


JENNIFER 

PROBST 

Eltervezett 

házasság 

Szemenszedett 

szerelem.., 

Libri Kiadó Budapest 



A fordítás alapjául szolgáló kiadás: 

Jennifer Probst: The Marriage Merger 

Gallery Books, a Division of Simon & Schuster Inc., New York, 2013 

Fordította Béresi Csilla 

Ez a történet az írói képzelet szüleménye. A nevek, a szereplők, a helyszínek és 

az események a szerző fantáziájának a szülöttei. Bárminemű hasonlóságuk 

valóságos eseményekkel, helyekkel, illetve akár élő, akár már elhunyt 

személyekkel pusztán a véletlen műve. 

Copyright © 2013 by Jennifer Probst Eredeti kiadás copyright © Gallery Books, 

a Division of Simon & Schuster, Inc. 

Hungarian translation © 2014 Béresi Csilla Magyar kiadás © 2014 Libri Kiadó, 

Budapest A Libri Kiadó az LS Kiadói Csoport tagja. 

All rights reserved. 

Második kiadás ISBN 978-963-310-493-4 

Felelős kiadó a Libri Kiadó ügyvezetője Felelős szerkesztő Darida Bence 

Olvasószerkesztő Ligeti Szilvia Műszaki szerkesztő Kovács Balázs Sándor Az 

elektronikus verziót készítette az eKönyv Magyarország Kft. 



Mindenekelőtt anya vagyok, és csak másodsorban író. Köszönet 

illeti meg különleges mamaklubomat, melynek tagjai, Danielle 

Nelson, Patti Turner, Susan Hansen és Amanda Winters már a 

kezdetektől elszórakoztattak a gyerekbulikon, szülinapi zsúrokon, 

iskolai kirándulásokon, amíg a gyerekeink együtt játszottak. 

És mint mindig, most is köszönetet mondok családomnak, 

megingathatatlan támaszomnak.



 

Első fejezet 

Most már papírja van róla. 

Hogy kész csődtömeg. 

Julietta Conte meredten bámulta otthona vajszínű falait. Fura, de soha nem 

vesztegette az időt arra, hogy festményekkel vagy fotókkal aggassa tele őket. 

Egyszerű vonalaikkal többnyire megnyugtatták. A saját rendezett, fegyelmezett 

életére emlékeztették, amire annyira büszke volt. Ma azonban lakása rideg 

tökélyétől ürességet érzett. Mintha valaki más életét élné, vagy kísértet lenne. 

Rá nem jellemző módon jelsóhajtott. Elszalasztotta a legjelentősebb 

ajánlatot, amit a családi pékség eddig kapott. És még csak el sem hagyhatta 

magát. A jó hírű Palazzo Hotel az egész hónapos papírmunka, az átvirrasztott 

éjszakák és a sok bájcsevej ellenére is visszautasította. Pedig annyira biztos volt 

a sikerben. Ehelyett nem maradt más hátra, mint hogy reggel bevallja 

csapatának a kudarcot. 

Még jobban beburkolózott kakaóbarna selyempongyolájába, majd a 

süppedős szőnyegen divatos konyhájába ment, és kitöltött magának egy pohár 

Bollát. A tévé halkan duruzsolt a háttérben, otthona ürességét azonban nem 

tudta megtölteni. 

Miért lett ilyen rosszkedvű? Máskor is vesztett már az üzletben. Ritkán 

engedte meg magának, hogy tépelődjön a kudarcokon. Megtanulta, hogy 

ilyenkor keménynek kell lenni, és előre nézni. Most sem dől össze a világ, a La 

Dolce Famigliának remekül megy. Az ügy nem élet-halál kérdése. De már 

semmi nem maradt neki a vágyon kívül, hogy jelet hagyjon maga után az üzleti 

életben. 

És most ez sem jött össze. 

SMS-t jelzett a mobilja. Megnézte az üzenetet. A testvére írt neki, már vagy 

harmadszor vagy negyedszer ma este. 

Ettől még idegesebb lett. Legfiatalabb húga boldog házasságban él - hozzáment 

régi szerelméhez -, és most egyfolytában azt magyarázza neki, hogy valami 

nevetséges szerelmi varázslás hozta össze a férfival. Ha ez ilyen könnyű lenne! 

Akkor csak annyi lenne a dolga, hogy papírra veti az álompasi elvárt 

tulajdonságait, a Földanyának ajánlja és elégeti a papirost, aztán várja a 

fejleményeket. Hiába próbálta Julietta megértetni a húgával, hogy nem a 

varázskönyv boronálta össze a párjával, hanem egyszerűen csak összeillettek. 

Carina nem hitt neki. 

Utolsó látogatásakor tehát Carina a kezébe nyomta az ibolyakék könyvecskét, és 

megeskette, hogy megpróbálkozik a varázslattal. Vakon hitt abban, hogy 

elegendő egy ilyen ostoba szerelmi bájolás, és a Nagy Ő menten felbukkan. Egy 

teljes órán át győzködte Juliettát, hogy végre ne csak az üzleti kimutatásokkal 

foglalkozzon, hanem törődjön egyszer már magával is. Julietta végül kénytelen 



 

volt beadni a derekát, remélve, hogy a húga leszáll a témáról. 

Az azóta eltelt két hétben azonban Carina húsz SMS-sel és tucatnyi 

telefonhívással ostromolta. Szemlátomást nem volt hajlandó feladni a tervét. 

Julietta mindössze három betűt pötyögtetett be válasz gyanánt: 

Nem. 

A bor gyümölcsös, friss íze eláradt a szájában. Kinyitotta a hűtőt, kivett 

belőle egy fürt szőlőt, és visszaindult a nappaliba, hogy tovább rágódjon a 

problémáján. Miért nem érti meg senki, hogy egy szingli is lehet boldog? Mert ő 

igenis az volt! Nagyon is boldog! Amióta az a nevetséges ibolyakék könyv a 

kezébe került, Carina egyfolytában nyaggatta vele. Megesküdött rá, hogy Alexa 

és Maggie is a varázslatnak köszönheti élete nagy szerelmét. 

Juliettát eltöltötte a reménytelenség érzése. Váratlanul pánikroham tört rá, de 

aztán mélyeket lélegzett, és legyűrte. Most már hideg fejjel mérlegre tudta tenni 

az érzelmeit. Féltékeny volt a húgaira, ez csak természetes. Már mind férjhez 

mentek, és másról sem tudtak beszélni, mint a házasságukról. Ő volt az egyetlen 

szingli a családi találkozókon. Ezért el is várták tőle, hogy a szakításai 

történetével és pikáns szerelmi sztorikkal szórakoztassa őket. 

Laptopja képernyővédője, amely a La Dolce Famiglia sikereit hirdette, most 

mintha őt gúnyolta volna. Még a mama is aggódva nézett rá újabban, és mintha 

csipetnyi szánalom is tükröződött volna a tekintetében. 

Szájába vett egy szem szőlőt, amelynek kesernyés leve csípte a nyelvét. 

Merda! Kit érdekel ez az egész? Elvégre manapság a nők egyedül is meg tudnak 

állni a lábukon. Különben is, mindenki túlértékeli a szexet. Őt viszont nem 

igazán izgatja. Éveken át bántotta ugyan, hogy képtelen az orgazmusra, vagy 

mélyebb kötődés kialakítására egy férfival, de aztán megfogadta, hogy kizárja az 

életéből a szerelmet. Csak így őrizhette meg a józan eszét. Lelke meghittségre 

vágyott volna, a teste azonban csak nem akart felengedni. Többszöri kudarcba 

fúlt kísérlet után, hogy érezzen valamit - bármit - a férfiak iránt, nem bánkódott 

többé ezen. Élni kezdett. Szex nélkül. 

Divatos, minimalista lakása vagyonról, sikerről és stílusérzékről mesélt. Míg 

húgai a toszkán bútorokat kedvelték, ő a lecsupaszított, modern formák híve 

volt, amik megfeleltek rendszeretetének. A világosra festett falak a nagy 

belmagasságú terekben kellemes kontrasztot alkottak a berendezés szögletes, 

fekete vonalaival, az üvegasztalokkal, a bőrkanapékkal és a süppedős 

bútorhuzatokkal. A jókora ablakok napfénnyel árasztották el a helyiségeket, 

éjszakánként pedig lenyűgöző kilátást nyújtottak a kivilágított Milánóra. A 

konyhában vörös bőrrel borított bárszékek fogták körül a fekete gránit 

munkapultokat. Asztalra nem volt szüksége, mivel mindig egyedül evett. Ha 

piacra dobtak valami új kütyüt, ő rögtön megvásárolta. Lakását a legmodernebb 

technikai eszközökkel szerelte fel: mindenféle számítógépekkel, villámgyors 

internettel, házi mozival, meg persze szuper sztereórendszerrel, hogy minden 

helyiségben hallgathasson zenét. 

Nem volt ugyan annyira divatbolond, mint Venezia húga, méretre készült 



 

kosztümjei azonban menőnek számítottak tetszetős szabásukkal. Megbecsülte a 

minőségi ruhákat, és nőiségét a gardróbszobájával élte ki, amely tele volt bőr-, 

szarvasbőr, selyem- és szaténholmikkal. Lett volna pénze egy kisebbfajta 

palotára is, de szerette ezt a luxuslakást Milánó szívében. Közel volt a 

munkahelyéhez, az emberekhez és a város nyüzsgéséhez. A hegyek között a túl 

nagy csönd az őrületbe kergette volna. Még a szőlőt eszegette, amikor újra 

jelzett a mobilja. 

Mitől félsz? 

Felkapta a telefont, és megtette az elképzelhetetlent: kikapcsolta a készüléket, 

végleg elhallgattatva a húgát. 

Julietta semmitől nem félt, a kudarcot kivéve. Szerencsére megtanulta, hogy 

a siker záloga a kemény munka és az állandó önfegyelem. Egyedül a testét nem 

tudta uralni, ezért meghozta az egyetlen célszerű döntést: elfogadta ezt a tényt, 

és továbblépett rajta. Most mégis mérhetetlenül felidegesítették húga bosszantó 

SMS-ei. 

Körülnézett a nappaliban, majd tekintete megállapodott az ominózus 

könyvön. Vászonborítója mintha csak követelőzve lüktetett volna, arra sarkallva 

Juliettát, hogy vágjon át a szobán, és vegye kézbe. A kedvenc életrajzai között 

helyezte el a polcon, a fura ibolyakék könyvgerinc azonban innen is kitűnt. 

Talán bele kéne kukkantania a kötetbe, aztán azt mondani Carinának, hogy 

elvégezte a varázslatot. Akkor a húga végre leszállna róla. 

Letette a borospoharat egy alátétre, a polchoz lépett, és kivette a könyvet a többi 

közül. A kicsiny, szögletes kötet meglehetősen ártalmatlannak tűnt. Varázskönyv 

- ez volt a címlapra írva. A szerző nevét nem tüntették fel. Hm. Miközben 

Julietta pörgette a vékony, finom lapokat, nem szállt fel boszorkányüst füstje. A 

szoba nem rázkódott meg, és hideg szél sem süvített át rajta. Julietta visszadőlt a 

párnáira. Fura, de az egész könyv egyetlen szerelmi varázslat leírásából állt. Írd 

össze, milyen tulajdonságokra vágysz lelki társadban. Házasságról vagy örök 

hűségről egyetlen szó nem esett. Tedd az ágyadba, a matracod alá a lista 

másolatát. Az eredetit égesd el. Kántálj valami butaságot a Földanyához. Finito. 

