyas kölyök volt. 
–  Hát,  igen.  A suliban  hamar  eluntam magam,  ezért  egy  évfolyammal  feljebb 
tettek.  Amint  megismerkedtem a  magasabb  rendű matematikai  koncepciókkal, 
azonnal megértettem, mit jelentenek. Sosem kínlódtam, még a szabadidőmben is 
egyenleteket oldottam meg. Végül így lettem a következő Batmanből az a fickó, 
aki  feljuttat másokat  az űrbe.  Amikor a NASA-programot leépítették,  az üzleti 
szféra  fellendült.  A milliárdosok  elkezdtek  saját  űrkutató  cégeket  alapítani,  én 
pedig visszatértem New Yorkba. 
– Connor is itt élt? 
– Igen, Westchester közelében nőttünk fel, így legalább mindketten visszatértünk 
a gyökerekhez. Hiányzott a testvérem. Ő volt az igazi családom. 
Kennedy bólintott. 
–  Mindig  is  szerettem volna  egy  testvért.  Ezért  állok olyan  közel  Kate-hez  és 
Arilynhez.  A fősulin  találkoztunk,  s  ahogy szorosabbá  vált  a  kapcsolatunk,  ők 
lettek az én családom. 
– A vér szerinti szülei? 
Kennedy arca elkomorodott.  A korábbi golfsikerek felett  érzett  felhőtlen öröm 
nyom nélkül szertefoszlott. 
– Nem sokat beszélünk. Jobb is így. – Nate bólintott, nem feszegette a kérdést. A 
néma  csendet  csak  a  golfautó  zümmögése  törte  meg.  –  Tudom,  hogy  a 
meghajtórendszerekkel  foglalkozik,  de  pontosan  mit  akar  építeni?  Egy  adott 
hordozórakéta-típushoz szerződtették le? 
– Nem. Az űrhajók építésének egy alapvetően új, hatékonyabb módját kutatjuk. 
Olyan formulákon dolgozunk,  amelyek túlmutatnak a  jelenlegi  elképzeléseken. 
Tolóerő-egyenletnek nevezik. 
– A tolóerő nagysága a hajtóművön átáramló tüzelőanyag tömegétől és kimeneti 



sebességétől függ, nem? 
Nate szeme résnyire szűkült, míg Kennedy úgy tett, mintha csak a körömlakkjáról 
lenne szó. 
– A   Vogue  helyett  véletlenül  az   Élet  és  tudományra fizetett  elő?  – kérdezte 
közönyösnek szánt hangon. Tartott tőle, hogy ezúttal is elijeszti, mint a legutóbbi 
alkalommal, de nem tudta megállni szó nélkül. 
– Ránéztem a cégére a neten, hogy legyen némi fogalmam a munkájáról. 
A szíve kihagyott egy ütemet. Még soha nem találkozott senkivel, aki vette volna 
a fáradságot, hogy utánanézzen, mivel múlatja a napjait. 
A torka elszorult. 
– Miért? 
– Tudni akartam, kicsoda. Természetesen azért, hogy megtaláljam az igazi párját. 
A karrier fontos része az életünknek, ezért meghatározza a párunkkal kapcsolatos 
elvárásainkat is. 
Nate elnyomta a lelkéből feltörő fura érzéseket. 
– Csak egy átlagos balfék vagyok, aki a számítógépe mögött bujkál. 
– Nate? 
Lehúzódtak a parkolóba. 
– Igen? 
– A balfékeket súlyosan alábecsülik. 
A váratlan reakciótól még a lélegzete is elállt. Pokolba az egésszel! 
Valahányszor próbálja összeszedni magát, a nő kirúgja alóla a lábát. 
Most is ellágyulnak a vonásai, és úgy néz rá, mint aki akarata ellenére csak utána 
epekedik, miközben ő máris szédeleg, és a farka majd letörik. 
Hirtelen nem érdekelte, mi helyes és mi nem. Csak előrehajolt, mélyen magába 
szívta a nő illatát, és tenyerébe fogta az arcát. 
– Ne mondhat ilyeneket, és nem várhatja el, hogy utána ne csókoljam meg. 
Az ajka ellentmondást  nem tűrően rátapadt.  A nő torkából feltört a fojtott  kis 
nyögés,  amit  nyilván  orgazmus  közben  is  hallat.  Kitárulkozott  előtte,  ő  pedig 
mélyen a szájába furakodott, magába itta a lényét, miközben nyelve úgy járt ki-be, 
ahogyan  a  legvadabb  álmában  a  combja  között.  A  nap  ragyogott,  a  madarak 
énekeltek, a golflabdák repkedtek, és a vendégek cseverésztek, de nekik már nem 
számított más, csak a titkos kis érintések, ízek és illatok. 
A nő viszonozta a csókját. Nyelvével cirógatta, átadta magát a mohó vágynak… 
Azután  éppoly  hirtelen  visszahúzódott.  Alsó  ajka  megduzzadt,  és  nedvesen 
fénylett. 
– Ne csinálja ezt. 
A  legszívesebben  felnevetett  volna,  hallva  a  szelíd  korholást,  de  ehhez  túl 
elevennek érezte a fájdalmat. 



– Bocs, de akkor sem fogom megbánni. 
– Az ég szerelmére, a koktélpartiját szervezem, ahol remélhetően találkozni fog a 
leendő feleségével. A legjobb lesz, ha úgy teszünk, mintha meg sem történt volna, 
és esküszöm, Nate, többé nem is fog. 
Megértette? 
A  borostyánszínű  szempárban  ott  izzott  minden  szenvedély  és  vágy,  amit  oly 
szívesen az egekig korbácsolt volna, mégis helyesen döntött, és lehajtotta a fejét. 
– Megértettem. 
Kennedy kiszállt a kiskocsiból, hogy fehér ruhája és csupasz bőre élesen villanjon 
meg. 
– Akkor pénteken. A partin. 
Nem  felelt,  csak  nézte,  ahogyan  távozik.  Közben  azon  tűnődött,  találkozik-e 
valaha mással, aki felér hozzá. 

Azon a péntek estén úgy lépett be a Kozmoszba, mintha a kivégzőosztaggal nézne 
farkasszemet. 
A sarokban kis hölgykoszorú iddogált és cseverészett, mintha jó barátnőkből állna, 
nem  pedig  vetélytársakból,  akik  nemsokára  megküzdenek  a  figyelméért.  Nem 
mintha főnyereménynek érezte volna magát. Igazából a gondolattól is összeszorult 
a gyomra, hogy nemcsak biztonságos,  de sziporkázó beszélgetést  kell  folytatnia 
egy rakat vadidegennel, mielőtt kiválaszt közülük egyet. Csak múló elmezavarát 
okolhatta,  amiért  belement  ebbe.  Pillantása  gondolatai,  álmai  s  újabban 
fantáziavilága tárgyára tévedt,  aki tökéletesen rá szabott sárga tweedkosztümöt, 
extrarövid szoknyát és  sárga szandált  viselt.  Arany bokalánca  rákacsintott,  míg 
fenséges  hajának  áradó  hullámaiban  szőke  és  barna  tincsek  váltakoztak.  Úgy 
repdesett  a  teremben,  mint  egy  világító  szentjánosbogár,  hogy  magára  vonja 
mindenki figyelmét. 
A golfparti óta erre az eseményre fókuszált. Minden energiáját a jövőjébe fektette, 
hogy megtalálja majdani feleségét, akinek gyermekeket nemz, és akivel leéli az 
életét,  ezért  mantraként  ismételgette  magában:  Kennedy  Ashe  kizárólag  az 
ügynöke. 
Bárcsak a farka is értene a szép szóból. 
Odalépett az ügynökéhez. 
– Helló. 
Kennedy elmosolyodott. 
– Hogy érzi magát? 
– Mint az üde rózsaszál. 
A  nő  elnevette  magát.  A  mélyen  búgó  hang  egyszerre  cirógatta  mindenhol, 
miközben a forrósághullám végigsöpört a testén. 



– Nincs mitől félnie, személyesen választottam ki mindenkit. 
Szeretik  a  könnyed  társalgást,  és  alig  várják,  hogy  megismerjék.  Először 
bemutatom  mindenkinek,  azután  egyenként  odakísérem  őket  egy  félreeső 
asztalhoz, ahol eltölthetnek némi időt. Amúgy jól néz ki. 
–  Kösz.  –  A  grafitszürke  nadrág  és  a  selyeming  felruházta  azzal  a  könnyed 
eleganciával, amit kezdett megszeretni, a mokaszinjára pedig tényleg nem talált 
jobb  szót:  fantasztikus.  Sosem  gondolta  volna,  hogy  ilyen  jó  érzés  egy  olasz 
bőrcipőben. Úgy érezte, a legszívesebben soha nem vetné le. – Maga se semmi. 
Kennedy válaszra nyitotta a száját, ám ekkor egy nagydarab fickó odaszambázott 
hozzá, és szorosan magához ölelte, a keze meghitten csusszant végig a hátsóján. A 
heves ellenérzések úgy prüszköltek Nate-ben, mint egy ócska autómotor, ami nem 
akar  beindulni.  Alig  bírta  megállni,  hogy  ne  söpörje  le  a  fickó  kezét  a  telt 
halmokról. 
– Hé, bébi. Mikor végzel? Van kedved utána egy italra? 
A nő cinkos pillantást vetett rá, de megrázta a fejét. 
– Bocs, ma este nem lehet. 
– Mindig csak a meló, semmi móka? Csak be ne pókhálósodj, Ken. 
– Ne félts engem, Ron. 
A férfi teli torokból nevetett, ami külön bosszantotta Nate-et. 
–  A  konyhában  leszek,  ha  meggondolnád  magad.  Bármikor  szívesen  látlak.  – 
Rákacsintott. – Esküszöm, ezúttal nem lesz csupa liszt a szép ruhád. 
– Ezek az üres ígéretek… 
A fickó önelégült vigyorral utat tört magának a tömegben, hogy visszainduljon a 
konyhába. Ehhez a puszta magassága és tömege elég lett volna, ha nem is párosul 
ilyen gorombasággal és hatalmasra felfújt egóval. Annak idején nyilván ő lehetett 
az iskola réme. Kennedy levette róla a tekintetét, hogy újra a témára fókuszáljon. 
– Oké, készen áll? Jöhet a mehet? 
– Ez meg ki volt? – kérdezte Nate. 
Kennedy értetlenül hunyorgott. 
– Ki, Ron? Ó, csak a konyhán dolgozik. Sok partit szervezünk ide. 
A férfi alig tudott uralkodni az indulatán. 
– Nem tetszett, ahogy magával beszél. 
Az aranyló szempár elkerekedett a döbbenettől. 
– Teljesen ártalmatlan. Minden nőt így lekezel. Nem ismerős valahonnét? 
A megjegyzés célba talált, bele egyenest a közepébe. Nate topogni kezdett, ahogy 
fejében egyszerre suhant át össze meggondolatlan beszólása. Hányszor fordult elő, 
hogy a bátyja tanácsait követve tárgyként kezelte a nőket? Nem mintha Connort 
kellene hibáztatnia  ezért  –  ő nem vette soha a  fáradságot,  hogy belegondoljon 
ebbe. 



Egyszerűen önző módon viselkedett. 
– Egy férfinak sincs joga leszólnia magát. A legkevésbé nekem. 
Kennedy arckifejezése ellágyult, s ettől úgy érezte, mintha varázsütésre mindenki 
eltűnt volna. 
– Ezért is jó, hogy mindig van nálam sokkoló. 
Ahogy egymásra mosolyogtak, Nate megfeledkezett a rá várakozó hölgyekről, akik 
között talán ott lapul a leendő felesége. Megfordult a fejében, hogy ezzel talán 
nincs egyedül. 
Kennedy fejében is ez járhatott, mert hirtelen megrázta a fejét. 
– Már kikértem a Darth Maultinijét. A ma esti program Mary, Sue, Vera és Sally. 
Valamennyien  főiskolát  végzett  dolgozó  nők,  remek  humorérzékkel.  Ketten 
közülük a golfért is bolondulnak, és az egyikük felvette a fizika szakot. Egyelőre 
ne törődjön a hosszú távú kihatásokkal, csak beszélgessen, és érezze jól magát, a 
többi majd alakul. A szabályok még megvannak? 
– Tilosak az életkorra és bizonyos testrészekre vonatkozó megjegyzések, a jövőre 
történő utalások és az előítéletekből fakadó véleménynyilvánítások. 
– Okos fiú. Készen áll? 
Belenézett a nő szemébe, akire mindennél jobban vágyott, aztán hazudott egyet. 
– Igen. Mehetünk. 
Vett egy nagy levegőt, és elmerült a tömegben. 

Kennedy  a  terem  végéből  követte  nyomon  az  eseményeket,  így  egyszerre 
gondoskodhatott a magánszféráról és a Nate számára létfontosságú támogatásról. 
Eddig minden jól ment. Mindenki remekül érezte magát, és Nate már a harmadik 
meghitt társalgást folytatta. 
Zsigerből tudta, hogy Mary illik hozzá a legjobban, s remélte, hogy a férfi is így 
érzi. Fura, de még soha nem esett ilyen nehezére megszervezni egy koktélpartit.  
Valahányszor leszűkítette a jelöltek körét, mindig talált valami zavaró tényezőt – 
miután az elmúlt heteket szinte teljesen erre a keresésre szánta, talán túlságosan is 
áhította a sikert. Most már minden érintettnek csak jót tett egy gyors lezárás. 
Máris túlságosan kötődtek egymáshoz, ennek nyomán pedig a legfurább érzések 
buknak benne felszínre. Például a szexszel kapcsolatban. 
Borzongás szaladt  végig a bőrén.  Amikor Ron távozott,  érzékelte a Nate vádló 
tekintetéből  sugárzó  primitív,  szinte  vadállati  féltékenységet  –  mintha  a 
gondolattól is viszolyogna, hogy Ron hozzáér –, ám ennél is jobban felkavarta a 
saját reakciója. Élvezte a helyzetet. A gondolatra, hogy Nate harcolna érte, s talán 
ugyanezzel az elemi indulattal szolgálná az élvezetét, úgy lobbant lángra, mint a 
rakéták, amiken a férfi dolgozott. Valamiért teljesen beindult, amikor elképzelte, 
hogy ez a józan és higgadt tudós teljesen elveszíti az önuralmát. 



Talán ideje lenne kicsit a saját szerelmi életével is foglalkoznia. 
Vagy inkább a hiányával. Egy gyors menet Ronnal elvenné a dolog élét, de inkább 
egy valódi randira van szüksége, tele korlátlan lehetőségekkel. Mikor is tapasztalta 
utoljára ezt az izzó várakozást? 
Nincs  érzékibb,  mint  az  először  feltámadó szexuális  vonzalom,  a  legelső  forró 
csók. Az a lázas izgalom az ágyban, és a remény, hogy van… tovább. 
Belekortyolt  a  borába,  és  elnézte  Nate-et.  Jól  csinálta.  Amint  belépett  az 
étterembe,  a  kiválasztottak  felélénkültek,  és  mohó  pillantásokkal  méregették. 
Maga  lett  a  tökéletes  Eliza,  aki  átalakult,  sőt  átlényegült,  és  készen  állt  a 
szerelemre. Kecsesen, ruganyosan mozgott, akár egy ragadozó, és teljes figyelmét 
aktuális  beszélgetőpartnerének  szentelte,  mintha  rajta  kívül  minden  más 
megszűnt volna létezni. 
Négyszemközt még jobban boldogult. Testbeszéde végtelen nyíltságot sugallt, és 
szemlátomást nem érte be egyszavas válaszokkal. 
Sue máris közelebb húzta a székét, és a hajával babrált, hogy az ujja köré csavarjon 
egy fürtöt, mintha a legszívesebben a férfival tenné ugyanezt. Úgy tűnt, Nate-nek 
ez  nem  is  lenne  ellenére.  A  figyelme  egy  pillanatra  sem  kalandozott  el.  Sue 
felkacagott, és megérintette a karját. 
A férfinak láthatóan ez is tetszett. 
Csettintett  a  nyelvével,  míg a  párosítást  latolgatta.  Sue szeret  golfozni,  az  apja 
pedig kutató,  ami bőven elég a  közös  érdeklődéshez,  ugyanakkor kicsit  el  van 
telve magával, és hajlamos a sznobságra. 
Belegondolt,  hogy  Nate  egyetlen  elszólásától  felszínre  bukkanhat  ez  az  énje, 
esetleg  Connor  megkérdőjelezhető  viselkedését  illetheti  kritikával,  Maryben 
viszont van egy jó adag rosszlányság, ami jól ellensúlyozná a férfi józanságát. És ha 
odamenne hozzá, hogy belesúgja a véleményét a fülébe? Senki sem tudná meg. 
Megdermedt.  Miken  nem  jár  az  esze?  Házasságközvetítés,  első  számú szabály: 
kínáljuk fel a lehetőségeket, de hagyjunk szabad választást. Hirtelen eszébe jutott 
az a hátborzongató horror, a  Fűrész. 
Tiéd a döntés.  Nem lett volna szabad megnéznie azt az éjféli maratont. 
Nate  mosolyogva  felállt,  hogy  visszakísérje  Sue-t  a  társasághoz.  A  lányok 
tréfálkoztak egy sort,  mindenki  jót  kacagott,  azután Maryre került a sor,  hogy 
leüljön  a  félreeső  asztalnál.  Kennedy  végigpörgette  az  üzeneteit,  a  borát 
kortyolgatta, míg várta, hogy bekövetkezzen a csoda. 
Mindig  jól  működtek  az  ösztönei,  Nate-tel  pedig  többet  foglalkozott,  mint 
bármely más ügyfelével. Mary az igazi. 
Miután a férfi végzett, odalépett a csoporthoz. Elcsevegett kicsit a többiekkel, és 
biztosította  őket  arról,  hogy  Nate  különleges  kiváltságnak  érzi  a  velük  való 
találkozást,  azután egyenként  kikísérte  őket.  Senkinek sem kellett  a bárpultnál 



várakoznia, amíg a férfi meghozta a döntést. Az olyan kínos lett volna. Kennedy 
újratöltötte a poharát, mielőtt leült vele egy meghitt sarokba. 
– Nos, hogy ment? – kérdezte. 
– Jól. – A férfi a homlokát ráncolta. – Igazán jól. Szerintem most nem kutyultam 
össze semmit. Tetszettek is. Hellyel-közzel mindegyik az esetem. 
– Ezt örömmel hallom. Volt valaki, akihez erősebben kötődött? 
Akivel négyszemközt is találkozna? 
– Igen. Sue. 
Kennedy lélegzetvételnyi szünetet tartott. 
– És Mary? 
– Ő is kedves, de inkább Sue-val találkoznék. 
Kennedy visszanyelte a tiltakozását. 
– Csodálatos. Örülök, hogy érez benne valamit. Hétvégére tető alá hozhatok egy 
randit.  Az  alkalmat  maga  választja  meg,  csak  ne  valami  üzleti  vacsorára  vagy 
családi ünnepre vigye. Kettesben kell találkozniuk, hogy jobban megismerhessék 
egymást. És kerülje a fura helyszíneket, mondjuk, a tekepályát. 
– Ha elvinném egy holdfényes golfpartira? 
– Magától kitelik. 
A  férfi  elvigyorodott,  hogy  ajkának  buja  vonalával  magára  vonja  a  figyelmét. 
Ellenállt a késztetésnek, hogy megérintse a szája körüli borostát, bár magában még 
most is fel tudta idézni fenséges érdességüket – emlékezett a nyelv tolakodására, 
az  ajkára préselt  száj  követelőzésére,  a  nyers  férfivágy ízére.  Nate összeráncolt 
homlokkal játszotta el, hogy megrágja a kérdést. 
– Sue nagy golfos, úgyhogy talán nem bánná. 
– Nate. 
– Csak viccelek. Egy randival még elbírok. Mi lesz a többiekkel? 
– Tudatom velük, hogy nyitott a további találkozásokra, ha Sue-val valamiért nem 
működne,  majd  még  egyszer  biztosítom  őket,  hogy  nagyon  örül  a 
megismerkedésüknek. Azután kétszeres erőbedobással próbálok találni nekik egy 
másik párt. 
– Azért ez elég kényes meló. Sosem mászik bele senkinek a lelkébe? 
Megvonta a vállát. 
–  Értem  a  dolgomat.  Épp  elégszer  utasítottak  már  el,  hogy  tudjam  kezelni  a 
helyzetet. Csak annyi a teendőm, hogy az ügyfeleink magabiztosak maradjanak, és 
tudják, hogy továbbra is hiszünk bennük. 
Minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy fel tudják dolgozni az elutasítást, és ne 
engedjék, hogy ez kihatással legyen az énképükre. 
Nate megengedett magának egy önelégült vigyort. 
–  Honnét  tudná,  milyen  a  visszautasítás?  Épeszű  férfi  sose  mondana  nemet 



magának. 
Élesen mart belé a fájdalom, de elfojtotta. 
– Ismert volna tíz évvel ezelőtt. 
A férfi gyengéden felemelte az állát, ő pedig riadtan látta a szemében megnyíló 
végtelen mélységeket. 
– Nem hiszek magának. Lefogadom, hogy éppilyen gyönyörű volt, legfeljebb nem 
tudott róla. 
Sóvárgott rá, hogy közelebb lépjen és hozzá bújjon. Mikor érezte utoljára, hogy 
egy férfi mellett békére talál, nem csak testi kielégülésre? 
Ökölbe szorított kézzel kipréselt magából egy mosolyt. 
– Reggel felhívom Sue-t, és megszervezem a randit. 
– Oké. Jobb, ha most megyek. Megígértem Connornak, hogy legurítunk egy sört, 
és máris késésben vagyok. – Egy pillanatra elhallgatott. – Köszönök mindent. Sue 
tényleg rendkívüli. 
Kennedy elnézte távolodó alakját, és ahogy sugárzó mosolya egy pillanatra sem 
lankadt, modellt ülhetett volna a sikeres üzletasszony szobrához. Miközben azon 
tűnődött, miért nem érzi magát annak. 

11.

Kennedy borongós hangulatban ült az irodájában. Képernyővédője, a Társszerzők 
váltakozó  színű  emblémája,  vidáman  táncolt  a  szeme  előtt.  Jobbján  jókora 
aktaköteg tornyosult, lapjain nevek és lehetőségek végtelen sorával. Máskor nagy 
kedvvel  vetette  volna  magát  közéjük,  hogy  addig  párosítsa  a  neveket,  amíg 
minden ügyfél  számára  megtalálja  a  tökéletes  egyezést,  ehelyett  most  mégis  a 
körmét nézegette. Közben azon töprengett, ma este hová viszi Nate Sue-t. 
Szűk két héten belül már negyedszer találkoztak. 
Először  egy  bensőséges  vacsorán,  ami  után  Sue ódákat  zengett  Nate-ről.  Hogy 
milyen előzékeny, elbűvölő és mulatságos. S hozzá milyen okos. 
Másodszor  jött  a  golf.  Amint  hírét  vette,  nyomban  felhívta  a  férfit,  de  az 
megesküdött rá, hogy Sue kimondottan ezt kérte, különben is vasárnap délután 
mennek, így hivatalosan nem számít randinak. 
Annyiban hagyta, mert látta Sue izgatottságát, és tudta, hogy ő kezdeményezte a 
találkát. 
Harmadszorra  ebéd  következett.  A  férfi  a  vízpartra  vitte  Sue-t,  ahol  kacsákat 
etettek,  és  tengeri  herkentyűket  ettek.  Sue  külön  piros  pontot  adott  a  férfi 



eredetiségéért  és azon képességéért,  hogy sikerült meghitté tennie az alkalmat, 
mégsem tűnt nyomulósnak. 
A  negyedik  randi  pedig  legtöbbször  vízválasztó.  Általában  ilyenkor  dől  el, 
fennmarad-e a kapcsolat, vagy a felek inkább a szakítás mellett döntenek. 
Hová mennek ma este? Vajon sor kerül a testi közelségre? Örül nekik, de tényleg, 
mégsem akarja, hogy Nate hamis illúziókba ringassa magát, és beleroppanjon egy 
váratlan  szakításba.  Amikor  utoljára  volt  a  zumbaórán,  felfigyelt  a  tökéletesre 
nyírt kecskeszakállára. Unszolására a férfi bevallotta, hogy önszántából felkereste 
Bennyt, amitől ugrálnia kellett volna örömében, mégis bosszúságot érzett. Mint 
akire ráuntak. 
Mint akit félredobtak, mint egy használt zsebkendőt,  hogy összegyűrten, búcsú 
nélkül  hajítsák  a  szemetesbe.  A férfi  már  nem nyaggatta,  hogy szerda  délelőtt 
golfozzon vele,  többé  a  tanácsát  se  kérte  ki.  Gyanította,  hogy inkább  Sue-nak 
öntötte ki a lelkét. Ami jó dolog. Nagyszerű dolog. 
De tényleg. 
Belenyúlt a fiókjába, és elővett egy apró üveget, amit az egyik szállóból csent el.  
Rum. Remek választás.  Lecsavarta a kupakját,  megbillentette,  és ivott egy nagy 
kortyot. 
Kate lépett be. 
Egy pillantással felmérte a jelenetet, azzal berúgta az ajtót, és lerogyott a székre. 
Majd kinyújtotta a kezét. 
– Nekem a Bailey's kell. 
– Nem tudom, megvan-e még. 
– Akkor nézd meg. 
Rátalált a kis üvegre, és átlökte az asztalon. Kate finomkodó mozdulattal kortyolt 
bele. 
–  Mi  van  veled?  –  kérdezte  Kennedy,  miután  felismerte  a  zaklatott  kifejezést 
barátnője arcán. 
– Csak egy hülye ügyfél. Esküvőszervezés. Aggodalmak Gen miatt. 
Közben Robert  újabb húgyúti fertőzést  kapott,  de nincs gond, ma Slade marad 
vele otthon. Sikerült széttépnie a kedvenc sípolós nyusziját, Slade-nek vagy ezer 
boltba el kellett mennie, amíg talált egy ugyanolyat. Anélkül aludni sem bír. 
Slade egészen beleszeretett Kate végtagbénult kutyusába, Robertbe, akivel kezdett 
páratlan párost alkotni. 
– Robert vagy Slade? 
– Mindkettő. Ha egyik nem alszik, a másik se. 
– Értem. – Kennedy nagyot sóhajtott. – Tudod, szívesen segítek ám az esküvőben. 
Ha kell, megszervezem az egész nyavalyás partit. 
– Tudom, mégis előre rettegek, és Gen is olyan fura mostanában. 



– Igaz. Már akartam is beszélni vele, csak még nem jutottam hozzá. 
Van valami. 
– A munkára és az eljegyzési bulira fogja, de lehet, hogy túl gyors a tempó? Máris 
összeköltözik  Daviddel,  és  felforgatja  az  egész  eddigi  életét?  Azelőtt  mindig 
beugrott egy kávéra, de mostanában alig látom. 
Mintha eltávolodnánk egymástól. 
– Valahogy kettesben kell maradnunk vele, valami csendes helyen. 
Akkor talán megnyílna. 
– Talán. – Kate kortyolt még egyet, mielőtt kényelmesen hátradőlt a széken. Kék 
szemében furcsa fény csillant. – S veled mi van? 
– Nincs jókedvem. 
– Ettél ma valamit? 
– Joghurtot és gyümölcsöt. Ebédre vega tortillát tervezek sült édes burgonyával, 
attól majd jobb kedvem lesz. 
– Mi a helyzet Nate-tel? 
Kennedy habozott. 
– Megvan. Sue-val találkozgat. 
– Értem. Biztos el vagy telve magaddal, alig látsz a boldogságtól. 
Legalább ő is boldog? 
Bosszúság sugárzott Kate kérdéséből. 
– Még csak most ismerték meg egymást. Ki tudja, mi lesz velük? 
Még abban se vagyok biztos, hogy Sue az embere. 
– Aha. 
Kennedy áthajolt az asztal felett. 
– Mi ez az „aha”? 
– Semmi. Miért nem hiszed, hogy ő az embere? 
–  Szerintem  túl  merev.  Nate  nincs  egészen  tisztában  önmagával.  A  külső 
megjelenését és a társasági fellépését talán átformáltuk, de ott van még az egyedi 
személyisége, aminek nem lenne szabad változnia csak azért, mert Sue-nak éppen 
nem tetszik. 
Kate megnyalta az ajkát. 
– Aha. 
– Miért mondogatod ezt? 
– Úgy látom, Nate nagyon a szívügyed. Nem lehet, hogy érzel iránta valamit? 
Kennedy szétprüszkölte az újabb kortyot, amikor erőt vett rajta a köhögőroham. 
Aztán megtörölgette könnyes szemét. 
– Elment az eszed? Hogy éreznék iránta bármit is? Nate az ügyfelem. 
Rengeteg munkát fektettem bele, nem akarom pofára ejteni. 
– Ezt már rengetegszer megbeszéltük. Az ügyfeleink bizony pofára esnek, mert 



szerelem nincs fájdalom nélkül. Mi csak annyit tehetünk, hogy felkészítjük és a 
helyes  irányba  tereljük  őket.  Egyszer  talán  minden  szívnek  össze  kell  törnie, 
mielőtt rátalál a párjára. 
– Nem, ha rajtam múlik – mormolta maga elé Ken. 
– Beugrottam hozzá. Úgy tűnik, berendezkedett, és jól elvan. 
Mohón várta, hogy többet is megtudjon. 
– Meglepődött, amikor megjelentél? 
–  Mondtam  neki,  hogy  nem  messze  lakom,  és  hogy  bármikor  megtalál,  ha 
szüksége lenne rám. 
– Megváltoztatta a berendezést? 
Kate eltűnődött a kérdésen. 
–  Nem,  mindent  meghagyott,  csak  van  egy  rakat  könyve  a  golfról  és  a 
programozásról. Meg persze lecserélte a tévét és a hifit. Ő is férfiból van. 
– Jellemző. Nem láttál semmi női holmit, ugye? Semmit, ami alapján Sue már járt 
nála? Mert ezzel súlyosan megszegné a szabályt… 
Kate fura pillantást vetett rá. 
– Mondd csak, Ken, mikor randiztál utoljára? 
Megvonta a vállát. 
– Egy hete. Néhány hete. Max egy hónapja. 
– Miért van ez? 
Kennedy haragos pillantást vetett rá. 
– Te vetted át Arilyn helyét? Egyáltalán minek lógsz itt? Egy csomó dolgom lenne. 
Kate kényelmesen kinyújtóztatta és keresztbe tette a lábát. 
–  Baromság.  Az  idejére  sem  emlékszem,  mikor  maradtál  egyedül  hétvégére. 
Máskor nem látsz a pipától, ha egy férfi alaposan el nem látja a bajodat, most meg 
minden idődet Mr. Rakétatudóssal töltöd. 
– Űrrepülőmérnök. 
Kate felvonta a szemöldökét. 
– Meg akarod tartani magadnak? 
– Nem! Nem, még csak az kéne. Kicsit talán megszédültem, de már vége. Igazad 
van, túl rég voltam férfival. Most arra kell koncentrálnom, hogy újra felpörgessem 
a szerelmi életemet. 
Titokzatos  mosoly  játszott  a  barátnője  ajkán.  Mintha  birtokában  lenne  egy 
sikamlós kis titoknak, amit meg akar tartani magának. 
– Abban nem lesz hiba. 
Kennedy karba fonta a kezét. 
– Mi ez az egész? Ha tudsz valamit, jobb lesz, ha elmondod. 
Kate végzett a Bailey'szel, és felállt. 
–  Sejtelmem  sincs,  miről  beszélsz.  Valamikor  a  héten  megiszunk  egy  kávét 



Gennel, te is átjöhetnél. – Az ajtóban még megállt, hogy visszanézzen. – Kövess el  
mindent, hogy boldog legyél. Tényleg megérdemled. 
Kennedy meredten nézte a csukott ajtót. Ez meg mi az ördög volt? 
Nagyon  is  boldog.  Mindent  megtesz,  hogy  az  legyen.  Pontosan  tudja,  hogy 
rászolgált a boldogságra – ez a tudat a sikeres terápia sarokköve. 
Higgy abban, hogy megérdemled a jó dolgokat, akkor be fognak következni. 
Nála jobban senki sem hisz. 
Felkapta  a  telefonját,  és  végigpörgette  a  kapcsolatait.  Ideje  visszatérni  a  földi 
gyönyörök kertjébe, amitől csak még boldogabb lesz. 
Megállt  egy névnél,  és elgondolkodott.  Ez beválhat.  Derek dögös,  csak nemrég 
találkoztak az expón, ahol a Társszerzőket képviselte. 
Elegánsan öltözött, láthatóan imádta gondtalan életét, mégis kellően érdekesnek 
tűnt.  Beszélgettek,  flörtölgettek,  számot  cseréltek,  de  semmi  több.  Túlságosan 
lekötötte őt a munkája. 
Na, ennek vége. 
Megfogalmazott egy Dereknek szóló rövid szöveges üzenetet. 
Istenem, mennyire szereti az internetes aranykort! Nincs több béna telefonhívás, 
nem kell a másik hanglejtéséből jósolgatni. Elég egy „Van kedved ütközni?”, meg 
néhány alapvető paraméter. 
A  férfi  nem késlekedett  a  válasszal.  Tizenöt  perc  alatt  letárgyaltak  egy  randit 
aznap estére. 
Most már hivatalos. 
Visszatért az élők sorába. 

Nate  bekísérte  Sue-t  az  egyszintes  épületbe,  s  közben  azon  tűnődött,  miért 
harsognak a fejében a vészcsengők. A vacsora egész jól ment. Persze locsolt némi 
pinot  noirt  vadiúj  J.  Crew  ingére,  de  Sue  bort  kívánt,  ő  pedig  nem  szívesen 
mondta volna a szemébe, hogy inkább szereti a kézműves sört és a felturbózott 
martinit.  A nő szakértő szemmel  futotta  végig  a  borlapot,  és  minden fogáshoz 
kiválasztotta  a  hozzáillő  fajtát,  amivel  egészen  lenyűgözte.  Könnyedén  folyt  a 
társalgás is. Ilyen szülői háttér mellett Sue számára nem okozott nehézségét, hogy 
megértse  Nate  munkájának  természetét,  s  ha  nem  is  mutatott  iránta  kiemelt 
érdeklődést, legalább nem kellett mindent elmagyaráznia. 
Ráadásul a golfot is szereti. Jó benne, bár kicsit merev, és túlzottan ragaszkodik a 
nagykönyvhöz,  nem értékeli  a  finom kis felütéseket,  amelyek igazán klasszissá 
tesznek egy játékot. A lendítése matematikai értelemben tökéletes, még sincs meg 
benne az a természetes könnyedség és ruganyosság, ami Kennedyben. 
Nem mintha Kennedyn járna az esze. 
Sue  elérhető.  Egyértelművé  teszi,  hogy  hosszú  távú  kapcsolatot  keres,  vagyis 



házasságban, kölykökben és állandóságban gondolkodik. 
Értékeli a szakmai hátterét, és egyetért azzal is, hogy az egyik szülőnek fel kell 
áldoznia a karrierjét a gyermeknevelés oltárán. Amióta leigazolt a Társszerzőkhöz, 
persze erre is másként tekintett. Kennedy például hihetetlen anya lenne, de sosem 
áldozná fel a karrierjét – vagy ez is csak Connor egyik nevetséges előítélete, ami 
megragadt benne? Gyorsan emlékeztette magát, hogy most nem Kennedyről van 
szó, Sue pedig republikánus, és őszintén hisz a jótékonysági munkában, miközben 
nagyon is intellektuális alkat. 
Sue tekintete végigsiklott a bájos, bár kissé szűkös téren, miközben összeráncolta a 
homlokát. 
–  Elbűvölő  – mosolygott  szélesen,  ahogyan szobáról  szobára  járt.  –  Azért  csak 
átmeneti, nemde? Nemrég költöztél el a bátyádtól, szóval, ez amolyan ideiglenes 
legénylakás, nemde? 
Őszintén szólva kissé bosszantotta, hogy minden kérdést a  nemde szócskával zárt 
le, de még ez is jobb, mint valami szleng vagy szitokszó. A konyha felé indult, 
hogy feltegye a kávét. 
– Igen, gondoltam, jobb lesz így, hogy mindkettőnknek van külön élettere. 
– Amikor majd kiválasztod a végleges otthonodat, ugye Manhattanre gondolsz? 
Verily édes hely, de a legjobb iskolák és kulturális programok a városban vannak. 
– Meglátjuk. – Mindig úgy gondolta, hogy a városban fog lakni, de ez a kis vízparti 
település  mostanra teljesen megigézte.  Legjobb nyitva hagyni a kérdést,  főként 
mert Sue határozott alkat, és szeret előre tervezni. Azt is megfigyelte, hogy akár 
golfról, akár vacsoráról, akár egy telefonról van szó, szereti a pontos időbeosztást. 
Ami nagyszerű, mert ő is. 
Sue szárazon felnevetett, és helyet foglalt a tengerkék kanapén. 
– Sajnálom, hajlamos vagyok kicsit előreszaladni. Esküszöm, nem vagyok olyan 
nő,  aki  lefagyasztja  a  petéjét,  és  még  azt  is  megmondja,  milyen  márkájú 
szőrtelenítőt kér esküvői ajándéknak. 
Nate megnyugodva nyomta le a kávéfőző gombját. 
– Semmi gond, én is hajlamos vagyok szigorú szabályok szerint élni. 
Zsák  a  foltját.  –  Letelepedett  a  nő  mellé,  miközben  megtartotta  távolságot. 
Néhányszor már csókolóztak, de csak udvarias keretek között, épp amennyit az 
illendőség  megkívánt,  és  ölelkezéseikből  hiányzott  a  fűtött  szenvedély,  ha  a 
bensőséges meghittség nem is. 
Göndör barna hajával, apró termetével és komoly, sötét tekintetével Sue nagyon is 
kellemes jelenségnek tűnt – olyasvalakinek, akiért a hozzá hasonló férfiak a két 
kezüket összetennék. 
Belegondolt,  miért  katalogizálja  így  a  tulajdonságait,  mintha  csak  a  neten 
randiznának. 