Ennyi lenne az egész? 

Julietta megrázta a fejét, majd halkan elkáromkodta magát, és kinyitotta a 

határidőnaplóját, amit mindig a laptopja mellett tartott. Dühödten rótta a betűket 

a sötét tintával a hófehér lapra. Vége a tökölésnek! Egyszer az életben kiírja 

magából az érzelmeit, és összeszedi mindazon tulajdonságokat, amelyeket elvár 

egy lelki társtól; nem mintha hinne abban, hogy mindennek valami értelme is 

van. 

Nem olvasta át, amit írt. Mindkét lapot négyrét hajtotta, a másolatot a 

matraca alá helyezte. Elővett egy rozsdamentes acéltálat, gyufát kerített egy 

fiókból, és meggyújtotta az eredeti írást. 

A papír széle megfeketedett és bepöndörödött. Odébb legyezte a füstöt a 

tűzjelző elől, és nézte, hogyan ég el a lista. Ajka a Földanyához szóló bugyuta 

ének szavait formálta. Égett az arca a szégyentől. Legszívesebben megölte volna 



 

Carinát, amiért belehajszolta ebbe az ostobaságba, de legalább megtartotta az 

ígéretét. Mélyeket lélegzett, aztán a tálban már csak egy marék hamu maradt. 

Furcsa előérzet kerítette hatalmába. Nagyot dobbant a szíve. Miért is írt pont 

ilyen kívánságlistát? Tisztességes-becsületes, világos fejű társat kellett volna 

kérnie. Ehelyett minden egyes szavából szinte sütött a nyers, leplezetlen 

vágyakozás. 

Nem számít. Úgysem tudja meg senki. És mivel a Földanya nem beszél, 

Julietta biztonságban van. 

Felkapta a telefonját, újra bekapcsolta, és bepötyögte az üzenetet: 

Megcsináltam! Most már légyszi, szállj le rólam! 

A következő másodpercben egy szmájli jelent meg a kijelzőn. 

Na, ezt is kipipálhatja. Gyorsan elfelejti ezt az egész marhaságot, és éli 

tovább a megszokott életét. 

Igyekezett nem törődni a zsigereiben érzett ürességgel. Felhangosította a 

tévét, hogy elűzze lakása csöndjét. 

 

 

Második fejezet 
 

 

Julietta megigazította zsályazöld sálját, lesimította a szoknyáját, és kinyitotta az 

aranyozott szárnyas ajtót. A pulthoz sétált, megmondta nevét a korosabb 

recepciós hölgynek, aki megkérte, hogy foglaljon helyet. Hm, meglepő. Fiatal 

bombázóra számított dögös magas sarkúban, aki ebédidőben a főnökét 

szórakoztatja. Szégyellhetné magát, amiért ezt feltételezte Sawyer Wellsről. 

Lehet, hogy a pasi a végén kellemes meglepetést okoz. 

Kibújt citromzöld ballonkabátjából, aktatáskáját letette maga mellé a padlóra. 

Telefonok csörgése hallatszott gyors egymásutánban, amíg körülnézett a Wells 

Enterprises elegáns várójában, a királykék szőnyegen és a kényelmes 

bőrfoteleken. A W@E hatalmas logója fényes réztáblán virított a bejárattal 

szemközti falon. A terebélyes üveg recepciós pulton a legkülönbözőbb high-tech 

kütyük sorakoztak, a fiókok és rekeszek pedig szervezettségről és rendről 

tanúskodtak. 

Julietta természetesen jó előre leinformálta leendő üzleti partnerét. Sógora, 

Max telefonon mondta el neki, hogy Sawyer megbízható barát és borotvaéles 

eszű üzletember. Neve jól cseng a hotelszakmában: luxusszállók versengenek 

azért, hogy átvegye őket egy időre. Sawyer ilyenkor mindig felvirágoztatta az 

üzletet, aztán szó nélkül, igazi úriember módjára távozott. A cég központja New 

Yorkban volt, tíz hónapja azonban vadonatúj fiókvállalatuk nyílt Milánóban, 

heves találgatásokra ösztönözve a helyi üzletembereket. Még a híres-neves 

Principe di Savoia Hotel is rajta tartotta a szemét a lehetséges vetélytárson. Az a 

hír járta, hogy a férfi rekordidő alatt helyrerázza a csőd szélén álló vállalatokat. 

Sawyer titokzatos telefonhívása teljesen váratlanul érte Juliettát. Ugyan mit 



 

akarhat tőle a hotelek koronázatlan királya hétfő délelőtt fél tízkor? Megpróbált 

előre tájékozódni, de kérdéseire kurtán azt felelték, hogy csak egyetlen alkalma 

lesz beszélni Sawyerrel, aki majd mindent személyesen magyaráz el. Utálta a 

rejtélyeket, ahogy a rejtélyes üzleteket is. Igent mondott a felkínált találkozóra, 

ám egyből nyomozni kezdett Sawyer után. Furcsának találta, hogy ennyire ne 

legyen előélete valakinek, aki járja a világot, és közben elegáns hoteleket húz ki 

a csávából. Mintha a férfi huszonéves koráig nem is létezett volna. Az utóbbi 

évtized Sawyer kitartó üzleti emelkedésről szólt. A média ugyan elcsámcsogott a 

férfi mozgalmas szerelmi életén, Julietta azonban egyéb említésre méltót nem 

talált róla. A pénzes üzletemberekre ragadnak a nők, ebben nem volt semmi 

meglepő. Őt pedig a legkevésbé sem érdekelte, kivel fekszik le Sawyer és kivel 

nem. Egyedül az volt a fontos, mit akar a családi pékségtől. Sajnos Max semmit 

nem tudott erről, de azt tanácsolta a sógornőjének, menjen el a találkozóra. 

-  Fáradjon be, Miss Conte! 

Julietta elmosolyodott, és felkapta Pinedier márkájú aktatáskáját. Egy rövid 

folyosón súlyos, faragott cseresznyefa ajtó elé vezették. A kilincsért nyúlt, az 

ajtó azonban hangtalanul kinyílt. Julietta hátán hideg futkározott, és megállt egy 

pillanatra. Az a megmagyarázhatatlan érzése támadt, hogy ha egyszer átlépi a 

küszöböt, az élete egyszer és mindenkorra megváltozik. Mintha csak egy vámpír 

hívta volna meg magához. 

-  Fáradjon be! 

A hang fátyolos, rekedtes volt. Julietta belépett. Az ajtó hangtalanul 

csukódott be mögötte. 

Szorosan megmarkolta az aktatáskáját. Mi üthetett belé? Rendszerint az első 

pillanattól ő irányította az üzleti tárgyalásokat, most azonban szinte földbe 

gyökerezett a lába, ahogy szembekerült az egyik legvonzóbb férfival, akivel 

összehozta eddig a sors. 

Nem csoda, hogy a recepciós egy korosabb hölgy volt. A Sawyerből áradó 

vonzerő minden fiatal nőt lebénított volna. Az üzletember belső szentélyét sötét 

fa, borvörös színek és gazdagon aranyozott bordűrök díszítették. Háta mögött a 

faltól falig érő könyvespolcon bőrkötéses könyvek sorakoztak hosszú, tömött 

sorokban, köztük itt-ott szokatlan kisplasztikákkal. Anyaguk sima márvány, 

csillogó ezüst és csavarosra formált réz volt. A bal oldali, vörösre festett falon 

erotikus tárgyú képek függtek. Julietta közelebbről is szívesen szemügyre vette 

volna őket, de egyelőre csak elraktározta agyában a későbbiekre ezt az 

információt. A helyiség felét elfoglaló, jókora cseresznyefa íróasztal nyilván a 

belépő megfélemlítését célozta. Sawyer a székét is megemeltethette a hatás 

fokozására, mert ilyen magas egyetlen pasi sem lehet. Fürkészőn méregette 

Juliettát vörös bőrtrónusáról, mint aki mögé akar látni minden udvariaskodásnak 

és a társadalmi korlátoknak. A lány egészen meztelennek, sebezhetőnek és 

kiszolgáltatottnak érezte magát a férfi pillantásának súlya alatt. 

Sawyer hullámos szőke haja dús árnyalatokban játszott, és a fény úgy táncolt 

a fürtjein, hogy szinte dicsfényt vont a feje köré. Haja a vállára omlott. Minden 



 

nőnek kedve támadt volna beletúrni egy forró ölelés közben. Julietta felmérte a 

vele szemben ülő férfi külsejét. Nemesen ívelt szemöldök. Magas, kifejezett 

pofacsontok. Erélyes, vágott áll. A szemét magától Isten angyalától kaphatta, 

mert színarany fényben ragyogott. Tekintete mintha egyenesen a vesékbe látott 

volna; kifürkészte a nők titkait, akiknek (Julietta fogadni mert volna) nem sok 

esélyük van Sawyerrel szemben. Ez a pasi elveszi, amit akar, és nem kér 

bocsánatot. 

De aztán az angyalok sikoltva visszamenekültek a mennybe, és a többit a 

pokolra hagyták. 

Az élveteg száj, amely gúnyos, gonosz mosolyra biggyedt, forró érzékiségről 

árulkodott, és arról, hogy tulajdonosának semmi se szent. Az arc bal oldalán a 

homloktól le, egészen az állig brutális forradás vékony vonala húzódott. Julietta 

elképzelte, amint egy penge a bőrbe hatol. Nem akart szánalmat érezni, ez a pasi 

nem szorult rá. 

A jó és rossz e különös keveréke bizonyára minden nőt összezavar. Még 

szerencse, hogy rá nem hatnak a férfiak - gondolta Julietta hidegen. Különben 

Sawyer megfőzné, mielőtt akár egyetlen szót is szólna. Ezért kihúzta magát, és 

keményen szembenézett vele. 

-  Jó reggelt, Mr. Wells! Örülök, hogy látom! 

Julietta közelebb lépett a férfihoz, és a kezét nyújtotta. Sawyer felállt, és 

kezet rázott vele. A kézfogás személytelen volt, mégis valahogyan tolakodó. A 

férfi bőre meleg volt és érdes tapintású. Úgy szorította meg Julietta kezét, 

mintha a testét is magának követelné. 

A lányt elképesztette ez a bizarr gondolat. Ő húzta el először a kezét. Észre 

se vette közben, hogy visszatartja a lélegzetét. Sawyer érzéki szája halvány 

félmosolyra görbült. Nem lehetett tudni, őszinte örömből-e, vagy a férfi máris 

kineveti. Mindkettő bosszantotta volna Juliettát. Nyomban felfogta, hogy ez az 

alak győzelemhez szokott. Hogy jól érzi magát a bőrében. Hogy szórakoztatja a 

többi ember, akik mintha olyan színjátékban szerepelnének előtte, amelyben ő 

nem hajlandó részt venni. Hm. Sürgősen ellentámadásba kellett lendülnie. Ha 

védekezni kezdene, csak untatná a férfit, ő pedig semmire nem jutna vele. Leült, 

keresztbe vetette a lábát, és színlelt nyugalommal hátradőlt a székén. 

-  Látom, szereti a játszmákat. 

Sawyer felkapta a fejét. Látható elképedése megnyugtatta Juliettát. 

-  Az a játszmától függ. 

-  Sakkozni bizonyára sakkozik - mosolyodott el Julietta hűvösen. A 

gyönyörűen faragott királyra és királynőre mutatott az egyik polcon, a 

bőrkötéses könyvek tetszetős sorfala előtt. Az elefántcsont-ébenfa faragványok 

kimunkált részleteikkel olyan valakire vallottak, aki kedveli a szellemi 

kihívásokat. - Gyönyörűek! 

Sawyer rákönyökölt a politúrozott asztallapra, és két kezét összekulcsolta 

maga előtt. Julietta közben eldöntötte magában, hogy nem adja meg magát a 

férfi átható tekintetének. Mikor Sawyer végül megszólalt, mély hangja olyan 



 

sötét zugokat érintett meg a lelkében, amelyeknek a létezéséről Juliettának 

sejtelme sem volt. 

-  És maga, maga sakkozik? 

-  Nem. 

-  Miért nem? 

- Nem érdekel semmiféle játszma vagy játék - felelte Julietta kurtán. - Az 

egyenes, nyílt információcsere híve vagyok, ami mindegyik érintett érdekét 

szolgálja. 

- Mégis egy jó nevű céget vezet - vonta fel Sawyer aranybarna szemöldökét.          

-    Nyilván tud róla, hogy minden üzletnek van nyertese és vesztese. 

Á, ez az alak kedveli a szócsatákat! - örült meg a felfedezésnek Julietta. 

Milyen ritka alkalom, hogy összemérheti szellemének éberségét egy férfiéval, 

aki semmitől sem fél! A legtöbbjüket megfélemlítette fagyos modora, vagy 

pedig hangerejükkel akarták ráerőszakolni az akaratukat. Nem, ő az olyan elmét 

kedvelte, amely éles és kifinomult, akár egy szamurájkard. 

- Nos, ha értjük a dolgunkat, az ellenfél észre sem veszi, hogy veszített - 

védte ki cselesen a támadást. 

- Nem értek egyet önnel. Ha az ellenfél ér valamit, elfogadja, hogy az egyik 

fél mindig felülkerekedik a másikon. A királynőt célszerű leütni a matthoz. 

Julietta kinyitotta az aktatáskája zárját, mintha untatná a sok szócséplés. A 

papírzörgés túl hangosnak hallatszott a hirtelen beállt, feszült csöndben, és 

Julietta csodálkozva vette észre, hogy nyirkos lett a tenyere. Milyen furcsa! 

Pedig nem volt ideges. Valami másról volt szó, aminek nem értette az okát. 

- A királynőt fel lehet áldozni. Ő a legerősebb bábu, a legfontosabb mind 

közül azonban mégiscsak a király. Átgondolt stratégia mellett a királynő 

elvesztése még nem jelent okvetlenül vereséget. 

Sawyer szeme megvillant. Nem, ennek a pasinak nem szabad dolgozni. Vele 

reklámozhatnák, hogyan kerüljék el a tinilányok a nem kívánt terhességet. A jó 

és rossz keveredése ennek az idegennek az egyéniségében elég ok arra, hogy 

bármelyik nő vakon a szakadékba vesse magát érte. Szerencsére Juliettának 

tériszonya volt. 

- Azt mondta, nem sakkozik - morogta most Sawyer. 

-  Nem is - szegte fel az állát Julietta. - Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

nem tanulmányozom a szabályokat. Szükség esetére. 

A férfi halk nevetése megbizsergette az ölét. Nyugtázta teste reakcióját, 

ugyanakkor elméje józanságát is megőrizte. 

-  Maga lenyűgöző teremtés, Julietta Conte! 

Sawyer élvezettel ejtette ki a nő nevét, aminek teljesen új színezetet adott. 

Máskor Julietta nehezen tűrte, hogy egy megbeszélésen a keresztnevén szólítsák. 

Túl sok pasi használja fel személyes vonzerejét arra, hogy átejtse az 

üzletasszonyokat. Sawyer féken tartott érzékiségébe azonban tisztelet is 

keveredett, ami megzavarta Juliettát. 

-  Örülök, hogy hallgattam a megérzéseimre, és most felkérhetem, hogy 



 

legyen a munkatársam. 

Julietta becsukta az aktatáskáját, visszatette a padlóra, aztán szándékosan 

lassan lapozta át a kezébe vett iratot. 

-  Méltányolom a bizalmát, noha örömmel megismertem volna előbb a 

részleteket. Nem szívesen vesztegetem el a délelőttömet sehova nem vezető 

ügyekre. Remélem, megérti, Mr. Wells. 

-  Sawyer. - A férfi összekulcsolt kezére fektette az állát. - Hiszen csaknem 

valamennyi családtagját ismerem már. Jó barátja vagyok a sógorának. A 

minimum ezek után, hogy keresztnéven szólítsuk egymást. 

-  Rendben. 

-  Akkor mondja ki! 

-  Bocsánat, de nem értem. 

Furcsa feszültség vibrált kettejük között. Julietta úgy érezte, nem ismeri ki 

magát ebben a játszmában. 

-  Mármint a nevemet - mondta Sawyer szelíden. - Mondja ki a nevemet! 

Julietta értetlenül hunyorgott. Forróság öntötte el a testét, és bizsergette meg a 

bőrét. Nagyot dobbant a szíve. Ő is csodálkozott, hogy engedelmeskedik a 

felszólításnak, nyilván csak azért, hogy elsimítsa a küszöbönálló vitát. 

-  Sawyer. 

Nyomban szidni is kezdte magát az ostobaságáért. A férfi arcán elégedettség 

suhant át, meg valami más is. 

-  Köszönöm - biccentette meg a fejét helyeslően. 

Julietta megköszörülte a torkát, és az iratra függesztette a tekintetét. 

- Most, hogy így megismerkedtünk, szeretnék továbblépni. Amint látom, a 

híre megelőzte magát. 

-   Remélem, jó értelemben - mondta Sawyer, lassan, tagolva ejtve a 

szavakat. 

-    Többé-kevésbé. 

-    Maga teljesen más, mint a hozzátartozói - nevetett fel kurtán Sawyer. 

-    Remélem, jó értelemben - kényszerített magára Julietta egy mosolyt. 

Sawyer homloka ráncba szaladt, és közelebb hajolt hozzá. 

-   Zavarta az előbbi megjegyzésem? Mindössze annyit akartam mondani, 

hogy Michaelnek rettentő nagy segítség a maga összeszedettsége. A húgainak 

nem való az üzlet. Szerencsére azonban itt van neki ön. 

Julietta lecsillapodott kissé. Miért akarja Sawyer mindenáron kihozni a 

sodrából? Mintha csak merő kíváncsiságból turkálna a lelkében, hogy feltárja 

titkolt gyengeségeit. 

-  Természetesen nem zavart. Én is szerencsésnek érzem magam, amiért 

vezethetem a családi vállalkozást. Eddig nem tudtam, hogy ismeri a rokonaim 

többségét. 

-  Maxszel sokáig ugyanazokban a körökben forogtunk, és idővel közel 

kerültünk egymáshoz - lágyultak el Sawyer markáns arcvonásai. - Sokat mesélt 

Veneziáról, Carinát pedig tavaly volt szerencsém megismerni Vegasban. Az 



 

esküvőjükön is ott voltam. Julietta összerezzent, ahogy eszébe jutott a húga 

sebtében összehozott lakodalma. Neki nem volt rá ideje, hogy átrepüljön 

Amerikába, és személyesen is jelen legyen az esküvőm. Egyedül mama 

képviselte a családot. Most viszont bosszantotta, hogy Sawyer tanúja volt egy 

ilyen bensőséges eseménynek. 

-  Érdekes - morogta. - És anyámat is ismeri? 

Sawyer tekintete a távolba révedt. 

-  Évekkel ezelőtt ismertem meg a kedves édesanyját. Rendkívül tisztelem 

őt! 

Mintha lappangott volna itt valami titok, de Julietta sejtette, hogy ez a férfi 

imád titkolózni. Az ölébe fogott irattartóra mutatott. 

-  Akkor ön többet tud rólam, mint én önről. Kutattam azért egy kicsit ön 

után. Onnantól találtam adatokat, amióta hoteleket vesz át, és jól menő 

vállalkozássá pofozza át őket. Családról, születési helyről, semmi ilyenről nem 

tudok. Mintha huszonhárom évesen kezdte volna el az életét. 

Sawyer whiskyszínű szeme elsötétedett. Lélegzete felgyorsult, de aztán 

ugyanilyen hirtelenséggel meg is fegyelmezte arcvonásait. 

-  Ez így van jól - mondta. - Elégedjen meg ennyivel. 

Julietta tiszteletben tartotta, hogy a férfinak megvannak a maga démonai, 

ahogyan neki is. 

Sawyer elmosolyodott. Vakító fehér fogsorának kis szépséghibája volt, hogy 

elülső fogai valamelyest rendetlenül álltak. 

-  Helyes. Beszéljünk akkor az üzletről. Ajánlatom van önnek: egyfajta 

fúzió. 

Julietta némán, keresztbe font karral hallgatott. A férfinak mintha tetszett 

volna az önfegyelme és a türelme. Vajon miféle nőkkel volt dolga eddig? - futott 

át Julietta agyán. 

-  Saját luxushotellánc indítására készülök. Az el-múlt néhány évben kitűnő 

helyen lévő ingatlanokat vásároltam fel erre a célra Európa és az Államok 

nagyvárosaiban. A terv szerint Milánóval, Velencével, Rómával és Firenzével 

nyitnánk. Aztán Anglia következne, három helyszínnel, köztük Londonnal. 

Utoljára maradna az Államok, New Yorkkal, L. A.-vel és Chicagóval. 

Válaszra várt, de Julietta tovább hallgatott. 

-  A hotellánc neve Purity lesz. Évek óta dolgozom ezen a terven... akár 

álomnak is nevezhetné. A csapatom rendkívül gyorsan dolgozik. Több érv is 

szól az olasz kezdés mellett. Elvégre turisztikai szempontból kiemelten fontos az 

ország, és sok az extra kiszolgálást igénylő utazó, legfőképpen amerikaiak. 

Wellness- és éttermi szolgáltatásokat egyaránt szeretnék nyújtani, ehhez keresek 

első osztályú beszállítókat. Mindenben a minőségre figyelek, hogy a Purity több 

vendéget hozzon az egyediségének köszönhetően. Három fő elemre alapozok. 

Egyrészt luxuskivitelű fürdőköpenyekre, papucsokra, törülközőkre, ágyakra és 

ágyneműre. A Frettéhez lesznek hasonlók a holmijaink, mi azonban olyan új 

szériát terveztünk, amivel az Armani nem versenyezhet. Minden pihe-puha lesz, 



 

ágyba csalogatja a vendégeket. A második összetevő a wellness és az éttermek. 

Olyan szerződéseket kötöttem, amelyek e téren is csúcsszínvonalat biztosítanak. 

Két olyan séfet fogadtam fel, akik tévés megbízásokat utasítottak vissza, hogy 

nekem dolgozhassanak. A harmadik mozzanat szintén a luxusról szól: 

aranytárgyakat és egyedi ékszereket áruló ékszerüzletekre, dizájnerruhákra és 

persze ínyenc édességekre gondolok.  Szerződést szeretnék kötni egy 

pékséglánccal, hogy szállítsanak valamennyi hotelemnek. Az összes 

rendezvényre, az esküvőket is beleértve. Ezek a minőségi pékségek ellátnák az 

éttermeket, a szobaszervizt, és bárki előtt nyitva álló büfét is üzemeltetnénk a 

hotel épületében. 

Julietta agya szélsebesen vette számításba a lehetőségeket. Kockázatos terv 

volt, akár ostobának is nevezhető a jelenlegi gazdasági helyzetben. Az 

elgondolás egyszerűsége és a helyszínek megválasztása azonban zseniálisnak 

tűnt. Ha minden jól megy, Sawyer elsöprő sikerre számíthat. Julietta 

elgondolkozva biggyesztette el az ajkát. 