– Még egyszer kösz a vacsorát  – törte meg a csendet Sue.  – Remekül éreztem 
magam.  Jó  ideje  nem  kerültem  ilyen  közel  férfihoz.  Úgy  érzem,  te  tényleg 
megértesz, és tiszteletben tartod az igényeimet. 
– Így van. Én is jól éreztem magam. 
– Tudom, hogy kicsit még korai,  de szeretném, ha a jövő héten elkísérnél egy 
jótékonysági  bálba.  Apám hozzád hasonlóan komoly kutatómunkát  végez,  és  a 
fogadást a Természettudományi Múzeumban rendezik. Van kedved hozzá? 
A formális öltözet, az udvarias társalgás és a büféasztal mellett töltött végtelen este 
nem  különösebben  lelkesítette,  de  hát  ezt  akarta,  nem?  A  való  világot.  A 
fogadások és társasági alkalmak éppúgy hozzátartoznak. 
– Persze. Jól hangzik. 
Sue kivirult, és közelebb húzódott hozzá. 
–  Számomra  még  jobban.  –  Megérintette  a  karját.  –  Annyira  örülök,  hogy 
találkoztunk. 
– Én is. 
A nő felemelte a tekintetét. Formás, telt ajkát épp csak egy sóhajnyi rúzzsal emelte 
ki. Ugyanilyen visszafogottnak tűnt az illata is, a bőréből áradó halvány levendula. 
– Iszol egy kis kávét? – kérdezte tőle. 
Mosoly játszott a nő ajkán. 
– Ne most, Nate. Csókolj meg. 
Ó.  Hű.  Ezt  teljesen  félreértette.  Kennedy  le  se  szállna  a  nyakörv  gombjáról. 
Félresöpörte a gondolatot, és engedelmeskedett. Ajkuk jól illett egymáshoz. A nő 
résnyire  nyitotta  a  száját,  úgy  hívta  magába.  Az  összes  általa  olvasott  könyv, 
minden végigszenvedett romantikus regény, a   Cosmo  összes cikke és felmérése 
egyértelmű utasítást adott erre nézve: ideje elővenni a nagyágyút. 
Elfogadta a  meghívást,  és  a  nő ajka közé csúsztatta  a  nyelvét.  A kezek lágyan 
állapodtak meg a vállán, amint viszonozta a csókot. 
Hihetetlenül értett a csókolózáshoz, nyelvcsapásai tökéletesen követték az övéit. 
Ajka  nem  túl  keményen,  s  nem  is  túl  puhán  tapadt  rá,  míg  ujjaival  sikerült 
egyszerre  lágyan  és  mohón  cirógatnia  a  bőrét.  Egy  időre  egymásba  fonódtak, 
mielőtt lassan visszavonulót fújt. 
A nő mosolyogva nézett fel rá. 
– Menjünk át a hálószobába. Mi? 
Meredten nézett. Nem túl korai? Négy randi kevés a szexhez, nem? 
Várjunk csak egy kicsit. Mit számít ez, amikor egy vonzó, értelmes és egyedülálló 
nő szexelni akar vele? Úgy látszik, túl hosszú idő telt el, amióta utoljára hallotta 
ezeket a szavakat. Kapnia kellene az alkalmon. 
– Gondolod, hogy illendő lefeküdni már a negyedik randin? 
A nő hunyorogni kezdett. A mosoly lefagyott az arcáról. 



– Ezt hogy érted? 
– Hát, amikor aláírtam a szerződést az irodával, azt mondták, kerüljem a szexuális 
érintkezést,  amíg  a  kapcsolat  ki  nem alakul,  és  úgy  nem döntünk,  hogy  csak 
egymással foglalkozunk. 
Sue bágyadtan felnevetett, és megpaskolta a vállát. 
– Pont erre akarok kilyukadni. Ha te nem mondod el az ügynöködnek, én biztos 
nem fogom. – Rákacsintott. 
–  Én csak nem vagyok biztos  abban,  hogy a  negyedik alkalom után el  tudom 
kötelezni magam. Nem korlátozza ez a választásai lehetőségeinket? 
Bosszúság villant a sötétbarna szempárban. 
– Nem, viszont kezdem úgy érezni,  mintha te  szívesebben várnál  kicsit,  hátha 
kapsz egy jobb ajánlatot. 
Hoppá. Ez már a 220 voltos kérdés. 
– Nem, dehogy. Ne haragudj, egyáltalán nem ezt akartam mondani. 
Én csak nem szívesen szegek meg egy szerződésben vállalt kötelezettséget… 
– Engem meg nem érdekel a nyavalyás szerződésük. Igazából mi a gond, Nate? 
Nem találsz elég vonzónak? 
Veríték ütött ki a homlokán. Ellenállt a késztetésnek, hogy letörölje a tenyerével. 
– Dehogynem, észvesztően vonzónak talállak. Gyönyörű vagy. 
A nő felsóhajtott. 
– Akkor ezt a témát le is zárhatjuk, nemde? 
– De. 
– Irány a hálószoba. 
Basszus! Mi a franc baja van? Oké, csókolózás közben érzett némi bizsergést, de 
máskülönben a farka ernyedtebb,  mint egy összetekert  palacsinta,  és  ez a fajta 
feszültség biztosan nem segít újraéleszteni. 
Talán az ötödik randin már meglenne az a bizonyos szikra. Talán… 
A nő felsikoltott. 
Felpattant a kanapéról, készen rá, hogy a bocsánatáért esedezzen. 
Azután észrevette, hogy a nő az ablak felé mutogat. 
– Van odakint valaki! 
Nate  kikémlelt  az  ablakon.  A  bátyja  nyomta  az  arcát  az  üveghez,  és  szélesen 
mosolygott. 
Hála istennek. 
Kinyitotta az ajtót, és szó szerint átrántotta a küszöbön a testvérét. 
– Connor! Ember, micsoda meglepetés! Üdv itthon, gyere csak be. 
Bátyja értetlenül fogadta a lelkes köszöntést. Sue dermedten ült a kanapén, mielőtt 
kipréselt  magából  egy  előzékeny  mosolyt,  és  a  kezét  nyújtva  felállt.  Connor 
szégyenlősen elmosolyodott. 



– Bocs, nem tudtam, hogy randid van. Gondoltam, elhívlak egy sörre, ha már Jerry 
felültetett. Remélem, nem kavartam be. – Azzal a baráti vigyorral fordult Sue felé, 
amelyet a legtöbb nő vonzónak talált. – Örvendek. Nate bátyja vagyok, Connor. 
A nő a kezét nyújtotta, amit Connor elfogadott, és lelkesen megszorongatott. 
– Én is örvendek. Milyen kellemes meglepetés. 
Sue arcáról mindent le lehetett olvasni, csak azt nem, hogy kellemesnek találja a 
meglepetést, de még ilyen körülmények között is megmaradt igazi úrinőnek. Nate 
közben azon tűnődött, mi a nyavalyáért örül ennyire a testvérének, aki épp most 
akadályozza meg, hogy lefeküdjön egy gyönyörű nővel. Talán tényleg kérhetne 
egy időpontot Arilyntől… 
– Hé, egész baba ez a hely. Kicsit csajos, de lehet vele mit kezdeni. 
Szóval, szivi, hogyan találkoztatok? 
Annál a lökött házasságközvetítőnél? 
– Pontosan. 
– Talán nekem is fel kéne iratkoznom, ha ilyen dögös bukszák járkálnak arrafelé. – 
Connor sebtében körülnézett, mielőtt kivett egy sört a hűtőből, és lepattintotta 
róla a kupakot. Nate közben látta, ahogyan Sue végigmérte a munkásbakancsát, 
szakadozott farmerét és pólóját. Dagadozó izmaival és hosszú, loboncos hajával a 
testvére leginkább rocksztárra emlékeztetett,  akinek sosincs hiánya hódolókból, 
Sue mégis úgy húzogatta az orrát, mintha kellemetlen bűzt érezne. 
Abban a pillanatban már egyáltalán nem tetszett neki. 
– Nate mondta már, hogy rakétákat tervez? Hogy a NASA-nál volt? 
Nem akárki a srác. 
– Igen, említette. Te mivel is foglalkozol, Connor? 
– Az építőiparban vagyok. Ismered az új Westchester megyei bíróságot? Azt mi 
húztuk fel a srácokkal. 
– Ez érdekes. Mindig jól látni, ha két testvér ennyire… közel áll egymáshoz. 
Connor felnevetett, és megvonta a vállát. 
–  Tőlem  tanulta  a  dörgést,  szivi.  Ha  érted,  hogy  értem.  –  Kedélyesen 
elvigyorodott. 
Sue a száját is eltátotta döbbenetében. 
Nate magába fojtott egy nyögést, amint búcsút intett az esélynek, hogy valaha is 
ágyba bújhat vele. 
– Nem is tudom, Sue… kikísérhetlek? 
A kéretlenül egyenes kérdés megtette a magáét. A szobában menten tíz fokkal 
hidegebb lett. 
– Miért is ne? Nem szívesen zavarnék meg egy ilyen családi idillt. 
Holnap beszélhetünk? 
– Persze, majd hívlak. 



– Helyes. Örvendtem, Connor. 
– Szintúgy, bébi. 
A nő kimért léptekkel távozott. Ahogy becsukta mögötte az ajtót, és visszafordult, 
Connor belekortyolt a sörébe, megtörölte a száját, és elvigyorodott. 
– Csak nem zavartam meg valamit? 
Nate nem tehetett róla, nevetnie kellett. Úgy tűnt, testvére örökre megmarad két 
lábon járó hímsoviniszta közhelynek, de kit érdekel? Vér a véréből, és akinek nem 
tetszik, azzal esze ágában sincs lefeküdni. 
Connornak akkor is színaranyból van a szíve. 
– Dehogy, tesó. 
Connor egy pillanatra elhallgatott. 
– Bocs, tesó. Ugye, nem csesztem el teljesen? 
Nate megrázta a fejét. 
– Francokat, ember. Gyere, ugorjunk át a Bögrébe. Szerintem tetszeni fog. 
Egymásra vigyorogtak, azzal elindultak. 

12.

Kennedy keresztbe tette a lábát, és figyelte, ahogyan partnere végigméri falatnyi 
szoknyáját.  Helyes. Izzik a kanóc, minden kilövésre kész. Ma este óriási szexet 
csapnak. 
Jár neki ennyi, amiért egész héten alig evett. 
Gondosan és abban a tudatban válogatta meg az öltözékét, hogy vékony a mezsgye 
az elegánsan szexi és a könnyen kapható között. A fekete szoknya talán kurta és 
feszes,  viszont  a  tűzvörös  Donna  Karan  blúznak  buggyos  az  ujja  és  szolid  a 
dekoltázsa, míg a piros tűsarkúról sugárzik, hogy „gyere, és kapj el, ha mersz” Az 
elöl nyitott cipő igazi klasszikus, nyerő darab. Mindig bejön. 
Mindig. 
Derek újabb italt csúsztatott felé a pulton. Sikeres ingatlanügynök, máris elintézett 
néhány telefont, és láthatóan tudja, hogyan kell megdolgoznia akár egy egész bárt. 
Egészen rövid a haja, méretre szabott öltönyt viselt, és mohó szemmel méregeti. 
Ragadozóösztöne  és  nyerő  külseje  remek  partivá  avatja,  ráadásul  egy  kiadós 
beszélgetést  is  remélhet  tőle,  amiből  talán  kiderül,  hogy  egész  sok  közös  van 
bennük. 
–  Szóval,  csak  úgy özönlenek  a  szinglik?  –  A férfi  belekortyolt  a  martinijába, 
mielőtt szórakozott pillantást vetett rá. – Hasít az üzlet? 



Kennedy elvigyorodott. Sosem tűrte, hogy gúnyt űzzenek a cégéből, és nem most 
fogja elkezdeni. 
– Hát az ingatlanlufi? Kipukkant már? 
A férfi felnevetett. 
– Imádom a kihívásokat. – Felcsillant a tekintete. – Te nem? 
– Mindenkor. Ezért megyek széllel szemben. Megtalálni a szerelmet és rácáfolni a 
válási statisztikákra, ehhez kell a kurázsi. 
– Érdekes elmélet. Még most sem értem, mi jó ebben a Verilyben. 
Manhattanben van az igazi élet és a nagy pénz. 
Kennedy a lábával követte a harsogó rockzene ütemét. 
– Nekem tetszik a kisvárosi légkör, és itt megtaláltuk a piaci résünket. 
– Azért majd szólj, ha készen állsz továbblépni. Egy ilyen szépség tetőtéri lakást 
érdemel az Upper East Side-on, nem egy lepukkant viskót a Hudsonnál. 
Kennedy próbált a megjegyzés bók részére összpontosítani, nem a választását illető 
kritikára. Nem jött össze. 
– Szart se tudsz semmiről. Ki vagy te, hogy egyből pálcát törsz felettem? 
Derek közelebb hajolt. Az orrlyuka szélesre tágult. 
–  Csak  nem  akarom  vesztegetni  a  drága  időt,  hogy  minél  behatóbban 
megismerjelek. 
Nincs kedved feljönni hozzám? 
Díjaznád a pezsgőfürdőt… 
– Ilyen magabiztosak vagyunk? 
A férfi ivott egy újabb kortyot. 
–  Nem,  csak  felnőttek.  Rég  nem  találkoztam  senkivel,  aki  ennyire  felizgatott 
volna. Remek páros lehetnénk. 
Igaz. Tökéletesen összeillenek – Derek a kiköpött mása, csak férfiban. Tudja, mit 
akar, és meg is szerzi magának, nem vesztegeti az idejét felesleges körökre. Egész 
este másról se beszél, csak hogy mennyire izgatja, de közben egy pillanatig sem 
érzi magát egyszerű élvezeti cikknek. Ért a szédítéshez. 
Mennyire más, mint Nate. 
Mintha csak megidézte volna, Nate lépett a Bögrébe, az oldalán egy megtermett 
fickóval. Mit keres itt? Nem ma találkozik Sue-val? Látta őt becsusszanni az egyik 
bokszba,  és  elképzelte,  ahogyan  kikéri  a  Darth  Maultinijét,  majd  aprólékosan 
elmagyarázza,  hogyan  készül.  Az  a  másik  alighanem  a  bátyja  –  magasabb  és 
testesebb, melósruhát visel, és hosszú a haja, mégis felismerni jellegzetesen éles 
vonásairól. 
Derek nevetése törte meg az áhítatát. 
– Bármelyik más nő ugrott volna egy ilyen megjegyzésre.  Te aztán nem fogod 
megkönnyíteni a dolgot, igaz, bébi? 



Odavetett neki egy mosolyt. 
– Ahogy Thomas Paine mondaná: „Amit túl olcsón szerzünk, azt sosem becsüljük; 
az elérhetetlenség a mértéke mindennek.” 
– Oké, megadom magam. Eszméletlen karosszéria és fedélzeti számítógép együtt. 
Kész vagyok tőled. 
Várta  a  jóleső  elégedettséget,  amit  olyankor  tapasztalt,  ha  sikerült  levennie  a 
lábáról egy férfit.  Az előjátéknak beillő incselkedés mindig meghozta a kedvét, 
most mégis petyhüdt maradt a hasa és puha a mellbimbója. Az egyik legnagyobb 
gondja, hogy folyton ilyen visszacsatolásokra vár. Végigcsinálta a terápiát, ezért 
tudja,  hogy  ez  is  a  múltjában  gyökerezik,  amikor  szüntelenül  a  másik  nem 
elismerését  hajszolta.  Miután  leadta  a  súlyfeleslegét,  mintha  újra  az 
édességboltban  találta  volna  magát,  a  fiúk  kényeztetése  elfeledtette  minden 
korábbi gondját. Szép férfiak és testi örömök – kell ennél több? 
Úgy tűnt, ma este kell. 
Tekintete a boksz felé rebbent. Megérkeztek az italok, miközben a két férfi közel 
hajolt egymáshoz, és belemerült a beszélgetésbe. Nate hátravetett fejjel elnevette 
magát, míg Connor szélesen vigyorgott. 
– Kennedy? 
Ijedten rezzent össze. 
– Igen? 
– Muszáj fogadnom ezt a hívást, de eltart néhány percig. Nem baj? 
– Nem, menj csak. Itt leszek. 
A férfi kisietett a Bögréből, miközben a füléhez szorította a telefonját, és máris 
parancsokat osztogatott a titkárnőjének vagy a társának. Oké, tényleg nevetséges 
lenne, ha nem menne oda köszönni. 
Bemutatkozni Connornak. Az egész egy perc. 
Megragadta az italát, lecsusszant a bárszékről, és odamasírozott az asztalukhoz. 
– Helló. 
Nate felnézett. Boldogság sugárzott a tekintetéből, amikor ráismert, s ettől nem 
csak  jóleső  elégedettség  töltötte  el,  mintha  egy  szép  bókot  hallana.  A  férfi 
tekintete  egészen  mélyre,  a  lelkébe  hatolt,  messze  túl  tökéletesre  csiszolt  és 
büszkén őrzött külsején. 
– Hello. 
– Azt hittem, ma találkozik Sue-val. 
– Megvolt. Beugrottak kicsit a lányokkal? 
– Nem, randim van. 
A férfi ajka összepréselődött. 
– Ó. Az jó. Ő itt a testvérem, Connor. Connor, ő Kennedy a Társszerzőktől. Az 
ügynököm. 



Connor megrázta a nő kezét. 
– Nem mondod. Biztos, hogy ügynök, nem tűzoltó? 
– Tűzoltó? – ráncolta Kennedy a homlokát. 
– Már a pillantásától is lángba borul a szívem. 
Nate összerezzent. 
Kennedy meredten nézte a férfit, mielőtt megtette az egyetlen dolgot, amit ilyen 
helyzetben tehetett. 
Elnevette magát. 
– Ez messze a legócskább csajozós duma, amit életemben hallottam. 
Kérem, nyugtasson meg, hogy még soha senkinél nem jött be. 
Connor öntudatosan kihúzta magát. 
–  Még  sosem  találkoztam  házasságközvetítővel.  –  Kacsintott  egyet.  –  Tudtam, 
hogy ide igazi nagyágyú kell. Érezze magát megtisztelve. 
–  Nos,  ez  esetben  örvendek,  Connor.  Nate  csupa  szépet  mesélt  magáról.  Azt 
mondja, az építőiparban dolgozik. 
– Ja, most fejeztünk be egy melót Westchesterben. Úgy néz ki, megyünk tovább 
Tarrytownba. 
– Az a bíróság a maguké? 
A férfi egészen kivirult. 
– Az ám, csak most fejeztük be. 
–  Szép épület,  bár  azon a  területen  rendszeresek az  áradások.  Van valamilyen 
különleges technikájuk, hogy megóvják a nagyobb házakat? 
– Ami azt illeti, már az alapoknál létrehoztunk egy vízelvezető rendszert, azután 
egy  különleges  flexibilis  tartórendszert  is  felhúztunk,  ami  jól  ellenáll  a 
nyomásnak. Az újabb épületeknél mindenhol ezt használják. 
– Érdekes. Sokat agyaltam azon, hogy csinálják. Hallott arról a projektről, amellyel 
meg akarják menteni Velencét? 
–  Hogy  a  fenébe  ne.  Úgy  hívják,  Mózes  projekt.  Napi  huszonnégy  órában 
melóznak, de így is kell hozzá még vagy öt év. Különleges védőfalakat emelnek, 
ami áradáskor felveszi a víztömeg nyomását. Nem sok ismerősöm hallott róla. Hé, 
nincs kedve csatlakozni? 
– Épp randija van. 
Laposnak és színtelennek hallotta Nate hangját. Gyors pillantást vetett az ajtó felé, 
ahol Derek még mindig fel-alá járkált, fülén a telefonnal. 
– Épp telefonál. Maradhatok néhány percet, ha nem zavarok. 
– Dehogy, csak dumálgatunk. – Connor arrébb csusszant, hogy helyet csináljon 
neki. – Hogy lehet, hogy még nem feküdtek le Nate-tel? 
Nate prüszkölve köpte ki Darth Maultiniját. 
– Ne már, basszus! 



–  De  tényleg,  tesó,  én  ezt  valahogy  nem  vágom.  Folyton  együtt  vagytok  a 
konditeremben,  ő  öltöztet,  még  arra  is  rávesz,  hogy  betegyél  egy  biszbaszt  a 
szemedbe, mégsem startolsz rá? 
Á, milyen üdítő a Dunkle fivérek kéretlen egyenessége. 
– Az igaz, hogy sokat edzünk együtt. Mesélte Nate, miket szokott csinálni? 
– Emelek – vágott közbe Nate. – Súlyzós foglalkozásra járunk. 
Kennedy ügyet sem vetett a haragos pillantásra, csak próbált nem kuncogni. 
– Úgy ám, súlyzós foglalkozásra. Ő a súlyzócsapat sztárja. 
– Még szép is. 
– Igen, de miután az ügyfelem, attól tartok, „úgy” sosem lehetünk együtt. 
Connor bólintott. 
– Van benne logika. Viszont nekem is van egy remek ötletem. 
Házasságközvetítő  iroda  helyett  miért  nem  csinál  inkább  olyan  irodát,  ami 
egyéjszakás  kalandot  szervez  az  ügyfeleknek?  Rohadtul  megkönnyítené  vele  a 
dolgát. 
Nate nyögve nyúlt az itala után. 
– Ezt a baromságot… 
–  Nem,  Connor,  ez  tényleg  briliáns.  Degeszre  kereshetném  magam,  csak  meg 
kellene változtatnom a cégbejegyzést bordélyra vagy eszkortügynökségre. Azután 
az én nevemmel lennének tele a lapok, híradókban mutogatnák a képemet, és azt 
a rakás pénzt mind felhasználhatnám arra, hogy letegyem az óvadékot.  Kösz a 
remek ötletet. 
Connor megcsóválta a fejét, amikor Nate elnevette magát. 
– Magának aztán van szövege, meg kell adni. Talán mégiscsak jelentkeznem kéne 
a cégéhez. 
– Ha elég nyitott a szerelemre… 
– Az csak káprázat. Egy tökéletes este és egy kiadós dugás, az a valóság. 
– Szerintem meg az a káprázat.  A sötét sok mindent elfed. Senkinek nem kell 
kiadnia a titkait, sem elviselni a másik reggeli leheletét. 
Napvilágnál jön az igazán húzós rész. Az igazi valóság. 
Nate megdermedt. Ahogy felé rebbent a tekintete, Kennedy hirtelen kifogyott a 
levegőből, a szíve zakatolni kezdett, s mintha megállt volna az idő. Égető, emésztő 
tűznek  látta  a  férfi  szemét,  mely  foglyul  ejtette,  és  annak  beismerésére 
kényszerítette, hogy van köztük valami. Szavai nehezen, kimondatlan ígéretekkel 
terhesen ülték meg a levegőt. Mit művel? Hogyan mondhat ilyeneket? 
Connor megköszörülte a torkát, mintha csak tudná, hogy megzavar valami nagyon 
fontosat. 
–  Mélyenszántó  gondolat,  de  mondok  jobbat.  És  ha  kirúgná  a  pasiját,  azután 
kiruccannánk Paradise Citybe? 



– Az hol van? 
A férfi lehalkította a hangját. 
– Hát nálam, szivi. Na, mit mond? 
Nate úgy dörgölte a homlokát, mintha éles fájdalmak gyötörnék, de Kennedy csak 
felnevetett. Ez egyre jobb és jobb. 
–  Rossz  duma,  azt  mondom.  Bármennyire  odavagyok  Axl  Rose-ért,  inkább 
passzolok.  –  Derek  tűnt  fel  újra,  hogy  tekintete  végigpásztázza  a  helyet.  – 
Mennem kell. Visszajött. – Kicsusszant a bokszból. – örvendek, Connor. Holnap 
beszélünk, Nate. 
– Persze, oké. 
Kennedy  elindult,  miközben  azon  tűnődött,  miért  érzi  magát  elevenebbnek  a 
Nate-tel folytatott kétpercnyi társalgástól, mint egy egész este után olyasvalakivel, 
akivel készül lefeküdni. 

Bassza meg. 
Nate  végzett  az  italával,  és  próbált  nem  odafigyelni  a  bátyjára,  aki  terjengős 
beszámolót tartott Jerry hűtlen exéről. Sosem lett volna szabad a Bögrébe jönnie, 
de honnan a francból tudta volna, hogy a nőnek itt van randija? Még csak nem is 
akárkivel – a fickó a tökéletes párja lehetne, aki úgy viseli az öltönyét, mint egy 
felkapott modell, magasan fölé tornyosul, s közben a combján nyugtatja a kezét, 
mint akinek minden joga megvan erre. 
A kis pöcsfej. 
Sötét tekintettel ivott,  miközben elképzelte, hogyan törli képen Mr. Csini Fiút. 
Ezek az erőszakos, komor gondolatok lelkének legmélyebb bugyrából fakadtak, 
amelynek  a  létezéséről  sem  tudott.  Ahogy  ott  cseverésztek,  és  leplezetlenül 
flörtölgettek a bárpultnál, a gyomra is görcsbe rándult. A fickónak nyilván sosem 
kell keresgélnie a szavakat, sosem beszél hülyeségeket, és nem eszi le magát. Őt 
bezzeg nem csapatják kutyanyakörvvel. 
A depresszió teljes súlyával ránehezedett. Le kellett volna feküdnie Sue-val. Kit 
érdekel, ha megvan a véleménye a bátyjáról? A legtöbb nő sikítva menekül, ha 
csak kinyitja a száját – idővel ő is megszokta, talán meg is szerette volna, neki 
pedig lehetett volna egy kiadós orgazmusa, s most boldogan pihegne az ágyban 
ahelyett, hogy itt füstölög. 
Bassza meg. 
A  fickó  lesegítette  Kennedyt  a  bárszékről,  megfogta  a  kezét,  és  elindult  vele 
hátrafelé.  Remek.  Alighanem  smárolnak  egy  jót  a  félhomályban,  mielőtt 
elmennek  a  nagy  fináléra,  a  fickó  házába.  Vagy  az  övébe.  Lelki  szeme  előtt 
felbukkant a kép, ahogyan az esőben csókolóztak. Izgatónak, szenvedélyesnek és 
gyönyörűnek látta a nőt, de neki persze az egész semmit sem jelentett. Egy csomó 



szédületes dolog történt vele azóta, ami rég elfeledtette a kínos epizódot. Be kell 
látnia: nincsenek egy súlycsoportban. 
Eleve kudarcra ítélt minden próbálkozása. 
De ennek vége. Reggel felhívja, és intéz magának egy új randit. 
Mary lesz a következő választása, vele egész jól összepasszoltak. 
Ezúttal nyitottabban áll a dologhoz, és francot se törődik a szabályokkal. 
Ezúttal meg se áll a szexig. 
Egy ideig némán ücsörgött, míg Connor tovább lamentált azon, hogy minden szép 
nő óriási szívás, mert a végén úgyis összetöri az ember szívét. 
– Minden oké, tesó? Olyan furán nézel… 
Talán ha három itallal végzett, de sokszor nem is kellett ennél több. 
– Ki kell mennem a mosdóba. Azután szerintem húzzunk innét. 
Átfurakodott  a  tömegen,  csak  a  saját  dolgával  törődött,  majd  elindult  vissza. 
Azután megtorpant. S ha a nő még itt van? Tényleg ekkora balfék, hogy a saját  
szemével kell látnia, amint valaki mással smárol? 
Igen,  talán  a  retinájába  kell  égetnie  a  képet,  hogy  végre  megszűnjön  róla 
fantáziálni. 
Maga elé motyogva utat tört a hátsó ajtóhoz, hogy kilépjen rajta. A kis tornácon 
sötétség  és  némaság  fogadta.  Hát,  elmentek.  Nyilván  már  otthon  vannak,  és 
bőszen rángatják egymásról a ruhát, mielőtt bevetődnének az ágyba. 
– Ne. 
Ahogy a szellő halk suttogást sodort felé, megtorpant, és hegyezni kezdte a fülét. 
A hangok fojtottan érkeztek az épület mellől, a nagy bokrok mélyéről. Nevetés. 
Basszus, egy előjáték már sok a jóból. Sose heverné ki. 
– Ne játszd itt a szűz lányt, hacsak nem azt akarod. Nem ezért jöttünk ide? 
– Vedd le rólam a mocskos kezed. 
Dulakodás. 
– Oké, nyomhatjuk durvában is. Gombold ki a blúzodat. Mutasd a didkódat. 
Nyögés. 
– Tudom, hogy te is akarod. – Felfeslő ruha. – Szép cickók, bébi. 
Dögös vagy. 
– Ne… 
Gyötrelmes, elhaló tiltakozás, nem kéjes zihálás. 
Nate megindult. 
Pillanatokon belül leszedte róla a fickót, aki megtántorodott, és megrázta a fejét. 
– Mi az ördög, ember? Megzavartál egy intim pillanatot… 
Nate  elnézte  Kennedyt,  aki  a  falnak  támaszkodott,  és  a  melléhez  szorította 
feltépett blúzát. Ajka csillogott és megduzzadt a csókoktól. 
Zihálva  kapkodta  a  levegőt,  mintha  élvezné  az  egészet.  Azután  meglátta  a 



tekintetét. 
A végtelen ürességet. 
Úgy meredt rá a nő, mintha valahol máshol járna. Egy olyan helyen, ahol nem 
akar  lenni  –  a  saját  külön bejáratú  poklában.  Jesszusom,  mi  történhetett  vele? 
Leküzdötte gyilkos haragját, és próbált csak vele törődni. 
– Minden rendben, Ken? – kérdezte gyengéd hangon. Beletelt néhány pillanatba, 
amíg  a  zavaros  tekintet  tisztulni  kezdett.  Kennedy  úgy  hunyorgott,  mint  aki 
hipnotikus álomból ébred. 
– Hm? 
Odalépett hozzá, megérintette az arcát, majd félrerebbent a keze, amikor látta a 
nő ösztönös védekezését. 
– Bántotta a fickó? 
A pöcsfej hangjából áradt a leplezetlen megvetés. 
–  Az  ég  szerelmére,  mi  csak  szórakoztunk  kicsit!  Tönkretettél  mindent,  te 
gáncstalan lovag. 
Nate a tekintetét sem fordította el, csak tovább cirógatta Ken arcát. 
– Akarja, hogy a szart is kiverjem az ipséből? Hívjam a zsarukat? 
Mondjon már valamit, Ken. 
A nő elcsukló hangon felelt. 
– Én… én csak el akarok menni… 
– Vele? 
–  Nem!  –  A  teste  olyan  rémülten  rándult  össze,  hogy  Nate-nek  a  szíve  is 
belesajdult. 
– Sss… minden rendben. Már itt vagyok. – Átkarolta a vállát, és magához vonta. 
–  Na,  azt  már  nem.  –  A pöcsfej  eléjük állt,  az  arcán  önelégült  kis  mosoly.  Jó 
néhány centivel Nate fölé nőtt, és jócskán erősebbnek is tűnt. 
– Én viszem haza. Nem csináltam semmit, ne kezeljen úgy, mint egy elbaszott 
szatírt.  Ne  csináld  már,  Kennedy,  mondd  meg  ennek  a  fasznak,  hogy  csak 
szórakoztunk. 
Megalázottságot látott a nő tekintetében, s annak mélyén egy másik érzelmet – 
rettegést –, ami el is döntötte a kérdést. Ha nem maradt más, megküzd érte. 
– Felejtsd el, ezt már egyikünk se akarhatja. Hazavinne, Nate? 
– Ne legyél már ilyen, bébi. Megdumáljuk. Ne tegyünk tönkre egy szép estét. 
A nő összerezzent, ahogyan Derek tett felé egy lépést. Nate közéjük ékelődött, és 
feltette a kezét. 
– Megkapta a választ. Menjen innen, és ne zaklassa tovább. Én fogom hazavinni, 
világos? 
Pöcsfej elvigyorodott. 
– Nem hinném, haver. Ez egyedül csak rám tartozik, senki másra. 



Nate próbált higgadt maradni, de tényleg, az elfojtott harag mégis elemi erővel 
tört fel és robbant ki belőle. 
– Ez az utolsó esélye. Ha nem húz el, a szart is kiverem magából. 
Pöcsfej bántó hangon felnevetett. 
– Nem mondod, izomcsibe. – Lassan elkezdte felgyűrni márkás ingének ujját. – 
Tudod, mit? Még élvezem is. Rég nem kellett megleckéztetnem senkit. 
– Felőlem csináljuk, vadbarom. Ideje megtanulnod, hogy ha egy nő nemet mond, 
úgy is érti. 
– Nate! – A rémült kiáltás jólesően cirógatta a lelkét. – Kérem, menjünk inkább. 
Nem akarom, hogy baja essen. 
– Csak várjon itt, Ken. Nem tart soká. 
– De én… 
Pöcsfej  szánalmas  lendítéssel  és  erőtlen  horoggal  próbálkozott,  csak  ki  kellett 
térnie, azután be is talált. Első pont. A seggfej hunyorogni kezdett máris dagadozó 
szemhéja mögött, azután elnyomott egy szitkot, és újra felélénkült. 
– Ezt kurvára megbánod… 
Nate  unott  sóhajjal  mérte  fel,  hogy  következő  kísérlete  egy  felütés  lesz,  a 
nyomában  a  térdére  célzott  rúgással.  Ez   annyira kilencvenes  évek…  Csak 
egyetlen lépést kellett oldalaznia, mielőtt bevitt néhány könnyed ütést az állára. 
Csont repedt. Második pont. 
Pöcsfej  ezúttal  elterült,  de  nyomban  felállt,  hogy  veszettül  káromkodva  teljes 
testével rárontson. Ekkor elkaszálta a bokáját, és bevitt neki egy masszív balost. 
Kiütés. 
Hagyta, hadd vérezgessen a bokrok között, míg Kennedy elkerekedett szemmel 
nézte  a  visszatérését.  Levetett  zakóját  a  nő  vállára  terítette,  és  összegombolta 
megtépázott blúzán. 
– Menjünk. 
– Csak ne be. Ilyen állapotban… 
Bólintott. 
– Értem. Akkor elkísérem. 
Kennedy nem felelt. Szorosan magához vonta, hogy ne fázzon, azzal nekiindult 
Verily utcáinak, és fokozatosan gyorsított a tempón. A nő lehajtott fejjel baktatott, 
ahelyett hogy magába itta volna a mozgalmas este látnivalóit.  Akkor sem szólt, 
amikor leültette a nappali kanapéjára, vagy amikor feltette forrni a teavizet. Gyors 
SMS-t küldött a testvérének azzal, hogy hirtelen el kellett jönnie, ne várjon rá, 
holnap majd megmagyarázza.  Kennedy ezalatt  engedelmesen ült  a kanapén,  és 
némán meredt a szemközti falra, amíg végül magára nem hagyta a gondolataival. 
Eközben forrt benne a harag. 
Úgy próbálta  megnyugtatni  magát,  hogy kitöltötte  a  vizet  egy  Genevieve  által 



hátrahagyott sárga bögrébe, majd beleáztatta a mézes-vaníliás kamillatea filterét. 
Miután  elérte  a  kívánt  színárnyalatot,  a  teáskanál  segítségével  kihalászta  a  kis 
zacskót.  Nem  bajlódott  tejjel,  mézzel  vagy  citrommal  –  ha  jól  sejtette,  a  nő 
ugyanúgy itta  a  teát,  ahogyan a  kávéját:  tisztán,  ízesítés  nélkül.  Letörölgette  a 
cseppeket a bögre oldaláról, kerített egy alátétet, azzal visszatért a nappaliba. 
– Igya ezt meg. 
A nő gépies mozdulattal nyúlt a bögre után. 
– Nem szeretem a teát. 
– Tudom, de ez megnyugtatja az idegeit. 
A  nő  belekortyolt  a  gőzölgő  folyadékba.  Nate  kivárt,  míg  végül  felnézett,  és 
bólintott. 
– Jólesik. 
– Kér hozzá kekszet? Van itthon Stella D'oro. 
– Nem, kösz. – Ivott még egy kortyot. – Hogy ment a randija? 
Nate  leült  mellé  a  kanapéra,  szinte  pontosan  ugyanoda,  ahová  néhány  órával 
korábban Sue-hoz. Mennyi minden változott azóta! 
– Nem jól. Nem jött be neki Connor. Nem hinném, hogy még látjuk egymást. 
A nő hosszú ideg meredt a bögrére. 
– Attól tartok, nem túl rugalmas teremtés. Sajnálom. Tesz egy próbát Maryvel? 
– Talán. 
– Nekem bejön a testvére. Nem ártana beszélni a fejével, hogy mit mondhat és mit 
nem egy nő társaságában,  de olyan… valódi.  Nagyon szereti  magát.  Nem csak 
szavakkal, tettekkel is. Ez tetszik. 
Édes Istenem, most segíts! Totál készen van ettől a nőtől. Már csak az kell, hogy 
szíven szúrja egy villával. Nyelt egy hatalmasat. 
– Ja.  Rendes fickó, ha jobban megismeri.  Én inkább nem kérdezem meg, hogy 
ment a randija. 
Kennedy bágyadtan elmosolyodott. 
– Jobb is. Tényleg szétrúgta a seggét. 
– Remélem. 
– Nem sejtettem, hogy így tud verekedni. Mintha Bruce Lee elmenne a  Harcosok 
klubjába… 
Magába fojtotta mosolyát. 
– Én azért nem vinnyogok annyit. Amúgy semmiség. A testfelépítés és erő csak 
egy része a sikernek, a többi a helyzetfelismerés, a fürgeség és a stratégia. Connor 
tanított meg rá, hogyan védjem meg magam. 
Amikor egy nap törött karral mentem haza, előbb elvitt a kórházba, majd onnét 
egyenesen az edzőterembe. Megmutatta, hogyan rúgjak, és hogyan használjam ki 
a természetes adottságaimat. Utána persze mindent elolvastam a küzdősportokról, 



és fokozatosan finomítottam a technikámon. 
– Maga még mindig meg tud lepni, Nate Dunkle. 
– Ahogy maga is engem, Kennedy Ashe. 
A nő riadtan kapta fel  a  tekintetét.  Valami ijesztőt  láthatott  a szemében,  mert 
előregörnyedt, gyorsan felhörpintette a teáját, és gondosan visszatette a bögrét az 
alátétre. 
– Most már mennem kell. Kösz, hogy segített. 
– Mi történt ott, a bárnál? 
A nő megdermedt. Keze ökölbe szorult, aztán nagy erőfeszítéssel kiegyenesítette. 
A hangja csak egyetlen pillanatra csuklott el, mielőtt összeszedte magát, de Nate 
így is felfigyelt rá. 
– Az a barom túl sokat képzelt bele egy csókba. Restellem, hogy látnia kellett. 
Legjobb lesz, ha elfelejtjük az egész kínos epizódot. 
– Egyértelműen nemet mondott. Miért kellene szégyenkeznie? 
A düh lassan éledezni kezdett Kennedyben, miközben felemelte az állát, mintha 
próbálná visszanyerni a méltóságát és a rosszlányos renoméját. 
– Mert általában tudok vigyázni magamra. Az évek során megtanultam kezelni az 
ilyen helyzeteket, csak valami megriasztott, és… pánikba estem. Utálom, hogy így 
látott. 
– Baja eshetett volna. Ha még egyszer meglátom a fickót, esküszöm, kinyírom. 
A nőnek leesett az álla, puha, nedves ajka érett, mézédes dinnyére emlékeztette – 
közvetlenül az első harapás előtt. Szemlátomást megriasztotta a szavaiból sugárzó 
erőszakosság, hiszen eddig titkolta előle személyiségének ezt a részét, de az évek 
során,  míg  úton-útfélen  belekötöttek  vagy éppen lecserélték  egy  jobbra,  egyre 
csak gyűltek benne a sérelmek. Mostanra megtanulta elkülöníteni a dolgokat, a 
logika és az értelem segített rátalálni a belső egyensúlyra, de ettől még nem tűrte 
szó nélkül, ha valaki kezet emelt a nőjére. 
A  nőjére?  Ezt mégis hogy képzeli? 
Szaggatottan fújta ki a levegőt. Testében tort ült az adrenalin, ami idővel szexuális 
izgalomba fordult át, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Nem mintha Kennedy 
társaságában olyan sok kellett volna ehhez. 
Vele mindig túláradtak az érzelmei – természetes, hogy a farka is reagált az egész 
esti stimulációra. 
– Ne mondjon ilyet. Csak eszembe juttatott valamit. Tudom, hogy hülyeség, de 
felidézett bennem egy régi emléket, amit el akarok felejteni. 
Nate gyanította, hogy nem fogja elmondani neki. Ezzel együtt tudott élni, mégsem 
akarta,  hogy  éjszakára  egyedül  maradjon,  miközben  a  szekrényben  lapuló 
csontvázak bármikor újra életre kelhetnek. 
– Maradjon itt éjszakára. Velem. 