-  Megértik az elvárásait a séfek, akiket felfogadott? Hiszen bizonyára 

mindent ők szeretnének elkészíteni, az édességeket is beleértve. 

-  Valamennyien tisztában vannak a szabályokkal. Nem akarom, hogy a 

szakácsaim feleljenek a desszertekért, külön süteményes séfben sem 

gondolkodom. Egy olajozottan működő hálózatot akarok, amelyik mindenből a 

legjobbat nyújtja a vendégeimnek. És a La Dolce Famiglia a legjobb. 

Juliettát mély elégedettség öntötte el ezekre a szavakra, de nem mutatta. A 

férfi egy zseni, ő azonban rég megtanulta, hogy az életre szóló szerződéseknek 

mindig megvannak a maguk buktatói. 

-  Lenyűgöző elképzelés. Ugyanakkor látnom kell az üzleti tervet, 

időpontokkal és helyszínekkel, hogy el tudjam dönteni, mennyire vág egybe 

mindez a mi profilunkkal. 

-  Hogyne, persze! 

-  A nyereség becsült mértéke lesz a kulcsa az egésznek. 

-  Igen. 

-  Egyetlen dolog zavar csak az ajánlatában. 

-  Éspedig? 

-  Az, hogy kizárólagos. 

Sawyer most hirtelen Julietta szájára nézett, akit meglepett ez a mohó 

ragadozópillantás. Nem szokott hozzá, hogy begerjednek tőle a férfiak. Jó, egy 

kis flörtöt ő sem vetett meg, a tárgyalásokon azonban mindig visszafogta a 

nőiességét, hogy véletlenül se zavarjon bele az üzletbe. Először fordult elő vele, 

hogy vágy ébredt benne, és a jogait követelte. Milyen lenne, ha egy ennyire 

vonzó férfi felfigyelne rá? Sawyer elgondolkozva simogatta az állát, miközben 

őt méregette. Azok a vékony, hosszú ujjak végigsiklottak a borotvált állon, fel 

egészen a telt alsó ajakig. Vajon a bőre a fekete Gucci öltöny alatt is ilyen 

aranybarna? Jaj, ha ezek az ujjak az ő testén járnának, nedves patakot fakasztva 

az ölében! 



 

Elfojtott egy sóhajt. Mindez csak puszta képzelgés. Sawyer abban a 

pillanatban elvesztené iránta az érdeklődését, amikor megcsókolná, és rájönne, 

hogy nem ájul el tőle, mint egy átlagnő. Eddig minden férfival ez történt. Nem is 

hibáztatta őket ezért. De azért csak elképzelte magában meztelenül Sawyert. 

Dio, ez kész őrület, elment volna az esze? 

- Gondja van a kizárólagossággal? 

Sawyer könnyed eleganciával hátradőlt a székén, és keresztbe vetette a lábát. 

A laza gesztus ellentmondott a kérdés súlyának. Julietta szája kiszáradt. Miért 

tűnt hirtelen úgy, mintha a kizárólagosság szónak egy egészen más jelentéséről 

beszélnének? 

- Tulajdonképpen igen. Ha több partner dolgozik együtt, csökken a kockázat. 

Sawyer szája farkasmosolyra húzódott. 

- Pontosan! Ez itt a lényeg: a kudarc kockázata! Ha a megfelelő partnert 

választja, megnövelheti vele a siker esélyeit. 

- Vagy csődbe mehet. Magam is megtapasztaltam jó néhányszor. 

Julietta vére hangosan dobolt a fülében, ahogy egymást kerülgették a férfival 

a szellemi párviadalban. 

- Akkor rosszul választott, és azért került bajba. Ha az én partnerem lesz, ez 

nem fordulhat elő. 

Sawyer halk hangja olyan volt, mint a nyúlós méz és a forró olaj keveréke. 

Zeneként hangzott Julietta fülének, az öle is lüktetni kezdett tőle. 

Bizsergett a bőre, és mellei megkeményedtek a márkás fehér melltartó alatt. 

A legszívesebben letépte volna ruháit, hogy a férfi alá feküdjön az íróasztalán, 

hogy széttárja a lábát, és alávesse magát az akaratának. Miféle primitív 

ösztönöket ébreszt fel benne ez az ismeretlen? Rettegéssel vegyes meglepetést 

érzett. Istennek hála korán megtanulta, hogyan legyen úrrá a légzésén és az 

idegein az emberek között. 

-  Maga aztán nincs híján az önbizalomnak! - mosolyodott el 

kényszeredetten Julietta. - Helyes, épp ilyen partnerre van szükségem. 

Feltételezem, hogy írásba is foglalta a javaslatát. 

Sawyer elé lökte az íróasztalon át a fekete bőrkötéses iratrendezőt. Julietta 

elvette, belepillantott, majd eltette az aktatáskájába. 

-  Még a héten választ adok. 

-  Nem, holnapra kérem! 

-  Az lehetetlen! - vonta fel a szemöldökét Julietta. - Ügyvédekkel is át kell 

nézetnem az anyagot, aztán az igazgatótanács elé vinnem. Michaellel is 

beszélnem kell. 

Sawyer intett, hogy ne mondja tovább. 

- Michaelnek, mint a La Dolce Maggie vezetőjének, ugyanezt az ajánlatot 

akarom tenni. A New York-i hoteljeim beszállítója lenne. Amennyiben 

belemegy az üzletbe, tudnom kell, hogy mindenben számíthatok-e az 

együttműködésére. Döntse el, megfelel-e ez önnek. A demokrácia jó, néha 

azonban a monarchia célravezetőbb. Ezt hamarosan bebizonyítom magának! - 



 

villant meg gonoszul a szeme. 

Volt ebben valami szédítően vonzó is. 

Juliettát azonban kemény fából faragták. Csak azért sem jön zavarba ettől a 

furcsa férfitól! 

-  Jó, de akár nemet is mondhatok holnap. 

-  Helyes. Ennek ellenére holnapra kérem a válaszát. És utána vacsorázzunk 

együtt! 

-  Erre semmi szükség, Mr. Wells, én. - rázta meg a fejét Julietta. 

-  Sawyer. 

Julietta gyomra megremegett a parancsoló hangsúlyra. 

-  Sawyer. Délután ötig kérek időt. 

-  Tökéletes! Bárhogyan dönt is, megünnepeljük bor és pasta kíséretében. 

Hétkor magáért megyek. 

Julietta úgy érezte, hogy kezd kicsúszni a talaj a lába alól. 

-  Nem hinném, hogy erre szükség lenne. 

-  Szerintem viszont így lesz jó. Akár megkötjük az üzletet, akár nem, jól 

ismerem a családját, és szeretnék egyszer magával is együtt vacsorázni. Majd 

elbeszélgetünk Maxről meg a húgáról. Túl nagy kérés ez? 

Julietta hülyén érezte magát. Hogyan utasíthatna vissza egy ilyen méltányos 

kérést anélkül, hogy ne tűnjön undok boszorkánynak? Valami mégis 

visszariasztotta attól, hogy kettesben maradjon ezzel az alakkal, kivált a saját 

lakásán. Ki tudja, hová vezet, ha beteszi hozzá a lábát? 

-  Rendben - felelte aztán akadozó nyelvvel. - Jöjjön értem az irodába. 

Sawyer meghajtotta a fejét, mintha ő maga se gondolta volna másként. 

-  Nagyszerű! Akkor várom a válaszát. 

Julietta felemelkedett a székéről, és úgy döntött, hogy nem ismétli meg a 

korábbi kézfogást. Gyávasága félmosolyt csalt a férfi ajkára, de fegyelmezetten 

az íróasztala mögött maradt, onnan nézte végig a távozását. Az ajtó ismét 

hangtalanul nyílt ki Julietta előtt, mintha hagyná elmenekülni. Csak nem 

távirányítóval nyitja-zárja az ajtaját Sawyer, hogy kedvére kúrhasson az 

üzletfeleivel? Az egész találkozó mérhetetlenül kihozta a sodrából, ami csöppet 

sem volt jellemző rá. 

Kihúzta magát, és hátra se nézve hagyta el a helyiséget. 

 

* 

 

Kellett neki ez a nő. 

Sawyer a becsukódó ajtóra meredt, és megpróbált eligazodni zűrzavaros 

érzelmei között. Julietta illata még ott lebegett a levegőben. Sawyer mélyen 

magába szívta, mintha a nő rejtett lényege lenne. A vanília édessége, a kókusz 

talányossága - szédítően ellentmondásos, akár csak Julietta maga. 

A francba! Bonyolultabb lesz ez az ügy, mint gondolta. 

Felkelt, és fel-alá kezdett járkálni az irodájában. Nem kéne mégiscsak 



 

visszavonni az ajánlatot? Bizonyos tulajdonságokra eleve számított a legidősebb 

Conte nővérnél. Tartózkodó viselkedésre, fürge észjárásra, jó szervezőkészségre 

és megfellebbezhetetlen vezetői akaratra. Nem is volt semmi kifogása e 

jellemvonások ellen egy hosszú távra leszerződött üzleti partnernél. Maxszel és 

Michaellel folytatott beszélgetései meggyőzték arról, hogy a La Dolce Famiglia 

lenne a tökéletes választás. Megbízott tehát Julietta döntéseiben.  

Tudta, hogy nyugtalanító képesség birtokában van, ami részben az ég 

ajándéka, részben azonban szorgos tréning eredménye. Ha szembekerült egy 

nővel, kielemezte arcának minden rezdülését, testbeszédét, szavait, gesztusait. A 

legárulkodóbb a szem, nemhiába a lélek tükre. Már az övét kivéve, amelynek 

aranybarna színe mindössze a fény csalóka játéka volt, az ellenség 

megtévesztésére szolgált. Ha egy nő mélyebben nézett a szemébe, fekete 

pokolba pillantott. 

Elhessegette magától ezeket a lehangoló gondolatokat, és újra a problémára 

koncentrált. Abban a pillanatban, amint a lány besétált hozzá, és üdvözölte a 

maga hűvös, feszélyezett módján, a magáénak akarta. Szinte kiabált róla, hogy 

valóságos nebáncsvirág. Eddig, és ne tovább! Ne zavard köreimet! 

Dallamos olasz kiejtése jégkockák csilingelősére emlékeztette. Haját 

összefogva hordta, csupán néhány rakoncátlan fürt keretezte elszabadulva az 

arcát. Ahogy elfordította a fejét, vörös is csillant a hajában, akár a rubin egy 

konzervatívabb gyöngyös foglalatban. Arcát nagy, sötét szempár uralta. Sawyer 

fogadni mert volna, hogy szivárványhártyájának aranyló örvényeire csak kevés 

férfi figyelt fel eddig. Markáns orr, áll és előreugró pofacsontok vették körül a 

puha, telt szájat, amelyet akár órákig csókolt volna. Még kívánatosabbá tette 

ajkait az, hogy nem festette őket. 

Julietta annak a nőnek az eleganciájával hordta ruháit, aki kedveli a 

klasszikus, drága holmikat, és tudja, hogyan kell viselni őket. A Vera Wang 

kosztüm még inkább kiemelte nyúlánk, ruganyos alakját, a félhosszú 

ceruzaszoknya rásimult a csípő vonalára. 

Céltudatosan mozgott csontfehér tűsarkújában, és olyan benyomást tett, 

mintha teste csak egy tökéletes jármű lenne a teljesen külön életet élő lélek 

szállítására. Apró, hetyke melle kidomborodott a kosztümkabát alatt, s ahogy 

keresztbe vetette a lábát, és kivillant melegbarna bőre, Sawyer azonnal begerjedt 

a látványtól. Még szerencse, hogy az íróasztal eltakarta a nadrágját, így nem 

szégyenült meg. Nem emlékezett rá, mikor fordult elő vele - már Carinát kivéve 

-, hogy egy nő ennyire beindította. 

Julietta húgára gondolt. Mielőtt barátja, Max magáénak akarta a lányt, a 

Carinából áradó nyers, ártatlan erotika hatalmába kerítette Vegasban. Nyomban 

ezután rájött azonban, hogy a lány Maxbe szerelmes. Ennyi elég is volt. Ő aztán 

soha nem lesz másodhegedűs! Carina nem neki való - döntötte el magában. 

Hosszú távra semmiképpen nem. A lány egyetlenegyszer sem nézett rá úgy, 

mint a barátjára, Maxre. Sawyer örült annak, hogy házasság lett a régi 

ismeretségből. Am Carina iránt érzett vonzalma semmi volt ahhoz képest, ahogy 



 

Julietta látványától begerjedt. 

A lány erős, sima ujjai enyhén megremegtek a kézfogáskor, de végig ura 

maradt egy olyan helyzetnek, ami a legtöbb férfin kifogott volna. Am amikor ő 

megjegyezte, mennyire különbözik a családtagjaitól, Julietta megdermedt, és 

barna szeme fájdalmasan megvillant. 

A feszült, zárkózott üzleties modor mögött érzelmek és szenvedélyek kusza 

gubanca rejtőzött. Sawyernek megfordult a fejében, hogy még idejében 

meghátrálhatna. Visszamondhatná a vacsorát, letehetne az üzletről, és 

továbbléphetne. Egy ilyen nő, mint Julietta, a végén mindent összekuszálhat. 

Valami mégis vonzotta hozzá. Nyers vágy ébredt benne, hogy a felszín alá 

lásson, és szembesítse a lányt azzal, ki is ő valójában. Az is felizgatta, ahogy 

Julietta akkor reagált, amikor megkérte, szólítsa a keresztnevén. Beadta a 

derekát, be bizony! Szeretné ő megadni magát, csak valakinek be kell törnie. 

Vajon milyen lehet az ágyban? A kontrollhoz való makacs ragaszkodás nehéz 

esetet sejtetett. 

Ő bezzeg kitanítaná! 

Ereiben forrón zubogott a vér. Ugyanakkor meg is gyűlhetne a baja ezzel a 

nővel. Jócskán megszenvedné az affért. Van neki ideje ilyesmire? Régi álma, 

hogy saját hotelláncot hozzon létre, közel áll a beteljesedéshez. Kockázatos most 

megkötnie a kezét. Csakhogy, a francba, Julietta megkötözése - valóságos vagy 

képletes értelemben - túlságosan is csábító ötletnek tűnt! 

Tudta magáról, hogy az utóbbi években minden komolyabb kapcsolatot 

került a nőkkel. Egy teljes évtizede a munkájának élt, ő volt az egyetlen, minden 

mást háttérbe szorító kedvese. Kis kalandjai vastörvényeknek 

engedelmeskedtek. Mivel a nők többsége egy idő után követelőzni kezdett, és 

olyan érzelmeket várt el tőle, amelyeket nem tudott megadni, rendszerint rövid 

úton véget vetett a kapcsolatnak. Julietta biztosan tartaná a tíz lépés távolságot, 

ezért őt talán közelebb merné engedni magához. 

Ujjával a száján dobolt, és az esélyeit latolgatta. Nem, nem, vékony kötélen 

kellene egyensúlyoznia üzlet és magánélet között! Elég lenne egyetlen hibás 

lépés, és lezuhanna a kígyóktól hemzsegő gödörbe. Juliettával először bizonyára 

kesztyűs kézzel kellene bánnia, mielőtt megízleltethetné vele, milyen a 

keményebb bánásmód. Előbb meg kéne tanulnia, mi hat rá, mit titkol, és hogyan 

számolhatja fel az évek során emelt barikádot. Nem túl kockázatos mindez most, 

amikor valóra válthatná élete álmát? 

A válasz egyértelmű volt. A csontjaiban érezte. 

A kocka abban a pillanatban el lett vetve, hogy meglátta Juliettát. 

 

 

 

 

 



 

Harmadik fejezet 
 

 

Julietta felpillantott: két perccel járt öt előtt. 

Papírjait takarosan kiteregetette maga előtt a konferenciaasztalon. Halk 

beszélgetés moraja töltötte meg a termet, és időnként meg-megszólalt egy 

telefon. Mostanra tájékoztatta az igazgatótanácsot, beszélt az ügyvédeivel, és 

felhívta Michaelt. Végigszámolta az éjszakát. Egy szemhunyást sem aludt. 

Végül döntött. 

Bolond lenne nem elfogadni az ajánlatot. 

Soha vissza nem térő alkalom ez arra, hogy az egész világot megismertesse a 

családi pékség finomságaival. Bár ő volt a vállalatigazgató, csak néhány éve 

vette át teljesen az irányítást. A bátyja tele volt ugyan jó szándékkal, de egészen 

a legutóbbi időkig kezében tartotta a gyeplőt. Akkor változtatott ezen a 

gyakorlaton, amikor megnősült, és a felesége, Maggie jobb belátásra bírta. 

Julietta végre teljes önállóságot kapott. Miközben Michael fokozatosan 

meghódította az Államok legjobb szállodáit, húgában égett a vágy, hogy 

felvirágoztassa az üzletlánc olasz ágát. Az utcákat már megszerezte magának, 

most következtek volna a hotelek. A legnagyobbak. A Palazzo visszautasítása 

bántotta a hiúságát. Pedig hogy felkészült, mielőtt megkereste őket! A szálloda 

vezetősége azonban nem hitte el, hogy egy nő is tud annyit teljesíteni, amennyit 

elvárnak tőle. Az ágyban persze igen, de nem az üzletben! 

Ehelyett vetélytársa, egy fantáziátlan olasz pátriárka - egy nagypapa - nyerte 

el előle a pályázatot. Túl későn értette meg, hogy a Palazzo mindenestől uralni 

akarja őt. Amikor rájöttek, hogy ez a kis nő kemény Dio, hallani sem akartak 

róla többé. 

A Sawyerrel kötendő megállapodás azonban újraélesztené az elveszett 

reményt. A La Dolce Famiglia bekerülne a luxushotelek világába. 

Voltak persze veszélyei is az üzletnek. Egy kizárólagos szerződés mellett 

nem létesíthetne újabb pékségeket. A Purityhez kötné a sorsát, és ha Sawyer 

kudarcot vallana, vele bukna. A kockázat a szürke megannyi árnyalatában tűnt 

fel előtte. Egészen feldobta az izgalom. Mikor fordult elő vele utoljára, hogy egy 

üzleti ajánlat ennyire lázba hozta? Kihívásra volt szüksége, hogy felhagyjon az 

esténként újabban menetrendszerűen jelentkező önsajnálattal. Amire az ereit 

elöntő adrenalin volt a leghatásosabb gyógyszer. 

Délután öt volt. A titkárnője hívta. Lenyomta a gombot. 

-  Igen? 

-  Miss Conte, Sawyer Wells van a vonalban. Bekapcsolhatom? 

-  Igen, legyen szíves. 

A telefonban felcsendült Sawyer hangja: csikorgó kavics és suhogó selyem 

keveréke. 

- Nos, döntött? 

-  Mindig ilyen gyors? 



 

-  Mindig - mondta a férfi, és szünetet tartott. - De tovább vitathatjuk a 

kérdést vacsora közben is. Ha akarja, rá is beszélhetem az üzletre. Értek hozzá. 

Ez az arrogancia egyszerre volt vérlázító és halálosan vonzó. A francba, jó 

buli lenne vele dolgozni! 

-  Nincs rá szükség. A legjobb üzletemberekkel boroztam és vacsoráztam 

már együtt. Eddig soha nem csábultam el semmiféle trükktől. 

A férfi sötét nevetését akár fenyegetésnek is vehette volna. 

-  Az én húzásaimat viszont nem ismeri. 

-  Tapasztalatom szerint a legtöbb férfitrükköt túlértékelik. 

-  Pompás! Tegyen próbára! 

Julietta hosszan felsóhajtott. Majd a vacsoraasztalnál mindent tisztáz. Ha 

Sawyer még némi extra szolgáltatást is kívánna tőle az üzlettársi kapcsolat 

mellett, hát nagyot fog csalódni. Remélte, hogy nem pörög be, mint a többiek, 

akiket visszautasított. - Figyeljen, nem akarom fölöslegesen rabolni az idejét. A 

válaszom: igen. 

Csönd lett a vonalban. Julietta várt egy kicsit, majd a férfi megkérdezte: 

-  Igen? 

-  Muszáj ismételnem magam? Aláírom a szerződést. Jöjjön ide, a 

központba hétre, hogy megünnepeljük az üzletet. Örültem a szerencsémnek, Mr. 

Wells. 

Julietta letette a kagylót. Roppant elégedett volt magával. Gyerekes tréfa volt 

ugyan, hogy csak azért se a keresztnevén szólította ezt az alakot, de 

megérdemelte. A férfi láthatóan hozzászokott, hogy a nők elájulnak tőle. Ideje, 

hogy ráébredjen, nem mindenki veti magát hanyatt előtte, csak mert ilyen 

vonzónak született. 

Ugyanakkor sajnálta is a dolgot. Mi lenne, ha egyszer az életben engedne egy 

ilyen heves testi vágynak; ha nem aggasztanák a következmények? Simán 

lezavarná a kalandot. Egy kis szex, pár orgazmus, aztán reggel ellógna.  

Másfelől örülhet, hogy nincs nagyobb baja az életben. Ígéretes szerződés vár 

rá sok-sok munkával. 

Siker siker hátán. 

Nem elég ennyi? 

Többször elismételte jól bevált mantráját, miközben folytatta a munkát. 

Repült az idő. Az utolsó két percben lesimította a haját, újra megkötötte a sálját, 

és eltette a dossziékat. Sawyer percre pontosan érkezett, elegánsan, mint mindig. 

Julietta végigjártatta rajta a tekintetét. Sawyer egyetlen szó nélkül állt a 

küszöbön. Julietta fejet hajtott e néma arrogancia előtt. Fura volt ez az egész. 

Sawyer csíkos szénszürke öltönyt viselt lila nyakkendővel. Az öltöny szigorú 

eleganciája ellentmondott sportosan lófarokba kötött hajának, ami még jobban 

kiemelte markáns arcvonásait és a vörös forradást. A nyers erotika, erő és 

férfiasság e sajátos keveréke mindössze egyetlen percre billentette ki Juliettát az 

egyensúlyából. Aztán összetette magát. Csak semmi nyálcsorgatás. Résen kell 

lennie! Kezdődik a játék. 



 

-     Szereti maga uralni a helyzeteket, ugye, Julietta? 

A férfi szándékosan úgy ejtette ki a nevét, mintha simogatná. Nem is maradt 

el a hatás. 

-  Nem így van ezzel minden nő? - kényszerített magára egy kedves 

mosolyt Julietta. 

-  Nem enged be a lakásába. Még az irodájába sem. Ide küldtek magáért, a 

tanácsterembe. 