– Nem, azt nem… 
– Nem úgy velem. Tudom, hogy nem vagyok az esete. Majd elalszom a kanapén. 
Pihenje ki magát, azután reggelre fátylat borítunk az egészre, oké? 
Kennedy vonakodott, de a borostyánszínű szemben felcsillanó megkönnyebbülés 
eldöntötte a kérdést. Semmi szín alatt nem engedi haza az üres házba. Talán nem 
öleli  majd  oltalmazón,  és  nem  ígéri  meg,  hogy  levág  minden  sárkányt,  de  az 
biztos, hogy itt nincs mitől félnie. 
– Biztosan ezt akarja? 
Ezúttal ő nem felelt, csak az előszobaszekrényhez lépett, hogy kivegyen magának 
egy takarót és egy párnát. 
– Feküdjön csak le, Ken. A pólóim ott vannak a felső fiókban. Ha kellenék, idekint 
leszek. 
A nő hosszú ideig meredt rá. Szempillája extra dúsan, hosszan és feketén rebbent 
meg, ahogyan lesütötte a szemét, mintha még mindig azon tűnődne, hogy megőrzi 
méltósága maradékát, és inkább hazamegy. 
Azután felkelt és a hálószoba felé indult,  jámborsága láttán Nate-nek a szíve is 
megsajdult, bár nem kételkedett abban, hogy az új nap első fényére visszanőnek az 
oroszlánkarmai. 
Az ajtó halkan becsukódott a nő mögött. 
Nate lerogyott a kanapéra, és a tenyerébe temette az arcát. Hiába is próbált volna 
elaludni. Úgy hánykolódott tajtékos érzelmei hátán, mintha félresikerült vadvízi 
evezésen  lenne.  Csak  nagy  ritkán  adatott  meg  neki  a  lehetőség,  hogy 
gondoskodjon  valakiről,  de  végre  eljött  az  idő,  hogy  Kennedy  barátja  és 
támogatója legyen – nem akarta elszúrni azzal, hogy a szexen járt az esze, vagy 
olyasmiről álmodozott, ami sosem lehet az övé. Holnap úgyis tovább randizik más 
pöcsfejekkel, de legalább egy éjszakára az övé. Az ő ágyában alszik, az ő párnájával 
a feje alatt, miközben a lepedője beissza az illatát. 
Legyen elég ennyi. 
Összeszedte  magát.  Eltette  a  teásbögrét,  leoltotta  a  lámpákat,  majd  lefeküdt  a 
kanapéra, hogy megkezdje az őrséget. 
Átkozottul hosszú éjszaka várt rá. 

Kennedy  a  ropogósra  keményített  lepedőn  feküdt,  és  a  mennyezetet  bámulta. 
Minden lámpa égett, és tudta, hogy Nate az ajtaja előtt őrködik, a szavak mégis ott 
kerengtek a fejében. 
Mutasd a didkódat. 
Megrándult a teste, de az elméje fellázadt gyengesége ellen. Ez csak néhány hülye 
szó, amit a túltengő hormonok diktálnak az ilyen barmoknak. 
Nevetséges, hogy visszarepítették a múltba. 



A  legszörnyűbb  az,  mennyire  begubózott,  csak  tehetetlenül  tűrt,  és  alig 
tiltakozott. Mi történt volna, ha Nate nem avatkozik közbe? Libabőrös lett a karja, 
állig magára kellett húznia a takarót, hogy egy kis melegséget találjon. Férfiakkal 
kapcsolatban ritkán tévedett, ma este mégis kapitális hibát követett el. A Derek-
féléknél pedig nincs második esély. 
Hát mégsem tanulta meg a leckét? 
Olykor a hangok kísértették a legelevenebben – a szakadó anyagok és otromba 
vihogások. A tehetetlenség megalázó érzése, míg kihasználják és elveszik tőle a 
testét,  mintha nem is az övé lenne. Ahogy lenéz a betonra, a szanaszét heverő 
matek- és fizikakönyvre, majd egyenként felszedegeti őket, miközben azt kívánja, 
bár ne okos lenne, hanem szép – gyönyörű és sovány, hogy nála legyen a hatalom. 
Elhaló  nyögés  tört  fel  belőle.  A  fények  sem  segítettek.  Száműznie  kellett  az 
emléket, feledésre ítélni a múlt szellemeit. Csak egy módon tehette meg. 
Kikászálódott az ágyból, és kinyitotta az ajtót. 
– Nate? 
– Itt vagyok. – A férfi felült, megemelte a takarót, és magához hívta, ő pedig fejest 
ugrott a meghitt békébe. Csupasz lábszára megborzongott, de máris körülölelte az 
áldott  melegség,  amint  belefészkelte  magát  a  férfi  karjába,  és  odasimult  a 
melléhez. 
Az érintés  gyengédsége  kiűzte  belőle  a  feszült  félelmet.  Ahogy ellazult,  szinte 
eggyé  olvadt  a  mellkas  feszes  szögeivel,  a  duzzadó  bicepsszel,  az  erőteljes 
combokkal. A férfi nyugtató szavakat suttogott a fülébe, és feje búbján nyugtatta 
markáns  állát.  Még  az  átható  sötétben  is  biztonságban  érezte  magát.  Ebben  a 
sötétben, Nate mellett, engedte felszínre bukni a múlt emlékeit. 
– Volt egy srác az iskolában. Mindig megvárt a folyosón, és mindenfélét mondott. 
Mocskos dolgokat. Dagi lánynak hívott,  és azt mondta, mindent tudnom kell a 
szexről, különben sosem lesz barátom, mert az agyas és dagi lányok mind egyedül 
végzik.  Rettegtem tőle,  de senki  sem segített.  Mulatságosnak tartották.  Sokszor 
más fiúk is csatlakoztak hozzá, hogy kinevessenek, amint szabadulni próbálok. 
Nate egész testében megfeszült, de csak simogatta a haját, míg ő tovább suttogott a 
sötétben. 
– Meg… meg kellett mutatnom neki a mellemet. Azt mondta, ha nem teszem, 
elküldi  hozzám a  barátait,  és  azok  nem fognak  ilyen  kedvesen  kérni.  Halálra 
rémített. Sosem tudtam, mikor és hol bukkan fel. Csak ott állt, arcán ezzel a beteg 
vigyorral, és azt mondogatta, „Mutasd a didkódat” újra és újra. Először ellenálltam, 
de  megfenyegetett.  Azt  mondta,  elküldi  hozzám a  bandáját.  Végül  megtettem, 
Nate, engedelmeskedtem neki, mert nem tudtam, mi mást tehetnék. Akkor egy 
ideig békén hagyott. 
Zihálva kapkodott levegő után, és még szorosabban préselődött hozzá. 



– Egy napon suli  után követett,  és  belökött  egy mellékutcába.  Azt  gondoltam, 
megint a régi műsor, de két másik srác is volt ott. 
Körbevettek.  A  blúzomat  rángatták,  azt  hajtogatták,  hogy  mutassam  meg  a 
didkómat.  Sikoltoztam,  de  ez  se  érdekelte  őket,  csak  letépték  a  blúzomat,  a 
melltartómat,  azután  fogdosni  kezdtek.  Kinevettek  a  nagy  hasam  miatt.  Azt 
mondták,  a  dagadt  lányoknak  jól  kell  szopniuk,  mert  a  férfiaknak  csak  akkor 
kellenek. Letepertek a földre, és összevissza fogdostak, de én ellenálltam, azután 
valaki meglátta a jelenetet, odajött, és elkergette őket. 
Zakatolt  a  szíve,  és  verítékben  úszott,  pedig  egész  testében  borzongott.  Még 
mélyebbre fúrta magát a férfi mellkasában. 
– Gyűlöltem őket, amiért így megrémítettek. Amiért elvették tőlem a testemet, az 
egész életemet. Mindent elmondtam anyámnak, azután elmentünk a rendőrségre. 
Az iskolában is jelentettük a dolgot. Akkor hagytam fel az evéssel. Úgy döntöttem, 
ha majd szép és vékony leszek, én fogok irányítani, de csak beteg lettem, így végül 
ők  nyertek.  De  ennek  már  vége.  Erős  vagyok  és  egészséges,  ura  vagyok  a 
testemnek. 
Én irányítok. 
– Soha nem győztek – mordult fel Nate. – Soha nem is győzhetnek. 
Az én bátor, gyönyörű kislányom. – Csókot nyomott a halántékára, miközben még 
szorosabban ölelte magához, hogy tudja, semmi baj sem érheti, amíg ő mellette 
van. Mikor is volt utoljára, hogy egy férfi közelsége ennyire megnyugtatta? Hogy 
ekkora erőt merített belőle? 
Még soha. Csak társaságként, ágymelegítőként, figyelemelterelésként használta a 
férfiakat. Soha senkinek nem beszélt a múltjáról, leszámítva Kateét, Arilynt és a 
pszichiáterét  –  ők  segítettek  megőrizni  a  józan  eszét.  Erre  most  megszegte  a 
legfontosabb szabályt, és beengedte Nate-et a legbelső körbe. 
– Ha lehunyom a szememet, újra és újra látom. Ki kell vernem őket a fejemből. 
Nem engedhetem, hogy legyőzzenek. Segíts nekem. 
– Mit tegyek, mondd? Mit? 
– Szeretkezz velem. 
A némaság úgy lüktetett, mintha élne, míg a kérés hatalmas buborékként függött 
felettük, és válaszra várt. Kennedy tudta, hogy ezért a pokolra kerül, mert önző, 
rettenetes  és  helytelen  dolgot  kér,  de  a  teste  már  önálló  életre  kelt,  és  azt 
követelte, hogy adja meg magát a lelke mélyéről feltörő primitív éhségnek. Csak 
egy éjszaka. Egyetlen éjszaka az ő rakétatudósával, azután szabadon engedi. 
–  Biztos  vagy  benne?  –  A  férfi  felemelte  a  fejét,  ujjai  gyengéd  mozdulattal 
simítottak végig a haján. – Én sem vagyok szent, Ken. 
Átkozottul  régóta  várom  ezt  a  pillanatot,  de  nekem  akkor  sem  kell  szexszel 
fizetned  semmiért.  Ha  kell,  egész  éjjel  magamhoz  ölellek,  csókolgatlak  és 



védelmezlek, azután holnap reggel szépen hazamehetsz. 
Ne akarj bűntudatból lefeküdni velem. 
Kennedy ezúttal tényleg felfortyant. 
– Hogy mersz azzal vádolni, hogy csak szánalomból teszem? – sziszegte. – Ha most 
rajtad  lenne  az  a  nyakörv,  agyonvágnálak.  Akarlak,  Nate  Dunkle.  Le  akarom 
cserélni ezt a szörnyű emléket valami jóval és széppel.  Tudom, hogy elcseszett 
emberi lény vagyok, ráadásul az ügynököd, és ennél helytelenebb dolgot nem is 
kérhetnék tőled, de nem érdekel, úgyhogy, ha lennél szíves kinyögni egy egyszerű 
igent vagy nemet… 
– Igen. 
A férfi mohón rávetette magát. 
Sosem sejtette róla: egyszerűen csak átvette az uralmat, ostromot indított a szája 
ellen, és mélyen a hajába temette a kezét, hogy mozdulatlanul tartsa. Nyelve addig 
kopogtatott az ajkán, míg szélesre tárta, és megadta, amire vágyott, a férfi pedig a 
mélyére hatolt. 
Felnyögött, ahogyan a fogak, az ajak és a nyelv hozzáértőn tette a dolgát, szinte 
feloldódott a csókban, mely kortyonként szippantotta ki a lelkét, míg végül üresen 
szédelgett  a  feje,  és  a  nedvesség  felbuzogott  az  ölében.  Az  ízek  és  illatok 
elárasztották az érzékeit,  s  ő  hagyta  magát  sodortatni  az  árral,  míg teljesen  az 
igézet hatása alá került. A férfi csak csókolta és csókolta, ráérősen, mint aki fel 
akarja tárni szájának megannyi apró titkát. Ívben megfeszült testtel követelt még 
többet, és a vállába kapaszkodott, de a férfi jelét sem adta sietségnek – mintha csak 
valami  tudományos  kísérletet  folytatna,  amire  alaposan  rászánja  az  időt, 
bármeddig tartson is. 
Végül felemelte a fejét. Nehéznek érezte a szemhéját, ahogyan ránézett, miközben 
egész teste lüktetett az eleven vágytól, a fájdalmasan feszülő mellbimbótól egészen 
a combja közt megbúvó lucskos mélységekig. 
– Meg akarlak kefélni, Ken. Lassan és keményen, a létező összes módon, amíg nem 
marad egy testrészed sem, amivel ne élveznél. Ne hidd, hogy megúszod néhány 
édes csókkal és merő kedvességgel, ahhoz túl soká vártam. Érted, amit mondok? 
Te jó ég, hol tanulják a rakétatudósok ezt a mocskos beszédet? 
Forróság sistergett az ereiben, még a torka is kiszáradt. 
– Igen… 
– Akkor jó. – A férfi egyetlen további szó nélkül felkapta a kanapéról, és berontott 
vele  a  hálószobába,  hogy  az  ágyra  fektesse,  és  nyomban  letépje  róla  a  pólót. 
Tekintetével  mohón falta  a  fekete  melltartót  és  tangát  leszámítva  pucér  testét, 
miközben  olyan  hódító  harcosként  állt  meg  az  ágy  felett,  aki  részt  követel  a 
zsákmányból. 
Mozdulatlansága csak feltüzelte izgalmát, ahogyan lassan, centiről centire mérte 



végig, mohazöld szemében mindazon dolgok ígéretével, amiket tenni akar vele. 
Beleborzongott  a  várakozásba.  Azelőtt  mindig  ő  lépett  fel  hódítóként,  hogy 
elvegye,  amit  akar,  és  kikövetelje  másoktól,  amit  a  leginkább  élvez,  ezúttal 
azonban rá kellett döbbennie, hogy a férfi irányít. 
Ő pedig nagyon is élvezi. 
– Megérdemled, hogy a többszörös orgazmus teljesen az eszedet vegye. A női test 
olyan  fenséges  élvezetre  lett  teremtve,  amit  a  férfiak  sosem  ismernek  meg.  – 
Beszéd közben ujjaival lágyan végigsimított a hasán, majd reszkető combjain, le 
egészen a bokájáig. Itt megtorpant, hogy ujjai köré csavarja fénylő bokaláncát, és 
térdben meghajlítsa a lábát. – Megannyi erogén zóna, amit a legtöbb férfi sosem 
tár  fel,  pedig  halálos  bűn  kihagyni  az  előjátékból.  Mind  egy-egy  lépcsőfok  a 
tökéletes és kirobbanó élvezet felé. 
A férfi  még  alig  ért  hozzá,  de  Kennedy  máris  zihálva  kapkodott  levegő  után.  
Bimbói tehetetlenül bökdösték a csipkét, és követelték a figyelmet. A férfi, mint 
valami boszorkánymester, egészen a hatalmába kerítette. 
Engedte  meghajolni  a  lábait,  máris  egy korai  behatolásban reménykedett,  de a 
férfi csak két kezébe vette a lábfejét, és határozottan megtartotta. 
– Vegyük a női lábat, melynek bizonyos pontjai fokozzák a szexuális izgalmat. – 
Hüvelykjével nyomta, masszírozta és cirógatta érzékeny talpát. Épp elegendő erőt 
fejtett ki, hogy ne csiklandozza, majd lehajtott fejjel rágcsálni kezdte a lábujjait, 
míg nyelve bársonyos ostorként csapkodta bizsergő bőrét, hogy előcsaljon belőle 
egy kéjes nyögést. Hm, ez mennyei… eddig miért nem tudta, hogy a talpmasszázs 
ilyen fenséges örömök forrása?  Mindig azt  hitte,  feszültségoldásra való,  mint a 
gyógyfürdő,  most  azonban  a  finom rángások  végigiramodtak  a  lábszárán,  és  a 
puncija  mélyére  hatoltak.  –  Ez  tetszik?  –  A  férfi  hangja  sejtelmessé  vált  a 
vágyakozástól. – Meg kell mondanod, mi tetszik és mi nem. 
– Igen… ez tetszik. 
– Jó. – Addig folytatta, mígnem az izmai teljesen megadták magukat, és mélyen 
belesüppedt a matracba. Ekkor lassan elengedte a lábfejét, majd letépte magáról a 
pólót és a bokszért, hogy ott álljon előtte a maga csupasz valójában. 
Te. Jó. Ég. 
– Ööö… Nate? 
– Igen? 
– Ez… tényleg nem semmi. 
A férfi elvigyorodott. Határozottan férfias, csábító, „jobb lesz, ha megadod magad” 
vigyorral. 
– Csak hogy még nagyobb legyen az élvezet. 
– Ami nem öl meg, az erősebbé tesz… 
–  Majd  elválik.  –  A  férfi  tekintete  felcsillant.  –  Kezdetnek  megteszi  három 



orgazmus is. 
– Mi? Mi? 
– Csitt. Most nem érek rá. – Szétválasztotta a lábakat, és felkapaszkodott közéjük 
az ágyra. Kennedy felsóhajtott a kéjtől, és készen állt az aktusra, de a férfi csak 
lehajtotta a fejét, és ügyködni kezdett a térdénél. 
– Kicsit feljebb, ha lehet… 
A  harapdálás  nyomán  heves  gyönyör  sugárzott  szét  a  bőrén,  ami  nyomban 
belefojtotta a szót. 
– Egy újabb testrész, amit bűnösen elhanyagolnak. A térd lágy része és persze a 
comb belső fele. Lássuk, melyik az érzékenyebb. 
Kennedy felnyögött, ahogyan az ujjak játékosan végigcirógatták a combját, míg az 
ajkak végignyalták, és az éles fogak belevájtak puha húsába, közvetlenül a feneke 
előtt.  Csiklója  lüktetve  követelte  az  érintést,  miközben  a  nyelv  és  az  ujjak 
legapróbb mozdulatára is apró szikrák pezsegtek a bőrén. 
– Hm, úgy tűnik, a jobb oldalad érzékenyebb. Nem árt észben tartani. 
Ha rajta lenne a laborköpeny, most előkapná a ceruzáját,  és gyors számításokat 
végezne? Hogyan lehet  ez a legizgatóbb együttlét, amit valaha átélt? 
– Nate, kérlek, én… 
– Tudom, feljebb. – Szeméremdombjához dörgölte az orrát, és mélyen magába itta 
az  illatát,  mire  Kennedy  csípője  vadul  megrándult,  folytatásért  esengett,  és  a 
csipke kezdett teljesen átázni. Rendszeresen gyantáztatott, a borostás áll pedig úgy 
siklott  végig  sima  és  óriásira  duzzadt  dombján,  hogy  ökölbe  szorult  ujjaival  a 
lepedőt rángatta, és szinte irgalomért könyörgött.  Szinte.  A férfi még félig sem 
végzett a testével, de máris teljesebb szexszel kecsegtette, mint bárki, akit eddig 
ismert.  –  Olyan  átkozottul  jó  az  illatod.  Egyszerre  fűszer,  pézsma  és  méz.  – 
Egyetlen gyakorlott mozdulattal megszabadította az átázott csipkétől, mielőtt újra 
lehajtotta  a fejét.  – Tetszik a teljes  csupaszságod, így hozzáférek a legtitkosabb 
zugaidhoz is. – Orrával érintette és cirógatta, de közel se került a legérzékenyebb 
részekhez, pedig ezek sikoltva követelték a figyelmét. – A dédelgetés jeleket küld 
a testednek, hogy még többet akarjon, s ettől csak még jobban benedvesedsz… á, 
igen. Olyan gyönyörű vagy ilyen csatakosan és duzzadtan. 
A női  anatómiáról  tartott  kiselőadás  szinte  az őrületbe kergette.  Az indulat  és 
izgalom láthatóan előhozta a férfi mocskosabbik énjét, amit máskor oly szívesen 
felfedezett volna magának. 
– Ó… Istenem… rátérhetnénk végre? 
A férfi csettintett a nyelvével, hogy a hang szinte apró orgazmusként hullámozzon 
szét a testén. Szinte. 
–  Á,  igen,  a  legfontosabb részek.  –  Nyelvével  felfedezőútra indult  a  köldökén, 
miközben tovább harapdálta. Az ujjak ezalatt felsiklottak a hátán, hogy fél kézzel 



kikapcsolja  a melltartóját.  Duzzadt mellei  végre kiszabadultak a fogságból,  és a 
hűvös levegő körüllenghette kemény bimbóit.  Egészen kicsavarta a testét,  hogy 
közelebb  kerüljön  hozzá,  másra  se  vágyott,  csak  hogy  megérezze  az  ajkak 
szopogatását.  A férfi  csókokkal  hintette  meg a  nyakát,  mielőtt  borostás  állával 
végigszántott a mellein. – Mások általában a mellel kezdik, de sokkal több van itt, 
mint  csak  a  bimbó.  Például  a  bimbóudvar.  A  tiéd  fenségesen  sötét,  érdes  és 
duzzadt.  Ha lassan végigcirógatom a fogaimmal,  körbe-körbe,  valahogy így,  de 
nem érintem a bimbódat… milyen érzés? 
Felnyögött, ahogyan menny és pokol közt vergődött, látóhatáron a fölé tornyosuló 
orgazmussal. 
– Kicsit fáj, de mennyei. Még… 
A férfi engedelmeskedett, teljes kiszolgálásban részesítette a másik mellét is, épp 
csak  a  nyelvét  nem  használta.  Fogaival  húzta-rágcsálta  a  mellbimbóit,  ujjaival 
egyszerre  markolászta  és  cirógatta,  míg  ő  elmerült  az  általa  gerjesztett 
érzelmekben,  s  már  azon  tűnődött,  hogy  előbb  hal  meg,  mintsem  a  férfi 
beléhatolna. 
–  Olyan  gyönyörű,  olyan  készséges…  Órákon  át  csak  szopogatnám  és 
nyalogatnám, amíg végül anélkül elmennél,  hogy mást csinálnék,  de erre most 
nincs időnk. 
Tehetetlenül  nyögött  fel.  Próbálta  kicsavarni  a  testét,  hogy  a  férfi  combjához 
dörgölőzzön némi enyhülésért,  de őt szétvetett tagokkal az ágyhoz szegezte, és 
még nem adta meg,  amire vágyott.  – Á, a mellbimbók.  Oly sokat  álmodtam a 
tiédről, elképzeltem a színét és a formáját, de minden fantáziám eltörpül emellett. 
– Végigfutatta hüvelykjét sajgóan merev hegyén, mire megvonaglott, és a szeme 
résnyire  szűkült  a  kielégülés  utáni  vágytól.  –  Tökéletes.  Vörös,  akár  az  érett 
cseresznye. Vajon éppoly édes is? Némelyek erős szorítást alkalmaznak, és gátolják 
a véráramlást, hogy még érzékenyebbé váljon, pedig néhány játékos csipkedés és a 
hosszas előjáték is meghozza az eredményt. Hadd mutassam be. 
Megtette. Nyelve örvénylett és nyaldosott, míg két ujjával épp csak annyi nyomást 
alkalmazott, hogy megrekedjen a kínt és kéjt elválasztó vékony határmezsgyén. 
Már csak zihálásra és nyögésekre futotta tőle, míg a férfi végre megkönyörült, és 
feljebb indult. 
– A tarkó. Egy újabb méltánytalanul mellőzött tájék, pedig a nő testének minden 
négyzetcentijével  élvez  egy  ilyen  érintést,  ami  kisugároz  egészen  a  csiklójáig. 
Lefogadom, hogy itt  is  a  jobb oldal a nyerő.  – A fogait  és a nyelvét  használva 
nyomban rátalált az érzékeny pontjára, s ahogy ígérte, az apró kéjes rándulások 
végigborzongtak a testén, mielőtt a combja közt pulzáló gócpontban egyesültek. 
– Ó… kérlek, végeztünk már? Annyira kívánlak… 
– Előre megmondtam, Ken, nem fogom csak azért elkapkodni,  mert itt  fekszel 



meztelenül és kiszolgáltatottan. Az utolsó övezet. Az ajak. 
Nyisd szét a kedvemért. 
Engedelmeskedett, a férfi pedig egy sötét csókkal elfoglalta, hogy nyelve ütemesen 
járjon  ki-be,  amíg  meg  nem  fosztja  a  száját  minden  maradék  ártatlanságától. 
Cseppfolyóssá vált csontokkal préselődött a matracba, ahogyan átadott mindent, 
amit csak a férfi magának követelt. 
Csakis ekkor siklott végig a testén, és választotta szét a hüvelykujjaival. Tekintete 
forrón  és  éhesen  lángolt,  ahogyan  aprólékosan  felmérte  védtelen  puncijának 
minden apró redőjét, mielőtt belecsókolt a nyitott ajkak közé. 
– Nate! 
– Az első orgazmust általában a klitorisz ingerlése váltja ki. Lássuk, meddig tudjuk 
fokozni,  mielőtt  ez  bekövetkezne.  –  Végre  rátapasztotta  a  száját,  nyelve  a 
szeméremajkait  kényeztette,  és csókjaival  elfoglalta testének legtitkosabb zugát. 
Ken felsikoltott, és vadul vonaglott, hogy fokozza a nyomást, csak még egy kicsit,  
még… 
A  fogak  gyengéden  rágcsálták  a  csiklóját,  mielőtt  az  ajkak  maguk  közé 
szippantották. 
Sebesen és hevesen röppent fel a csúcsra, a rángások megállíthatatlanul terjedtek a 
testében, ő pedig vadul sikoltott, ahogyan a gyönyör szétáradt benne, és nem akart 
vége szakadni. A feszültség örvénylő hullámokban távozott belőle,  miközben a 
férfi ajka egy pillanatra sem lankadt, hogy az ár továbbsodorja magával, újra és 
újra felrepítse, mielőtt az orgazmus tajtékjai összecsapnak felette. 
Amikor  végül  felszínre  bukott,  a  férfi  olyan  átható  tekintettel  itta  magába 
gyönyörét, ami elsöpört minden gátat, és a lelke legmélyére hatolt. Túl messzire 
ment ahhoz, hogy tovább rejtőzködjön. A fenséges megkönnyebbülés beszivárgott 
a csontjaiba, és megajándékozta a végtelen béke érzésével, miközben a férfi halk 
nevetéssel adta tudtára, hogy még korántsem végeztek. 
–  Teljesen  tönkreteszel.  Úgy  élvezel,  ahogyan  minden  mást  csinálsz  –  teljes 
erőbedobással, korlátok nélkül. Ezt minél sűrűbben meg kell tennem veled. Mit 
szólnál hozzá? Élveznéd? 
Suttogva, érdesen tört elő a hangja. 
– Igen… 
– Helyes. Most térjünk át a G-pontra. 
Nem maradt ideje tiltakozni vagy könyörgőre fogni. A férfi begörbítette az ujját, 
és a mélyére hatolt, majd addig ficánkolt, míg ráakadt valamire – a folyékony tűz 
forrására. 
– Ó! 
– Ez az. – Vérlázító elégedettség tükröződött mosolyában, amint egyre vadítóbb 
ütemben mozgatta az ujjait. Próbálta őt mélyebben magába szippantani, de nem 



tudta megtörni kitartó ritmusát, miközben a teste már felajzott íjként feszült meg. 
Egyszerre  kapott  levegő  és,  hihetetlen  módon,  újabb enyhülés  után.  –  Á,  már 
közel  vagy,  átkozottul  közel.  Ugye milyen kibaszottul  édes  érzés?  Ez  az,  bébi, 
élvezz még egyet a kedvemért, ez az, igen… 
Hosszú sikoly kíséretében ment el újra. 
Akkor lehunyta a szemét, és megadóan felsóhajtott. 
– Ne többet. Ne… nem bírom… 
Újabb halk nevetés.  Felszakadó fólia hangja. Majd egy jókora lüktető szerszám, 
ami egyenesen rászegeződik. 
– Most már készen állsz. 
A férfi habozás nélkül kitöltötte, centiről centire furakodott egyre beljebb, míg 
végül a golyóit is mélyen belétemette. Vadul rázta fejét, amint a duzzadó érzés úgy 
eltelítette,  hogy nem maradt  helye  levegőnek,  ellenkezésnek,  se  másnak,  amit 
megtartott volna magának, de a férfit ez sem érdekelte. Próbálta levetni magáról, 
de megragadta a csuklóit, és fél kézzel összefogta őket a feje felett. 
– Nyisd ki a szemed, és nézz rám, Ken. 
Megtette. 
A férfi  egész testével  elborította.  A fogságába esett,  semmit sem tehetett  nyers 
ereje  ellen,  farka és  lángoló tekintete  azt  követelte,  hogy itt  és  most  adjon fel 
mindent. 
– Ma éjjel az enyém vagy. 
Mozogni  kezdett,  előre  és  hátra,  minden  mozdulatával  megerősítve  az  iménti 
kijelentést,  miközben kitörölt elméjéből minden emléket és tudatos gondolatot, 
leszámítva  azt  az  egyet,  hogy  mindenestül  a  magáévá  teszi.  Mintha  csak 
ellenkezésre és harcra számított volna, nem eresztette el a csuklóját, ő pedig vadul 
próbált felfelé törni, még többet magába fogadni. Mély morgás tört fel a férfiból,  
ahogy gyorsított az ütemen. Farka ki-be száguldott, őrölte a csiklóját, míg végül 
előtört belőle minden feszültség, és szinte szétrobbant. 
A férfi a nevét üvöltve élvezett el, miközben a csípője még mindig vadul rángott, 
hogy az utolsó csepp gyönyört is kipréselje belőle. Végül ernyedten omlott rá, és 
eleresztette  a  kezét.  Míg  próbált  visszaemlékezni,  hogy  kell  lélegezni,  a  szíve 
üstdobként  robajlott  a  fülében.  Forrónak  és  nyirkosnak  érezte  a  férfi  bőrét, 
ahogyan a pézsmaillat és a szex félreismerhetetlen aromája betöltötte az orrát. 
A  férfi  centinként  vonult  vissza,  de  nem  húzódott  el,  lábuk  még  azután  is 
összegabalyodott, hogy az oldalára fordult. Percek teltek el. 
Idővel kezdte szabályosan venni a levegőt. Arra gondolt, hogy talán meghalt, és a 
mennybe került, de már ez sem érdekelte. 
A férfi csókot nyomott a homlokára. 
– Pihenj. Még csak most kezdődik. 



Szent Isten. 
Nate Ellison Raymond Dunkle a szex királya. 

Beletemette arcát a puha párnába, és felnyögött. Micsoda tökéletes álom. Hason 
fekve  megmozgatta  a  lábait,  majd  elmosolyodott  az  izmaiban  érzett  kis 
fájdalomtól.  Fura.  Szinte  olyan,  mintha szexelt  volna.  Nem is  keveset.  A sajgó 
érzés  a  combja  között  enyhülésért  kiáltott.  Még  nem ért  véget  az  éjszaka,  de 
amilyen kimerültnek,  mégis  önfeledten boldognak érezte  magát,  a  szemét  sem 
akarta  kinyitni,  nehogy  a  valóság  betolakodjon  az  álmába.  Furcsa  kielégültség 
kerengett  a  vérében,  amit  nem  szívesen  hagyott  volna  szertefoszlani.  Inkább 
visszazuhant az álom ölelő karjaiba és… 
Ó, te szent ég. 
A nyelv végigsiklott a combja hátsó felén, miközben a gyengéd, mégis határozott 
ujjak széttárták a lábát. Teste rögvest életre kelt, és követelőző üzemmódra váltott, 
hogy még többet akarjon az incselkedően nedves csókból. A kezek végighaladtak a 
fenekén, és finoman masszírozták, majd szétválasztották, és mélyebbre hatoltak, 
miközben a nyelv kitartóan cirógatta, mind közelebb testének nyirkosán lüktető 
középpontjához,  amely  máris  enyhülésért  esengett.  Beharapta  az  ajkát,  és 
belenyöszörgött a párnába. Ó… kérlek, még hadd ne ébredjek fel… ó, még ne… 
még ne… 
A fogak mélyen belevájtak a húsába. 
Az éles fájdalom hirtelen magának követelte minden figyelmét. 
Megrándult, de a nyers élvezettől a lélegzete is elállt. 
– Ez milyen érzés? Túl sok? 
A  morgó  férfihang  utat  talált  a  füléhez.  Agyában  elmosódott  képek  kezdtek 
sorjázni, együttlétük élveteg pillanatai. Azután már nem is lehetett volna éberebb. 
– Fáj, de azért finom. Mit csinálsz? 
– Mindent. Eddig elhanyagoltam a fenekedet, ami halálos bűn. Ha tudnád, hány 
erogén zóna felett siklottam el… 
Összeszorult a gyomra. Ez egyszerűen nem… lehetséges. 
– Ugye nem szedtél be egy doboz Viagrát, vagy ilyesmi? 
A  férfi  felnevetett,  ő  pedig  újra  megborzongott,  ahogyan  bőrén  érezte  forró 
leheletét. 
–  Míg  te  itt  vagy  nekem,  nem  kell  más.  Tanulmányoztam  a  tantrikus  szex 
alapelveit,  hogy  tudjak  uralkodni  magamon.  Egy  kicsit  foglalkoztam  a 
szadomazóval is. Meg a különféle testhelyzetekkel, a maximális hatás érdekében. 
Valami erotikus és pajkos dolgot művelt a fenekével, amitől felnyögött. Általában 
utálta,  ha  a  férfiak  a  hátsóját  bámulták,  mert  úgy  érezte,  hogy  ez  a  testrésze 
aránytalan marad, bármennyit dolgozik is rajta. 