Julietta felkapta vörös Fendi táskáját, és közelebb lépett Sawyerhez. Forróság 

áradt a férfi testéből, s kissé felfelé kellett fordítania a fejét, hogy szembenézzen 

vele. Egek, milyen jó volt az illata! Kávé- és fűszeraroma, nagyon férfias! 

Juliettának eddig előnyére vált száznyolcvan centis magassága, amivel 

rendszerint tárgyalópartnerei fölé tornyosult. Sawyer azonban nála is magasabb 

volt valamivel. Most fedezett fel rajta egy újabb ellentmondást: az elegáns 

öltöny széles, sportos vállat rejtett. Valamiféle őserő bújt a civilizált máz 

mögött. Ez ijesztette meg a leginkább, de hát úgyse kerülnek olyan helyzetbe, 

amikor a látszat mögé kellene néznie. Tudta, hogy nyomban ki kell jelölnie a 

határokat, különben ez a falánk ragadozó mindenestől lenyeli. 

- Köthetünk szerződést, de nem szoktam idegent engedni a személyes 

terembe - mondta. 

Sawyert azonban nem volt olyan könnyű leszerelni. - Soha? - kérdezte 

halkan. 

- A munkakapcsolatunk nem okvetlenül jelent barátságot, Sawyer. Lehet, 

hogy találkozott a családtagjaimmal, és együtt is vacsorázhatunk, de nem 

ismerem eléggé ahhoz, hogy ennél többről is szó lehessen közöttünk. 

Sawyer a szavait emésztette, majd bólintott. 

- Ez így fairnek hangzik. A Piazza Republicát javaslom. Odasétálhatnánk. 

- Tökéletes! 

Sawyer úgy terelte ki Juliettát a cég épületéből, mintha a saját területén 

mozgott volna. Míg az egyenetlen macskaköveken az étterem felé indultak, 

megfogta a lány könyökét. Ujjai gyengéden, mégis szorosan simultak Julietta 

karjára. 

Milánó ismerős látványa és illatai, a sugárutakon és a mellékutcákban 

nyüzsgő autók és járókelők megnyugtatták Juliettát. Magába szívta a városra 

olyannyira jellemző súlyos, párás levegőt. Motorosok zúgtak el mellettük. 

Márkás ruhákba öltözött elegáns nők lejtettek a tömegben tűsarkú 

cipőjükben, s a teraszos kávézók asztalairól feketekávé- és süteményillat áradt. 

Julietta látott már filmeket New Yorkról, és úgy vélte, a város sokban hasonlít 

Milánóhoz. Már a szürkés ködöt leszámítva, ami olyan borongóssá tette az olasz 

várost. Itt nem toronyházak törtek az ég felé, hanem a dóm patinás tömege. 

Végre elérték az étterem elegáns boltívét. Már tele volt, de azonnal egy vörös 

sarokbokszhoz vezették őket, és Sawyer rendelt egy palack pezsgőt. A belső tér 

egyszerű, nemes vonalai tetszettek Juliettának, csakúgy, mint a hófehér abrosz, a 

fényezett padló, a magas mennyezet meg a félhomályt megvilágító gyertyák. 



 

Elcsevegett a pincérrel, előételt rendelt, aztán elengedte magát. 

- Nincs magánál aktatáska? - kérdezte Sawyer. 

Ajkához emelte a pohár karcsú szárát, és beleivott a pezsgőbe. Szájának 

lenyomata az üvegen megborzongatta Juliettát. Meleg volt, az éttermet fűtötték a 

téli estén. Kigombolta a kosztümkabátját, és a széktámlára akasztotta. 

-  Nincs rá szükségem. Kívülről tudom a számokat. 

-  Elhiszem magának! - vigyorodott el Sawyer. - Megkapta az 

igazgatótanács támogatását? 

-  Annyira, amennyire a következő lépéshez szükséges. Felmértük a 

lehetséges kockázatot. Ambiciózus a terve. Ki tud nyitni fél éven belül? 

-  Igen. 

Julietta féloldalt billentette a fejét, és egy szelet kenyérért nyúlt. A meleg, 

omlós kenyérből olívaolaj csorgott elő. 

-  Késhetnek is. Ezer oka lehet. 

Sawyer olyan éber figyelemmel kísérte minden mozdulatát, amihez nem 

szokott hozzá a férfiak részéről. Ez lehet a csábítási trükkje? - suhant át a fején. 

-  Minden eshetőséget számításba vettem. Nem fogunk késni - mondta 

Sawyer. 

Szavai megtették a hatásukat. Akkor ennek a Sawyernek is a tervei a 

legfontosabbak, ami megnyugtatta Juliettát. A poharáért nyúlt. Talán jobban 

hasonlítanak, mint hitte. Sawyer sem akarja, hogy holmi ostoba kaland elrontsa 

az üzletet. A nők nem sokat számítanak az életében. Megkönnyebbülten 

mosolygott. 

-  Helyes. Akkor mind a kettőnkre kemény munka vár. 

-  Igen, azt hiszem - villant meg az aranybarna szempár. - Kérdés, hogy 

miért? 

Julietta ujjai ráfonódtak a kenyér maradékára. Remélte, hogy a férfi nem 

vette észre a keze remegését. 

-  Hiszen mindenki gyarapodni szeretne az üzleti életben. Meghódítani a 

világot. Az ember már csak ilyen, nem gondolja? 

Sawyer nem felelt a kérdésére, ehelyett visszakérdezett. 

-  Ezt akarja, Julietta? Hogy nevet szerezzen magának? És mondja, miért 

bukott meg az üzlet a Palace-szal? - villant meg a szeme. 

Julietta szántszándékkal a kenyerére szegezte a tekintetét. 

-  Meglep, hogy nem ismeri máris a részleteket. Kivált, mivel egy ideje 

nyilván figyeli a La Dolce Famiglia viselt dolgait. 

- Természetesen mindenről tudok. Csak a maga verziójára voltam kíváncsi. 

Julietta kezdett bedühödni, de azért nyugodtan válaszolt. 

-  Úgy döntöttek, hogy nem én kellek nekik. A csapatuknak sajátos 

kikötései voltak, és nem vállaltak semmiféle kockázatot. Más szóval szemernyi 

befolyásom sem maradt volna a saját cégemben. 

-  Viszont nyereséget, hírnevet kapott volna cserébe. Tovább növekedhetett 

volna a vállalkozása. 



 

Sawyer homlokán apró ránc jelent meg, és Juliettának az a kellemetlen érzése 

támadt, hogy a férfi olyasmit firtat, amit ő, Julietta nem ért. 

-  Nem érte volna meg magának? 

-  Nem. Ennyire nem vagyok hajlandó háttérbe vonulni, és átadni másnak 

az irányítást. 

-  A kizárólagosságba belemegyek, de nem adom fel a vezetői jogaimat. 

Szó sem lehet róla! 

Sawyer szemében mintha egy pillanatra vágy villant volna, de olyan hamar 

kihunyt, hogy akár a gyertya visszatükröződő fénye is lehetett. Julietta nem 

szokott hozzá a férfiak hódolatához, kivált nem egy ilyen titokzatos alak 

részéről, amilyen Sawyer. 

-  Nincs szükségem olyan partnerre, akinek nincs véleménye vagy tartása, 

Julietta. Mint már mondtam, olyan valakit képzelek el üzlettársnak, aki 

mindenben mellettem áll. Maximálisan igénybe venném az ön szellemi 

képességeit és tehetségét. Ilyen csapatot képzelek el magam mellé, ugyanakkor 

előre figyelmeztetem: a végső jóváhagyás mindenkor az én jogom lenne. 

Juliettának nagyot dobbant a szíve.   Összeszorította a combját, mert begerjedt 

ezekre a szavakra. Te jó ég! Mi ütött belé, hogy felizgatja ez a férfisovinizmus? 

Pedig ki nem állhatta az olyan pasasokat, akik azt hitték, övék az utolsó szó, 

csak mert nekik péniszük van. Nem törődött tehát teste jelzéseivel, hanem 

tovább mondta a magáét. 

-  Elfogadom, amennyiben mindent megbeszélünk, ami a cégemmel 

kapcsolatos. 

-  Természetesen. Szóval, miután kitárgyaltuk, milyen ostoba volt a Palace, 

hogy elengedte magát, lássuk, mi a következő kérdés. Elég magának ez a 

partnerség? 

Julietta kezdett berágni. Hogy mer ez az alak rákérdezni az ő legtitkosabb 

gondolataira? Mikor végre magához tért, jeges hidegséggel felelt: 

-  Továbbra is a személyes terembe próbál behatolni? Az indokaim csak 

rám tartoznak, senki másra! Mi lenne, ha visszakérdeznék? Elég lesz magának a 

Purity, amennyiben sikert arat? 

A férfi tekintetében lappangó üresség magáért beszélt. Julietta a 

legszívesebben átnyúlt volna az asztalon, hogy megsimogassa a kezét. Hogy az 

érintésével csillapítsa a Sawyert égető kínt, amiről semmit sem tudott. Miféle 

démonok uralták a férfi múltját? Talán úgy lesz a legjobb, ha soha nem tudja 

meg. 

- Nagy ég, én is csak remélem! - felelte Sawyer. - Ezt azonban csak akkor 

tudom majd meg, ha ott tartok. 

Megérkezett a pincér egy rakás gőzölgő tányérral. Ropogós polip 

bivalytejből készült mozzarellával, sós szardellapasztával és kapribogyóval; 

tejszínes-kakukkfüves, marhahúsos ravioli; grillezett padlizsán és cukkini olajjal 

leöntve és sóval jócskán meghintve. Különös meghittség uralkodott el rajtuk. 

Mintha összekovácsolná őket, hogy titkokat osszanak meg egymással egy olasz 



 

vendéglő zárt bokszában. Mi folyik itt? - fogott gyanút Julietta. Több száz üzleti 

vacsorán vett már részt, ahol különböző szerződéseket tárgyaltak meg. 

Tömérdek vonzó, lendületes férfival találkozott ezeken az összejöveteleken, 

akik eleinte még érdekelték is. A végkifejlet azonban kivétel nélkül mindig 

siralmas volt. De Sawyer mintha többet akart volna a többieknél. Nem csupán 

arra tört, hogy levetkőztesse, hanem mintha a lelkére is kíváncsi lett volna. 

Nevetséges! 

Julietta megborzongott, és villájára vett egy falat padlizsánt. A vastag, lila 

héj fokhagyma és paradicsomszósz szagát árasztotta, ami megnyugtatta. 

- És miért Milánót választotta székhelynek? Otthon sokkal kényelmesebb 

lett volna. 

Sawyer várt a válasszal, amíg lenyelt egy falatot. Láthatóan élvezte a 

vacsorát, ami megint csak mellette szólt. A legtöbb amerikai a mennyiségre 

ment rá, és a csicsás körítést kedvelte. Julietta az egyszerűbb fogásokat 

részesítette előnyben, olyan hozzávalókból, amelyek a test mélyebb 

szükségleteit elégítik ki. 

-  Nekem nincs otthonom - mondta aztán Sawyer. 

A tömör vallomás megállította Julietta kezében a villát. 

-  Hogyhogy? Michael azt mondta, hogy Vegasban élt, majd egy ideig New 

Yorkban. 

- Abban a hotelben lakom, amelyiken éppen dolgozom. Ami szabadságot és 

fényűző életet jelent, továbbá szakértő munkatársak közelségét - árnyék suhant 

át a férfi arcán, majd folytatta: - Fiatalon laktam Milánóban, itt tanultam ki a 

szakmát. Pár évet a Carltonban is eltöltöttem, ezért jól ismerem New Yorkot. 