– Szeretnék megfordulni… 
– Azt már nem. Nyújtsd ki a kezedet, és fogd meg az ágy végét. 
A parancs készületlenül érte, de azért engedelmeskedett. 
– Nem hiszem, hogy el tudnék viselni még egy orgazmust… 
Újabb  sejtelmes  nevetés.  Azok  a  boszorkányos  ujjak  belefúrtak  a  vágatába, 
szétfeszítették, és gúnyt űztek önuralmából. 
– Kis hazug. Imádom a seggedet. Feszes, telt, és édes, mint a cukor. 
Ki akarok próbálni valamit. Szólj, ha nem tetszik. 
– Én… ó! 
Ahogy az ujjak a combjai közt játszadoztak, a férfi másik tenyerével nagyot csapott 
a hátsójára. Az éles hang robbanásként hatott a fülledt hálószobában. Megrezzent,  
de a melegség nyomban szétsugárzott a testén, hogy meg se álljon a csiklójáig. 
– Igen? Nem? 
Összeszorította a fogát, és elárulta az igazat. 
– Igen. 
– A francba, még csak el se pirultál. Ennél több kell. – Kimért rá egy sor ütést, 
egyre erősebben, majd gyengéden végigsimított égő bőrén. A fájdalom, gyönyör és 
izgalom egymással keveredő érzései végiglüktettek a testén, és szinte az őrületbe 
kergették.  –  Olyan  kibaszottul  gyönyörű.  Sosem  bomlottam  az  ilyesmiért,  de 
átkozott legyek, ha a legszívesebben nem kötöznélek ki,  hogy addig izgassalak, 
amíg térden állva nem könyörögsz. 
Felnyögött. 
– Így is könyörgök. Nem bírom tovább. 
–  Olyan  gyönyörű  az  egész.  A  gerinc  kecses  vonala,  azok  a  kis  gödröcskék  a 
feneked felett. – Nyelve végigszaladt a gerincén, és tovább kényeztette, miközben 
az  ujjak  egyetlen  pillanatra  sem hagyták  abban  az  ingerlését.  A  férfi  hirtelen 
ráfeküdt,  és  egész  testével  hozzásimult,  hogy  erekciója  nekifeszüljön  nyirkos 
bejáratának.  Forró  lélegzete  a  fülébe  zihált,  ahogyan  oldalt  simította  a  haját, 
nyelve  a  fülkagylóját  kényeztette,  a  cimpájával  incselkedett,  ujjai  kelyhet 
formáltak duzzadó mellei köré. Csapdába esett, nem tehetett mást, mint várta a 
férfi következő lépését, miközben ráeszmélt, hogy nagyobb hatalma van felette, 
mint eddig bárkinek. Szédelgett,  egész teste enyhülésért rimánkodott,  és a férfi 
még  tovább  feszegette  a  határait,  lüktető  farkával  csak  alig  néhány  centivel 
araszolt előrébb, mielőtt újra megtorpant. 
– Újra meg akarlak kefélni. 
– Igen! 
– Mennyire akarod? 
Élettelen nyögés szakadt fel belőle. 
– Bármit megteszek. Könyörgök… 



– Még golfozni is eljössz? 
– Szemétláda! 
A  férfi  nyomban  elhúzódott,  és  a  vállába  harapott.  Egész  teste  összerándult  a 
visszafojtott fájdalomtól. 
– Igen! Eljövök golfozni, esküszöm! 
– Jó kislány. Most engedd el az ágyat, és térdelj fel. 
Megtette, amit a férfi követelt tőle, majd hallotta a műanyag fólia megnyugtató 
zizegését, amint a férfi magára húzta a gumit. Lassú, kiszámított mozdulatokkal 
feszült  újra  a  bejáratának,  majd  siklott  belé,  amíg  teljesen  ki  nem  töltötte. 
Ahogyan a levegőt is kipréselte belőle, vadul rázni kezdte a csípőjét, hogy további 
mozgásra bírja. A férfi kéjes nyögése nyomán szétáradt benne az elégedettség. 
– Ki akarsz nyírni? 
– Még szép. Esetleg folytathatnánk? 
– Te kis céda. Csak hogy tudd, a  Cosmo-ban azt olvastam, hogy ebben a pózban a 
legnagyobb az esélye a G-pont elérésének. 
Ken hátrafeszítette a testét, és próbálta rákényszeríteni, hogy csináljon valamit. A 
férfi  teljes  hosszában  ott  lüktetett  benne,  s  ettől  úgy  érezte,  mintha  minden 
idegvégződésébe áramot vezettek volna. 
– Jól hangzik. Felőlem kezdheted. 
A férfi kaján kuncogásától rossz érzése támadt. 
– Még nem. Előbb rendesen fel kell izgatnom téged. 
– Fel vagyok izgulva, nekem elhiheted. 
A férfi nem engedett, csak apró mozdulattal ringatta a testét, épp hogy érezze az 
ízét,  míg  kezével  a  hátát  simogatta,  majd  előrenyúlt,  hogy  eljátszadozzon  a 
mellbimbóival.  Cirógatásától  a bimbók apró tőrökként meredeztek előre, míg a 
mellek hatalmasra duzzadtak. A keze megreszketett, ahogy feltornászta magát, és 
kiszolgáltatottan  várta  a  következő  érintést.  Azok  a  gyakorlott  ujjak  hosszú 
perceket  áldoztak  a  mellbimbókra,  mielőtt  visszatértek  a  hátához,  hogy  a 
nyomukban  ott  haladjon  a  fényesen  csillogó  nyelv.  Amikor  szétválasztották  a 
farpofákat, és befurakodtak közéjük, már tehetetlenül nyögdécselt, és rimánkodott 
a folytatásért. 
Akkor a férfi megragadta a csípőjét, és egyetlen lökéssel újra a mélyére tolult. 
A vakító gyönyör szétáradt egész testében, és minden irányból egyszerre sugárzott 
vibráló  csiklója  felé.  A férfi  hátrahúzta  a  csípőjét,  mielőtt  újra  belefurakodott. 
Azután még egyszer. 
Az  ötödik  lökésre  elérte  a  legérzékenyebb  pontját.  Felsikoltott,  ahogy  a  kéj 
beléhasított, és összerántotta minden izomszálát. 
– Á, megvan. Ez az, szerelmem. 
Kennedy  görcsösen  gyűrte  a  lepedőt,  és  teljesen  átadta  magát.  A  határozott 



lökések  újra  és  újra  elértek  arra  a  varázslatos  helyre,  mind  magasabbra  és 
magasabbra repítették, amíg a könyörtelenül fokozódó feszültség már kipréselte 
belőle a könnyeket, s biztosan tudta, hogy belehal az emésztő vágyakozásba. Az 
ujjak ekkor a combja közé siklottak, hogy nyers kíméletlenséggel összecsípjék a 
csiklóját. 
– Á! 
Az orgazmus ízekre robbantotta szét. A kielégülés szétsugárzott a testében, de a 
férfi  csak  folytatta,  amíg  egy  második  gyönyörhullám  is  felcsapott  benne, 
amelynek nyomán tehetetlenül rogyott az ágyra. A férfi cirógatta, és megnyugtató 
szavakat sugdosott a fülébe, miközben a mellkasára gördítette tehetetlen testét, és 
szorosan magához ölelte. 
Ahogy lehunyta a szemét, utoljára még arra gondolt, hogy ez a rakétatudós egy 
életre elintézte. 

13.

Nate látta a pillanatot, amikor a realitás közéjük férkőzött. 
Csak résnyire nyitotta fel a szemét. Kennedy körbeugrándozott a hálószobában, és 
próbált hangtalanul felöltözni. Ahogy nesztelenül, lábujjhegyen lépkedett, olyan 
riadt  pillantásokat  vetett  felé,  mintha  bármelyik  pillanatban  ráugorhatna  és 
megragadhatná.  Tetszett  neki,  ahogyan  próbálta  belerázni  magát  szétgyalázott 
bugyijába,  majd  elmormolt  egy  káromkodást,  mielőtt  összefogta  a  kezében. 
Beharapta  az  ajkát,  mintha  életre  szóló  döntést  hozna,  azután  bugyi  nélkül 
rángatta fel magára a miniszoknyát. 
Ó, igen. 
Belegondolt, mihez kezd majd a blúzával, de a nő már kirángatta a melltartóját a 
párna alól, felvette, majd a szekrényéhez lépett. Miután újabb pillantást vetett az 
ágy felé, leakasztott egy fehér inget a fogasról, és azt vette magára, hogy egészen a 
nyakáig  begombolja.  Az  ing  rálógott  kicsit  a  szoknyára,  de  ez  láthatóan  nem 
zavarta. Ahogy eltűnt a fürdőben, meghallotta a víz csobogását. Alighanem rendbe 
szedte a haját, és megmosta a fogát. Tartott egy tartalék fogkefét a fürdőszobai 
szekrényben,  de  inkább  hagyta,  hogy  egyedül  találja  meg.  Nem  akarta 
meghiúsítani a menekülését. 
Legalábbis még nem. 
Érezte, ahogyan a rózsás fények a redőny résein át az arcára vetülnek. A madarak 
vidáman csiripeltek, önfeledten köszöntötték a tavaszt, pedig a napkeltével éppen 



véget ért egy gyönyörű álom. 
Meggyászolta a veszteséget, hogy utoljára látta a nő arcát, amint elélvez utoljára 
érezte  maga  alatt  vad  vonaglását,  miközben  tudja,  hogy  mindezt  a  határtalan 
gyönyört ő okozta, s ettől hatalmasabbnak érzi magát minden görög istennél. 
El akarja majd felejteni. Eljátssza majd, hogy mindez csak apró kisiklás, ami után 
nyomban visszatérnek a  régi  vágányra,  és  haladnak tovább a  megszabott  úton. 
Miközben ő máris tudja, hogy ez lehetetlen. 
Reménytelenül szerelmes belé. 
A  mindent  elsöprő  felismerést  nem  kísérte  hárfaszó,  angyalok  kórusa  vagy 
harangzúgás. Nemes egyszerűséggel szarul érezte magát. 
Tehetetlennek. Kiszolgáltatottnak. 
Esélytelennek. 
Számba vette a lehetőségeket. Beismerheti az érzéseit, és könyöröghet neki, hogy 
adjon  egy  esélyt.  Erre  ő  pánikba  esne,  tucatnyi  érvet  is  felhozna,  miért  nem 
lehetnek  együtt,  talán még a  szerződésüket  is  felbontaná,  hogy soha többé  ne 
kelljen találkozniuk. 
Ezt kihúzhatja. 
Színlelheti, hogy szexeltek egy nagyot, azzal vége. Randizik Maryvel vagy bárki 
mással, aki érdeklődést mutat iránta, megpróbál továbblépni. 
Connor  feltétlenül  támogatná  ebben  a  döntésben.  Ha  így  tesz,  igazi 
lepedőakrobata lesz belőle, és megőrzi a férfias méltóságát. 
Ez is pipa. 
Tehet úgy, hogy nem tesz semmit. Nem beszél a dologról, azután meglátja,  mi 
történik. Nem elemzi ki töviről hegyire az egész epizódot, szabad teret enged a 
szerepjátéknak, hogy a nő tetszése szerint iktassa az éjszakát, így talán nem kell 
megszakítaniuk minden kapcsolatot. 
Vagyis nyitva hagyja az összes lehetőséget. 
Még ez a legjobb. 
Az ajtó megcsikordult. 
A nő lábujjhegyen beosont, majd megdermedt, amint észrevette, hogy ébren van. 
Ajka színlelt  mosolyra görbült.  Másra se vágyott,  csak hogy berántsa  az ágyba, 
öntudatlanul csókolja, és megadja neki a negyvenedik orgazmust, amit az éjszaka 
már esengve utasított vissza. 
Ehelyett csak kimondta az első szót, ami eszébe jutott. 
– Helló. 
A mosoly őszintére váltott, ahogyan a nő lesimította magán az ingét. 
– Helló. 
Megköszörülte a torkát, és ledobta magáról a takarót. Reggeli merevedésére ügyet 
sem  vetve  felkelt,  belebújt  a  bokszerébe,  aztán  a  nő  felé  fordult.  Kennedy 



elkerekedett szemmel bámulta az erekcióját,  csak hogy még tovább nehezítse a 
dolgát. 
– Te jó ég! Oké… most jobb, ha megyek. Elég késő van. Kösz a csodálatos éjszakát. 
A férfi felvonta a szemöldökét. 
Ken a szája elé kapta a kezét. 
– Úgy értem, köszi, hogy nálad alhattam. Mármint… tudod, mit akarok mondani,  
nem? 
Egyszerűen imádni kellett. Nate nem ismert mást, aki ennyire sokszínű lett volna. 
Vagy ennyire dögösen vonzó. 
– Persze, de azért nem kell kilopóznod. 
– Én nem lopóztam! 
– Még Connor se szokott  így lelépni  másnap reggel.  Nem mintha panaszkodni 
akarnék, de a múlt éjjel tényleg odatettem magam, ezért úgy érzem, még tartozol 
valamivel. Egy nagy durranással. 
A nő tekintete lesiklott ágaskodó farkára. Nyelt egyet, de a tekintetében bujkáló 
vágyakozás mindent elárult. 
– Azt hittem, neked is jó volt. 
Tett felé egy lépést. 
– Egy ilyen éjszaka után csak egy dolog elégít ki igazán. 
– Nem vagy valami gavallér. – A nő kifulladt, izgatott hangon beszélt. Vett egy 
nagy levegőt, hogy mélyen magába szívja az illatát. – Szerintem épp eleget kaptál. 
– Valamit még nem kaptam meg tőled. Pontosan tudod, hogy mi az. 
A nő megremegett. A nyelve kisiklott az odújából, és végignyalta az alsó ajkát. 
– Talán ha szépen megkérsz… 
Újabb lépés, s azzal szembekerült vele. Felemelte az állát. A nő whiskyszínű szeme 
elhomályosodott,  és  azt  sejtette,  hogy  egyetlen  szóra  engedelmesen  letérdelne. 
Szívesen  tenné,  s  persze  neki  sem  lenne  ellenére.  Mielőtt  menthetetlenül 
kivilágosodik, megtoldhatnák az éjszakát még egy órával. Vagy kettővel. 
– Akkor megkérlek. 
A hüvelykje végigszaladt a fénylő szájon, és felfogta a nedvességet, hogy azután 
leszopogassa az ujjáról. Ken felnyögött. 
– Mondd ki. 
– Azt akarom, hogy gyere és… 
– Igen. 
– Reggelizz velem. 
Hátralépett, míg a nő értetlenül bámult rá. 
– Mi? 
–  Reggelizzünk.  Menten  éhen  halok,  és  nincs  itthon  semmi.  Gyorsan 
lezuhanyozunk, azután mehetünk is. 



– Nincs mit felvennem. 
– Majd feléd kanyarodunk, hogy felkaphass egy farmert. 
Már be is csapta maga mögött az ajtót, hogy utána a lehető leghidegebbre állítsa a 
vizet. Most az a legfontosabb, hogy kibillentse a másikat az egyensúlyából. Talán 
ha hagy rá elég időt, ő is arra a következtetésre jut, hogy éppúgy bele van zúgva. 
Talán  nincsenek  egy  súlycsoportban,  de  azért  még korai  lenne  őt  leírnia.  Épp 
eleget küzdött már ahhoz, hogy ne adja fel harc nélkül. 
Az biztos, hogy észvesztő lesz ez a reggeli. 

Egy órával később bepréselődtek a Kés és Villa egyik bokszába. A férfi először egy 
cloroxos kendőt rendelt,  és a saját  igényei szerint  letakarította  az asztalt,  majd 
olyan kedélyes mosollyal nézett rá, mintha nem szexelték volna végig az egész 
éjszakát. 
Számára  ismeretlen  okokból  Kennedy  jámboran  követte  az  utasításait. 
Visszafogott  farmert,  tiszta  pólót  és  tornacipőt  húzott,  mielőtt  szolid  kontyba 
kötötte  a  haját.  Pedig  eredetileg  azt  tervezte,  hogy  amint  kiteszik  a  lábukat, 
félrevonja Nate-et, és megtartja neki a  nagy beszédet.  
Bűntudat  és  kielégülés  vetélkedett  benne  azért,  melyikük  legyen  az  uralkodó 
érzelem. Ő azért van, hogy összehozza a férfit az alkalmas női ügyfelekkel, nem 
pedig hogy ájulásig keféljenek. Hogyan tud Nate tiszta fejjel és szívvel randizni 
egy ilyen éjszakával a háta mögött? 
Amint észhez tért, megesküdött magának, hogy ez soha többé nem fordulhat elő. 
Meg kell gyónnia Kate-nek és Ariylnnek, hogy utána az ő kezükbe tegye Nate 
további sorsát. 
A férfi ehelyett teljesen összezavarta a csupaszságával és a szövegével,  amitől a 
nyál is összefutott a szájában. Még a bisztró kiválasztásába se szólt bele. A folyós 
tojások,  ropogósra  sült  szalonnák  és  zsíros  pirítósok  látványa  alaposan 
megizzasztotta,  de  kitartott  eredeti  rendelése,  a  gyümölcs  és  a  görög  joghurt 
mellett.  Miközben  magához  szólított  egy  megtermett  epret,  azon  tűnődött, 
kismillió orgazmus után hogyan érezheti magát ennyire vacakul. 
– Tudod te, mennyi zsír van abban? – kötözködött. – Több, mint amennyire egész 
nap szükséged van. 
– Előre ledolgoztam. Ahogy te is. – A férfi felvillázta a tojását a pirítós hátára. A 
kenyér  fényesen  megcsillant  a  vajtól.  –  Egy  szokványos  szexuális  együttlét 
misszionárius pózban óránként háromszáz kalóriát éget el, ehhez egy orgazmus 
hozzáad  még  vagy  százat.  Ha  számításba  vesszük  a  különféle  pozíciókat,  az 
orgazmusok számát és az időtartamot, nagyjából kétezer kalória jön ki. Egy tojás 
szalonnával  százharminchat  kalória.  Ha  összeadjuk  a  reggelim tápértékét,  még 
mindig  bőven alatta  vagyok annak,  amit  az  éjjel  elégettem.  Tessék,  itt  egy  fél 



szelet szalonna. Fehérjére neked is szükséged van. 
Szinte beleszédült  a szexszel kapcsolatos érdekes tényekbe és adatokba,  mielőtt 
belekortyolt  cukor  nélküli  kávéjába.  Istenem,  lehetséges  ennyit  ledolgozni 
egyetlen élményekkel teli éjszakával? 
– Ez nem is pulykahús. – Próbált nem elkényeztetett tyúknak tűnni. 
Mosoly  játszott  a  férfi  ajkán,  ahogy  a  félbevágott  szalonnaszelethez  adott  egy 
kevéske tojást és egy falatnyi pirítóst. 
–  Szükséged  van  a  rostokra  és  a  proteinre,  szívem.  Csak  egy  kicsit,  az  én 
kedvemért. 
Ken megnyalta az ajkát, és úgy nézte az ételt, mintha az ellenségét méregetné. 
– Csak egy falatot. – Nyögés tört fel belőle, amint a fogai rákattantak a ropogós 
szalonnacsíkra.  Már  az  illata  az  őrületbe  kergette,  mielőtt  lehunyt  szemmel 
kiélvezte minden egyes molekuláját. – Ez mennyei. 
A férfi maga elé mormolt egy szitkot, de túlságosan elszállt ahhoz, hogy érdekelje. 
– Mit terveztél mára? – kérdezte hirtelen Nate. 
– Nem sokat. Takarítást. Melót. 
– Szükségem van egy golfpartnerre. 
Felhorkant. 
– Rám ne számíts. Te különben is dolgozol szombaton, nem? 
–  Kivehetek  egy  napot.  Ahogy  te  is.  Az  éjjel  ígéretet  tettél,  amit  most  ideje 
beváltanod. 
Kennedy  elrágódott  a  vajas  pirítóson.  Tudta,  hogy  dühösnek,  de  legalábbis 
bosszúsnak kellene lennie, amiért emlékeztetik a szex hevében tett ígéretére, de a 
tojás, a pirítós és a szalonna tökéletes kombinációjától teljesen kikapcsolt az agya. 
– Oké, de utána tényleg végeztünk az egésszel, érted? 
– Mármint a golffal? Jó, többet nem foglak megkérni, hogy játssz velem. 
– A többivel is. Az egésszel. 
–  A  szexszel?  Ezzel  még  ráérünk.  Ne  tegyünk  tönkre  egy  ilyen  szép  reggelit. 
Nesze, próbáld ki barna kenyérrel is. 
– Jaj, ne, én… 
A férfi átlapátolta a tányérjára. 
– Csak ezt az egyet. Egy falatkát. 
– Jó, talán egyet. Ami a múlt éjszakát illeti… 
– Valami egy ideje nem hagy nyugodni. Wayne, a kollégám őszintén hisz ezekben 
a forradalmian új időkristályokban. Meglehetősen vitatott elmélet. Ez a fickó az 
MIT-ről,  Wilczek  állt  elő  vele,  de  erősen  megosztja  a  fizikusok  táborát.  Ha 
bizonyítani  lehetne,  hogy  képesek  vagyunk  az  időkristályok  előállítására,  az 
gyakorlatilag ellentmondana a tér és az idő egész szimmetriaelméletének. Wayne 
szerint alapjaiban változtatja meg a világképünket, szerintem azonban túl sok az 



eredendő ellentmondás. 
Ezzel együtt nekem sincs ellenemre, hogy megkérdőjelezzük a bevett dogmákat, 
és egészen új szintre emeljük a fizikát. 
Megkönnyebbülés  sugárzott  szét  benne.  A férfi  láthatóan nem akar  szexről  és 
kapcsolatról  társalogni.  Talán  hozzá  hasonlóan  úgy  gondolja,  hogy  kár  lenne 
elrontani egy ilyen csodálatos éjszakát. Talán már ő is elfogadta, hogy eltöltenek 
még néhány órát a golfpályán, azután szót sem ejtenek többé az egészről. Talán 
már Mary jár a fejében. Az lenne csak a tuti. 
A francba, ez a pirítós isteni! Csak túl kevés. Talán még egy falatka? 
– Egyelőre csak a lehetőségét vetették fel, semmi több – mondta. – Ez mégsem 
olyan,  mintha  már  az  időutazásról  társalognánk.  Tényleg  forradalmi  újdonság 
lenne,  ha  kiderülne,  hogy  a  térszimmetriát  megsértő  kristályok  megsértik  az 
időszimmetriát is, de azért az energiacsere szélsőségesen alacsony szintje még nem 
feltételez örökmozgást. 
Szívesen  megismerném  a  gyakorlati  kutatások  eredményeit,  mielőtt  mélyebb 
következtetéseket vonnék le, az mindenesetre meglep, hogy ilyen elutasító vagy. 
Nyitottabbnak hittelek. 
Belemártott  egy  burgonyát  a  kalóriaszegény ke–  tchupba,  majd  elmosolyodott, 
ahogyan a só és paradicsom íze berobbant a szájába. 
Nem is lehetett volna boldogabb. 
– Nagyon is nyitott vagyok, csak hiszek a tudományosságban. 
Kennedy vállat vont. 
– Ha te mondod… 
– Mióta foglalkozol fizikával, Ken? 
A  pirítós  kihullott  a  kezéből.  Basszus.  Egyetlen  pillantással  felmérte,  hogy  a 
férfiról  meg  lehetne  mintázni  a  figyelem  szobrát.  Ugyanezt  az  átható 
összpontosítást  látta az arcán, amikor a combja közé ékelődött,  és kíméletlenül 
űzte  az  újabb  orgazmus  felé.  Teste  megfeszült  az  emlék  hatására,  miközben 
határozottan kezdett nedvesedni. Hogy képes így hatni rá egyetlen pillantással? 
– Mi a csudáról beszélsz? Csak valahogy feljött a Facebookon… 
– Miért  hazudsz folyton? – kérdezte halkan a  férfi.  –  Mi rossz  van abban,  ha 
bevallód, hogy ász vagy matekban és fizikában? 
Felkapta a fejét. Most már tényleg legyen elég. Így is épp eleget mondott. 
– Nem szívesen ábrándítalak ki, de mindkettőből sík hülye vagyok. 
Emlékszem néhány dologra a suliból, néha ránézek egy-két blogra, de ne próbálj 
olyannak beállítani, amilyen nem vagyok. Csalódás lesz a vége. 
A  zöld  szem  szinte  lyukat  égetett  bele.  Megborzongott  a  feltétlen  figyelem 
fényében,  még  a  torka  is  kiszáradt,  ahogyan  próbált  lazának  és  közönyösnek 
mutatkozni.  A  markáns  állat  fedő  borosta  olyan  nyers  külsőt  kölcsönzött  a 



férfinak, amit más körülmények között is vadítóan szexinek talált volna. A Calvin 
Klein farmerdzseki, a fehér ing és a feszes farmer élesen kirajzolta izmos testének 
vonalait. Nem mintha emlékeztetőre lett volna szüksége, hiszen ismerte minden 
négyzetcentijét, kemény hasizmaitól a dagadozó bicepszéig, mellyel könnyedén a 
levegőbe emelte, míg a falhoz préselte, és a mélyére hatolt. 
A  legkevésbé  sem  tűnt  okostojásnak.  Akkor  már  inkább  dögös 
fehérneműmodellnek, akit egyenesen a katalógusból vágtak ki. 
Levegő után kapott. Koncentrálj! A fickó magyarázatot vár az agyasságodra, amit 
nem  adhatsz  meg  neki.  Nincs  más  dolgod,  mint  végre  eldönteni  a  dolgot. 
Kisétálni, és vissza se nézni. 
A férfi valamiért nem erőltette tovább a kérdést, csak hátradőlt, és bólintott. 
– Oké. Végeztél? Szeretnék kint lenni a pályán, mielőtt megérkeznek a nagyobb 
csoportok. 
– Talán ez mégsem olyan jó ötlet. – Elhallgatott egy pillanatra. – Talán át kellene 
tennünk máskorra. 
– Nem, az ígéret szép szó. Nyomás. – Felkapta a számlát, és a pulthoz lépett, hogy 
kifizesse, míg ő igyekezett ráncba szedni magát és a szexuális étvágyát. Néhány óra 
golfba nem fog belehalni. Süt a nap, ráfér a mozgás. Azután ő jobbra, a férfi balra. 

Néhány óra múltán rá kellett jönnie, hogy Nate Dunkle csavaros eszű gazfickó. 
Leszámítva  az  alkalmat,  amikor  bepöccent,  miután  sikerült  egyetlen  ütésből  a 
lyukba juttatnia a labdát, tökéletes társaságnak bizonyult. 
Megmutatta neki, hogyan vesse meg a lábát, és fogja lazán, mégis biztos kézzel az 
ütőt. Eközben ujjai végig cirógattak, simogattak és becézgettek, sőt nekipréselte 
erekcióját a fenekének, és szorosan átkarolta azzal az ürüggyel, hogy megtanítja a 
tökéletes lendítést, ám ahogy lyukról lyukra haladtak, egyre több szitkot mormolt 
magában, és mindenféle nevetséges egyenleteket körmölt a füzetébe.  Láthatóan 
kezdett összezavarodni. Valahányszor úgy érezte, egész jól eltalálta a labdát, a férfi 
csak még csalódottabbá vált, amikor pedig az övé a kis tóban kötött ki, kis híján 
dühöngeni kezdett. Amit nagyon érdekesnek és izgatónak talált. 
Ahelyett,  hogy  a  játék  után  hazavitte  volna,  a  férfi  ragaszkodott  hozzá,  hogy 
üljenek be a kis szabadtéri csehóba, ahol kézműves sört ivott, míg ő elkortyolt egy 
pohár bort. Eközben mindenféléről beszélgettek, majd megálltak a gazdapiacnál, 
ahol  be  kellett  hunynia  a  szemét,  míg  a  férfi  különböző  titkos  hozzávalókat 
vásárolt.  Ezeket  nem  volt  hajlandó  megmutatni  neki  –  valahányszor  be  akart 
kukkantani egy barna papírzacskóba, csak még szorosabbra fogta a száját. Talán 
valami különleges étellel akart kedveskedni Marynek. Az tényleg tuti lenne. 
Úton hazafelé berángatta még egy galériába, hogy megvitassák, kinek ki a kedvenc 
művésze,  majd  előállt  azzal  a  nevetséges  elmélettel,  hogy  Monet  egy  híres 



matematikai egyenlettel generálta tündérrózsáinak véletlenszerűségét. 
Ja. Persze. 
Már kora estére járt, amikor végül elkísérte az ajtajáig. Itt kétségbeesetten kutatott 
valami  könnyed,  hétköznapi  szöveg  után,  amivel  végleg  pontot  tehet  az  előző 
éjszakai eseménysor végére. Úgy döntött, a legegyszerűbbet választja. 
– Hát, kösz a remek napot. Most már tényleg fáradt vagyok, úgyhogy megyek is. 
Küldött felé még egy lehengerlő mosolyt, mint a férfiak lekoptatásának okleveles 
szakértője, Nate azonban félreérthetett valamit, mert követte a lakásába. 
– Tetszik ez a hely – állapította meg, ahogy tekintetével felmérte a szellős, modern 
berendezést, a letisztult vonalakat, a költséges megoldásokat. 
– Kösz. Izé, Nate… 
– Tudom, fáradt vagy, de szeretnék kérni egy szívességet.  Emlékszel,  hogy azt 
mondtam, nem nagyon főzök? Szóval, ki szeretnék próbálni valamit. A kulináris 
képzettség alapja a személyes erősségek felismerése. – Letette a zacskókat a pultra. 
– Ehhez pedig szükségem van egy kísérleti nyúlra. 
Becsapta maga mögött az ajtót, és szembefordult vele. 
– Mi? 
A férfi szórakozottan legyintett. 
– Szerencsétlen szóválasztás. Persze nem szó szerint egy nyúlra. 
Lényeg a lényeg, bekötöm a szemedet, te pedig megmondod, hogyan ízlenek az 
egyes  falatok.  Szeretnék  elkészíteni  egy  komplett  vacsorát,  feszegetni  kicsit  a 
határaimat. Na, mit mondasz? 
Máris forgott vele a világ. 
– Hát, szerintem is nagyszerű, hogy meg akarsz tanulni főzni, de ehhez kicsit késő 
van. Különben sem hinném, hogy nagy segítség lennék. 
–  Legalább  kiderülne,  hogy női  szemmel  milyen a  főztöm.  Nem tartana  soká. 
Légyszi? 
Ken gyanakodva méregette a papírzacskókat. 
– Miért kell bekötnöd a szemem? 
– A pokol konyhájában láttam. Az ember sokkal nyitottabban áll az ételekhez, ha 
nem tudja vizuálisan azonosítani az összetevőket. Engedd, hogy az ízlelőbimbóid 
vegyék át az elsődleges érzék szerepét. 
A  bőre  bizseregni  kezdett  az  izgatottságtól.  Pedig  ehhez  tényleg  nem  kell 
rakétatudósnak lenni: elutasítod a tervet, kirúgod a lakásodból, korán lefekszel. 
Egyedül. 
– Oké. Benne vagyok. 
A  férfi  kivirult.  Levetette  és  gondosan  felakasztotta  a  kabátját.  Sötét  farmere 
kiemelte bámulatos hátsóját, ahogyan gyors mozdulatokkal feltűrte ingujját, mint 
aki nagy dobásra készül. Megmosta a kezét, mielőtt egy széket húzott az asztalhoz. 



– A pultnál is ülhetek – ajánlotta fel a nő. 
– Nem, a szék masszívabb. Bízz bennem. 
Masszívabb? Mihez? Megvonta a vállát. 
– Mit kell csinálnom? 
– Hoznál egy sálat? 
– Te kis huncut… 
– Ha azt szeretnéd. – Ken hozott neki egy lila sálat, és leült a székre. 
– Most bekötöm a szemed, azután elkészítek néhány fogást. – Gyengéden eltakarta 
szemét a sállal, majd hátul laza csomót kötött. – Látsz valamit? 
– Semmit. 
–  Oké,  adj  egy  percet.  –  Szekrényajtók  nyitódását-csukódását,  papírzacskók 
zizegését hallotta. Friss illatok szállingóztak felé, a levegőben különféle fűszerek 
aromája  keveredett.  Megnyikordult  a  hűtőajtó,  majd  csend  lett.  A  csobogás 
hallatán  lassan  kezdett  feloldódni,  s  miközben  az  első  falatot  várta,  hagyta 
elkalandozni a gondolatait. 
Hirtelen megérezte, hogy a férfi előtte térdepel. Erőteljes aurája úgy zárult köré, 
mint egy láthatatlan burok. Forró lélegzetet érzett az ajkán. 
A szíve összevissza kezdett verni. 
– Készen állsz az első kóstolóra? 
A telt, érzéki szavak a fülében morajlottak. Megkordult a gyomra. 
– Igen. 
– Nyisd ki a szád. 
Szétvált az ajka. Egy kanál hűvös, sima érintésére számított,  de a férfi az ujjait 
használta. Valami aprót és csúszóst helyezett a nyelvére. 
Tenger,  só  és  füst  ízét  érezte,  majd  a  harapás  nyomán nedvek  áradtak  szét  a 
szájában. A nyers földes aroma kéjes élvezettel töltötte el, míg a teste úgy reagált, 
mintha villamos áramot vezettek volna bele. 
– Osztriga. – Mosoly játszott az ajkán, ahogyan elcsípte a citromos ízt. – Bámulatos 
az ízharmónia. 
A férfi letörölte alsó ajkáról a nedvességet. 
– Jó kislány. Tényleg osztriga. Tetszik? 
Eszébe jutott, ahogyan a férfi a mellbimbóit harapdálta és nyalogatta, miközben 
ugyanezt kérdezte. Meg kellett küzdenie a nyugalmáért. 
– Igen. 
– Jön a következő. – Csúcsra járatott érzékekkel várta. – Nyisd ki. – Ken combja 
elernyedt,  mintha akaratlanul  is  engedelmeskedne  a  parancsnak,  közben újabb 
falatot érzett a szájában: krémes sajtot sóhajnyi fokhagymával, olívaolajjal,  édes 
bazsalikommal és ropogós burgonyával. Mintha mindent frissen szedett volna – az 
ízlelőbimbói felsírtak örömükben. 



– Sajt – nyögött fel. – Mozzarella. Paradicsom. Ó, istenem, ez mennyei! 
A férfi ujjai simogatni kezdték az arcát és a vállát, hogy még mélyebbre süppedjen 
a transzban. Combja széttárult, a puncija lüktetett. 
Az ízek egyszerűsége jólesően szétáradt a testében, a kéjes élvezettől még a feje is 
hátrabukott. Közvetlenül a füle mellett meghallotta a férfi hangját. 
–  Annyira  jó  vagy  ebben  a  játékban,  szívem.  –  Ujjai  ráfonódtak  a  mellére,  a 
pamuton keresztül simogatták. – Folytassam? 
– Igen… 
– Azt akarom, hogy vedd le a felsődet. 
A  botrányos  kérés  túlment  minden  határon.  Megérdemelt  egy  pofont,  egy 
áramütést, mielőtt páros lábbal rúgja ki az ajtón. Ehelyett annyira beindult, hogy 
egy teljes percig szólni sem tudott. 
– Tedd meg a kedvemért. 
A férfi felmordult, miközben kibújtatta a pólóból. Hűs levegő cirógatta a mellét és 
keményítette  meg  a  bimbóit.  A  legszívesebben  felsikoltott  volna,  olyan 
botrányosan dekadensnek érezte magát, amint félig pucéran, bekötött szemmel ült 
a  saját  konyhájában,  és  engedte,  hogy  Nate  etesse.  A  férfi  ujjai  átszaladtak 
peckesen  ágaskodó  mellbimbóin,  gyengéden  cirógatták  a  csipkén  át,  azután 
hirtelen  magán  érezte  az  ajkát,  forrón  és  nedvesen,  ahogyan  az  anyagon  át 
beszippantotta,  miközben  a  nyelve  körbe-körbe  járt.  Felkiáltott,  a  teste 
hátrafeszült, kezével görcsösen magához vonta a férfit, aki kényeztetni kezdte egy 
kicsit a másik mellét is, mielőtt hirtelen visszavonult. 
Evőeszközök  csörgése  hallatszott  a  pult  felől.  Zizegés.  Minden  pillanattal 
feszesebbnek érezte a görcsöt a gyomrában. 
Fényűzés lett a lélegzés is. Zihálva vette a levegőt, és kétségbeesetten szorította 
össze a combját, amikor meghallotta a férfi nyugodt hangját. 
– Jöhet a következő? 
Bólintott. 
– Nyisd ki. 
Á. 
Szusi.  Hűvös és sima, mégis zavarba ejtően telt.  Beleharapott.  A csípős  terijaki 
szósz szétáradt a szájpadlásán, de ez sem fojtotta el a hal feltárulkozó természetes 
ízét. 
– Lazac! Ez biztosan lazac. 
– Nagyon jó. – Míg megrágta és lenyelte a falatot, a férfi kikapcsolta a melltartóját. 
Mellei kibuggyantak a várakozó kezekbe, az érintés és az étel finomsága kívül-
belül egyszerre kényeztette.  – Azt hiszem, a következő előtt érdemelsz egy kis 
jutalmat. – Felpattantak farmerjának gombjai. A férfi ujjai végigszaladtak a hasán, 
és körben kirajzolták a nadrág derekának vonalát.  – Emeld fel a csípődet, bébi. 



Lekívánkozik rólad a farmer. 
Várta, hogy racionális énje sikítva tiltakozzon, és egyértelművé tegye, hogy erről 
szó sem lehet. Az már nem. Nem és nem. 
– Igen… 
A  férfi  kínos  lassúsággal  végighúzta  nadrágját  a  lábszárán.  Hallotta,  ahogyan 
sziszegve beszívja a levegőt. 
– Olyan átkozottul gyönyörű vagy. – A combját cirógatta és kényeztette,  majd 
ahogy felfelé haladt, gyengéden szétválasztotta lábait. 
–  És  milyen  nedves.  –  Ujjai  kirajzolták  a  bugyi  vonalát.  Ettől  egész  testében 
összerándult, mintha máris a csúcspont határán lenne. – Még két falatka maradt. 
Hadd hozzak valamit, amivel leöblítheted. 
Szinte  nyüszített,  ahogyan  elveszítette  az  érintését.  Szekrényajtó  csapódott.  A 
pohárba csorduló folyadék hangja a fülében visszhangzott. 
– Csak egy kis kortyot, azután mondd meg, mit gondolsz. 
Alátámasztotta az állát, és ajka felé billentette a poharat. A testes, érett bor hűsen 
csordult  végig  a  torkán,  míg  a  gyümölcs  illata  betöltötte  az  orrlyukat  és 
szájpadlását. Érzéki gyönyörrel adta át magát az intenzív csersavas aromának. 
– Vörösbor. Szeder? Füge? 
– Szeder. Nagyon jó. Igyál még egy kicsit. 
Ugyanabban a pillanatban ivott egy újabb kortyot, hogy a férfi ujjai rátalálták a 
résére. 
A csípője kilőtt felfelé, a bor lecsusszant a torkán, és egy pillanatra mintha ízekre 
szakadt volna szét.  A férfi  hüvelykujja előcsalogatta  megkeményedett  csiklóját, 
ujjai körbetáncolták és gyengéden morzsolgatták, míg a csipke át nem nedvesedett 
és meg nem telt az illatával. 
–  Csodálatos  –  mormolta  a  férfi,  mintha  csak  újabb  tudományos  kísérletet 
végezne. – Valahányszor kipróbálsz valami újat, a tested azonnal reagál. Talán a 
megfelelő ízektől is képes lennél orgazmusra. 
Rekedt nevetés tört fel Ken torkából. Elment az esze. A férfinak is elment az esze.  
Kész elmebaj az egész kajaszex, mégsem képes leállni, muszáj őt követnie, bárhová 
repíti. Miért nem érzi magát zavarban vagy rémisztően kiszolgáltatva? Pucér, a 
férfi  meg  állig  felöltözve,  mégis  olyan  biztonságban  van  vele,  mint  még  soha 
senkivel. Nate csak vele törődik, akár a maga kárára is. Ő pedig másra sem vágyik, 
csak még többre. 
– Ne csináld ezt – zihálta. – Nekem… 
– Tudom, mi kell neked, bébi. Emeld fel. 
A bugyija is lekerült. 
Várta a kezét vagy az ajkát, de csak hűvös levegőt és ürességet érzett. 
– Nate? 



– Egy utolsó  falat.  –  Ezt  nem bírja  ki.  Egymáshoz  préselt  combbal  kereste  az 
enyhülést. – Szét a lábakat. Ne csalj. 
Engedelmeskedett, egyszerűen képtelen volt ellenállni a varázsának. 
A férfi újra az arcát cirógatta, körülírta ajkának vonalát. 
– Nyisd ki. Ken. Nagyobbra. Még. Jó, ez az. 
A szíve úgy zakatolt, mint egy telivér paripáé a célszalag előtt. 
Minden izma megfeszült, úgy várta az utolsó falatot. 
A férfi ujjai átfurakodtak a fogai között, hogy a nyelvére helyezzék. 
Csokoládé. 
Keserédesen, telten és krémesen borította be a nyelvét, olvadozott a szájában, és 
repítette a csúcs felé. 
– Istenem! 
A férfi  lerántotta szemkötőjét,  és egy nyers csókkal magának követelte,  nyelve 
máris ki-bejárt a szájában,  míg ujjai  befurakodtak a combja közé,  és a mélyére 
hatoltak. 
Vadul hánykolódva élvezett el, a gyönyör tomboló hullámai egyszerre sodorták 
tucatnyi irányba. A férfi maga elé mormolt egy szitkot, könnyedén felkapta, hogy 
a  csípőjére  fonhassa  a  lábát,  így  botorkáltak  be  a  hálóba.  Itt  pillanatok  alatt 
lefektette az ágyra, megszabadult a ruháitól, és felhúzta magára a gumit. 
Még az első orgazmus utórengéseitől rázkódott, amikor a férfi hátratolta a térdét, 
és egyetlen erőteljes lökéssel beléhatolt. 
A teste megnyílt, és igéző mélyébe fogadta, mielőtt minden erejével körülölelte a 
farkát. A férfi brutális erővel tette magáévá, ő pedig imádott minden pillanatot, és 
körmeivel  mélyen  beleszántott  Nate  hátába,  ahogyan  a  gyönyör  másodszor  is 
ízekre szaggatta. A nevét sikoltotta, ajkuk és csípőjük eggyé vált, amint a férfi is 
elélvezett. 
Mozogni, szólni próbált, de túl sok minden történt, túl messzire ment. 
Különös,  görcsös  fájdalmat  érzett  a  mellében,  mintha  zokogás  szorongatná  a 
torkát. 
Jaj, ne. Miért érzi úgy, hogy képtelen visszatartani a könnyeit? 
A férfi szorosan a melléhez vonta, gyengéden kihúzta hajából a tűket, elsimította a 
vállán a fürtöket, és lágy csókolt lehelt a halántékára. Nem szólt, mégis mintha 
válaszra  várt  volna.  Mintha  tudná,  hogy  valami  nagyon  fontosat  készül 
kimondani. 
Eddig jól megőrizte a titkait, még önmaga előtt is – nem csoda, hogy ilyen sokáig 
tartott, míg ráébredt, mennyire vágyik rá, hogy megossza őket valakivel. Abban a 
pillanatban,  a  sötétség  legmélyén,  egy  olyan  férfival,  aki  mellett  tökéletes 
biztonságban érezte magát, az igazság hirtelen kikívánkozott belőle. 
A szavak előbuggyantak, mielőtt bármit tehetett volna. 



– Nem csak kövér voltam, okos is. Iszonyúan okos. Imádtam a matekot, a fizikát, a 
történelmet,  talán  mert  úgy  éreztem,  ezt  a  világot  tudom  uralni,  ezeknek  a 
dolgoknak van értelme. Mindenféle szakkörbe jártam. Emlékszem, aznap, amikor 
megtámadtak,  a  könyveim szanaszét  hevertek  a  földön.  Akkor  döbbentem  rá, 
hogy bármennyire szeretem őket, ezek a könyvek, ezek a tantárgyak nem képesek 
megvédeni, csak még rosszabb lesz tőlük minden. Egy lány semmire sem megy az 
eszével, szépnek és tökéletesnek kell lennie, ez a titok nyitja. 
Hazamentem,  bevágtam a könyveket  a sarokba,  kiléptem az összes  szakkörből, 
nagy ívben tettem a sulira. Rögeszmésen elkezdtem foglalkozni a menő dolgokkal. 
Nem  érdekelt  más,  csak  a  divattervezés,  a  kiegészítők,  bármi,  amitől  szebb 
lehettem. Divatszörnyet csináltam magamból. Anyám persze odáig volt. Ki nem 
állta  a  dagadt  nagyokos  lányát,  de  amint  elkezdtem  fogyni,  mindjárt  közel 
kerültünk.  Elhurcolt  magával  a  jótékonysági  estjeire,  nem  győzött  mutogatni. 
Végül  apám utalt  be  a  terápiára,  amikor  világos  lett  a  számára,  hogy  teljesen 
kinyírom magam. Anyám folyton csak azt mondogatta, milyen jól nézek ki. 
Görcsös szorítása lassan ellazult a férfi karján. 
– Remek pszichiátert fogtam ki, és egy napon ráébredtem, hogy mégsem akarok 
meghalni.  Élni  akarok,  méghozzá szabadon,  nem reszketve megbújni  egy sötét 
sarokban,  ahol  az  étel  és  a  tükör  két  halálos  ellenség.  Újra  fel  kell  építenem 
magam, összerakni széthullott életem darabkáit. A szüleim végül elváltak. Apám 
újra  megnősült,  ma  már  alig  beszélünk.  Anya  néhány  éve  elköltözött  az  új 
pasijával. 
Magamra maradtam, de jobb is így. Kate és Arilyn sokat segített, közben kiderült, 
hogy egész jó vagyok a szervezésben. Azóta arra koncentrálok, hogy kihasználjam 
az adottságaimat, és elfeledjem a múltat, de ez ma sem mindig sikerül. 
Elnémult,  ahogyan  a  kongó  üresség  újra  tudatosult  benne,  ahogyan  minden 
magába  temetett  titok  és  szorongás  elszabadult,  hogy  önálló  életre  keljen.  A 
helyükön nem maradt más, csak a végtelen szomorúság – a szánakozás a védtelen 
kislány és mindazon dolgok iránt, amiket feladott, csak mert nem tartotta magát 
méltónak rá. 
Próbált elfordulni, magába gubózni, de a férfi szorosan ölelte, melegsége és illata 
puha  vattaként  ölelte  körül,  amíg  végül  feladta  a  küzdelmet,  és  elfogadta  a 
megnyugtató kényelmet. 
–  Talán  ideje  lenne  elfogadnod az  igazat,  Ken.  Azt,  amit  abban  a  pillanatban 
felismertem, amint megláttalak. 
– S mi lenne az? 
–  Egyszerre  vagy  mindkettő.  Okos  és  gyönyörű,  kívül-belül.  Sosem  kell 
választanod, pontosan az lehetsz,  aki mindig is lenni akartál.  Ez a csodálatosan 
összetett és tökéletes lény. 



Lehunyta a szemét, és a férfi mellébe temette az arcát. 
– Csődtömeg vagyok. 
–  Elég.  Aludj,  szerelmem.  Reggelre  minden  jobb  lesz.  Ajka  mosolyra  görbült, 
mielőtt ráborult a sötétség,   pedig engedte, hogy mélyen magába burkolja. 

14.

Nate elnézte Wolf-ot, amint a labdára szegezte a tekintetét, és hátrahúzta az ütőt, 
majd lendített. Jól eltalálta a szöget, a labda széles ívben reppent fel, hogy végül a 
zöld közelében hulljon le. Nem is rossz egy ilyen kezdőtől. 
Wolfe  láthatóan  nem  tudta,  hogyan  értékelje  a  teljesítményét.  Nate 
elmosolyodott. 
– Szép ütés. Sokat javult a formád, a zöldbe is betaláltál. Már hosszú ideje nem 
kellett bemásznunk a tóba vagy a homokba. 
Wolfe felnevetett, ahogy útnak indultak. 
– Nem is igaz, hogy eltaláltam a füvet és a pályát is. Kész csoda. 
– Nem, a lendítésed maga a nyers erő. Biztos a tetkó miatt. 
– Látnod kéne, mire képes egy piercing. Főleg valami fájdalmas helyen. 
Nate összerezzent. 
– Vagy talán mégse kéne látnom. 
Baráti  csendben  lejátszottak  még  néhány  lyukat.  Nate-nek  fájón  hiányoztak  a 
haverok.  Wayne  a  munkáját  leszámítva  ritkán  nyilvánult  meg  bármiben,  míg 
testvére a családhoz tartozott,  jóban-rosszban el  kellett  viselnie.  Viszont sosem 
hitte volna, hogy Wolfe olyan fickó, aki a vele hasonlókkal barátkozna. Azt várta, 
néhány  játék  után  diszkréten  lepattintja,  Wolfe  azonban  őszinte  érdeklődést 
mutatott  a  tanulás  iránt,  sőt  a  múlt  héten  azt  is  felvetette,  hogy  meló  után 
gurítsanak le egy sört. 
– Mikor lesz a nagy találkozás? – kérdezte tőle, miközben ütője átszelte a levegőt, 
és  a  labda széles  ívet  leírva  a  lyuktól  alig  fél  méterre  állapodott  meg.   Ez  az! 
Bárcsak Ken ilyenkor látná… 
– Sikerült megszerveznem egy péntek reggeli találkát a klubban. 
Meg  kell  mondanom,  a  CIA soraiba  könnyebb  beférkőzni.  Ez  a  megszállottak 
sportja. 
– Menni fog. Hogy áll a Purity? 
Wolfe elütötte a labdát. Kissé balra hordott, de legalább egyenesen ment, így távol 
maradt a homoktól. 



– Néhány hét, és jön a megnyitó. Egy sor hírességet sikerült leszerveznem. Úgy 
döntöttem,  egy  füst  alatt  jótékonysági  estet  is  szervezek,  hogy  megháláljam  a 
közösség támogatását. New York külön világ, itt minden másképp működik, mint 
Milánóban, de apám belement, hogy én intézzem. Ez az első projekt, amit elejétől 
a végéig én viszek. 
– Az apád rendes tagnak tűnik. Gyakran találkoztok? 
– Milánóban él  a  mostohámmal,  Juliettával.  Övé a  La  Dolce  Famiglia,  és  csak 
nemrég  szült,  de  azért  biztosan  eljön  a  megnyitóra.  Ki  nem hagyná.  –  Wolfe 
ellágyuló arcvonásaiból  arra következtetett,  hogy nagyon is szereti  úgynevezett 
mostoháját.  Élesen beleszúrt  az  irigység – milyen lehet  az,  ha valakinek olyan 
szülei  vannak,  akik  tényleg  törődnek  vele  és  az  életével?  Igaz,  ő  legalább 
mindenben számíthat a testvérére. Ez máris több, mint amit sokan elmondhatnak. 
– Támadt egy remek ötletem. 
– Ki vele. 
– Fizethetnél édességben a golfleckékért. Imádom a sütit. 
Wolfe elvigyorodott. 
– Megbeszéltük. Két dolog garantáltan elrabolja a nők figyelmét, és az egyik a jó 
kaja. 
– A másik? 
– Egy imádni való szőrös kiskedvenc. 
Hm.  Nate  eltűnődött  azon,  hogy  beruházhatna  egy  cukor  kiskutyába,  a 
beszerzéséhez pedig kérhetné Kennedy segítségét.  Egy próbát  megérne.  Meg a 
francokat!  Ki  gondolkodna  kutyavásárláson,  csak  hogy  megtartsa  a  nőt,  akit 
szeret?  Az  éjszaka  óta,  amikor  bevallotta  neki  a  múltját,  másra  sem  tudott 
gondolni,  csak  a  lelkierejére  és  a  sebezhetőségére.  Miközben  arra  is  rá  kellett 
jönnie, hogy Kennedy mindent másképpen lát. 
Mire vasárnap reggel  felébredt  az  ágyában,  már biztonságos  távolba  menekült: 
lezuhanyozott  és  felöltözött,  hogy olyan hamisan sugárzó mosollyal  köszöntse, 
amitől  a  hátán  meredezett  a  szőr.  Le  kellett  volna  tépnie  a  ruháját  és 
visszarángatnia az ágyba, ahol mindig odafigyelt rá, de azt ösztöne azt súgta, hogy 
hagyjon teret neki. Egyetlen szó nélkül búcsúcsókot lehelt az arcára, azután eljött. 
Remélte, ha lesz egy teljes napja, és átgondolja a kettejük kapcsolatát, végül ő is 
arra a következtetésre jut,  hogy tökéletesen illenek egymáshoz. Valahogy most 
már kételkedett ebben. 
A nő azóta nem telefonált, hétfő este a zumbaórára se jött el. Most pedig már a hét 
közepén járnak, és még mindig semmi. Lassan kapnia kell valamilyen jelet, hogy 
tudja, merre tovább. Szíve szerint egyenesen nekiszegezné a kérdést, de a nőknél 
néha épp a kerülő út vezet célhoz, ő pedig biztonságra játszik. 
Vetett egy lopott pillantást Wolfe menő tetkójára, modellalkatára és magabiztos 



aurájára.  Mindig  ezeket  a  szegecses  bőr  karkötőket  viseli,  amitől  csak  még 
dögösebb benyomást kelt. Neki persze könnyű. 
– Hé, Wolfe. 
– Igen? 
– Voltál már szerelmes? 
A férfi megdermedt, ahogy levette tekintetét a labdáról, és szembefordult vele. 
Kéklő szeme egészen elhomályosodott, mégis válaszolt a kérdésre. 
– Nem. – Átható pillantást vetett rá. – Te aztán jól benyaltad, mi? 
Nate beletúrt tökéletesre nyírt hajába. 
– Igen,  szó szerint  és  átvitt  értelemben is.  Utóbbi  értelemben nehezíti  meg az 
életemet. 
Barátja felnevetett. 
– Hagyd meg ezt a szöveget a tudósoknak. Ő is beléd zúgott? 
–  Asszem.  Az  a  helyzet,  hogy  rögeszmésen  retteg  az  elköteleződéstől.  Fél 
túlságosan mélyre merülni, mintha az lenne a fóbiája, hogy csak rosszul jöhet ki 
belőle. Nem tudom, hogyan győzzem meg, hogy én komolyan gondolom, kitartok 
mellette, és nem szabad beérnie kevesebbel. Bassza meg, összevissza beszélek… 
– Nem, én értem. – Wolfe elnézett a látóhatár felé, és hosszan hallgatott. Nate 
rokon  lélekre  ismert  a  némaságában,  s  hirtelen  rádöbbent,  hogy  a  milliomos 
playboy  felszíne  alatt  mélyebb rétegek  lapulnak.  –  Sokan nem hiszik  el,  hogy 
méltók a boldogságra, ezért nem is kapják meg. Mondtad már neki, hogy érzel? 
– Nem, szerintem ott lenne vége. Nevet változtatna, és másik államba költözne, 
csak hogy megszabaduljon tőlem. Úgy döntöttem, inkább lazára veszem. Semmi 
nyomulás. Megkapja tőlem a mozgásterét. 
– Ez így elég trükkös,  Nate,  kétféleképp is  elsülhet.  Egyvalamit viszont tudok. 
Keményen kell harcolnod, s talán még így is veszítesz. 
Ezzel együtt megéri? 
– Igen. 
– Hát, nem szeretnék a helyedben lenni. 
– Kösz a biztatást. 
Bágyadt nevetés. 
– El kell neki mondanod. Tudnia kell. Ha elfut, akkor se mondj le róla. Talán csak 
látnia kell, hogy nem lehet olyan könnyen elriasztani. 
Próbálta magába fojtatni erőtlen sóhaját. 
– Talán. 
– Figyelj, mit csinálsz szombaton? 
– Ez most olyan, mintha randira hívnál? 
– Ha akarod. 
Nate elvigyorodott. 



– Csak golfozom. 
–  Egy jó  barátomnak eljegyzési  partija  lesz.  Elég  nagyszabású  esemény,  remek 
móka. Nincs kedved velem tartani? 
Meglepetten kapta fel a fejét. Úgy érezte, nem kis dolog, hogy újdonsült barátja 
meghívja a belső köreibe. 
– A barátod nem bánja? 
–  A  barátnőm,  és  nagyon  fog  örülni.  Szerintem  neked  sem  ártana  találkozni 
néhány új arccal.  Több vasat a tűzben tartani, tudod, arra az esetre, ha a nagy 
szerelmed  becsődölne.  Gennek  hihetetlen  családja  van,  és  legalább  egy  kicsit 
kikapcsolnál. 
– Nem vinnél inkább egy csajt? 
–  Nem,  épp  most  lett  vége  egy  hétvégi  kapcsolatomnak,  teljesen  ki  vagyok 
purcanva. Most inkább egy jó haverra van szükségem. Benne vagy? 
– Ja. Kösz. 
– Nincs mit. 
Miután  befejezték  a  játékot,  kifelé  indultak.  Nate  már  beült  a  kocsijába,  és 
becsatolta magát, amikor meghallotta a telefonját. Mint egy szerelmes kamasz, úgy 
vetette magát az SMS-re. 

Szia,  Mary  vagyok  a  koktélpartiról.  Kennedy  mondta,  hogy  beszéljük  meg  a 
randinkat. Azt mondta, alig várod. Most péntek és szombat este ráérek, írj rám. 
Alig várom. Jó benyomást tettél a partin. Legyen szép napod. 

Lehajtotta a fejét a kormányra. Kennedy végül megtette az első lépést, ami nem 
kis szívás. Ha beszervez neki egy másik nőt, miután lefeküdtek egymással, azzal 
nyilván üzenni akar valamit. 
Csak nem azt, amit várt. 
A következő lépést mindent eldönt. Ideje tanulmányozni a Cosmopolitan legújabb 
számát, és elrebegni egy imát. 

Kennedy felnézett a hatalmas birtok közepén terpeszkedő házra, mielőtt Kate-hez 
fordult. 
– Alexa tényleg apait-anyait belead a buliba. Nem lehetne a fogadott húgom? 
Kate felnevetett, és megragadta a vőlegénye, Slade kezét. A férfi tarka eljegyzési 
ajándékokat  egyensúlyozott  –  két  kis  rózsaszín  papírzacskót  Barbie-kkal 
telehányva –, mégis sikerült férfias benyomást keltenie. 
– Én szívesen lemondok az enyémről, Ken – jegyezte meg. 
Csókot dobott a férfinak, aki elrabolta a legjobb barátnője szívét, aztán nekiindult 
a tekervényes kerti ösvénynek. 



– Gen szüleinek a háza túl kicsi lett volna, David pedig csak most költözött be – 
magyarázta Kate. – Felmérték az összes lehetséges helyszínt, de Gen meg akarta 
őrizni az otthonos hangulatot. 
– Ja, ez a tízezer hektár tényleg meghitt. 
– Nick maga tervezett mindent. Folyton elfelejtem, hogy még sosem jártál itt. Az 
egész csapat itt lesz, úgyhogy nem fogunk unatkozni. Szent szar, ott egy páva! 
A kékben-lilában pompázó fenséges teremtmény elegánsan lépdelt a tökéletesre 
manikűrözött pázsiton, ahol a makulátlan fehér és sárga rózsaágyások közt fehér 
napernyőket állítottak fel. 
A  márványszobrokkal  övezett  színpadon  héttagú  zenekar  játszotta  az  örök 
klasszikusokat – még egy fehér ruhás hárfást is láttak, aki virágokkal megtűzdelt 
hajával mintha egyenesen egy mesekönyvből lépett volna ki. 
– Ó, ember… ezt sosem fogom megbocsátani Gennek. Az ott pezsgő szökőkút? 
Siessünk! 
Slade felnevetett. 
– Ez az én babám. Semminek sem örül úgy, mint a potyapiának. 
– Lefogadom, hogy jó cucc – csicseregte Kennedy. – Itt vagyok mögötted. 
Utat fúrtak maguknak a tömegben, miközben egy pillanatra sem veszítették szem 
elől a célt. Slade csak a legutolsó pillanatban ingott meg. 
– Az ott rákkoktél? Bébi, van rákkoktél! 
– Igen, drágám, jól látod. Meg lazac és homár is. 
–  Imádom  az  eljegyzési  bulikat!  Még  látjuk  egymást.  Kate  kuncogva  nézte, 
ahogyan egyenesen az elegáns pincér felé veszi az irányt. 
– A kaja a gyengéje. Hoppá. Készen állsz? 
– A pezsgőre? 
– A totális káoszra, Egy, kettő, három, és… 
– Kate! Itt van Kate, itt van Kate! 
Két sikoltozó kislány száguldott feléjük a pázsiton. Az idősebb fehér bőrcipellőt és 
hosszú, rózsaszín ruhát viselt, míg sötét haja csigákban repdesett a feje körül. A 
fiatalabb  nem  sokkal  maradt  le  mögötte.  Az  ő  hajából  már  kibomlottak  és 
szerteszét szálltak a színes szalagok. 
Mostanra megszaggatta és összesározta a ruháját, sőt a cipőjét is elhagyta valahol. 
Kate letérdelt, és elkapta mindkettőt, amint kacagva vetették magukat a karjába. 
– Hé, lányok! Emlékeztek a barátnőmre, Kenre? 
A lányok felnéztek, és szélesen elvigyorodtak. Ken is élénken emlékezett Alexa 
kislányaira:  Lily,  az idősebb maga a kifinomultság, míg Maria, a húga igazi kis 
vadóc. 
– Ken, mint Barbie szerelme, csak te lány vagy! 
Lily felhorkant. 



–  A teljes  neve  Kennedy,  Maria.  Ami  nagyon szép  név.  –  A kislány  szakértő 
szemmel mérte végig Ken citromsárga ruháját, csillogó ékszereit és szandáljának 
tízcentis sarkát. – A ruhádat is imádom! 
– Kösz, édes. Én is imádom a tiédet. 
– A nénikétek és a mamátok hol van, lányok? 
–  A teraszon.  Képzeld,  Kate,  én  leszek  Gen  néni  koszorúslánya!  –  fecsegte  ki 
Maria. – Lesz egy kosaram, és az egész templomot teleszórom virágokkal! 
– Csak az oltárhoz vezető utat – igazította ki Lily. 
– Hoztál nekünk valamit, Kate? 
– Ez udvariatlanság, Maria! – szólt rá Lily. 
Kate megigazított egy kibomlott loknit. 
–  Hoztam  bizony.  Ha  megtalálod  Slade-et,  és  adsz  neki  egy  óriási  puszit, 
lefogadom, hogy oda is adja neked. 
– Hurrá! – Maria elszáguldott. 
Lily felsóhajtott. 
– Köszi, Kate. 
– Szívesen, drágám. Menj csak te is, majd megkeressük a mamádat. 
– Lily követte a húgát. 
– Itt is van a mamája. 
Kennedy  végigmérte  az  eléjük  toppanó  sötét  hajú,  teltkarcsú  nőt,  és 
elmosolyodott.  Gen  nővére,  Alexa  volt  az  egyik  legédesebb  és  legkedvesebb 
ember, akivel valaha találkozott. Valahányszor Kate és Gen magával vitte, mindig 
úgy kezelte őt, mintha a családhoz tartozna. 
Összeölelkeztek. 
– Hol van Slade? – tudakolta Alexa. 
– A rákkoktélt kergeti. Hihetetlen ez a hely, egyszerűen elképesztő. 
Csodálatos munkát végeztél. 
Alexa a csípőjén nyugtatta a kezét. 
– Élveztem is. Miután az én lagzim nagy kamu volt, legalább kiélhetem az összes 
elfojtott lelkesedésemet Gen esküvőjén. Mit szóltok a pávákhoz? Egy állatkertből 
hozattam őket, nagyon vigyáznak rájuk. A hattyúk nem viselik jól a tömeget, de 
ezek egész jól elvannak. 
Ken azon tűnődött, talán félrehallotta. Kate legalább ilyen meglepettnek tűnt. 
– Szépek. Öö… kamu volt a lagzid? – kérdezett rá Ken. 
Gen nővére csak legyintett. 
– Nem számít, a végén jól sült el. Meg kell találnom a díszvendéget. 
Csak néhány percet beszéltünk, azóta nyoma veszett. 
–  Biztos  David  részéről  is  sok  emberrel  kell  találkoznia  –  vette  a  védelmébe 
Kennedy. – Az eljegyzési partik nagyon kifárasztják az embert. 



– Ja, biztos igazad van. Anya és apa is alig győzik körbeudvarolni David szüleit. 
Nick ki is van bukva, amiért mostantól nem ő lesz a kedvenc vejük. – A tekintete  
hirtelen kiszúrt valamit. – Hé, miért van Maria mezítláb és sáros ruhában? 
– Mert megkergették a pávákat, és elhasalt egy pocsolyában. Hello, lányok. 
Alexa  legjobb barátnője  és  Gen pótnénje,  Maggie Conte csatlakozott  hozzájuk. 
Merész fekete cicaruhát viselt, ami mellett még Versace modelljei is elbújhattak, 
míg fahéjszínű haja éles szögbe nyírva, nyílegyenesen ért véget az állánál – egy 
személyben  testesítette  meg  a  sikket  és  az  eleganciát.  Kennedy  mindig 
példaképként tekintett rá, és Maggie nem is fukarkodott a tanácsaival. Melegen 
átölelték egymást. 
– Hoztál magaddal valami fincsi pasit? – kérdezte nyomban Maggie. 
– S miért nem iszik még senki? 
Ken felnevetett. 
– Útban a pezsgő szökőkút felé eltérítettek. És ma szólóban vagyok. 
Maggie felhúzta az orrát. 
– Kár. A partnereidre szoktam csorgatni a nyálamat. Látta valaki Gent? David is őt 
keresi… 
Alexa a homlokát ráncolta. 
– Totál kész van. Nem sokáig bírja már ezt. Hiába mondom neki, hogy vegyen 
vissza. 
– Ez a sorsa a briliáns rezidenseknek. Kennel mi is próbáljuk elérni, de folyton 
lepattint minket. Izzy eljön? 
Maggie és Alexa gyors pillantást váltott. 
–  Nem  tudni.  Meglepődnék.  –  Gen  ikertestvére  a  család  fekete  bárányának 
számított, aki nemcsak teljesen elkülönült a MacKenzie klántól, de mintha próbált 
volna éket verni összetartó tagjai közé. Sokan sejtették ennek okát – a drogok, a 
vég nélküli bulizás, az erőszakos férfiak –, de igazából senki sem tudta, mit tartja 
távol a többiektől. Ken arra gondolt, hogy alighanem ez is pluszterhet jelent Gen 
számára, aki végül Kate-et kérte fel a tanújának. Azt még nem lehetett tudni, mit 
szól mindehhez Izzy. 
– Min lepődnél meg? – vágott közbe egy újabb hang. Maggie sógornője, Carina 
csatlakozott a csapathoz. 
Kisbabát  dédelgetett  a  karján,  és  egy  italt  a  kezében.  Sötét  haja  selymes 
hullámokban omlott a vállára.  Mandula metszésű szemében olyan elevenség és 
életöröm pezsgett, mint egyetlen más újdonsült anyukának sem. Mindenki tüstént 
rávetette magát a kisbabára, hogy gügyörészni és cuppogni kezdjen. 
– Gen ikertestvérén,  Izzyn.  Mármint ha eljönne.  Ezt  nevezem didkónak,  bébi! 
Maximus igazán boldog lehet. 
– Mármint melyik? Az apa vagy a fia? 



Nevetésben törtek ki. Az ifjabbik Maxet kék horgolt takaróba bugyolálták, míg 
aprócska fejébe kötött sapkát húztak, ami alól itt-ott fekete fürtök kandikáltak ki. 
A  baba  álmos  szemmel  nézett  fel  és  mérte  végig  őket,  mielőtt  visszatért  a 
szundikáláshoz.  Kennedy  késztetést  érzett  rá,  hogy  belefúrja  orrát  púderillatú 
bőrébe, és többé el se engedje. 
–  Hé,  nekem  is  jár  egy  ital,  míg  babázom,  nem?  –  kérdezte  Carina.  –És  ne 
mondjátok, hogy nem, mert egyet már ittam. 
–  Egy  pezsgő  még  nem  a  világ,  szívem  –  nyugtatta  meg  Maggie.  –  Mi  újság 
nálatok? 
Carina égnek emelte a szemét. 
– Én megvagyok,  de Max kész idegroncs.  Miután hazajöttem,  napokig mást  se 
csinált, csak bamba képpel bámulta a kis trónörököst. 
– Áá, ez olyan édes – sóhajtott fel Kate. 
Carina felvonta a szemöldökét. 
– Ja, csak épp semmi mást nem csinált. Nem akart pelenkázni, sem öltöztetni, sem 
fürdetni.  Biztos  félt,  hogy  letöri  valamijét.  Mondjuk,  a  kis  fütyijét.  Mindent 
nekem kellett megcsinálnom. 
Kennedy hátán végigfutott a hideg. 
– Ettől én is teljesen kész lennék. Mit csináltál? 
Maggie és Carina váltott egy gonosz kis pillantást. 
– Otthagytam. 
– Mi? Otthagytad a férjedet? 
–  Csak  egy  napra.  Közöltem,  hogy  Maggie  elvisz  masszázsra  és  mani-pedire. 
Persze  a  frászt  hoztam  rá,  térden  állva  könyörgött,  hogy  ne  menjek,  de  azt 
feleltem, hogy ideje kicsit összeismerkedniük. 
Maggie büszkén elvigyorodott. 
– Hidd el, semmi sem építi úgy a kapcsolatot, mint a nutellás pelenka. Be is jött. 
– Az ám. Amikor este hazamentem, ott ringatta az ölében, és a kis Max csak úgy 
illatozott a babapúdertől. Néha be kell őket dobni a mély vízbe, különben sosem 
tanulnak meg úszni. 
Alexa elnevette magát. 
– Ti aztán jó kis páros vagytok! Nick egyszer azt mondta, fogjam meg Lilyt egy 
kicsit,  míg  elintéz  valamit,  azután  egyszerűen  faképnél  hagyott.   Elhajtott  a 
kocsiján.  Elég legyen annyi, hogy súlyos árat fizetett érte. 
Kennedy felnevetett. Istenem, mennyire imádja ezeket a csajokat! 
Cserfesek, összetartok, családszeretők – megtestesítenek mindent, amit magának 
kíván, ha majd letelepedik. Egyszer, egy szép napon. 
Talán. 
Egész héten kísértette, hogy megosztotta Nate-tel lelkének legmélyebb titkait és 



testének legmélyebb zugait, majd úgy tett,  mintha mi sem történt volna. Pedig 
mennyire  hiányzott  minden  –  a  zumba,  a  golf,  a  szex.  Istenem,  az  a  szex… 
Hiányzott még a férfi kávéfoltos inge és a precíz tekintete is,  ahogyan minden 
figyelmét neki szentelte. 
Mégis meg kellett óvnia. 
Önmagától. 
Alávaló húzás volt ráuszítani Maryt, de mit tehetett volna? Azzal, hogy egy másik 
nő karjába taszította, megerősítette, amit a férfi talán már gyanított: sosem lehet 
olyan  társa,  akire  szüksége  van,  és  akit  megérdemel.  A  démonjai  végül  úgyis 
felütnék ocsmány fejüket, mire keresne valami olcsó kifogást, és összetörné Nate 
szívét. Akkor már inkább véget vet az egésznek. Mary majd segít felejteni. 
Hirtelen  elhatározással  kisöpörte  magából  Nate  képét,  hogy  újra  a  társaságra 
összpontosítson. 
– Mi lenne, ha szétválnánk, és úgy keresnénk meg Gent? – vetette fel Kate. 
Mind egyetértettek. Kennedy feltöltötte a poharát pezsgővel, és a ház felé indult. 
Csevegett egy sort Gen szüleivel, találkozott David őseivel, majd szerzett néhány 
zellerszálat a vegabüféből, és rágcsálni kezdte. 
Egy  jól  átsült  hátszínnek  valószínűleg  a  látványától  is  elalélt  volna,  ezért 
elhatározta,  hogy amint végez,  a szabadban marad, ahol a levegő semlegesíti  a 
mennyei illatokat. 
A földszinten nem találta a szökevény menyasszonyt, így az emelet felé vette az 
irányt. A hatalmas nyitott lépcsőház mesevilágában a gazdagon díszített hatszintes 
bronzcsillár követelt magának minden figyelmet. Bekukkantott néhány szobába, 
de mindenki odakint vagy odalent tartózkodott, itt aligha talált bárkit. Már épp 
készült visszaindulni, amikor halk padlócsikorgásra lett figyelmes. 
Kinyitotta  az  ajtót.  Lily  szobájának  falait  vidám,  eleven  sárgára  festették,  a 
baldachinos ágy fölé gyönyörű csipketető borult. A létező összes zugot különféle 
babák és plüssállatok töltötték ki. A boltíves panorámaablakok tárva-nyitva álltak, 
szabadon áradt a levegő, hogy a szobát betöltse a kertből áradó nevetés és a finom 
illatok elegye. 
Gen az ablak előtt, a fehér hintaszékben gubbasztott. 
– Öö, Gen? 
Barátnője  felkapta  a  fejét.  Meglepettnek  tűnt,  majd  egy  szemvillanás  alatt 
összeszedte  magát,  és  zárta  a  vonalakat.  Ahogy ezt  elnézte,  Ken fejében  teljes 
hangerővel visongott a vészjelző. Itt valami nagyon, de nagyon nem stimmelt. 
– Ó,  istenem, sajnálom, Ken.  Nem is  hallottalak.  –  Gen kipréselt  magából  egy 
nevetést, miközben tovább forgatta ujján a karikagyűrűt. 
Feltűnt, hogy a bőre kivörösödött, egészen az ujjpercéig, ám másként makulátlan 
megjelenése, vanília árnyalatú blúza és hosszú, krémszínű szoknyája az ártatlanság 



misztikus aurájával ruházta fel. Sötét haját egzotikus csigákba szárították, fülében 
gyémántok csillantak. Szeme, akárcsak Alexáé, áthatóan kéklett. Eközben olyan 
pulzáló  energia  sugárzott  belőle,  ami  közelebb  állt  a  félelemhez,  mint  az 
izgatottsághoz. 
– Semmi baj, édes. Mit csinálsz itt egyedül? 
Gen bágyadt mosollyal nézett ki az ablakon. 
–  Csak  kicsit  egyedül  akartam lenni.  Idáig  David  barátaival  és  munkatársaival 
smúzoltam, ami külön nehéz, mert most már egyenrangúként kezelnek. David két 
éven át volt a főnökön, kicsit fura érzés. Nem akarok kiábrándítani senkit. 
Kennedy odalépett hozzá, és megfogta a kezét. 
– Hadd üljek ide egy kicsit. Beszélni szeretnék veled. – Letelepedtek a kis padra, a 
csipkés szélű rózsaszín párnák közé. – Miért jár az agyad ilyeneken? David szerel 
téged, hogyan is tudnál kiábrándítani bárkit? 
Mi a baj? Mármint igazából? Mindnyájan aggódunk érted. 
Gen sebészi pontossággal válogatta meg a szavakat. 
– Sokan vannak, akik mindenfélét  várnak tőlem. Nem akarok csalódást  okozni 
senkinek.  –  Felemelte  a  tekintetét,  hogy egyenesen  a  szemébe nézzen.  –  Nem 
akarok kudarcot vallani. 
Kennedynek  a  szíve  is  belesajdult.  Egy  újabb  csodálatos  nő,  aki  retteg  az 
elvárásoktól. Néha nagy tehertétel a siker, de tényleg David a neki való társ? Nem 
ugrándoznia  kellene  örömében,  és  lázas  izgalommal  tervezgetni  az  esküvőjét? 
Vagy talán épp amiatt szorong, hogy nem lesz minden tökéletes? 
– Szó sem lehet kudarcról – szögezte le. – Alexa, Kate és én segítünk megtervezni 
mindent, a legapróbb részletet is. Közénk tartozol. Most arra van szükséged, hogy 
kicsit hátralépj, és felmérd, mi mindent értél el. A túl sok szorongás nem tesz jót 
se neked, se Davidnek, se a betegeidnek. 
Gen bólintott. 
– Tudom, hogy igazad van. 
–  Beszéltél  már  Daviddel?  Talán  kitalálhatnátok  valamit,  hogy  visszavegyél  a 
tempóból? 
Gen szorítása hirtelen megerősödött, még a tenyere is izzadni kezdett. 
–  Ne!  Így  is  hatalmas  felelősség  van  rajta.  Egyre  több  a  dolga  a  kórházban, 
állandóan ingázik, alig győzi a munkát. Majd ez is megoldódik. 
Kennedy elnézte barátnőjét, aztán belevágott a sűrűjébe. 
– Boldog vagy David mellett? 
Gen hátrahőkölt. 
– Hogy érted ezt? Össze fogunk házasodni! 
– Nem ezt kérdeztem, ugye? Még csak nem is azt, hogy szereted-e. 
Azt akarom tudni, hogy boldoggá tesz-e. 



A kék szem hatalmasra tágult. Teltek a másodpercek. Ken elérkezettnek érezte az 
igazság  pillanatát,  még  levegőt  venni  sem  mert,  nehogy  megtörje  a  varázst. 
Barátnője nagyot sóhajtott, szóra nyitotta a száját és… 
– Hé, itt van az a nagy buli? 
A törékeny pillanat szilánkokra robbant szét. 
Wolfe állt az ajtóban, feje búbja kis híján a szemöldökfát verte. Gen arca kigyúlt, 
felpattant, és odaszaladt hozzá, hogy megölelje. 
– Épp ideje, hogy idetoltad a segged! – Ezzel vissza is tért a régi Gen. 
Wolfe felnevetett, és megpöckölte a fülcimpáját. 
– Szép kavics. Minden rezidens ilyen jól keres? 
– Ja, persze. Davidtól kaptam. 
– Aha.  Hé,  Ken,  rég nem láttuk egymást.  Minden oké?  Még mindig  milliókat 
kaszálsz a szerencsétlen fazonokon, akik a szerelmet keresik? 
Ken a szemét forgatta. 
– És te mikor adod be a derekadat, hogy az ügyfelem légy? De tényleg, Wolfe, rég 
nem láttam a csajt, akivel utoljára voltál. Együtt vagytok még? 
– Nem, csak a testemre hajtott. Én azt akarom, hogy a lelkemért szeressenek. 
Gen felhorkant. 
– Amúgy sem illettek össze. Még dartsozni sem tudott. 
–  Ha már  szóba került,  jössz  egy alkalommal,  hogy egyenlíthessek,  de  folyton 
lepattintasz. Pedig nem tudok egyszerre inni és célozni is. 
– Bocs,  Wolfe,  esküszöm, jövő héten bepótoljuk.  Szerda este?  Aznap korábban 
végzek. 
Fagyos hang szelte át a levegőt. 
–  Nem  hinném,  hogy  menni  fog,  Genevieve.  Aznap  van  a  nővérbál  és  a 
jótékonysági est. 
Néma csend lett.  Gen úgy pattant fel és szaladt oda Davidhez, mint akit rövid 
pórázon tartanak, és mára véget ért a séta. Wolfe álla ugyanúgy megfeszült, mint 
az ökle, de kipréselt magából egy mosolyt. 
– Jó hogy látlak, David. Gratula. 
David markáns jelenléte alapvetően különbözött Wolfe-étól. 
Semleges  szürke,  méretre  szabott  öltönyt  viselt  fehér  inggel  és  mértéktartó 
nyakkendővel.  Sűrű  szőke  haját  megzabolázta  és  hátrafésülte,  tükörsimára 
borotvált  arcának  éles  vonásai  is  tősgyökeres  arisztokratát  idéztek.  Kennedy 
lenyűgözve  nézte,  amint  az  ellentétes  pólusú  férfienergiák  örvénylettek  és 
összecsaptak, hogy megszerezzék az uralmat a kis helyiség felett. Mindkettőjükről 
sugárzott, mennyire ki nem állják a másikat. 
Felállt, és közelebb lépett. 
– Helló, David, már találkoztunk. Gen barátja vagyok, Kennedy. 