Úgy gondoltam, lenne valami költői abban, ha itt kezdenék. Rendszerint egy 

évig bírom ki egy helyen, aztán továbbállok. 

Julietta szíve elszorult. A család támogatása nélkül elképzelni sem tudta 

volna az életét. Bátyja és húga elment ugyan New Yorkba, ő azonban továbbra 

is erőt merített a kopott kövezetből a lába alatt, és a tágas toszkán égboltból a 

feje felett. Soha nem ment volna el innen. Sawyer gyökértelensége olyan 

mélyebb magányosságot sejtetett, ami a jelek szerint a férfit magát nem igazán 

érdekelte. 

Neki sem volt persze semmi oka, hogy törődjön ezzel. Ennek a pasinak nem 

volt szüksége női melegségre. Minden gyengeséget csak kihasználna, 

legfőképpen pedig a saját vonzerejét. Julietta elfojtott egy kaján mosolyt. Ha 

tudná Sawyer, nála mennyire nem menne ezzel semmire. 

- És soha nem vágyott többre? Egy helyre, amit a magáénak mondhat? - 

kérdezte Julietta, de rögtön meg is bánta a kérdését. 

Elöntötte a forróság, amely perzselőbb volt, mint amit papa méregerős 

whiskyje szokott kelteni benne - olyankor nyúlt hozzá az öreg, amikor a mama 

nem látta. Sawyer szája érzéki mosolyra görbült. 

- Túlértékelik az effélét. Megtanultam, hogy megbecsüljem mindazt, amit a 

jelen tud adni. Az ízeket, a textúrákat, az illatokat, a látványt. Kiélvezem, amit a 



 

ma nyújt, mert nincs rá biztosíték, hogy holnap is megkapom ugyanezt. 

Az az otthonom, ahol épp lakom; nem több, nem kevesebb - a szavaiból 

áradó nyers szenvedély úgy perzselt, akár a forró vízcseppek. - Az egyedüli 

kivétel a Purity. Kizárólag a szállodaláncommal törekszem állandóságra. 

Minden más semmivé foszlik a végén. 

-  A szerelem is? 

Julietta maga lepődött meg a legjobban saját szavain. Elpirult. Dio mio! Mit 

művelt? Csak nem valamiféle életközépi válság első jelei ezek? Ez a férfi 

valamiért egyfolytában kihozta a sodrából, és felborította szokott önuralmát. 

Mindez több volt, mint ijesztő. Azt várta, hogy Sawyert felbosszantja a tolakodó 

kérdés, és a villája meg is állt a levegőben, mintha ugyanúgy elképedne, mint ő 

maga. 

Julietta kipréselt magából egy kurta kacajt. 

-  Ne haragudjon, és kérem, felejtse el a kérdésemet. Nem tudom, mi jött 

rám. 

-     Én viszont igen. 

Sawyer átható tekintete meztelenre vetkőztette a lányt, akinek minden 

erejére szüksége volt, hogy ne süsse le a szemét. 

-  Nagyra tartom, ha egy nő kimondja, amit gondol. Nagyobb erő van az 

egyenességben, mint a mellébeszélésben, ami csak a felszínt érinti, a lényeget 

sosem. 

-      Semmi szükség arra, hogy. 

-    Nem, hadd mondjam tovább. Nos, Julietta, én nem hiszek a szerelemben. 

Soha nem is hittem. A szenvedélyben és a vágyban igen, ahogyan a hűségben és 

a megbízhatóságban is. Az élet ajándékainak élvezetét vallom, a szerelemben 

azonban nem hiszek. 

Juliettának megremegett a keze. A poharáért nyúlt, és kiitta. Remélte, hogy a 

férfi nem vette észre, mennyire felzaklatták a szavai. Még soha nem találkozott 

ilyen lehengerlő kisugárzású férfival. Mintha egyetlen témában sem találna 

kivetnivalót; mintha egyenesen örömét lelné abban, hogy kitárgyalja test és lélek 

minden sötét titkát. Lám, a sajátjaiból is elébe tárt most egyet, mintegy 

ajándékképpen. 

Nem hitt a szerelemben. 

Julietta azt várta, hogy megkönnyebbül a felvilágosítástól, ehelyett azonban 

furán kellemetlennek érezte. Miért zavarta ez a vallomás? A lelke mélyén szánni 

kezdte ezt az ismeretlent, aki azt állította magáról, hogy soha nem volt még 

szerelmes. Szívesen hallott volna erről még többet, de tudta, az ilyesmi csakis 

rosszul végződhet. Sawyer rezzenéstelen tekintettel nézett rá az asztal 

túloldaláról. Döntött tehát. 

Szigorúan meg kell maradniuk a munkakapcsolat mellett. Eddig hajlandó 

elmenni, tovább nem. 

Ideje lesz lefektetni az alapszabályokat. 

Eltolta magától a tányérját, és kiegyenesedett. 



 

- Köszönöm, hogy megosztotta ezt velem, bár meglettem volna nélküle. Még 

egyszer bocsánatot kérek a tolakodásért. És akkor talán térjünk a tárgyra. 

Sawyer ajka megremegett, ám a következő pillanatban ismét visszanyerte az 

önuralmát. „A fene belé, hogy így összezavart! Hogy bolondot csinált belőlem!” 

- füstölgött magában Julietta. 

-  Micsoda tapintat! Látom, kellemetlenül érinti, hogy ilyen... zűrös 

ügyekről kell beszélnie. 

Julietta ezúttal nem rezzent össze, viszont egyre jobban bepöccent. 

-  Hosszú együttműködés elé nézünk. Nem lenne jó, ha ebbe bármi 

belezavarna. 

-  Például a szex? 

Julietta kis híján kiejtette kezéből a poharat, de sikerült még idejében úrrá 

lenni a mozdulaton. Sawyer láthatóan élvezte a helyzetet. 

-  Szereti ledöbbenteni a nőket? - háborgott a lány. - Velem nem lesz 

könnyű dolga! Minden férfitaktikát kipróbáltak már rajtam: zaklattak, ajánlatot 

tettek, sértegettek. Nincs ebben nekem semmi új. Jobban szeretném, ha 

zökkenőmentes lehetne a kapcsolatunk, de ha keménykedni akar, hát azt is 

tudom kezelni. Capisce? 

 

* 

 

Sawyer a szemközt ülő nőt tanulmányozta. Julietta gyönyörű barna szemében 

harag villant meg, és valami féken tartott érzékiség. 

Nem volt kétség, hamarosan belezúg a lányba. 

Már az esze is annyira a helyén volt, amit másokban eddig fájdalmasan 

hiányolt. A szópárbaj alaposan igénybe vette saját szellemi képességeit, de a 

teste is bizsergett Julietta közelségétől. Végre egy neki való nő! Csak az a baj, 

hogy Julietta nem hajlandó ezt elismerni. 

Szóban legalábbis. 

Ugyanakkor kapkodóvá vált légzése zene volt Sawyer fülének.   Ez a nő 

keményen ellenáll, mégis talál majd rést a pajzson. Hogy felvillant a szeme a 

szex említésére! A villa is enyhén megremegett a kezében. Nem tudja talán, 

hogy márkás fehér melltartója a fehér selyemblúz alatt minden férfifantázia 

csúcsa? A mellbimbó épp csak áttetsző formájával is mintha arra várna, hogy 

lemeztelenítsék. Julietta szokása, hogy időnként megnyalja az alsó ajkát, újabb 

képzelgésekre adott okot. És az az átkozott vörös sál! Ő a maga részéről bezzeg 

másra használná! Megkötözné vele Juliettát, hogy mozdulni se tudjon, mialatt 

kibújtatná kifogástalan blúzából, nekiesne a mellének, majd ráérősen, hosszan 

kiélvezné. 

A legizgalmasabb persze az volt az egészben, hogy Julietta mindezt nem 

engedné. 

A nő megtagadta a tulajdon testét. Milyen édes lenne kiszabadítani ebből a 

börtönből, és learatni a jutalmat! Micsoda tahók riaszthatták el eddig ettől? 



 

Hiszen mi másért menekülne a munkába egy ilyen vonzó, okos lány? 

Azért vizsgáztatta eddig a vacsora alatt, mert a lelkébe akart látni. Másfelől 

Juliettának igaza volt. Sawyer semmivel nem kockáztatná a szerződést. 

Ugyanakkor le merte volna fogadni, hogy egy sereg pasas kikészíthette már 

Juliettát. Ideje lenne többet elmondania magáról, hogy a nő jobban lássa, mi 

mozgatja. 

Most válaszolnia kellett. 

-   Nem akartam megbántani, Julietta! - a lány neve úgy olvadt el a szájában, 

akár egy Godiva bonbon. Édes volt, sötét és ínycsiklandó. - 

Tisztázzunk valamit. Nem szorulok rá, hogy fenyegetéssel kényszerítsek egy 

nőt az ágyamba. Élvezem a szexet és az örömszerzést. Magát pedig 

izgalmasnak, bonyolultnak és rettentően vonzónak találom. Be kell vallanom, 

évek óta ön az egyetlen nő, akinek a kedvéért hajlandó lennék megszegni a saját 

szabályaimat, csak hogy kívül-belül megismerhessem. De ha ön erre zaklatást 

kiált, tapintatosan visszavonulok, és soha egy szót sem ejtünk többé a dologról. 

Capisce? Na, most már lélegezhet. 

A levegő mintegy parancsszóra elhagyta Julietta tüdejét. Dermedten ült a 

székén, elkerekedett szemében döbbenet, zavar és szemernyi félelem 

tükröződött. A félelembe azonban vágy is vegyült. Igen, furcsamód felkeltette az 

érdeklődését. Miért nem megy akkor bele a játékba? Miért zaklatja annyira fel 

egy férfi érdeklődése? 

Melléjük siklott a pincér, leszedte az asztalt, és megkérdezte, kérnek-e 

desszertet. 

-    Nem - mondta Julietta határozottan. 

- Tiramisut kérünk - rendelkezett Sawyer. - Meg két presszókávét 

sambucával. 

Julietta gyilkos pillantást vetett rá. Sawyer a legszívesebben ott helyben 

megcsókolta volna. Hogy lehet egy nőnek, aki nem használ rúzst, ilyen 

kívánatos az ajka? Dacosan elbiggyesztett, rózsapiros száj. 

-  Remélem, ez nem annak a jele, hogy mindent maga akar meghatározni - 

mondta Julietta. - Noha díjazom az egyenességét, biztosíthatom, hogy idővel 

nem talál majd olyan vonzónak. Nincs időm szerelmi viszonyokra. A száraz 

hangnem csak még jobban felizgatta Sawyert, aki idegesen fészkelődni kezdett a 

székén, és megigazította a szalvétáját. 

-  Miért gondolja, hogy elvesztem az érdeklődésemet ön iránt? 

Julietta kihúzta magát, Sawyer azonban látta, milyen feszült nyúlánk 

termetének minden egyes porcikája. 

-      Mert mindig ez lesz a vége - mondta Julietta, és félrenézett. 

-      Kíván engem? 

Julietta ezúttal hallhatóan felszisszent. 

- Tegnap láttam életemben először. Nem szoktam ismeretlenekkel ágyba 

bújni, vagy egyetlen vacsora után eldönteni, kit találok vonzónak és kit nem. 

-  Márpedig néha érdemes az első megérzésekre hallgatni. Abban a 



 

pillanatban, amint mérlegre tesszük a szexuális vonzást, nyomtalanul elpárolog. 

A férfi szavai láthatóan célba találtak. Julietta tekintetét bánat ködösítette el. 