Gratulálok. 
A férfi felvillantott egy makulátlan, hófehér mosolyt. 
–  Köszönöm,  Kennedy,  nagyon  örvendek.  –  A  hűvösség  a  hangjában  mintha 
enyhült volna, ahogy Genhez fordult. – Ne haragudj, drágám, hogy megzavarlak, 
de jött néhány vendég, akinek nagyon szeretnélek bemutatni. Benne vannak az 
igazgatótanácsban. Ugye megbocsátasz, Wolfe? 
– Hogyne. 
David becsúsztatta a karját Gen könyöke alá. 
– Megígérem, hogy lesz még alkalmad beszélgetni a barátaiddal. 
– Hát persze, semmi gond. Még látjuk egymást. – Gen merev léptekkel követte a 
férfit. 
Ken elcsípte Wolfe arckifejezését. Wolfe láthatóan kibukott, ami arra utalt, hogy 
valami zajlik a háttérben. Oké, a két pasi nyilvánvalóan utálja egymást, de vajon 
azért, mert mindketten Gen figyelméért vetekednek? Vagy ez a titkos kis párharc 
valami egészen másról szól? 
Úgy döntött, amint kettesben lesznek, megkérdezi erről Wolfe-ot, ám ekkor nyílt 
az ajtó, hogy egy újabb vendég toppanjon be. Sebaj, úgyis beszélnie kell Kate-tel. 
Hol lehet a pezsgőspohara? Elfordult, és felkapta. 
– Ó, hát itt vagy. Hé, Ken, ez itt a barátom, Nate. 
Megdermedt. Elfordította a fejét. És szembetalálta magát Nate Ellison Raymond 
Dunkle-lel. 
Hű. Mármint… hű. 
A férfi  a  „civilben  Batman”  kategóriában indult  Wolfe  mellett,  de  mindenféle 
tetkó, piercing vagy kosarastermet nélkül is hozta a nívót. 
Az a mohazöld szempár most is áthatóan és perzselőn izzott, az áll és az 
arc  éles  szögei  tekintélyt  parancsoltak.  A széles  vállat  ezúttal  a  kézzel  varrott 
fekete  selyeming  rejtette,  amit  személyesen  ő  választott  neki.  Az  anyag 
sejtelmesen  fénylett,  ahogy  kirajzolta  izmos  mellkasának  vonalait.  Az  ingujjat 
felhajtották,  hogy  láthatóvá  váljon  az  aranylón  barna  bőr,  rajta  a  golfozástól 
kiszőkült  szőrszálakkal.  A férfi  fenséges  hátsóját  sötét  Banana Republic  farmer 
foglalta keretbe,  elöl az öv hatalmas ezüstcsatjával.  A körötte kavargó-örvénylő 
energiák ismerős  érzéki  kihívás  elé  állították,  ami  a  legelső  naptól  a  lényéhez 
tartozott – csak akkor még nem állt készen felismerni vagy elfogadni. 
Ahogy most sem. 
A  férfi  szeme  őszinte  meglepődést  tükrözött.  Tehát  nem tervezte  el  ezt  a  kis 
akciót.  Ó,  nem,  ez is  csak az univerzum újabb tréfája,  hogy jót  nevethessen  a 
szenvedésén. Mégis, mi az esélye? És honnan a pokolból ismeri Nate Wolfe-ot? 
Próbált kinyekeregni valamit, de többször is neki kellett futnia, mielőtt a szavak 
megformálódtak. Nem kellett erőlködnie. 



A férfi pontosan azt mondta, amivel a helyzettől függetlenül mindig előállt. 
– Helló. 
A legrosszabb az egészben, hogy ezzel az egyetlen szóval meg is lágyította a szívét. 
– Helló. 
Wolfe tekintete ide-oda járt kettejük között. 
– Ti ismeritek egymást? 
– Igen – felelték egyszerre. 
Nate bővebb magyarázatot adott. 
– Kennedy a házasságközvetítőm. 
– Ne már. Te a Társszerzőkhöz jársz? Haver, egy szóval sem mondtad. 
–  Kicsi  a  világ  –  mormolta  Nate,  miközben  tekintete  végigsiklott  Kennedyn. 
Perzselőn, mohón és sokatmondóan, mint aki már tudja, hogy szereti, amikor a 
bimbóját  harapdálják,  és  lágyan  megcirógatják  ott,  ahol  a  nyaka  a  vállával 
találkozik. Tudja, pontosan mekkora nyomást kell kifejtenie ahhoz, hogy gyönyört 
vagy fájdalmat okozzon. 
Tudja, hogyan görbítse be az ujjait, amikor belecsusszan hívogató mélyébe, hogy a 
lehető leggyorsabban eljuttassa a csúcsra. 
Túlságosan is sokat tud. 
– Ti honnét ismeritek egymást? – kérdezett rá. 
–  Nate  mentett  meg,  amikor  megtanított  golfozni.  Be  akarok  cserkészni  egy 
nagyágyút, és csak a pályán tudok a közelébe férkőzni. 
Persze semmit sem tudok a golfról, de Nate megszánt. Van valami tudományos 
formulája, amivel javítani tud a lendítésen. 
– Igen, erről ráismerek. 
Nate hallgatott. 
Kezdett  összesűrűsödni  a  levegő,  ahogy  a  kimondatlan  szavaktól  és  vágyaktól 
egyre  terhesebbé  vált.  Wolfe  is  érzékelte,  hogy  valami  zajlik  a  háttérben. 
Tekintete  továbbra  is  ide-oda  rebbent  közöttük,  ahogy  próbálta  kideríteni,  mi 
lehet az. 
– Nate a legjobb ügyfelem. Alig várom, hogy végre megállapodjon. 
Nate összefonta maga előtt a karját. 
– Nos, Mary nagyon ígéretes,  csak kár, hogy még nem gyógyultam ki az előző 
kapcsolatomból. Nem gondolod, hogy adhatnék magamnak egy kis időt, rendbe 
tenni a dolgokat? Nem kéne inkább meggyőznöm a régi barátnőmet, hogy adjon 
még egy esélyt? 
Kennedy megrázta a fejét. 
– Szerintem most már ideje továbblépned. Mary megfelelő a számodra, a másik 
csak összetörné a szívedet. 
A férfi közelebb lépett. 



– Miért olyan biztos ez? 
– Mert az a nő kész csődtömeg. 
– Talán éppen az tetszik benne. 
– Talán már azt sem tudod, mi kell neked, annyira bele vagy zúgva. 
Wolfe füttyentett egyet. 
– Hajrá, Nate. 
Nate mindent latba vetett a meggyőzésére. 
– Talán elhihetné nekem, hogy én tudom a legjobban, mit akarok, és tisztán fel 
tudom  mérni  a  saját  helyzetemet.  Talán  csak  őt  rémíti  halálra  egy  komoly 
kapcsolat lehetősége, mert még sosem volt része ilyenben. 
– Vagy talán ő az, aki tisztán lát, és csak téged akar megóvni. 
– Vagy talán csak kamuzik. – Tett még egy lépést. Tekintetében olyan ádáz fény 
lobbant, amiben ott szikrázott minden dühe és csalódottsága. – Talán csak nem 
akarja hallani az igazságot. 
– Miféle igazságot? 
– Hogy szeretem. 
Kennedy levegő után kapkodott, ahogy a szíve előbb leállt, majd szédítő iramban 
próbálta utolérni magát. A szoba megpördült körötte, a pohár kis híján kicsúszott 
ernyedt ujjai közül. 
– Hé, haver, amikor azt mondtam, hogy valld be, mit érzel, a nőre gondoltam, 
nem az ügynöködre. 
Egymásba fonódott a tekintetük, és ügyet sem vetettek Wolfe-ra. 
– Ne mondd ezt – suttogta a nő. – Nem igaz. 
– Ne akard megmondani nekem, mit érzek. Összehozhatsz a világ összes nőjével, 
elrejtőzhetsz és kitalálhatsz bármit, de végeztem a hazugságokkal. Szeretem őt, s 
ez nem is fog elmúlni. Csak rajta, uszítsd rám Maryt, Sue-t, vagy akit akarsz, a  
lényegen úgysem változtathatsz. 
Őt szeretem. 
Kennedy testén apró rángások futottak végig. A férfi kijelenti, hogy őt szereti, sőt 
őszintén ezt is hiszi, de miért? Hogyan ismerheti az összes titkát, és gondolhatja 
mégis, hogy összeillenek? A férfiak a testét, az arcát, a személyiségét szeretik – azt, 
ahogyan a karjukon mutat, ahogyan elszántan építi a karrierjét, és nincs szüksége 
senkire, hogy boldog legyen. Sosem tekintenek sérült lelkébe és szeretnek bele 
titkos zugaiba. Hogyan is tehetnék, amikor még ő sem képes szeretni önmagát? 
Hidegség szivárgott a bőre alá, a csontjaiba. Képtelen tovább csinálni ezt. A férfi 
máris túlságosan fontos a számára, kezdi teljesen megadni magát a bűverejének. 
Véget kell vetnie ennek. 
– Majd túlteszed magad rajta. 
A szavak nehéz falként zuhantak közéjük. A férfi úgy lépett hátra, mintha arcon 



ütötte volna, miközben az ő szíve olyan apró darabokra tört, hogy attól félt, soha 
többé nem forr össze. 
– Hát ennyire gyáva lenne? 
– Ennyire realista – felelt megtörten. – Válaszd inkább Maryt. 
Wolfe megköszörülte a torkát. 
– Oké, ez kezd egy kicsit sűrű lenni. Ne hagyjalak inkább magatokra? 
Nate  álla  megfeszült,  ahogyan  felkúszott  torkán  a  csalódottság  és  valami  még 
mélyebb érzelem, amit nem akart a nevén nevezni. 
– Ne, Wolfe, minden rendben. Már végeztünk. 
Elfordult, de még megállt az ajtóban. 
– Ráírok Maryre, és a hétvégén találkozom vele. Kösz a jó tanácsot, Ken. Tényleg 
te vagy a legjobb a szakmában. 
Kennedy térde megremegett, ahogy végignézte a távozását. A padhoz tántorgott, 
hogy visszanyerje az önuralmát, és próbálja lecsillapítani háborgó gyomrát. Mit 
művelt? 
A helyes dolgot. Az egyetlen helyes dolgot. Nem? 
Szédelegve hajtotta fejét a térde közé, és beszívta a levegőt. A távolból mintha a 
saját nevét hallotta volna, de nem nézett fel, csak arra koncentrált,  hogy némi 
oxigént pumpáljon a tüdejébe. Amikor felemelte a fejét, Kate térdelt előtte. 
– Máris túl sok pezsgőt ittál, szívem? Jobban oda kéne figyelned. 
Megtaláltuk Gent, most éppen Daviddel van. Minden rendben? 
– Nem, történt valami. 
Barátnője arcán őszinte ijedség jelent meg. 
– Mi? 
Nagyot nyelt. 
– Lefeküdtem Nate Dunkle-lel. 
– Uramisten. Mikor? Nem is mondtad. Jó volt? Boldog vagy vele? 
Kihúzhatjuk az ügyféllistáról? 
Kennedy a szájára tapasztotta a tenyerét. 
– Nem, ez rettenetes… mármint a szex valami elképesztően jó volt, de ez az… 
egész rettenetes. Óriási hibát követtem el, most aztán tényleg elcsesztem mindent. 
Maryt kéne szeretnie, nem engem. Istenem, kérlek, szeressen bele Marybe, hogy 
végre visszatérhessek a normális életemhez. 
Kate felsóhajtott, és előásta telefonját. 
– Ez túl sok egy embernek. Felhívom Skype-on Arilynt, hogy megdumáljuk. 
– De ő influenzás. 
– Attól még tud beszélni. Különben is ráfér egy kis kikapcsolódás, ha már nem 
lehet itt Gen partiján. Tarts ki. 
Ken várt. Néhány percnyi ide-oda üzengetés után a kijelző új életre kelt. Arilyn 



jelent meg, az ágyban volt, a háta mögött felpolcolt párnákkal,  vöröslő orral és 
szemüvegben, madárfészekre emlékeztető hajjal, az arcán komor kifejezéssel. 
– Mondd, hogy nem történt valami tragikus. Gen visszamondta az eljegyzést? 
Kate a homlokát ráncolta. 
– Nem, de miért? Gondolod, hogy erre készül? 
– Mostanság nem tűnik túl boldognak. Rossz érzésem van vele kapcsolatban. Mi 
az ábra? 
– Kennedy került válságba. Lefeküdt Nate Dunkle-lel. 
A köhögőrohamba némi meglepettség vegyült. 
– A rakétatudóssal? 
– Űrrepülőmérnök – javította ki Kennedy. – Igen. Vele. 
– Egyszer? Kétszer? 
– Vagy tizenötször. Most a hétvégén. 
– Kis ribi – mormolta Kate. – Neked ágynyugalom kell, nem baráti jó tanács. 
– Összpontosíts, Kate – szólt rá Arilyn. 
–  Rendben,  de  az  én  rekordom  akkor  is  csak  tizenkettő.  Slade-nek  bele  kell 
húznia. 
– Mi ez a nagy pánik, szívem? Kate is lefeküdt az ügyfelével, és nézd meg, milyen 
boldogok. Persze tiltja a szabályzat, de némelyik szabály éppen azért van, hogy 
felrúgják. Majd én kapcsolatba lépek mindenkivel, akinek odaígérted, elsimítom 
az ügyet. Nem lesz semmi gond. 
Kate felsóhajtott. 
– Azt hiszem, nem érted, Arilyn. Kennedy azt akarja, hogy valaki másba legyen 
szerelmes. Már össze is hozott egy randit Maryvel. 
Arilyn elnyomott egy szitkot. 
– Mi ez nálatok, hogy más karjába lökitek a pasit, akit magatoknak akartok? Úgy 
érzem, mintha elölről kezdődne az egész Slade-ügy. 
Kennedy megrázta a fejét. 
– Nem, ez teljesen más. Nekem nem lehet komoly kapcsolatom Nate-tel. 
– S miért nem? – tette fel a kérdést Kate. 
– Mert csak! Nem vagyok alkalmas a hosszú távú dolgokra. Idővel viszketni kezd a 
puncim, kiállhatatlan csipa leszek, neki pedig olyan kell, aki édes és okos, akivel 
teljes lesz az élete, aki gyerekeket szül neki, meg ilyenek! 
Arilyn szipogott egy sort, és megtörölte az orrát, mielőtt haragos pillantást vetett a 
kijelzőre. 
– Hátrébb az agarakkal. Te éppúgy alkalmas vagy ezekre. Te is megérdemled a 
boldogságot, Ken. Miért ilyen nehéz ezt elfogadni? 
– Nem nehéz! Én csak reálisan ítélem meg a korlátaimat. Ti is azt mondjátok, hogy 
folyton beleválasztok. Egyszerűen nem állok készen erre. 



– Oké, akkor szedj listába mindent, ami szerinted nem működne – követelte Kate. 
– Sosem érnék a végére – szipogta Kennedy. 
– Akkor mondj csak egyet. 
– Imádja a golfot. 
Néma csend. Arilyn fenyegető pillantást vetett rá a Skype-on keresztül. 
– Elmentél vele golfozni. Azt mondtad, nem is volt olyan vészes. 
– Egyszer még elmegy, talán kétszer is, de nem minden hétvégén! 
– Béna kifogás – döntötte el Kate. – Mondj mást. 
– Túl agyas. 
– Ni csak, ki beszél. Mint két iker vagy egy érme két oldala. Többet bújod az  Élet 
és tudományt,  mint a Vogue- ot, ne is próbáld tagadni! 
–  Nem  tiszteli  a  táplálkozási  szokásaimat.  Mindenféle  egészségtelen  kajákat 
próbált rám tukmálni. 
Kate felnevetett. 
– Ámen, nővérem. Épp ideje, hogy kivedd a részed az egyszerű földi örömökből. A 
salátától úgyis kiállhatatlan csipa leszel. Ne is tagadd. 
Bele vagy zúgva. 
– Nem! Nem szeretem. – Felnyögött,  és  megmarkolta  a hasát.  –  Nem és nem. 
Maryt kell választania. 
Arilyn nagyot sóhajtott. 
– Ugyanolyan nyakas vagy, amilyen Kate volt. Figyelj, bébi, mi hiába is szajkózzuk 
az  igazat,  neked  kell  felismerned  önmagadban.  Le  kell  döntened  a  korlátokat, 
amiket a múltad állított benned. 
Megérdemled a boldogságot,  és  Nate tényleg szerencsés,  hogy téged választott. 
Bízz magadban annyira, hogy viszonzod a szerelmét. 
– Nem. 
– Tényleg csipa – mormolta Kate.  – Tudtam, hogy ő a legmakacsabb mindünk 
közül. Téged a sors is Nate-nek szánt. Hidd el, én tudom. 
– Honnan? 
Kate megvonta a vállát, és kerülte a tekintetét. 
– Egyszerűen csak tudom. 
– Elegem van ebből az egész társalgásból. A fejem is megfájdul tőle. 
Van elég bajom nélkületek is. Én csak le akarom inni magam, és megünnepelni 
Gen eljegyzését, oké? 
Kate és Arilyn sokatmondó pillantást váltott az éteren át. 
– Rendben – felelte Arilyn, majd nagyot tüsszentett. – Kattintsatok néhány fotót, 
és öleljétek meg Gent a nevemben. Hiányoztok, csajok. 
– Szia, A. 
Kate kilépett. Hullámokban sugárzott belőle a csalódottság, mégis felállt, és a kezét 



nyújtotta. Ken elfogadta. 
– A jegyzőkönyv kedvéért elmondanám, hogy a terved nagy baromság, és a végén 
így vagy úgy, de egymás mellett lyukadtok ki. 
Most pedig ejtsük a témát, és igyuk le magunkat. Slade-del megbeszéltem, ő vezet 
hazafelé, úgyhogy irány a szökőkút. 
– Szeretlek, Kate. 
– Szintúgy, bébi. Szintúgy. 

15.

Nate megmarkolta kézműves sörét, és nézte, ahogyan a bátyja beront a bárba. Egy 
pokoli  hét  telt  el,  s  ha  éppen  nem  dolgozott,  azon  őrlődött,  hogy  nem  kell 
Kennedynek.  Naná,  hisz  nincs  nála  nagyobb  balfék  a  földön.  Ki  más  vallana 
szerelmet egyes szám harmadik személyben? Egy másik fickó előtt? Virágnyelven? 
Megérdemli, hogy rácsapják az ajtót. 
Connor becsusszant a bokszba, és rendelt egy Coorst. 
– Rossz passzban vagy, Con? Be se szóltál a pincérnőnek. 
Várta  fivére  könnyed  nevetését  és  visszavágását,  de  Connor  csak  megvonta  a 
vállát. 
– Tök mindegy. Veled mi van? 
Túl azon, hogy elvesztette élete szerelmét? 
– Azt hittem, áttörést értünk el a formulával, de aztán kiderült, hogy mégsem. 
Wayne  kis  híján  elsírta  magát.  Mondtam  neki,  hogy  muszáj  kiszabadulnia  a 
laborból, mielőtt bekattan. Milyen az új meló? 
– Elmegy. Ugyanaz a csapat, nincs nagy meglepetés. – A testvére felhorkant. – Az 
egész életben nincsenek nagy meglepetések. 
Nate a homlokát ráncolta. Megjött a sör, amit Connor úgy döntött magába, mintha 
víz lenne. 
– Mi van? Mintha nem lennél önmagad. 
Újabb vállrándítás. 
– Semmi, csak Jay rajtakapta a barátnőjét, és tisztára begőzölt. A csaj műkörmös, 
emlékszel? Dögös szőke. Ahogy megmondtam, kistesó. 
Tartsd magad távol az ilyenektől, mert csak beléd mélyesztik a karmaikat, azután 
hagynak elvérezni. 
Belegondolt,  hogy talán beszélhetne  a  testvérével,  mármint  úgy igazán.  Wolfe 
tanácsa sokat segített, de az eljegyzési parti óta már nem tudta, hogy folytassa-e a 



harcot, vagy inkább lépjen tovább. 
Megköszörülte a torkát, és próbálta nem totális seggfejnek érezni magát. 
– Hé, kérdezhetek tőled valamit? 
– Ja. 
– Kennedyről van szó. Emlékszel rá? 
– Ja, a buksza a házasságközvetítőtől. Mi van vele? 
Á, mennyire rühelli ezt a „nyíljunk meg egymás előtt” szarságot. 
Különösen Connor társaságában. 
– összehozott ezzel a lánnyal, Sue-val. Rá is emlékszel? 
– Akivel nálad találkoztunk? Ja, megvan. Bejött? 
– Sue? Persze, tetszett, de sokkal több időt töltöttem Kennedyvel, és úgy tűnik, 
kicsit belezúgtam. 
Connor leküldött még egy kortyot, aztán a kézfejével megtörölte a száját. 
– Mármint hogy? Meg akarod fektetni? 
– Ja, de ez még nem minden. Le is feküdtünk egymással. 
– Ez az! Na, erről beszélek! Előbb a kis Sue, azután Kennedy, így kell ezt, ember. 
Nate beletúrt a hajába, és próbált nem felnyögni. 
– Nem figyelsz eléggé, Connor. Tudod, Sue-val nem feküdtem le. 
Úgy  döntöttem,  nem hozzám való,  de  amikor  azt  mondom,  hogy  belezúgtam 
Kennedybe,  akkor  nem  feltétlenül  a  szexre  gondolok.  Úgy  értem,  szerelmes 
vagyok belé. 
A testvére megdermedt. Fagyossá vált a hangja. 
– Te meg mi a csudáról beszélsz? Nem szerethetsz bele, ő az ügynököd, nem? Nem 
azért csinált belőled ilyen kinyalt ficsúrt, hogy találj valaki mást? 
– De igen, csak aztán összekavarodtak a dolgok. Ahogy egyre több időt töltöttünk 
együtt, egyre jobban megismertem, végül beleszerettem. 
Connor megcsóválta a fejét. 
–  Figyelj,  szerintem  ideje  lehiggadnod.  Túl  sokat  voltál  a  növel,  teljesen 
elvarázsolt, te meg hagytad magad. Csak szorítsd össze a fogadat, és el fog múlni, 
esküszöm. 
– Már megmondtam neki. 
– Basszus. – Bátyja alig itta ki az üveget, feltett kézzel máris másikat kért. – Én 
láttam  azt  a  csajt,  Nate,  és  tudom,  hogy  tönkre  fog  vágni.  Két  lábon  járó 
veszedelem. Más se hiányzik neked, csak hogy arra várj, mikor fog meglépni, mint 
anya. 
– ó nem olyan. Tudom, hogy nem olyan. 
– Mind olyan! 
Haragos pillantást vetettek egymásra. Nate álla megfeszült. 
–  Tudhattam  volna,  hogy  nem  vagy  képes  megérteni.  Sosem  volt  elég  vér  a 



töködben,  hogy olyan  nőre  hajts,  aki  ér  is  valamit.  Inkább  körbekeféled  a  fél 
világot,  mint  hogy  kockáztass.  A  francba,  mintha  egy  fából  faragtak  volna 
Kennedyvel. Az életben egyszer nem tudnál valami okosat mondani, nem csak ezt 
a szarságot? 
Connor megmerevedett. Nate elmormolt egy szitkot, és már-már bocsánatkérésre 
nyitotta a száját, amikor Jerry toppant az asztalukhoz. 
– Hé, srácok, mindjárt jövök. Sajnálom, ami történt,  Con, de én előre szóltam, 
hogy Ed a befutó. Röhejes, hogy már a kétkezi melóhoz is főiskola kell, de így 
legalább több időd marad, hogy a fiúkkal lógj. 
Különben is, ki akar főnök lenni? 
Nate meredten nézte a bátyját. 
– Nem kaptad meg az állást? 
Connor felnevetett, de arca eltorzult a keserűségtől. 
– Megmondtam, nem nagy ügy. Nekem nem ez az utam, kistesó. Se a szerelem, se 
a főnökösdi. Jól is van így. Legalább tudom, hol a helyem. 
Ekkora kishitűség hallatán Nate-nek egy pillanatra a hangja is elakadt. 
– De… ez nevetséges! Nem gondolhatod komolyan. Figyelj, mikor hirdetik meg a 
következő lehetőséget? Majd szépen… 
–  Felejtsd  el,  többet  hallani  sem  akarok  erről  a  szarságról.  Ha  nem  tetszik  a 
tanácsom, semmi gond.  Csinálj,  amit  akarsz,  vágd csak haza az életedet,  de az 
enyémbe ne dumálj bele. Most pedig szépen berúgok Jerryvel. Te csak maradj, ha 
akarsz. Hé, Jer, haver! 
Connor elhagyta az asztalukat, fogta a sörét, és átült a bár túlsó végébe, a többi 
építőmunkás közé. Nate sóhajtva hátradőlt, és lehunyta a szemét. 
Mindent egybevetve, szar ez a nap. 
Sokáig nem moccant, csak latolgatta a lehetőségeket. Azután meghozta a döntést. 
S ettől olyan érzése támadt, hogy lesz ez még szarabb is. 

Kennedy feltette a lábát és még mélyebbre merült a buborékokban. Micsoda szar 
nap! Egy szakítás, egy ügyfél, aki kizárólag a külső alapján akar választani, s hozzá 
az  a  tüntető  hallgatás  az  irodában.  A  legjobb  barátnői  minden  pillantásukkal 
emlékeztetik rá, mennyire helytelenítik a döntését. Közben sejtelme sincs, hogy 
Nate és Mary összejött-e,  s még csak rá sem kérdezhet,  ha távol akarja tartani 
magát a férfitól. Főleg, amióta az eljegyzési bulin túlpörögtek a dolgok. 
Belélegezte a gyömbér és a szantálfa illatát, és emlékeztette magát, hogy helyesen 
cselekedett.  Minden külön töltött  nap erőt  ad Nate-nek,  hogy továbblépjen.  A 
férfi nem szereti őt, csak rögeszmésen kötődnie kell valakihez. Sue talán nem volt 
alkalmas erre, de Mary… 
Megdöngették az ajtaját. Egyszer. Kétszer. 



Ki lehet az hétköznap este? Kate-nek van kulcsa, már rég rányitott volna. Gen és 
Arilyn meg telefonálna. 
Újabb döngés. Még követelőzőbben. 
Valamelyik  szomszéd?  Kikászálódott  a  fürdőkádból,  és  magára  rángatta  hosszú 
köntösét. Csepegett a haja, de kapkodva rácsavart egy törülközőt. 
Ötödik döngetés. 
– Jövök már! – Az ajtóhoz caplatott, és kikémlelt a kukucskán. 
Ne már. 
Megtorpant. Vett egy nagy levegőt. Azzal kinyitotta az ajtót. 
– Helló. 
Türelmetlenül fújtatni kezdett. 
– Nem szabad itt lenned… 
A férfi pocsékul festett. És csodálatosan festett. Laborköpenyt viselt, az elején két 
jókora  piros  folttal  –  szinte  biztosan  ketchuppal.  A  zsebében  toll,  ceruza  és 
jegyzetfüzet. A haja feltúrva, bár még enyhén hullámos. A Benny által gondosan 
megnyírt kecskeszakálla is a helyén van. Tudta, milyen izgatóan karistolja bőrét az 
a borosta,  ha az arcához dörgölni,  miközben a haja meg egészen selymes, ha a 
mellkasán nyugtatja a fejét. 
– Beszélnünk kell. Van rajtad valami a köntös alatt? 
– Van. Oké, mi ketten nem találkozhatunk többet. Jókat henteregtünk, mondtunk 
ezt-azt,  de  ideje  lezárni  a  dolgot.  Tudom,  hogy  nem  gondolhatod  komolyan, 
úgyhogy hagyjuk ennyiben. 
– Jókat henteregtünk vagy orbitálisat szexeltünk? 
– Orbitálisat szexeltünk. 
– Komolyan gondoltam, minden egyes szót. Bemegyek. – Elfurakodott mellette, és 
becsukta  az  ajtót.  A  zárnyelv  kattanására  borzongás  futott  végig  Ken  csupasz 
testén. A férfi csípőre tett kézzel megállt a nappali közepén, hogy végigmérje a 
köntös  alól  kikandikáló  testének  minden  egyes  négyzetcentijét.  Kennedy 
szorosabbra fogta magán a frottírt, és összefonta a karját. 
– Megvolt már a randi Maryvel? 
A férfi kurtán felnevetett. 
– Istenem, segíts! Bevallom, hogy szeretlek, erre leszervezel nekem egy randit. 
– Látod! Mondtam, hogy nem vagyunk egymáshoz valók. Kérlek, Nate. Menj el. 
–  Még nem.  Előbb előadom a  mondókámat,  s  ha azután sem akarsz  látni,  ám 
legyen. Örökre békén hagylak. 
A szíve azt sikoltotta, hogy ragadja meg, és kapaszkodjon belé. Az agya meg azt, 
hogy tapodtat se mozduljon. 
– Akkor ki vele. 
– Seggfej  voltam. Nem tudtam rendesen elmondani,  hogy szeretlek,  de mindig 



ilyeneket csinálok. Ha együtt maradunk, ez akkor sem fog változni. A ruhámon 
hordom az étlapot, egyenleteket mormolok magam elé, és pánikrohamom van, ha 
nem fertőtleníthetem az asztalt evés előtt. 
Mindenféle  baromságot  összehordok.  Mániám  a  golf,  és  megveszek  érted. 
Egyszerűen imádlak. 
Kennedy szíve kettéhasadt, és elporladt. Könnyek marták a torkát, míg úgy nem 
érezte,  menten meghal.  Ennél  őszintébb,  romantikusabb  és  izgatóbb  vallomást 
még életében nem hallott. Nate arca leplezetlenül árulkodott túláradó érzelmeiről. 
A lelke arra ösztökélte, hogy vesse magát a karjaiba, és többé el se engedje, ám az a 
belső hang, amellyel oly sok éve együtt élt már, konokul kitartott. 
– Sosem adhatom meg neked, amire szükséged van. 
A szavak olyan karcosan törtek fel, mint a csikorgó üvegszilánkok. 
A férfi közelebb lépett, és megállt előtte. 
– Legalább próbáld meg. 
– Jobbat érdemelsz. 
A  férfi  szabad  utat  engedett  indulatának.  Tekintetéből  hamisítatlan  vágy 
sugárzott, ahogyan végigmérte, mielőtt közelebb hajolt. 
– Hazudtál. 
Megnyalta az ajkát. Megremegett. 
– Miről? 
– Nincs rajtad semmi a köntös alatt. 
A férfi a nedves hajába túrt, és rátapadt az ajkára. 
A csók forrón perzselt, minden magyarázat, körítés és szabadkozás nélkül. A férfi 
most a másik oldalát mutatta – a csalódott szeretőt, aki kétségbeesetten vágyik rá, 
hogy bizonyítson és birtokoljon.  Ken felnyögött az érzéki roham alatt,  és nem 
maradt  ereje  ellenállni.  Teste  cseppfolyóssá  vált,  ahogy  beleolvadt  a  karokba, 
melyek  magukhoz  ölelték  és  elragadták.  Bármennyire  tudta,  hogy  ez  csak 
időleges, mert sosem viszonozhatja a túláradó érzelmeket,  fel kellett  kínálnia a 
testét égő áldozatként. 
A férfi letépte róla a köntöst, és felkapta, hogy Ken a derekára kulcsolja a lábát. 
Szája az övére tapadt,  nyelve már bele is férkőzött,  miközben berontott  vele a 
hálóba. 
Amikor végül letette, csupasz talpa alatt érezte a hajópadló hűvös fáját. Hallotta 
egy  ajtó  zajos  nyitódását,  s  ahogy  hunyorogva  próbálta  visszanyerni  a 
lélekjelenlétét, a férfi egy nyers mozdulattal átfordította. 
Az állótükör nézett vissza rá. 
A szekrényajtó belső felén tartotta, hogy csak indulás előtt vessen rá egy pillantást. 
Legendásan  irtózott  a  tükröktől,  ezért  próbálta  a  minimumra  csökkenteni 
találkozásaik  számát.  Szája  most  is  elkerekedett  a  döbbenettől,  és  izgalma egy 



pillanat alatt semmivé foszlott, amint meglátta közszemlére tett csupasz testét. 
– Ne. – Próbált elfordulni, de a marok könyörtelenül visszatartotta. A férfi ujjai 
beleégtek a vállába, és mozdulatlanul tartották. 
– De. Ez most nagyobb annál, mint hogy bevallom az érzéseimet. 
Nagyobb a  szexnél.  Azt  hiszed,  nem látlak  téged,  hogy senki  nem lát,  még te 
magad sem. Itt és most leszámolunk ezzel a képzettel, oké? 
A férfi lehajtotta a fejét, a fülébe suttogott, közben egyik keze lesiklott a válláról, 
hogy  átfogja  mellét,  majd  addig  cirógassa  a  bimbóját,  míg  egyetlen  hegyes 
pontként meredezett előre. A bizsergés végighullámzott a hasán, s több nem is 
kellett,  hogy  egész  teste  újra  lángra  kapjon.  Lehunyta  a  szemét,  de  a  férfi 
kapkodva szétválasztotta a lábát, és beleharapott a fülcimpájába. 
–  Nyisd  ki  a  szemed.  Ideje  neked is  látni,  amit  én  látok.  Látni  ezt  gyönyörű, 
megkínzott,  szilánkokra  tört,  de  újra  összeragasztott  testet,  hogyan  reagál  a 
legfinomabb érintésre is, mintha egy csodálatos virág bontaná ki a szirmait. 
Kennedy  újra  felnyögött,  ahogy  tovább  őrlődött  a  folytatás  iránti  vágy  és  a 
szörnyülködés között, amiért minden létező módon kitárulkozni látja önmagát. A 
férfi nem adott időt arra, hogy magyarázatot találjon, vagy akár csak gondolkodjon 
– tovább cirógatta-dédelgette a mellét, míg másik kezével utat tört széttárt combja 
közé. 
Édes Istenem… 
A  szemhéja  félig  lecsukódott,  mégis  tovább  figyelte  magát  a  tükörben. 
Tűzforrónak és izzadtnak érezte testét a tolakodó kezek alatt, miközben csípője 
máris megrándult, hogy még többet követeljen. 
Mellbimbói haragosan vöröslöttek, akár az eperöntet a fagyigombócon. 
A férfi tekintete pillanatnyi nyugalmat sem hagyott neki, lángolva fonódott egybe 
a sajátjával, nem engedte menekülni a vágyai elől. 
Barnára sült karjai érzéki kontrasztot alkottak rózsás bőrével. 
– Nézd meg magad. Kitárulkozva, nedvesen, tajtékosan a fürdőtől és a vágytól. – A 
férfi  erekciója  követelőzve  préselődött  hozzá.  –  Ha  festő  lennék,  ilyennek 
örökítenélek meg, azután kitennélek az íróasztalom fölé, hogy egész nap lássalak, 
és  emlékezzek  arra,  hogy  nekem  szánt  az  ég.  –  Hüvelykje  nyomán  még 
keményebbé  vált  a  csiklója,  üresen  lüktető  puncija  folytatásért  esengett,  az 
enyhülést hozó ujjakért, nyelvért, farokért, ami legtitkosabb zugait is kitölti. 
– Nate… – zihálta. 
– Igen, már közel vagyunk. Ez az, bébi, nézd csak, ahogyan elélvezel. Nézd csak, 
milyen kibaszottul gyönyörű vagy… 
Keze mélyen becsusszant  a combja közé,  kitartó ütemben mozgott  előre-hátra. 
Hüvelykje nekifeszült és körözött,  egy pillanatra sem lazított,  míg a határozott 
ajak a nyakát harapdálta-szopogatta. 



Primitív lényt látott a tükörben, aki vonaglott a gyönyörtől és a vágytól. Csípője 
vadul kígyózott, s még többet akart, a levegő zihálva tört fel belőle, mellbimbói a 
férfi tenyerét döfködték, és enyhülésért fohászkodtak. Alámerült a kéj és sötétség 
mélységeibe,  amíg  már  semmi  sem  érdekelte,  csak  hogy  megadjon  a  férfinak 
mindent, amit akar – amit csak követel. 
A feszültség elviselhetetlenné fokozódott, ahogy a férfi mind gyorsabban mozgott, 
mind  magasabbra  repítette.  Már  a  szakadék  peremén  egyensúlyozott,  ahol 
felsikoltott, és átadta magát a testébe robbanó érzéseknek. 
– Nate! Kérlek, Nate! 
– Igen, bébi, ez az. Ne fordulj el, nézd csak magad. 
Még mélyebbre hatolt, és még erősebben morzsolta a csiklóját. 
Metsző  sikollyal  élvezett  el.  Egész  teste  rázkódott,  ahogyan  a  hullámok 
végigrobajlottak  rajta,  és  kicsordultak  a  férfi  kezére,  miközben  tehetetlenül 
vergődött a karjaiban. Nate elfordította a lány arcát, és vadul megcsókolta, mielőtt 
újra felkapta és az ágyra fektette. 
Leszaggatta magáról a ruháit, felhúzta a gumit, és beékelődött a combja közé. 
– Szeretlek, Kennedy Ashe. 
Gyorsan és  keményen tette  a  magáévá,  olyan brutális  erővel  szegezte testét  az 
ágyhoz, hogy fénysebességgel száguldott a második orgazmus felé. Miután a férfi 
kiadott magából mindent, Ken szorosan magához ölelte, közben könnyek peregtek 
az  arcán.  Ismét  összetört,  hogy  miután  újra  összeforr,  többé  soha  ne  legyen 
ugyanaz. 
Egy ideig néma csendben feküdtek a félhomályban. Szappan, szex és narancs édes 
illata  kúszott  az  orrlyukába.  Görcsösen  ölelte  a  férfit,  míg  azon tűnődött,  elég 
erős-e megtenni, amit meg kell tennie. 
–  Ez  nem  rólam  szól,  bébi,  csakis  rólad.  Kergethetlek  a  világ  végéig,  és 
odaígérhetem a csillagokat,  ha folyton elszöksz  előlem, sosem győzhetek.  Nem 
csak a testedért szeretlek. Imádom a hihetetlen eszedet, a gyönyörű lelkedet, az 
elképesztő  belső  erődet.  Imádom  azt  az  életet,  amit  felépítettél  magadnak  a 
barátaiddal, imádom még a munkádat is. 
Imádom minden porcikádat, jó és rossz tulajdonságodat, és osztozni akarok veled 
mindenen… de ez csak akkor megy, ha te is engeded. 
A könnyek csak peregtek, de akkor is tudta a választ. 
– Nem tehetem. – A férfi  megdermedt az ölelésében.  – Nem akarom, hogy te 
bűnhődj helyettem. Nem akarok fájdalmat okozni, egyszerűen csak nem bízom 
magamban. Nem ígérhetem neked, hogy működni fog. 
Nem mondhatom meg előre, hogy képes leszek-e elkötelezni magam egy hosszú 
távú  kapcsolat  mellett,  és  nem  követek  el  valami  szörnyűséget,  csak  hogy 
kiszabaduljak.  Nem tehetem  meg,  amit  a  mamád  tett.  Nem vállalhatom ezt  a 



kockázatot. Veled nem. 
Hallgattak, csak a lélegzetvételük törte meg a csendet. A férfi végül kibontakozott 
az öleléséből, és felkelt. Ken nézte, ahogyan lassan, módszeresen felöltözik. 
– Elég ebből  a  játékból.  Megérdemlem a boldogságot,  akárcsak te,  de ha előre 
kárhozatra ítéled a kapcsolatunkat, akkor soha nem is fog működni. Várnék rád, 
de  attól  félek,  az  örökkévalóság  is  rövid  lenne,  annyira  nem akarsz  fájdalmat 
okozni.  –  Örömtelenül  felnevetett.  –  S  éppen  ezzel  okozod  a  legszörnyűbb 
fájdalmat. 
Kilépett a hálószobájából. 
– Győztél. Felhívom Maryt. Ég veled, Ken. 
Elment. 
Kennedy tudta, hogy helyes dolgot tett – az egyetlen helyes dolgot. 
Nincs garancia semmire, és ennek a mesének nem lehet boldog vége. 
Soha nem is lehetett. Soha nem is lesz. 
Arcát a párnájába temette, és csak zokogott. 

16.

Nate  a  vörös  huzatú  széken  ült,  míg  Benny  nagy  ollócsattogás  kíséretében 
körülugrálta. Kecskeszakállát már megnyírta, a szemöldökét is megigazította, de 
legalább  elkönyvelhetett  egy  kisebb  győzelmet  azzal,  hogy  visszautasította  a 
manikűrt. 
Kezdett  rászokni,  hogy  minden két  hétben elmegy Bennyhez  egy  generálra,  s 
bármennyire utálta bevallani, még valami fura, esetlen barátság is kibontakozott 
közöttük. 
Fogjuk rá. 
– Halálra unom magam ezen a héten,  ki  vagyok éhezve minden kis pletykára. 
Hogy megy a randizás? 
– Jól 
Mély, szenvelgő sóhaj. 
– Ne legyél már hímbi. Részleteket akarok. Volt már valami? 
– Még nem. Néhányszor találkoztunk. Tetszik. Kijön a bátyámmal. 
Minden jól alakul. 
– Hazug kutya. Még mindig az ügynököd után bomlasz? 
Felkapta a fejét, mire Benny erélyesen visszafordította a tükör felé. 
– Ezt most majdnem elszúrtad! S ha levágtam volna a frufrudat? 



Maradj már veszteg. 
– Mennyit tudsz Kennedyről és rólam? 
A hajszobrász felhorkant, de a szemében kaján öröm csillant. 
–  Már  a  legelső  alkalommal  éreztem,  hogyan  pattognak  köztetek  a  szikrák. 
Amikor  utoljára  jöttél,  tisztára  kedélybeteg  voltál,  és  azt  kérdezted,  láttam-e 
mostanában. Amikor a minap itt járt, ő is maga volt a két lábon járó veszedelem. 
Hiába mondtam, hogy egyen már valamit, látszott,  hogy a legszívesebben sírva 
fakadna. Biztos miattad. 
A tudat, hogy Kennedy ugyanúgy szenved, egyszerre megnyugtatta és felzaklatta. 
Az utolsó éjszaka óta nem beszéltek, csak Kate hívta fel azzal, hogy mostantól ő 
intézi az ügyeit. Akkor hétvégén találkozott is Maryvel. Ha végre tovább tudna 
lépni, azzal mindenki jobban járna. 
Mary  tüzes,  vág  az  esze,  mint  a  borotva,  és  imád  társalogni.  Eddig  sokkal 
könnyebben  boldogult  vele,  mint  Sue-val,  és  azt  a  nyomást  sem érezte,  hogy 
határozza el magát. Néhányszor csókolóztak is, de tovább nem mentek. Mardosta 
a  bűntudat,  amiért  elhallgatta  előle  a  valódi  érzéseit,  de  tényleg  tovább  akart 
lépni. Maryt még Connor is leokézta, miután egyszer leült velük sörözni. 
Megkeményedett a hangja. 
– Ő tudja, mit akar. A lába elé borultam, de akkor is passzolt. Itt a vége. 
Benny felsóhajtott. 
– Na, ennyit a könnyed pletykáról. Tiszta depis lettem tőled. 
Mennyire utálom az ilyet! 
– Most, hogy ilyen érzelmes vagy, nem is hallani a brit akcentusodat. 
– Most, hogy ilyen szemét vagy, nem is sajnállak annyira. 
– És a nagy meleg együttérzés? 
Bennyből kitört a nevetés. 
– Hé, nekem legalább nem kell az üres lakásba hazamennem. 
Tényleg mindent megtettél, hogy megszerezd? 
– Ja. 
– Akkor nincs mit sajnálnod. Szerintem kettőtök közül ő szenved jobban. Imádom 
a csajt, de megvan a maga baja. 
Ezúttal Nate-nek támadt nevethetnékje. 
– Kinek nincs? Tökéletes pár lennénk. 
– Sebaj, legalább a külsőd tökéletes. Mehetsz is Sallyhez, hogy elvégezze az utolsó 
simításokat. 
–  Még  egyszer  mondom,  nem  manikűröztetem  meg  a  körmömet.  Ne  akarj 
bolondot csinálni egy komoly űrkutatóból. 
Benny a szemét forgatta, miközben lerázta a fodrász- gallért. 
– Tőlem, de ha majd eljön a sorsdöntő pillanat, bánni fogod, hogy nincs rendben a 



kezed. 
– Mintha eljönne… 
– Ég veled, hímbi. 
Benny csókot küldött felé, és elkacsázott, míg Nate vigyorogva indult a kassza felé. 
Átkozott legyen, ha a fickótól nem lesz jobb kedve. 

Kennedy haragosan meredt a belső telefonra, aztán felkapta. 
– Mi van? 
Pillanatnyi csend. 
– Izé, szívem, át tudnál fáradni a lila szalonba? 
Bosszúsan fújta ki a levegőt. 
– Nagyon fontos? Épp egy randikatasztrófa van kibontakozóban. 
– Igen, nagyon fontos. 
– Mindjárt megyek. – Visszatette a kagylót, és hátralökte a székét. 
Mindig ezek a baromságok! Hogyan teljesítsék az előirányzatot, és indítsák meg a 
Társszerzők marketingkampányát, ha valami mindig elvonja a figyelmét? Tűsarkai 
élesen kopogtak a padlón, ahogyan beviharzott a tanácsadó szobába. 
Arilyn  és  Kate  már  kényelmesen  elhelyezkedett  a  tömött  párnákon.  A  kis 
szobaszökőkút lágy csobogásától a frász is kitörte, de azért kipréselt magából egy 
mosolyt. 
– Mi az? 
– Ülj le, Ken. 
– Meghalni sincs időm. Figyeljetek,  szerintem tényleg le kell cserélnünk a Lila 
Ködöt. Tony arról süketel, hogy a rendes bor nincs benne a megállapodásunkban, 
márpedig  nincs  az  az  isten,  amiért  rákényszeríteni  a  menő  ügyfeleinket  egy 
kannás programra. Mintha valami menhelyen lennének… az ott csoki? 
A  szeme  elkerekedett.  Ahogy  Kate  felé  nyújtotta  az  aprócska  sötét  kockát,  a 
gyomra  korogva  helyeselt,  majd  egy  pillanattal  később  a  nyálkiválasztása  is 
követte. 
– Ülj le. Beszélnünk kell valamiről, és erre most tényleg szükséged van. 
Agya lázasan kattogott, hogy megtalálja a menekülési útvonalat, de már elkésett.  
Gépies mozdulattal elvette a csokikockát a barátnője kezéből, majd leült, és lassan 
elkezdte kicsomagolni. 
– Velem lehet beszélni. Irtó komoly arcot vágtok. Meghalt valaki? 
– Igen – bólintott Arilyn. – Te. 
Agya  egy  pillanatra  összezavarodott,  de  ahogy  a  kakaóvaj  mennyei  aromája 
szétáradt benne, már az sem érdekelte, merre tart ez a beszélgetés. Az első falat 
végigcsusszant  a nyelvén,  közben lassan olvadozott.  Belévillant  a kép, ahogyan 
Nate etette,  míg csupaszon ült a saját konyhájában. A könnyei már ennyitől  is 



kitöréssel fenyegettek. 
Micsoda  bőgőmasina!  Most  már  össze  kell  kapnia  magát.  A  megoldás 
egyértelműen a több munka. Mondjuk, szervez még egy koktélpartit. 
Minél több ember találja meg a szerelmet, annál jobban fogja érezni magát… de 
mit is mondott Arilyn? 
– Tényleg azt mondtad, hogy meghaltam? 
–  A  szíved  biztosan.  Tudom,  hogy  nem  fogsz  szeretni  azért,  amit  mondani 
akarunk, de ennek is meg kell lennie. Három hét telt el, amióta száműzted Nate-et 
az életedből. Túl azon, hogy azóta kicsit nehezen kezelhető vagy… 
– Egy hisztis ribanc – szúrta közbe Kate. 
– …kissé szeszélyes – finomított Arilyn –, megállás nélkül dolgozol, és alig alszol. 
Szinte már nem is eszel. 
–  De  igenis  eszem.  Nem  éheztetem  magam.  Éppen  annyi  fehérjét,  zsírt  és 
szénhidrátot  viszek a  szervezetembe,  amennyit  az  egészséges,  kiegyensúlyozott 
étrend megkíván. 
–  Nem  engedélyezel  magadnak  szemernyi  örömöt  sem.  Itt  most  nem  az 
egészségről vagy kiegyensúlyozottságról van szó. Kiveszett belőled minden élet. 
Kennedy beleharapott a csokiba. Kezdte felhúzni ez a beszélgetés. 
–  Nincs  időm  erre  az  érzelgősségre.  Értékelem,  hogy  így  aggódtok  értem,  de 
biztosan tudom,  hogy idővel  jobban leszek.  Helyesen  döntöttem.  Éjszakánként 
abban a tudatban hajtom álomra a fejemet, hogy ő legalább boldog lesz. 
– Elég a szarozásból, A. Mondtam, hogy kemény dió, nála semmire se mégy ezzel 
a pszichodumával. Átveszem a parancsnokságot. – Kate vádló ujjal rámutatott. – 
Na,  idehallgass.  Slade-nek  pont  ilyen  elcseszett  téveszméi  voltak  a 
kapcsolatunkról.  Ő is  azt  hitte,  kudarcra  vagyunk  ítélve,  meg  hogy  a  korábbi 
tapasztalatai alapján semmi esélyünk. 
Emlékszel, mit csinált? Megmondtam neki, hogy szeretem, erre faképnél hagyott. 
Pont,  ahogy  te  Nate-et.  Slade  is  csak  azzal  törődött,  mi  a  legjobb  nekem,  de 
közben gyáva kis pöcsként viselkedett, aki nem meri felvállalni a kockázatot. 
– Én nem vagyok Slade. 
– Igaz, nem vagy. Azt gondolod, nem érdemled meg Nate-et? Hát cseszd meg! 
Igenis megérdemled a boldogságot. Megérdemled őt. 
Megérdemled a jó életet. Szerinted ez a megoldás? Munka, magány, mártírszerep? 
Hát,  ezzel  senkinek  se  teszel  szívességet,  úgyhogy  ideje  ráhajtanod  arra,  amit 
igazán akarsz. 
Kate hangja ellágyult. 
–  Gondjaid  vannak a  kajával.  Gondjaid  vannak  a  testeddel,  az  énképeddel.  És 
akkor?  Ettől  máris  méltatlanná  válsz  egy  olyan  férfi  szerelmére,  aki  csak  azt 
akarja, hogy te is szeresd? A szerelemnek semmi köze a tökéletességhez. Épp ez a 



lényeg: felülemelkedni a tökéletlenségeken és a kudarcokon, harcolni azért, amit 
akarunk. 
Mindig is  te voltál  közöttünk a legerősebb.  Mindig is megszerezted magadnak, 
amire vágytál. Egészen mostanáig. 
– A boldogság nem jön magától, szívem – búgta Arilyn. – Meg kell ragadnod. 
Ahogy  barátnőire  meredt,  parányi  reménysugár  szűrődött  be  az  életébe.  S  ha 
igazuk van? Ha ilyen könnyű tudatos döntést hozni, hátat fordítani a múltnak és a 
szorongásnak? Ha csak engednünk kell, hogy boldogok legyünk? 
Kate ekkor bevitte az övön aluli ütést, amivel a padlóra küldte. 
– Megéreztem, Ken. Amikor megérintettelek titeket. 
A levegő egy pillanat alatt kifogyott a tüdejéből. 
A szoba megpördült, meg kellett kapaszkodnia a karfában, hogy ki ne forduljon a 
székből. 
– Micsoda? 
–  Emlékszel  a  szerepjátékra  a  bárban?  Amikor  megérintettelek  titeket,  mintha 
áramütést kaptam volna. Össze is csuklottam. 
– Lehetetlen – suttogta maga elé. – Ez nem létezik. 
Kate beharapta az ajkát. 
– Sajnálom. Tudom, megállapodtunk, hogy soha semmilyen körülmények között 
nem mondom el, ha úgy érzem, összepasszoltok valamelyik pasival. Én se szívesen 
manipulálom  a  sorsotokat  vagy  az  érzéseiteket.  Tudom,  hogy  nem  szabad 
belekeverednem ilyesmibe,  hadd  legyen csak  mindenkinek  a  maga gondja,  kit 
választ, de akkor se hagyhatom, hogy elsétálj életed nagy lehetősége mellett. Nate 
a lelki társad. Ti ketten egymáshoz tartoztok. 
Kennedy felnyögött, és görcsösen átkarolta magát. A barátnői nyomban mellette 
termettek,  magukhoz  ölelték,  vigasztalgatták,  miközben  a  fájó  igazság  teljes 
súlyával a vállára nehezedett. 
Az a végzete, hogy Nate-tel legyen. 
Kate nem tévedhet. Az érintése különleges adottság, nem véletlenül mondják rá, 
hogy született boszi. Soha nem kételkedne abban, hogy képes kiszúrni a tökéletes 
egyezéseket. 
Ők ketten egymáshoz tartoznak. 
A tudat hirtelen egész más színben tüntette fel az érzéseket, amelyek az elmúlt 
három héten benne tomboltak. Hatalmasat tévedett. Iszonyú gyáván viselkedett. 
Még  azután  is  képes  volt  elmenekülni,  és  ezzel  fájdalmat  okozni  az  egyetlen 
férfinak, akit valaha szeretett, hogy az szembesítette a tükörrel és a valódi énjével. 
Most  pedig  már  késő.  Késő  mindenhez.  A  gátak  felszakadtak,  hogy  minden 
elfojtott  csalódottsága,  haragja  és  fájdalma  előtörjön.  Felpattant  a  székről,  és 
járkálni  kezdett  fel-alá,  miközben  nemcsak  anyanyelvének  legvaskosabb 



szidalmait vette sorra, de azt a néhány olasz szitokszót is, amit Maggie-től lesett el. 
Arilyn megigézetten meredt rá. Láthatóan Kate-et is lenyűgözte a szókincse. 
– Miért van,  hogy semmit sem tudok normálisan csinálni?  A lány találkozik a 
fiúval, beleszeret a fiúba, azután boldogan élnek, míg stb. 
Hogy lehetek ilyen elcseszett? Szántszándékkal más karjába taszítottam a férfit, 
aki boldoggá tehetne! 
Kate együtt érzőn bólogatott. 
– Tudom. Én is ugyanezt csináltam. 
– Tennem kell valamit! Odamegyek. Beszélek vele. A lába elé vetem magam. 
– Menj csak – biztatta Arilyn. 
– De ha nem fogad vissza? Ha akkora fájdalmat okoztam neki, hogy sosem tud 
megbocsátani? 
Kate megszorította a kezét. 
– A mamám egyszer azt mondta, hogy az életben semmire sincs garancia, de ha 
nem is próbálkozunk, mindig üresnek fogjuk érezni. 
Mondd el neki, mit érzel. Ennél többet nem tehetsz, de talán nem is kell több. 
Kennedy bólintott. 
– Oké. Kösz, csajok. 
Kiviharzott az irodából. 

– Hé, haver, nem bánod, ha lógok itt egy kicsit? – kérdezte Connor. 
Nate lesimította a zakóját, és magára locsolt egy kis kölnit. Egyre jobban érezte az 
arányokat. 
– Persze, maradj csak. Hogyhogy nem a bárban vagy Jerryvel? 
Testvére elfordította a tekintetét. 
– Ma este Eddel piálnak, téged meg régóta nem láttalak, szóval azt gondoltam, 
idejövök. Bocs, ha nem alkalmas. 
– Semmi gond, csak Maryvel találkozom a Bögrében, bekapunk egy hamburgert. 
Fiatal még az idő, maradj csak nyugodtan. Ha megvársz, nézhetjük együtt a  Totál 
szívás-t. 
– Oké. – Bátyja fura pillantást vetett rá. – Bírod a csajt? 
– Maryt? Nagyon rendes. Jó vele lenni. 
– És Kennedy? 
Nate megrezzent. Valahányszor meghallotta a nevet, ösztönösen így reagált rá, de 
legalább már automatikus erekcióján uralkodni tudott. 
– Mi van vele? 
Connor láthatóan kényelmetlenül érezte magát. 
– Csak annyi, hogy az egyik pillanatban még bele vagy zúgva, a másikban meg a 
nevét sem ejted ki. 



Az érzelmek olyan váratlan erővel söpörtek végig rajta, mintha bekapott volna egy 
jobbhorgot.  Istenem,  mennyire  hiányzik!  A  nevetése,  az  illata,  a  járása…  a 
jelenléte. Még a vitáik is. Mindegy, ennek vége. Már továbblépett. 
Kihúzta magát. 
– Nem kellettem neki. Majd túlteszem magam rajta. 
– Így is van, túlteszed magad rajta. Hidd el, kistesó, jobban jársz egy hozzád való 
nővel. Mary tök kedves. És… biztonságos. 
– Az. – A francba, az egész társalgás kezd rohadtul nyomasztó lenni. 
Ha nem sikerül gyorsan felcsiholnia magában azt a szikrát,  meg kell mondania 
Marynek, hogy nem fog menni – de talán csak több időre van szüksége,  hogy 
letudja  Kennedyt.  Lassan,  biztosan.  Működnie  kell,  vagy  ha  nem,  hát  tovább 
keres, amíg rá nem talál az igazira. Addig is egyre kényelmesebben érzi magát a 
bőrében. – Mennem kell, máris késésben vagyok. Majd dumálunk, ha megjöttem. 
Elindult a Bögre felé. 

Kennedy  végigsímított  a  szoknyáján,  és  tovább  toporgott  az  ajtó  előtt.  Nem 
szívesen alázkodott meg senki emberfia előtt, de ha az kell, térden állva könyörög 
a férfi bocsánatáért. 
Nate  kocsija  odakint  parkolt,  de  amikor  bekopogott,  Connor  nyitott  ajtót.  Az 
arckifejezése  mindent  elárult:  sütött  belőle  a  nemtetszés  és  az  előítélet.  Vajon 
miket mesélt neki Nate? Mindent elmondott, vagy csak a pikánsabb részleteket? 
Talán gyakorolhatná rajta a bocsánatkérést… 
Basszus, de el van cseszve ez az egész! Nyitotta száját, hogy kimondja a legelső 
dolgot, ami eszébe jut. 
– Helló. 
– Helló. – A férfi nem moccant. – Nate nincs itt. 
– Ó. Izé… oké. Bemehetnék egy percre? – Connor láthatóan nem örült, de azért 
félreállt az útjából. Nem lett volna türelme, hogy a kanapén ücsörögjön, inkább 
járkálni kezdett a kis konyhában. – Nem tudod, meddig lesz el? 
Connor a hűtőhöz lépett, kivett egy sört, és közben tüntetően hátat fordított neki. 
– Szerintem nem jön egyhamar. Maryvel van. 
Au! Máris szaporábban vette a levegőt a tudattól, hogy elkésett, és Connor ilyen 
látványosan ki van bukva rá. Eljött az igazság pillanata. 
– Nem tudom, Nate miket mesélt  rólam, de azt igen, hogy te az egész világot 
jelented neki. Ezért is reméltem, hogy válthatunk néhány szót. 
Szeretném elmondani, mi történt, és a tanácsodat kérném. 
A  férfi  hátrabillentette  a  sörösdobozt,  és  ivott  egy  nagy  kortyot,  mielőtt 
szembefordult  vele.  A  tekintetében  fagyos  érdektelenség  keveredett  a  teljes 
megvetéssel. Szemernyi kétséget sem hagyott afelől, mekkora bajban van. 



– Nem vagyok kíváncsi a magyarázkodásodra, de azt elmondom, mit gondolok. 
Tényleg  remek  munkát  végeztél.  Sikerült  teljesen  kikupálnod  és  teljesen 
hazavágnod. Összetörted a szívét, ugye tudod? 
– Annyira sajnálom – suttogta. – Óriási hibát követtem el. Jóvá akarom tenni. 
– Az első perctől tudtam. A szép nők mind azt hiszik, hogy övék a világ. Elveszik, 
amit  megkívánnak,  azután  szemrebbenés  nélkül  félredobják,  ha  már  ráuntak. 
Pedig Nate hinni akart abban, hogy működhet. Hiába figyelmeztettem, vállalta a 
kockázatot,  és  nézd meg,  mi lett  belőle!  Mi  a  francot  keresel  itt?  Még jobban 
tönkre akarod tenni? 
Reszketni kezdett. 
– Istenre esküszöm, hogy sosem akartam fájdalmat okozni neki. 
Megrémültem,  mert  még sosem voltam szerelmes,  és  csak  azért  taszítottam el 
magamtól, hogy később ne okozzak neki még nagyobb fájdalmat. Hosszú időbe 
telt rájönnöm, hogy én vagyok az, aki mindvégig rettegett attól, hogy elhagyják. 
Gyáván viselkedtem. Neki is tudnia kell az igazat. 
– Ehhez már késő. – A férfi álla megfeszült, mintha magában meghozna egy súlyos 
döntést. – Most már Maryvel van.  Minden értelemben. 
A vér úgy szaladt ki az arcából, mintha egy vámpír lakmározott volna belőle, hogy 
csak az üres héját hagyja hátra. Már késő. 
Mindenhez.  Érezte,  ahogyan  Connor  az  arcát  fürkészi,  mintha  a  reakcióját 
vizsgálná, de már ez sem érdekelte. A hangja alig engedelmeskedett az akaratának. 
– És boldog vele? 
– Az bizony. Ne tegyél tönkre mindent azzal, hogy újra befurakszol az életébe. 
Hagyd végre békén. 
Sikerült  erőtlenül  bólintania.  Connornak  igaza  van.  Nate  megérdemli  a 
boldogságot, s ha ezt másnál találja meg, ám legyen. Nem számít, mint mond Kate. 
Nem számít, mit mond a saját összetört szíve. 
Minden értelemben együtt vannak .  
A rosszullét belemarkolt a gyomrába. Hát, megkapta az esélyt, de nem élt vele – 
most  az  a  legkevesebb,  hogy  nem tesz  tönkre  egy  bizonytalan  új  kapcsolatot. 
Valamit, ami boldoggá teheti Nate-et. 
Boldogabbá, mint ő valaha is. 
A lába magától indult el. Csak az ajtóban torpant meg egy pillanatra. 
– Connor? 
– Mi az? 
– Szeretem Nate-et. Megérdemli, hogy boldog legyen, és… minden mást is. 
Azzal elment. 

Nate belépett az étterembe, és elfoglalt egy asztalt. Mary még nem érkezett meg, 



ezért kikérte a Darth Maultinijét. A mixer már nem vetett rá értetlen pillantást, 
ami rádöbbentette, hogy lassan kezdhet az otthonaként tekinteni Verilyre. Azért 
fura.  Idáig  is  itt  lakott  a  bátyjával,  közel  a  munkahelyéhez,  Manhattan 
mezsgyéjén, mégsem érezte soha az otthonának. Legfeljebb egy kellemes helynek, 
ahol ellakhat. 
Genevieve kis házában a szokott melegség és jó érzés töltötte el. Az egész város 
megigézte.  Esténként  szívesen  sétálgatott,  megállt  fagyizni,  vagy  csak  nézni  a 
kutyásokat  a  parkban.  Már  a  helyi  galériában  is  vásárolt,  a  Lila  Ködben  és  a 
Bögrében  kezdtek  törzsvendégként  tekinteni  rá.  Még  a  munkából  is  próbált 
időben hazajárni – legalábbis többnyire. Wayne nem kevés bosszúsággal nyugtázta 
hirtelen  vágyát,  hogy otthon legyen valahol,  de  életében most  először  tényleg 
szükségét érezte, hogy kiszabaduljon a labor falai közül. 
Már csak annyi kellett, hogy beleszeressen Marybe. 
Árny vetült az asztalra. 
–  Szia,  Nate.  –  A  nő  könnyed,  meleg  mosollyal  hajolt  fölé.  Amikor  gépies 
mozdulattal felállt, hogy megcsókolja, nyomban elfordította a fejét, hogy ajka csak 
az arcát érinthesse, majd becsusszant a bokszba, és összefonta a kezét az asztalon, 
ahonnét korábban gondosan lesöpört minden morzsát. – Hogy vagy? 
– Remekül. Jól nézel ki. – A nő elegáns volt, és divatos benyomást tett a szőke 
apródfrizurájával,  mely  tetszetős  keretbe  foglalta  gömbölyded  arcát  és  zöld 
szemét.  Karcsúnak és ruganyosnak tűnt a farmerjében,  pólójában és kényelmes 
cipőjében.  Mennyivel  inkább tűnt hozzávalónak, mint egy divatmániás,  akinek 
kényszeresen túl kellett öltöznie mindenki mást. 
– Kösz. – Ahogy körülnézett a helyiségen, mintha nyugtalanságot látott volna a 
tekintetében. Kezd türelmetlenkedni a lassú tempó miatt? 
Ma este végre színt kell vallania? Idáig leragadtak a csóknál és a kézfogásnál, ő 
maga  nem  is  érzi  szükségét,  hogy  továbblépjenek,  de  Mary  talán  kezdi 
megkérdőjelezni az indítékait. Eszébe jutott a Glamour egyik cikke, ami szerint a 
férfinak  legkésőbb  a  negyedik  randiig  kezdeményeznie  kell,  különben  a  nő 
elveszti az érdeklődését. 
Hol is tartanak? A hatodiknál? Erős lemaradásban vannak. 
Keze  átsiklott  az  asztal  felett,  hogy  megragadja  Maryét.  A  nő  összerezzent, 
idegesen  felnevetett,  majd  beletemetkezett  a  menübe.  Hát,  ez  egyre  rosszabb. 
Talán felhívhatná magához, miután küld egy SMS-t a bátyjának, hogy húzzon el? 
Nem törődött  ideges  gyomorrángásával.  A  szexben  igenis  jó.  Azzal  mindenért 
kárpótolhatja Maryt, hogy továbblépjenek a következő szintre. Nem? 
A farka konokul hallgatott. 
Megköszörülte a torkát. 
– Rendeltem egy pohárral a merlotból, amit szeretsz. 



–  Nagyon  kedves  tőled.  –  A  nő  felnézett  az  étlapból,  és  nagyot  sóhajtott.  – 
Csodálatos ember vagy, ugye tudod? 
– Kösz. Figyelj, miért nem passzoljuk a desszertet, és ugrunk el inkább hozzám? 
Egy kicsit kettesben lehetnénk… 
A nő letette az étlapot, és behunyta a szemét. 
– Beszélnünk kell. 
Tisztán emlékezett legalább négy blogra, amely szerint a legrosszabb dolog, ami 
egy nő száját elhagyhatja, ez a két szó: „Beszélnünk kell.” 
Próbált nem pánikolni. 
– Persze. Nekem elmondhatsz mindent. 
–  Tényleg  csodálatosan  éreztem  magam  veled.  Amikor  a  koktélpartin  először 
találkoztunk, már akkor tudtam, hogy jól ki fogunk jönni, mégsem találkozhatunk 
többet. 
Mi van? Meredten nézett rá, ahogy próbálta összeszedni a gondolatait. 
– Valami rosszat mondtam? 
Mary felnevetett, és megszorította a kezét. 
– Jaj, dehogyis! Az a helyzet, hogy találkoztam valakivel a melóhelyen. Tudod, 
bármilyen jól elvagyunk együtt, nem hinném, hogy meglenne köztünk az a szikra, 
ami egy hosszú távú kapcsolathoz kell. – Beharapta az ajkát. – Remélem, nem vagy 
rám dühös. Sosem gondoltam, hogy ez lesz, de ez a férfi bevallotta, mit érez, és 
nem  akarom  elszalasztani  az  esélyt.  Megállapodtunk,  hogy  nem  találkozunk 
másokkal, ezért ki fogok lépni a Társszerzőktől. 
A nő tekintetében ott parázslott az izgalom, hogy végre megismert valakit, akihez 
igazán passzolt. Valakit, aki minden szempontból kiegészítheti. Aki minden idejét 
vele akarja tölteni, akinek hiányzik, aki mellett elevennek érezheti magát. Várta a 
fájó csalódottságot, amiért elveszít egy nőt, aki az övé is lehetett volna, de csak 
végtelen megkönnyebbülést érzett. 
Maryt nem neki szánta az ég. 
Felnevetett, olyan átkozottul ironikusnak tűnt az egész. 
– Nem, cseppet sem vagyok dühös. Ami azt illeti, örülök, hogy ilyen boldognak 
látlak. Csodálatos nő vagy, az a fickó pedig a világ legszerencsésebb embere. 
Mary elmosolyodott. 
– Te pedig kivételes férfi, Nate Dunkle. Remélem, hamarosan akad valaki, aki ezt 
felismeri. 
–  Hát,  én is.  –  Elcsevegtek  még egy  ideig,  mielőtt  arcon csókolta  a  nőt,  majd 
figyelte, amint távozik. 
Agyában pedig ott lüktetett a kérdés: hogyan tovább? 
Talán… sehogy. 
Kiitta a koktélját, és végigpörgette a lehetőségeket. Ha meg akarja magának adni a 



boldogság esélyét, tovább kell lépnie, de ebben láthatóan nem segít, ha másokkal 
randizik, és közben reméli, hogy elfeledtetik vele Kennedyt. Talán inkább tart egy 
kis szünetet. 
Csinosítgatja  új  otthonát,  élvezi  az  új  barátok  társaságát.  Immár  magabiztosan 
képes közelíteni a nőkhöz, és nyitott a lehetőségekre. 
Kennedynek köszönheti mindezt, de amíg a szíve újra szabad nem lesz, semmire 
sem megy vele. 
Igen.  Ki  kell  lépnie  a  Társszerzőktől.  Bebukja  a  pénzt,  és  rászánja  az  időt  a 
gyógyulásra,  azután önállóan  belevág.  Nem dolgozhat  Kate-tel,  sem Aritynnel, 
míg  csak  abban  reménykedik,  hogy  viszontláthatja  igazi  házasságközvetítőjét. 
Távolság és idő, ez kell most neki. 
Kifizette a számlát, és gyalogosan hazaindult. A tavaszi estét élettelivé varázsolta a 
tömeg:  az  üzletekben  kavargó  bámészok,  a  szabadtéri  kávézókban  társalgó 
vendégek. A telihold varázslatos narancssárga korongként függött a Hudson felett. 
A  Tappan  Zee  híd  pislákoló  fényeivel  hosszan  elnyúlt  a  fekete  égbolt  előtt. 
Megállt csevegni néhány helybélivel, s mire hazaért, elkötelezte magát a döntése 
mellett. 
Bátyja a kanapén feküdt, mellette a söre, az asztalon chips, a nagy képernyőn a 
Totál szívás.  
– Hé, korán megjöttél. Minden oké? 
Nate csatlakozott hozzá. Úristen, mennyire kimerült… 
– Ja. 
– A randi jó ment? 
– Remekül, Mary szakított velem. 
Bátyja felkapta a fejét. 
– Most hülyülsz? Miért? 
Megvonta a vállát, és szájába tömött egy marék chipset. 
– Összejött valakivel a melóhelyén. Nem érezte köztünk a szikrát. 
Blablabla. 
– Ez tényleg totál szívás, haver. Ne rúgjunk be? 
Nate felnevetett. 
–  Nem,  tök  igaza  van.  Még  meg  is  könnyebbültem.  Szerintem  egy  időre 
visszavonulok a bulizástól. Muszáj összeszednem magam. 
Testvére fura pillantást vetett rá. 
– Szerintem rosszul teszed. Ilyenkor kufircolni kell, összeszedni egy rakat másik 
csajt. Vissza se nézni. 
– Nem vagyunk egyformák. Nekem nem megy csak így. 
– Miatta van, igaz? Az ügynököd miatt. Még most is rajta pörögsz, ahelyett hogy 
örülnél, amiért megszabadultál tőle. Teljesen megfertőz, ember. 



Megrázta a fejét. 
– Nem. Ő is csak olyan, mint te, Con. 
Ahogy felkönyökölt a kanapén, a bátyja még a száját is eltátotta. 
– Mi? Mi a francot akarsz ezzel? 
Bassza meg, micsoda egy este! Mindegy is, eljött az igazság pillanata. Épp eleget 
kerülgették a lényeget. 
– Olyan, mint te. Mindkettőket a múltbéli sérelmek határoznak meg. 
Mindketten  rettegtek  attól,  hogy  bárkiben  is  bízzatok.  Nem hiszitek  el,  hogy 
alkalmasak  vagy  méltók  lennétek  egy  igazi  kapcsolatra,  ezért  aztán  arról 
süketeltek, hogy nem akarjátok lekötni magatokat. 
Látatlanban megítéltek mindenkit, nem adtok esélyt senkinek. Vegyünk például 
téged. Se kozmetikus, se szép nő, se túl agyas… Kész röhej! 
Kennedy  is  pont  így  csinálja.  Egyfolytában  azt  hajtogatja,  hogy  nem  illünk 
egymáshoz, mert a végén csak összetörné a szívemet. 
– Mert össze is törné! 
– Honnét tudod? Csak mert szép? Ettől máris ugyanúgy elhagyna, ahogyan anya 
tette? Mindketten az őrületbe kergettek! Az életben semmire sincs garancia, az 
embernek mernie kell kockáztatnia. 
Kennedy képtelen rá. Bár képes lenne, mert azt hiszem, életem végéig szeretni 
fogom, de te? Neked még lenne esélyed. Végre kihúzhatnád a fejedet a seggedből, 
és kezdhetnél valamit az életeddel! 
Bátyjából csak úgy sugárzott az indulat. Megragadta az ingénél fogva, felrángatta a 
kanapéról,  és úgy rázta meg, mint az a bizonyos erősebb kutya, ha meg akarja 
mutatni, ki a falkavezér. 
– Baszd meg! Próbáltam én főnök lenni, de nem megy! Én nem vagyok nagymenő 
rakétatudós, és soha nem is leszek. Nekem csak ez van! 
Nate ellökte magától, és ökölbe szorította a kezét. 
– Baszd meg  te!  Ki mondta, hogy csak ennyid legyen? Anya? Apa? 
Én? Te? Ki mondja, hogy nem szerezheted meg, amire vágysz? 
Főiskola kell, hogy főnök légy? Hát menj, és végezd el! 
Connor nagyot taszított rajta. Fröcsögött a nyála, ahogy ráordított. 
– Baszd meg! Tudod, hogy nincs rá pénzem! 
Nate vitte be az első ütést. A tiszta ív a testvére állkapcsánál ért véget. 
– Baszd meg te! Feláldoztál mindent, csak hogy felnevelj, és kijárhassam az iskolát. 
Gondolod,  nem  fizetnék  ki  boldogan  mindent,  amire  szükséged  van?  Nem 
törleszteném az adósságomat? 
Connor megdörgölte az állát, előrehajolt, és felfelé lendítette öklét, hogy Nate úgy 
érezze, mintha leszakadna a feje. Kismadarak repkedtek körülötte, mielőtt a világ 
úgy-ahogy helyrebillent. 



– Baszd meg! Nem vagyok elég agyas a sulihoz! 
Nate előredőlt, és fejjel nekirontott a gyomrának. 
Testvére levegő után kapott, és elvágódott. 
– Baszd meg te! Mindig is agyas voltál, csak sosem kaptál esélyt, hogy megmutasd. 
Az emberek a világ végére követnek, egy diplomával megszerezhetnél mindent. 
Puhapöcs! 
Bátyja kihúzta magát, és belépett a ringbe. 
– Kit neveztél te puhapöcsnek? 
A  társalgás  abbamaradt,  megkezdődött  a  bunyó.  Nate  mindent  bevetett,  amit 
tanult,  még néhány új csellel  is próbálkozott,  de a mestere minden komolyabb 
ütését  hárította.  Végül  mindketten  zihálva  feküdtek  a  földön,  miközben  a 
vérükben pezsgő adrenalin a szobát is betöltötte. 
Nincs is szebb a testvéri szeretetnél. 
Nate ernyedt izmokkal,  a  hátán feküdt,  és  miközben oxigén után kapkodott,  a 
mennyezetet fürkészte. Érezte, hogy a testvére ugyanezt teszi. Connor hangja egy 
idő után elért hozzá. 
– Tényleg befizetnél a suliba? 
– Naná. 
Rövid hallgatás. 
– És azt hiszed, képes lennék rá? 
– Tudom,  hogy képes vagy rá. 
–  A  helyi  főiskolán  most  indult  egy  új  program.  Dolgozhatnék  mellette,  este 
eljárnék a suliba, és ha hétvégenként tanulnék, gyorsabban végeznék. 
– Már utána is jártál mindennek, igaz? 
Hosszú sóhaj. 
– Ja. 
– Helyes. Iratkozz be még a héten. 
– Oké? Kitől tanultad ezt a „jobb horog, közben a bal láb elkaszál” kombót? 
– Tőled, csak kicsit tökéletesítettem. Tudományos szempontból. 
– Jól tetted. Hé, Nate? 
– Igen? 
– Még mindig szereted azt a nőt? Ha kellenél neki, visszafogadnád? 
A szíve meghalt egy kicsit, de már megszokta, és remélte, hogy egy napon nem fog 
ennyire fájni. Talán így lesz, talán nem. 
– Szeretem, de nem tudom. Attól függ. Gyökeresen meg kellene változnia ahhoz, 
hogy higgyek neki, mert másodszor már nem élném túl, ha elveszíteném. 
– Megértem. 
Egy ideig néma csendben feküdtek, majd lassan felkászálódtak. 
Bontottak egy sört. Majd leültek egymás mellé, és nézték a  Totál szívás-t. 



17.

Kate kukkantott be az irodájába. 
– Minden oké? 
Ken kipréselt magából egy bágyadt mosolyt. 
– Megvagyok. 
– Csajos este a Bögrében. Pénteken. Gen is jön. 
Felvonta a szemöldökét. 
– Te még hiszel a mesékben? 
– David elutazott valami konferenciára, úgyhogy szerintem el tud szabadulni, Jane 
és Arilyn is benne van. 
–  Oké.  –  Próbált  némi  lelkesedést  csempészni  a  hangjába,  de  mostanában úgy 
érezte, mintha csak álmodná az életét. A tudattól, hogy örökre elveszítette Nate-
et, teljesen a padlóra került, de legalább megpróbált változtatni a dolgain. Eljárt 
egy  agyturkászhoz,  akivel  máris  biztató  eredményeket  ért  el.  Ennyi  év  alatt, 
miközben mindent megtett a testi egészsége érdekében, egészen elfeledkezett a 
lényegről.  Elfelejtette magát úgy szeretni,  ahogy van: jól és rosszul,  kövéren és 
soványan,  okosan  és  ostobán.  Leásott  a  mélybe,  s  lehetett  bármily  fájdalmas  a 
folyamat, lassan úgy érezte, mintha mázsás súlyok kerülnének le a lelkéről. 
Három  hét  telt  el,  mióta  hivatalosan  is  elveszítette  Nate-et.  Azóta  Maryvel 
mindketten  szerződést  bontottak.  Csak  remélni  merte,  hogy  egymás  oldalán 
rátalálnak a boldogságra. 
– Minden rendben lesz, szívem – hallotta Kate fojtott hangját. – Majd segítünk, 
hogy túljuss ezen. 
– Kérdezhetek valamit? 
– Bármit. 
– Mi történik, ha lemondasz a lelki társadról? Ha azt érzed, egymásnak vagytok 
teremtve,  de mégsem működik? Az a sorsod, hogy életed végéig kutass  valami 
után, amit úgysem találhatsz meg? 
Kate határozottan megrázta a fejét. 
– Nem. Ne így gondolj erre. A mamám elmagyarázta. Semmi sem garantálhatja, 
hogy  boldogan  éltek,  amíg.  Még  az  is  előfordulhat,  hogy  egyszerűen  rosszkor 
találkoztok. Sok mindenki lehet még az életedben, Ken, esküszöm. Senki sem lát a 
jövőbe.  Csak  az  számít,  hogy  ne  fordíts  hátat  a  sorsodnak.  Megpróbáltad 
elmondani Nate-nek az igazat. 
Vállaltad a kockázatot. Csak ez számít, érted? 
Azok a hülye könnyek megint kitöréssel fenyegetnek. Olyan rohadtul érzelmes 



manapság… 
– Igen. Köszi. 
– Szívesen. Jöttem szólni, hogy vár egy ügyfél. Próbáltam elintézni, de csak veled 
akar beszélni. Azt hiszi, te vagy a legjobb. 
Ken elmorzsolta a könnyeit, majd felnevetett. 
– Jól hiszi. Küldd csak be. 
– Meglesz. 
Elrendezte  az  íróasztalát,  és  megigazította  kakaóbarna  felsőjét,  majd  felöltötte 
pókerarcát.  Aztán  kihullott  kezéből  a  toll,  amikor  szembetalálta  magát  Nate 
bátyjával. 
Belenyilallt a félelem. 
– Nate jól van? 
– ja, megvan. Csak beszélni akartam veled. 
Ken lassan  kifújta  a  levegőt.  Hála  istennek.  Connor  közelségét  is  könnyebben 
elviselte abban a tudatban, hogy Nate biztonságban van. 
– Kérdeznem kell valamit. 
– Csak rajta. 
– Még mindig szereted Nate-et? 
A teste megdermedt, de kierőszakolta magából a szavakat. 
– Igen. Azt hiszem, soha nem is fogok kiszeretni belőle. 
– Akkor hazudtam. 
Gyanakodva kémlelte a férfi arcát, ujjaival közben dobolni kezdett a térdén. 
– Hogy értve? 
–  Nem  volt   minden  értelemben együtt  Maryvel.  Sosem  feküdt  le  vele,  csak 
találkozgattak.  Nem  bíztam  benned.  Azért  hazudtam,  hogy  ne  okozhass  neki 
újabb fájdalmat. 
Erőtlen mosoly jelent meg Kennedy ajkán. 
– Nem hibáztatlak érte. A bátyja vagy, csak meg akartad védeni. A helyedben én is 
hazudtam volna. 
A férfi abbahagyta a hintázást, és egyenesen a szemébe nézett. 
Tekintete, melyből korábban sütött a megvetés, most ellágyult. 
– Hibát követtem el. Nem mondtam meg Nate-nek, hogy kerested. 
Megvonta a vállát. 
– Miért tetted volna? Most már úgyis Maryvel van. Boldog. Én se kívántam neki 
mást. Mindketten szerződést bontottak, úgyhogy minden halad a maga útján. 
– Rég nincsenek együtt. 
A levegő egy szemvillanás alatt kiröppent a tüdejéből. A lelke mélyén felütötte 
fejét a hiú remény, de nyomban el is taposta. 
– Miért mondod el ezt? 



A férfi maga elé motyogta a választ: 
– Nate téged szeret. Maryvel igazából soha nem is voltak együtt, egyszerűen nem 
passzoltak. Mary talált valaki mást, Nate meg úgy döntött, hogy begubózik. Próbál 
túljutni rajtad, de tisztára olyan, mint egy holdkóros. Boldogtalan. Tényleg olyan, 
mint egy alvajáró. Eljár a srácokkal dumálni és inni, de csak árnyéka önmagának. 
Szóval, azt hiszem, rosszul tettem. 
Ken szíve olyan erővel zakatolt, hogy talán a szomszéd tömbben is hallották. 
– Mit tettél rosszul? 
– Hogy pálcát törtem feletted. Talán csak te is megrémültél, ahogy mondtad. Azt 
hiszem, azért ítéltelek el, mert túlságosan is emlékeztetsz azokra, akik fájdalmat 
okoztak nekem, kezdve mindjárt az anyámmal. 
Pedig nem akarom ezt. Ki vagyok én, hogy ítélkezzem? Mindnyájan követünk el 
hibákat. Két lábon járó csődtömeg vagyok, Nate mégis felkarolt, suliba járok, és 
még többet akarok. Te nem? 
– De igen – suttogta. 
– Helyes. Akkor találkozz vele. Szerezd vissza. 
Az ujjai megreszkettek, ahogyan félresöpört egy tincset az arcából. 
– Be kell bizonyítanom, hogy bízhat bennem. Szerinted meg tud bocsátani? 
– Talán, de ahhoz elő kell állnod valamivel. Valamivel, ami tényleg nagyot szól. 
A remény újjáéledt és elburjánzott. Hát kap még egy esélyt! 
– Végig kell gondolnom. 
–  Felkaphatnál  egy  esőkabátot,  s  amikor  levennéd,  nem  lenne  alatta  semmi. 
Azután mondhatnád, hogy kész vagy megtenni bármit. 
Égnek emelte a tekintetét. 
– Ne már, ez most komoly? Annyira béna és közhelyes. Következő ötlet? 
Connor bosszús pillantást vetett rá. 
– Nálam tuti bejönne – mormolta. – Tudom már! Leszállítunk a laborjába egy nagy 
tortát, te meg egy szál bugyiban kiugrasz belőle, és elénekled, hogy „Nem tudok 
élni nélküled” 
– Nem fog megtörténni.  Olyan ötleted nincs,  amiben nem vagyok alulöltözve? 
Romantikus és érzelmes pillanatot szeretnénk, nem orgiát. 
– Szerintem totálisan rossz irányban gondolkodsz. 
– Szerintem máris tele van a cipőm a leendő sógorommal. 
Némán meredtek egymásra, majd nevetésben törtek ki. 
Azután hirtelen megfogant benne az ötlet. 
– Tudom már, mit csinálok, de ehhez segítség kell. 
– Mi a nagy terv? 
Felvázolta neki. A férfi elkerekedett szemmel nézte, aztán lassan bólintott. 
– Ez még bejöhet. Azért kár, hogy nem leszel meztelen… 



– Kösz. Most telefonálok egyet. 
Felkapta a kagylót, hogy hívja Wolfe-ot. 

Nate vetett egy pillantást az órájára, majd úgy döntött, vár még öt percet. Wolfe 
csak ritkán késett. Remélte, hogy eljön. Amióta összeverekedett a bátyjával, kicsit 
sikerült  lehiggadnia,  de  a  magány  és  a  Kennedy  körül  forgó  gondolatai  még 
mindig  megviselték.  Alig  várta,  hogy játsszanak egy  jót,  és  beszélgessenek  egy 
férfiasat, amivel elterelheti a figyelmét. 
Amint megcsörrent a telefonja, előrántotta a zsebéből. 
– Ugye nem szakítani akarsz? 
Halk kuncogás hallatszott. 
– Bocs, ember, nyakig vagyok valamiben, nem tudok elszabadulni. 
– Sebaj. Azért hiányozni fogsz a pályáról. 
– Sokkal jövök, haver. Jól ment a játék, alá is írtuk a szerződést, ahogy kell. 
Nate elvigyorodott. 
– Akkor kifogtad az aranyhalat. Tudtam, hogy sikerülni fog. 
– Csakis miattad. Közben arra is rájöttem, mennyire alábecsüljük a golf szerepét a 
hotelszakmában. A lényeg, hogy hagytam neked valamit az irodában. Csak mutass 
Ronnak egy igazolványt, és odaadja. 
– Igazolványt, mi? Mint valami összeesküvésben. 
– Remélem, örülni fogsz. És ne próbálj visszahívni, benne vagyok a sűrűjében. 
– Most már tényleg aggódom. Azért kösz, előre is. 
– Nincs mit. Ja, és találtam neked egy másik golfpartnert is. Az irodában vár. 
– Te aztán mindenre gondolsz. Oké, most már nyomás pénzt keresni. 
Eleget raboltad az időmet. 
– Még ütközünk. 
Nate kinyomta a telefont, és zsebre tette. Büszkeség töltötte el a tudattól, hogy a 
barátjának sikerült. Az iroda felé indult, és felmutatta a jogosítványát Ronnak, aki 
bekísérte a hátsó terembe. S ott, a helyiség közepén várakoztak a legpompásabb 
golfütők, amiket valaha készítettek. 
Lehajolt,  hogy  tanulmányozza  őket,  de  a  döbbenettől  még  a  lába  is  földbe 
gyökerezett,  amint  reszkető  ujjai  végigszaladtak  a  tömör  platinán  és  az 
aranyozáson.  A  HONMA  ötcsillagos  egyedi  golfütői  szédítően  ritkák  és 
eszementen  drágák  –  a  Trump-félék  játszanak  velük.  Hogy  a  pokolba  sikerült 
Wolfe-nak ilyet szereznie? 
Mintha a barátja előre megérezte volna a kérdését, mert észrevette a csomaghoz 
erősített kis borítékot. Kinyúlt érte, és felbontotta. 

Helló, Nate. 



Köszönök  mindent.  Elküldtem egy  videót  a  lendítéseddel,  erre  ezt  készítették 
neked Londonban. Egy szettet persze magamnak is csináltattam, úgyhogy vigyázz. 
A diák végül mindig túltesz a mesterén. 
Találkozunk a jövő héten. 
Wolfe 

Beletelt  kis  időbe,  de  végül  előhúzta  és  kézbe  fogta  az  egyik  ütőt.  A fémszár 
megcsillant, és úgy illett a tenyerébe, mintha öröktől fogva erre várt volna. Az 
érzelmektől elszorult a torka, de erőt vett magán, abban a tudatban, hogy Wolfe 
felhorkanna  ekkora  érzelgősség  láttán,  és  visszautasítaná  minden  hálálkodását. 
Átkozottul szerencsés, akinek ilyen barátja van. 
Kinyílt az ajtó. 
– Nate? A golfpartnere odakint várja. 
–  Megyek.  –  Vállára  vetette  az ütőket,  hogy még mindig kábultan kilépjen az 
irodából és elinduljon a folyosón. Azután újra megtorpant. 
– Helló, Nate. 
Kennedy állt előtte. 
Atyaég! Fenségesen nézett ki. Haja dús hullámokban omlott a vállára, sötétjébe 
itt-ott  karamellszínű  csíkok  keveredtek.  Másmilyen  teniszruhát  viselt,  mint  a 
legutóbb – sokkal rövidebbet és lángvöröset. 
Aranyló lábszára mintha sosem akart volna véget érni. 
Cserbenhagyta  a  hangja.  Szólni  próbált,  de  a  levegő  elakadt  valahol  félúton  a 
tüdeje és a hangszálai között. A farka annál inkább működött: vigyázzállásba vágta 
magát,  és  fájdalmasan feszült  a  nadrágjának.  Ez  nem történik  meg,  igaz?  Csak 
álmodik  –  vagy  tényleg  ennyire  hülye,  hogy  azt  képzeli,  Kennedy  titokban 
mégiscsak szereti? 
Magában fizikai egyenleteket sorakoztatott fel és oldott meg, hogy lecsillapodjon, 
és erekciójával dacolva közelebb lépjen. 
– Te meg mit keresel itt? 
Az apró nyelv végignyalt a fényes rózsaszín ajakon, miközben feltárta előtte azt a 
parányit csálé fogat, amiért úgy bolondult. 
– Golfozni jöttem. Wolfe nem ér rá. 
Indulata háborúzott azzal a beteges vágyával, hogy vele legyen. 
– S felőled mehet? 
Kennedy hunyorgott. 
– Persze. Felőled nem? 
Összeszorította  a  fogait.  Nem.  Elég  a  játszadozásból,  a  gyötrelemből,  a  hiú 
reményből. Sosem kaphatja meg tőle, amire igazán vágyik. 
– Nem, felőlem nem. Miért akarsz szántszándékkal összekavarni? 



Miért jöttél ide, Kennedy? 
Ahogy  összerezzent,  Kennedy  arcáról  hirtelen  lefoszlott  a  magabiztosság,  és  a 
helyét átvették a valódi érzelmei. A whiskyszínű szempárból sütött a vágyakozás 
és a… mi is? A rettegés? Lehetséges lenne? Mi folyik itt? 
– Beszélnünk kell – felelte a nő suttogva. – El kell mondanom valamit. 
Bolond szíve vadul repkedni kezdett, de agyoncsapta, mint egy bosszantó böglyöt. 
– Elmondtunk mindent, amit kellett. Nem csinálom ezt tovább. 
Hazamegyek. 
Elfordult, és erőért imádkozott, hogy elérje a kocsiját és elhajtson – hogy minél 
távolabb kerüljön ettől a nőtől, aki elrabolta a szívét, és a feje tetejére állította a 
világát, miközben soha egy pillanatra sem kellett neki. 
– Várj!  – Kennedy elébe ugrott,  az útját állta.  Dús fekete pillái  megrebbentek, 
ahogyan  esengő  kutyaszemével  felnézett  rá,  és  torkára  forrasztotta  a  szót.  – 
Kérlek,  csak  egyetlen  esélyt  adj.  Játssz  le  velem  három  lyukat.  Ha  győzök, 
meghallgatsz, ha veszítek, elmegyek, és soha többé nem hallasz felőlem. 
A férfi kétkedő pillantást vetett rá. 
– Nem hiszem el. Ilyen nevetséges ajánlatot még életemben nem hallottam. 
– Ha mersz, nyersz. Kihívlak magam ellen. Három lyukra. Ennyivel tartozol. 
Még ő tartozik? Ez komoly? A harag immár a túlélési  ösztönnel  harcolt,  hogy 
rohanjon,  és  mentse  a  bőrét.  A nő ki  akarja  hívni  egy párharcra?  Hát legyen. 
Ezúttal ő diktálja az iramot, hiszen ez a megszentelt föld itt az ő terepe. Egyszer s 
mindenkorra lezárja ezt a kapcsolatot, többé vissza se néz. 
– Vigyázz, mit kívánsz, Ken – mordult fel. – Elegem van már ebből. 
A nő nem átallott rámosolyogni. 
– Akárcsak nekem. Akkor csináljuk. Ezúttal hoztam saját ütőt. 
Nate elnyomta örömtelen nevetését. Pokolba az egésszel, ha másként tényleg nem 
szabadul  tőle…  Miután  legyőzi,  végre  nyugta  lehet,  talán  visszatérhet  a  régi 
életéhez is. Itt a nagy finálé, csak nem úgy, mint a romantikus regényekben. Ez 
sokkal inkább opera, amelynek a végén mindenki meghal. 
– Hát, legyen. Kocsi nem kell. Gyere utánam. 
Megragadta  Kennedy ütőit  is,  hogy ne neki  kelljen felcipelni  a  dombon,  azzal 
elnyújtott  léptekkel  megindult.  A nő követte,  bár  nem nézett  vissza,  hogy ezt 
ellenőrizze. Még csak az kellett,  hogy viszontlássa a testét,  amit alig takar az a 
nevetséges  kis  ruha.  Hogyan  gyárthatnak  egyáltalán  ilyeneket?  Ez  nem 
tisztességes. Mi lesz, ha le kell hajolnia egy labdáért? 
Füstölögve  elérte  az  első  lyukat,  ledobta  az  ütőket,  és  koncentrálni  próbált  a 
játékra. 
– Hölgyeké az elsőbbség. 
Kennedy  felállt  a  helyén.  Tekintete  a  labdára  tapadt,  amint  néhányszor 



meglendítette  az  ütőjét,  hogy  vörös  szoknyája  ütemesen  kövesse  minden 
mozdulatát, azután tökéletes ívet leírva elütötte a labdát, mely szép röpte után a 
pázsit szélén állapodott meg. A nő máskor egy pillanatra sem fogta be a száját, 
ezúttal azonban csendben maradt, mintha tényleg fontosnak tartaná a játékot. 
Nate jól ismerte az érzést. 
Elnyomta az érzelmeit,  és felállt.  Tökéletes helyen és erővel találta el a labdát, 
hogy az közvetlenül a lyuk mellett érjen földet. Innét egyszerűen beguríthatta. 
Kennedy a homlokát ráncolta. 
– Szép ütés – jegyezte meg. 
Vetett rá egy bosszús pillantást. 
– Kösz. 
Átbaktattak a pázsiton, és végeztek. 
Eddig négy-három. 
A második lyuknál Kennedy emelte a tétet egy csodálatos ütéssel, amivel egészen 
közel  került  a  célhoz.  Hogy  a  csudába  képes  ilyen  tökéletesen  természetes 
mozdulatra, amit mások egy életen át hiába tanulnak? S vajon ugyanolyan színű a 
bugyija is, mint a ruhája? 
Kiderül, ha végre előrehajol? Szinte orrában érezte csupasz bőrét és érzékiségét, a 
fűszeres pézsmaillatot, a nőiség esszenciáját. Agya ide-oda pendlizett a vágy és a 
golf között, mégis megesküdött, hogy győzni fog – be is juttatta a labdát a zöldbe. 
Gyorsan lezárta a párharcot, mielőtt még a másik guríthatott volna. 
Négy-kettő. 
– Vége is – jegyezte meg halkan. – Egyből be kellene ütnöd a következőt, ami 
lehetetlen. 
– S ha képes vagyok rá? 
A férfi ujjai megfeszültek az ütőn. 
–  Vége  –  jelentette  ki  határozottan.  –  Ha  nem  ütöd  be  egyből,  négyütéses 
hendikepbe kéne kerülnöm. 
Kennedy kihúzta magát, sőt lábujjhegyre ágaskodott, hogy egyenesen a szemébe 
nézzen. 
– Nem szoktam feladni. Arról volt szó, hogy három lyukat játszunk. 
Nate a fogát csikorgatta, és szitkozódott. 
– Ez nevetséges és céltalan, de legyen. Csináljuk. 
A harmadik lyukhoz masírozott.  A nő tartotta  vele a lépést.  Előttük hullámzó 
dombok  terültek  el,  míg  a  nap  úgy  őrködött  a  táj  felett,  mint  Isten  figyelő 
tekintete.  Madarak csicseregtek  Disney-filmbe illő  buzgalommal,  és  lágy  szellő 
cirógatta  a  bőrét  –  de  még  életében  nem  érezte  magát  ennyire  nyomorultul. 
Utolsó lyuk. Tudnia kellett volna, hogy a nő sosem adja fel. 
Csak a szerelemben. 



Ezúttal még csendesebbnek és elmélyültebbnek tűnt, ahogyan felállt,  és a válla 
felett vetett rá egy pillantást. Ütőjével épp a megfelelő helyen találta el a labdát, s 
az be is röppent a pázsitra. 
A lyukba azonban nem gurult be. 
Nem szólt. Mindketten meredten nézték a labdát, ahogyan ott várakozott a zöld 
közepén, míg hallgatásuk mélyén valami kimondatlan érzés lüktetett.  Amikor a 
nő végül felé fordította tekintetét, borostyánszínű szemében könny csillogott, de 
nem gördült le az arcán. 
– Vesztettem. 
Vérzett, és sajgott érte Nate szíve, míg már azt hitte, ott helyben összeesik. 
– Igen. 
– De teszek a szabályokra. Ez most fontosabb. Te fontosabb vagy mindennél. 
A  torkából  primitív  nyögés  tört  elő  –  alighanem  ugyanaz,  ami  a  legelső 
barlanglakóból,  amikor  asszonya  szó  szerint  és  átvitt  értelemben  is  a  földbe 
döngölte. 
– Ne… – könyörgött elhaló hangon. – Ne… nem tudom elviselni… 
A nő esengve emelte felé a kezét. Arcának gyönyörű vonásait nyers érzelem dúlta 
fel,  hogy  most  először  lopott  pillantást  vethessen  lelkének  legtitkosabb 
mélységeibe, amelyeket a golfpálya harsány fényeinél lecsupaszított előtte. 
– Szeretlek. 
– Jaj, ne. Ki akarsz nyírni? – Megpördült, és ujjaival beleszántott a hajába. – Most 
hirtelen  mégis  szeretsz?  Kijövünk egy kicsit  golfozni,  eszedbe  jut,  milyen volt 
régen, és azt hiszed, vissza akarsz kapni… 
– Hetekkel ezelőtt elmentem hozzád. Maryvel voltál, a testvéred nyitott ajtót. 
A fájdalmat kiszorította a fagyos levegő. Mennyivel jobb így. 
Kevéssé fáj. 
– Miért? 
–  Bocsánatot  szerettem volna  kérni.  El  akartam mondani,  mennyire  szeretlek, 
hogy  hiszek  kettőnkben  és  egy  valódi  kapcsolatban,  és  hogy  mennyire  hülye 
voltam. Többet érdemelsz, én is tudom, de akkor sem hallgathatom el előled az 
igazat. 
Nate hátralépett, és rezzenéstelen arccal tanulmányozta. 
– Ha ennyire meg akartad tartani a nagy beszédet, miért mentél el? 
Miért nem maradtál és harcoltál értem? 
– Mert Connor azt mondta, hogy együtt vagytok Maryvel. Megkért, hogy tartsam 
magam távol tőled, mert csak így lehet esélyed egy igazi kapcsolatra. Azt mondta, 
repesel a boldogságtól. 
– Még csak le se feküdtem Maryvel. Talált magának egy másik pasit, és kilépett a 
Társszerzőktől. Én csak próbáltam túltenni magam rajtad. 



– Tudom – bólintott  lassan Kennedy –,  de amikor mindketten otthagytátok az 
ügynökséget, azt hittem, együtt vagytok. 
A férfi próbálta megoldani a talányt. 
–  De  miért  most?  Miért  hetekkel  később  határozod  el,  hogy  beszambázol  a 
golfpályámra? 
–  Connor  eljött  hozzám,  hogy  elmondja  az  igazat.  Hosszan  beszéltünk,  és 
bevallottam neki, mennyire rettegtem mindvégig. Igazad volt.  – Vett egy nagy 
levegőt,  mielőtt  felé  fordította  az  arcát.  –  Kifogásokat  kerestem,  miért  nem 
lehetünk  együtt.  El  akartalak  taszítani  azzal  az  ürüggyel,  hogy  nem  akarok 
fájdalmat okozni neked, hogy így lesz a legjobb, mert nem érdemellek meg, de 
igenis megérdemellek. 
Megérdemlem  a  szerelmet,  megérdemlem,  hogy  ne  legyek  ilyen  gyáva,  és 
mindent el kell követnem ezért.  Mindenemet neked akarom adni. A szívem, a 
lelkem, az életem. Sosem hagylak el. Szeretni foglak, amíg csak élek. 
Torkán akadt a lélegzete. Elnézte a nőt, akit mindennél jobban szeretett, elnézte 
esengő arcát,  és  látta  szemében az őszinteséget.  Nem akart  tovább menekülni. 
Tiszta szívből szerette öt. E pillanatban vált valóra minden álma. 
Égett a tekintete, és szédelgett, ahogyan botladozva megtett egy lépést. Másra se 
vágyott, csak hogy a karjába vegye, megbocsásson neki, szeresse. A félelem mégis 
ott  motoszkált  a  lelkében,  mert  tudta,  hogy  ezúttal  nincs  visszaút.  Valami 
megvillant előtte, mire felkapta a tekintetét. 
Mi az ördög? 
Hatalmas  fehér  transzparens  bomlott  ki  előtte.  Tucatnyian  szorongatták  és 
tartották  fel  büszkén,  miközben  a  szél  próbált  belekapni  az  anyagba,  hogy 
kiragadja a kezükből. Fekete betűk sorjáztak a tisztán világító felszínen, hogy a 
szavak beleégjenek az agyába és a lelkébe. 
Szeretlek, Nate Dunkle, de tényleg. 
Lágyan és bársonyosan ért el hozzá Kennedy hangja. 
– Connorral úgy döntöttünk, valami nagy durranásra van szükség. 
Megértem, ha nem akarsz több kockázatot vállalni, de csak azt mondhatom, amit 
tőled tanultam. 
Belenézett a szemébe. 
–  Te tanítottál  meg rá,  hogy bátor  legyek és  nyitott  az  örömre.  Tőled tudom, 
milyen egésznek lenni. Te néztél bele a lelkembe, te láttad az összetört cserepeket, 
és mégis szerettél. Te vagy a mindenem, de a leginkább mégis arra tanítottál meg, 
hogy így vagyok tökéletes. Neked. 
Melletted. Nem akarok többé biztonságot, nem akarom csak félig élni az életemet. 
Téged akarlak. Egyedül csak téged. 
Kivárt.  Alázata  és  védtelensége  csak  még  gyönyörűbbé  tette,  még  élesebben 



rajzolta ki szépségét, és még tovább lágyította a tekintetét, ahogyan tálcán kínálta 
neki… mindenét. 
A karjába vette, és mohón tapadt a szájára. Magába itta édes ízét,  puhaságát és 
erejét, míg a nap forrón és harsányan tekintett le rájuk, és a dombtetőn összegyűlt 
névtelen és arctalan tömeg üdvrivalgásban tört ki. 
Hosszú-hosszú időn át csókolta, s miután ajkuk különvált, tudta, hogy többé már 
semmi sem lesz ugyanolyan. 
– Ettől még nyertem – jegyezte meg. 
Kennedy felkacagott, és a hangja visszhangzott a hullámzó dombokon, majd édes 
dallamként tért vissza a füléhez. 
–  Ezúttal  talán,  de  megnyertelek  magamnak,  úgyhogy  itt  én  vagyok  az  igazi 
győztes. 
Nate  beletúrt  dús  hajába,  mielőtt  újra  magához  vonta,  hogy  hosszan  és 
szenvedélyesen megcsókolja. 
– Szeretlek, Kennedy Ashe, de most már ideje hazamenni. 
Szavak nem hangzottak még ilyen tökéletesen. 

UTÓHANG

Kennedy a teáját kortyolgatva hátradőlt. – Még mindig azt gondolom, hogy az én 
happy endem egy fokkal boldogabb a tiédnél. 
Elvégre te csak tévéfoteleket kaptál. 
Kate a szemét forgatta, és játékosan belebokszolt a vállába. 
–  Egész  pontosan  fűtött  és  kézzel  varrott  bőrfoteleket  masszázsfunkcióval.  A 
golfpályás szerelmi vallomást ugyanúgy túlértékelik, mint a reptérit. 
Kennedy arcán megjelent a jellegzetes duzzogó kifejezés. 
– Te mit mondasz, Arilyn? Melyik a jobb? 
Arilyn felsóhajtott, és letette a teáját. 
–  Mindkettő  meseszép  és  szívfájdítóan  romantikus,  de  most  már  elég  ebből  a 
gyerekes versenyből. Ezt a mazsolás kalácsot kóstoljátok meg inkább. 
Miután letört három darabkát, Kennedy lelkesen nekilátott a sajátjának. Kezdte az 
élet egyszerű és csodálatos örömének látni az evést, amelynek mind könnyebben 
adta át magát. Egyre ismerősebbnek tűnt ez a mellében szétáradó érzés is. Először 
azt hitte, az egészséges emésztés jele, de végül Kate felvilágosította. 
Ez a boldogság. 
– Hát,  legalább a Társszerzők szárnyal – állapította  meg Kate.  – Özönlenek az 



ügyfelek. Gondoljátok, hogy a sztori kiszivárgott valahogy? Ki lenne olyan gálád, 
hogy elmesélje egy riporternek, amikor megállapodtunk abban, hogy megőrizzük 
a magánéletünk szentségét? 
Kennedy a rágásra összpontosított. Udvariatlanság lett volna teli szájjal felelni. 
Arilyn rosszallóan csóválta meg a fejét. 
– Tudjuk, hogy te voltál, Ken. Ez az üzleti cápaösztönöd még sírba visz minket. 
– Hol van Slade, amikor az embernek igazán szüksége van egy védőügyvédre? Az 
ötödik  kiegészítésre  hivatkozom.  Akkor  bezzeg  nem sírtatok  ennyit,  amikor  a 
sztori kipattanása után hirtelen megszaporodott a munkánk. 
–  Oké,  de  akkor nyilván nem bánod,  ha szépen filmre vesszük a  haladásodat. 
Hátha bekerülünk a tévébe is… 
– Jó  lenne,  de  az  emberek  joggal  hinnék,  hogy a  házasságközvetítő  ügynökök 
maguknak pécézik ki a legjobb fogásokat. Rosszat tenne a hírünknek. 
– Mindenre van válasza – állapította meg Arilyn. 
– Bármikor mondhatjuk, hogy a szerelmi varázsige miatt volt – tréfálkozott Kate. 
Kennedy és Arilyn gyors pillantást váltott. 
–  Ezt  el  is  felejtettem.  Nem  mintha  bizonyítana  bármit.  Gent  akkor  már 
eljegyezték, neked meg ott a különleges képességed. 
– Emlékszel még, miket kívántál? Nate-ben megvan minden? 
Kennedy prüszkölve nevetett. 
– Senkiben sincs meg minden, amiről álmodsz. Amúgy meg piás voltam, szóval… 
– Elhalt a hangja, ahogyan magában végigvette a pontokat. – Hü. Ez fura. 
Kate arcán különös kifejezés jelent meg, ahogy letette csészéjét az asztalra. 
– Micsoda? 
– Megvan benne minden, amiről álmodtam. Még az is, amit sosem hittem volna. 
Arilyn nyugtalannak tűnt. 
– Nem lett volna szabad megcsinálni. Úgy tudtam! Megnyitottunk valami kaput 
vagy ilyesmi… 
Kennedy megcsóválta a fejét. 
– Szerintem még ne hívjuk a szellemirtókat. Oké, a lista bejött, de ez még nem 
jelenti,  hogy a varázsige működik.  Én azt mondom, hogy csak akkor lehetünk 
biztosak a dologban, ha Arilyn is  megtalálja  az igazit,  akiben megvan minden. 
Tényleg  nem ragadhat  le  olyasvalaki  mellett,  aki  biopamutot  hord,  nem eszik 
húst, kutyát tart, jógatanításból él és tantrikusan szexei. 
Arilyn félrekapta a tekintetét. 
– Nem is tudod, mit írtam fel a listámra… 
Kate felvonta a szemöldökét. 
– Igaz. Elmondod? 
– Nem. 



Kennedy felnevetett. 
– Gondoltam. 
A piros ajtó lassan kinyílt, és kilépett rajta az aprócska japán asszony. Vakítóan 
fehér kimonóját lángvörös övvel kötötte össze. 
Csupasz talpa szinte a bambuszpadló felett suhant, ahogyan feléjük tartott, míg az 
ajkán  tartózkodó  kis  mosoly  játszott.  Kennedy  nem  tudta  megállni,  hogy  a 
Minggel  való  találkozás  előtt  ne  rezzenjen  össze  a  várakozástól  és  a 
nyugtalanságtól. 
Ahogyan azt Nate előre látta. 
Szerelme Ming mögött  érkezett,  mint aki  a  felhőtlen béke éteri  magaslataiban 
szárnyal.  Nyirkos  bőre fenséges  citrus-  és  szappanillatot  árasztott.  Tekintetével 
végigpásztázta a helyiséget, míg rá nem akadt az arcára. 
Akkor elmosolyodott. 
– Helló. 
A szíve összeszorult a heves érzelmektől. 
– Helló, bébi. Jól mulattál? 
– Még nem tudom. 
Ming kaján nevetéssel nyugtázta a választ, mielőtt gyengéden felé taszította Nate-
et. 
– Jó fiú. Jobb, mint múltkor. 
Kennedy befészkelte magát a férfi meleg, meghitt és biztonságos ölelésébe. 
– Az én kedvesem – mormolta a férfi. 
Kate felnevetett. 
– Teljesen kész van, Ken. Imádom, amikor a lábukon se tudnak megállni, miután 
Ming ellátja a bajukat. 
Ming kinyújtott kézzel felé mutatott. 
– Te következő. 
Kate beharapta az ajkát. 
– Ööö, nem mehetne elsőnek Arilyn? 
– Nem. Te házasodik nemsokára, nem? Megtisztulás kell. 
Kate megborzongott, aztán lassan felállt. 
– Izé… oké. 
Ming éles pillantása Arilyn felé lendült. 
– Iszik még tea és vár. Van férfi? 
Arilyn bólintott. 
– Igen, van barátom. 
Ming a homlokát ráncolta, majd bosszúsan ugrálni kezdett fel-alá. 
– Férfi nem jó. Én értem. Meg kell tisztítani aura a jó férfinak. 
Arilynnek a szája is tátva maradt. 



– Nem, én nem! Én… boldog vagyok. 
– Kis hazug, erről még beszélünk. – Kennedy beletemette az arcát Nate köntösébe, 
miközben  próbált  nem  hangosan  nevetni.  Ming  egyszerre  dolgozott 
masszázsterapeutaként,  lélekbúvárként  és  médiumként,  így senki  nem tudhatta 
előre, milyen kezelésben lesz része. Az öröme rövid életűnek bizonyult, amikor 
Ming szúrós tekintete rajta állapodott meg. 
– Felesége lesz ennek a férfi? 
– Még nem, de egyszer igen. Egyelőre jól megvagyunk így, kösz a kérdést. 
Nate elsimított a homlokából egy rakoncátlan tincset. 
– Igen, amint sikerül meggyőznöm, össze fogunk házasodni – felelte szórakozott 
mosollyal. 
Máris összeköltöztek, és felvették a mindennapos rutint, miközben arra biztatták 
Connort, hogy csatlakozzon tarka családjukhoz, és járja ki az iskolát. 
Ming elégedetten bólintott. 
– Kemény dió, de erős. Nem mond le róla. 
Nate arca nyomban ellágyult. 
– Sosem tenném – suttogta. 
A férfi tényleg mindent elkövetett, és Kennedy tudta, hogy igaza van. 
A végén úgyis  megtörik  és  igent  mond – de még nem.  Még túl  sok örömmel 
kecsegteti ez az élet, amelynek minden pillanatát élvezi, amit csak Nathan Ellison 
Raymond Dunkle társaságában tölthet. 
Ming Kate-hez fordult. 
– Mi megyünk. 
Barátnője még vetett feléjük egy kétségbeesett pillantást, aztán eltűnt a folyosón. 
– Jó volt veletek, csajok. Kívánjatok sok szerencsét. 
Az ajtó bezárult mögötte. 
Arilyn megrázta a fejét. 
– Igenis boldog vagyok – erősködött. – Ming se tud mindent. 
–  Én hiszek  neked,  bébi.  Ne  is  törődj  vele,  a  végén úgyis  minden  összeáll.  – 
Kennedy  felnézett  az  imádott  férfira,  és  elmosolyodott.  –  A  végén  minden 
tökéletes. 
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