Sawyer a legszívesebben a karjába vette volna, hogy babusgassa és 

megvigasztalja; hogy eloszlassa a rideg külső mögött megbúvó szomorúságot. 

De hát Julietta nem tartozott hozzá, nem volt joga erre. 

Egyelőre. 

Megérkezett a desszert. Úgy tűnt, Julietta jobbnak látja szó nélkül hagyni. A 

kakaós édességet csipegetve élvezte a krémbe áztatott babapiskóta puhaságát és 

a fahéj zamatát. A likőr és a kávé keveréke felforrósította Sawyer vérét. Nézte, 

amint Julietta gondolataiba merülve, összevont szemöldökkel eszi a tiramisut. 

Megérkezett a számla. A férfi fizetett. Julietta már szóra nyitotta volna a száját, 

hogy tiltakozzon, Sawyer szeme azonban megvillanva figyelmeztette, hogy 

hallgasson. Miután üres lett a desszertes tányér és kiitták a kávéjukat, Julietta 

megtörölte száját a szalvétával, és szembenézett a férfival. 

- Azt hiszem, nagyszerű csapat leszünk - mondta lassan. - De nem akarom az 

együttműködésünket a hálószobára is kiterjeszteni. Megvan rá az okom, noha 

díjazom az őszinteségét. Maga vonzó férfi, és máskor talán nem hagynék ki egy 

forró kalandot. Kérem, tartsa tiszteletben a döntésemet, és ne erőszakoskodjon 

tovább. Egyszerűen csak. ne! 

Elcsuklott a hangja, ahogy az utolsó szavakat kimondta. Sawyer szívét eddig 

ismeretlen vágy szorította össze, de a saját maga által hozott szabályok szerint 

mindkét fél önkéntes beleegyezésére volt szükség egy szerelmi viszonyhoz. 

Bizalom nélkül az ilyen viszonyokból hiányzott az a takaréklángra állított tűz, 

amit ő igényelt. Alfahím lévén most azonban üvöltő kívánság támadt benne, 

hogy térdre kényszerítse ezt a makacs nőstényt. Majd ő megmutatja neki! 

Esdekelve kér majd tőle bocsánatot, amiért megkínozta! 

Mégis úrrá lett érzelmei zűrzavarán, és elmosolyodott. 

-  Ahogy parancsolja - dünnyögte. 

Julietta elengedte magát. Nyelvével újra megnyalta az alsó ajkát, és ő is 

elmosolyodott. 

-  Grazie. 

Sawyer bólintott, ő pedig felkelt a székéről. Felvette a kosztümfelsőt, és 

magához vette a retiküljét. Sawyer a könyökénél fogva vezette ki az étteremből, 

miközben azon volt, hogy elcsitítsa vérében az izmait megfeszítő, lélegzetét 

elállító adrenalin áradását. 

Engedj a kihívásnak! - ez a gondolat suhant át váratlanul a fején, amit 

mantraként ismételgetett tovább magában. 

 

 

 



 

 

Negyedik fejezet 
 

 

Julietta fáradt nyakizmait tornáztatta. Az előtte tornyosuló irathalomnak még 

csak a felénél tartott, és a cappuccinója is rég kihűlt. Szeme mögött tompa 

lüktetés figyelmeztette, hogy kezdi túlfeszíteni a húrt. Mio Dio, mióta is 

dolgozik egyfolytában? Gyors pillantást vetett az órájára: majdnem négy órája. 

Tőle szokatlanul nagyot sóhajtott. Rendszerint élvezte a szombat délelőttöket a 

lakásán, ahová hazavitte hétvégére a munkát. Kávé, újság, a laptopja, kis zene, 

mindene megvan. Kivéve. 

Kinézett az ablakon. Február borongós hónapjában ritka napsugarak 

szüremkedtek elő hívogatón a vastag felhőtakaró mögül. Julietta felállt, az 

ablakhoz lépett, és lenézett a városra. Lent motorkerékpárok és robogók 

repesztettek az utcákon. Nyilván a motorosokat is a szép idő csalta elő. Julietta 

elgondolkozva a hideg ablaküveghez szorította tenyerét. Fura, de a Sawyerrel 

való legutolsó találkozása óta ritka vadságot észlelt magában, ami látszólag 

szemben állt józan és logikus lényével. Most is kikívánkozott a szabadba. 

A francba! Miért is ne! A munka várhat. 

Döntött, és nem is akart változtatni a döntésén. A délután hátralévő részét 

motorozással tölti. Ujjai alig várták, hogy megragadják a kormányt. Legalább 

egy kis időre nem kell gondolkodnia. Enyhén kényszeres alkata és 

munkamániája nemegyszer a végkimerülésbe hajszolta. A motorozás kitűnő 

gyógymód volt, jobb minden pszichológusnál. 

Megállt, hogy megigazítson a kandallópárkányon három enyhén megdőlt fotót, 

és a háló felé indult. Rekordidő alatt átvedlett: sikkes Prada nadrág, csizma és 

egyszerű kasmírszvetter alkotta az öltözékét. Belebújt a bőrdzsekijébe, levette a 

bukósisakot a gardrób legfelső polcáról, hátizsákjába süllyesztette a mobilját, és 

már ott se volt. 

Néhány háztömbbel arrébb, egy kis garázsban tartotta a motorját. Csípős szél 

fújt, de réteges öltözéke kellő meleget biztosított a szabadban. Tervezgetni 

kezdte magában, meddig menjen el. Végül Navigli mellett döntött. 

Hőn szeretett motorja elé lépett. Megbizsergett a bőre örömében, mintha a 

szeretőjét simogatta volna. 

Csupaszon hagyott, megcsavart fém, csupa áramvonalas feketeség. A 

vadonatúj Moto Morini Corsaro mindent megadott, amit csak elvárhatott egy 

motortól: sebességet, könnyűséget, lendületet, na és dübörgő csúcsteljesítményt. 

Igazi klasszis volt! 

Remegő gyomorral vette fel bőrkesztyűjét. A motorok iránti rajongással a 

bátyja fertőzte meg. A húgait mindez teljesen hidegen hagyta. Fura volt, hogy 

pont neki lett a száguldás a mániája, amikor ő a legmerevebb a családban. 

Annak idején folyton a versenyautókról kérdezgette Michaelt, és el-elvitte a 



 

motorját egy fordulóra. Akkoriban arról álmodozott, hogy egyszer szuper 

csodagépe lesz, és íme, valóra váltotta az álmát! 

Már épp átemelte lábát a masinán, hogy helyet foglaljon az ülésen, amikor 

megszólalt a telefonja. 

Porca vacca. Az évek szigorú dresszúrája arra késztette, hogy bár nem 

szívesen, de a kijelzőre pillantson. Ezért a hátizsákjába nyúlt, és elővette a 

mobilt. Miután elolvasta a hívó nevét, pillanatnyi habozás után megnyomta a 

hívásfogadó gombot. 

-  Igen? 

-  Ciao bella. Mi az, nem örül, hogy felhívtam? 

Julietta legyűrte bosszúságát, és emlékeztette magát, hogy az évszázad 

üzletéről van szó. Muszáj udvariasnak lennie. 

-  Sajnálom, Sawyer, de épp indulóban vagyok. Miben lehetek segítségére? 

-  Á, helyes. Meg kéne beszélnünk valamit a szerződéssel kapcsolatban. 

Nem ugrana fel hozzám egy percre? 

-  Nem lehetne holnap? Dolgom van - morogta Julietta mérgesen a 

telefonba. 

Csönd támadt a vonalban. Ingerült, sértett férficsönd. 

-  Nem akarom megzavarni az üzletfeleim magánéletét, de óriási 

vállalkozásba fogtunk együtt. Tudnom kell, hogy számíthatok-e magára. Száz 

százalékig, bármikor. 

-  Majdnem az egész szombatomat a számítógép előtt töltöttem! - Julietta 

már kiabált. - Mit akar még? Nem tudnánk megbeszélni a kérdését telefonon? 

-  Nem. Hová megy? Magával tarthatok. 

Julietta csontig ható vágyakozással pillantott a motorjára. 

-  Motorozni indulok pár órára. Mi lenne, ha utána beugranék magához, és 

megtárgyalnánk a problémát? 

-  Motorozni? Komolyan mondja? 

-  Naná! - horkant fel Julietta megvetően. 

-  Tökéletes! Adjon negyedórát, a dóm előtt találkozunk - mondta Sawyer 

pillanatnyi hallgatás után. 

-  Hogy mi? - habogta Julietta. - Nem, nem vihetem magammal, 

képtelenség! 

-  Nem is kell. Megígérem, hogy nem szorítom majd le az útról. Viszlát. A 

vonalban csönd támadt. 

Julietta zavartan pislogott, és igyekezett megőrizni a józan eszét. Ez nem 

lehet igaz! Az ő nyugodt, stresszoldó motorozása üzleti tárgyalássá alakul át, 

azzal a pasassal, akit a háta közepére kíván. Számba vette a lehetőségeit. Mi 

lenne, ha nem menne a dóm elé, vagy visszahívná Sawyert, hogy lemondja a 

találkát? Sejtette azonban, hogy ez az uralkodni vágyó hím fel se venné a 

telefont. Ha pedig nem jelenik meg a kikényszerített randin, a végén még 

felbontja a szerződésüket. 

Mérgesen fújt egyet, és felült a motorjára. A masina halkan berregni kezdett, 



 

ő pedig elrepesztett a városközpont felé. Gyakorlottan cikázott a forgalomban, 

és csak akkor kapcsolt rá, amikor nyílt pályára ért. 

Meg kell hagyni, a férfi halálpontosan negyedóra múlva jelent meg. Julietta 

nem mutatta, hogy meglepi Sawyer motorja. Hivalkodó amerikai Harley-ra 

számított, de ez a gép a jónál is jobb volt. 

Felnyitotta a sisak elejét, és hűvösen végigmérte a férfit. 

- Szép gép! Hová tette a Harley-ját? 

Az MB Augusta F4CC maga volt a férfias erő. Szűk, kopott farmerjében, 

bőrdzsekijében, és retró motoroscsizmájában Sawyer kiköpött rockernek 

látszott. Mi tagadás, szívdöglesztően nézett ki. 

Levette és a hóna alá csapta a bukósisakját, aztán megrázta dús szőke 

bozontját. Gyors mosolya látni engedte szabálytalanul nőtt elülső fogait. 

-  Mi van, szivi, nem szereti a Harley-t? Ezért Amerikában le is lőhetnék! 

Julietta vállat vont. Nem köti Sawyer orrára, hogy titokban rajong az amerikaiak 

kedvencéért. 

-  Még szerencse, hogy itt élek. És hogyan jutott hozzá ehhez a 

példányhoz? Mindössze százat gyártottak belőle. 

-  Ismerek pár embert, akik hálával tartoznak nekem- suttogta Sawyer, igazi 

gengszter módra. 

Julietta megborzongott ezekre a szavakra. Sawyer végigjártatta rajta mohó 

pillantását, ami alaposan kihozta a sodrából. De azért igyekezett tartani magát. 

-  Szóval, mi az, amit meg kell beszélnünk? 

-  Egyelőre semmi. Hová megyünk? 

Julietta felvonta a szemöldökét. 

-  Sehová. Tisztázzuk azt az üzleti kérdést, aztán elhúzok egyedül. 

-  Hová? 

-  Ahová a kedvem tartja - vont vállat a lány. 

-  Jó tervnek hangzik. Majd megállunk útközben valahol, hogy az üzletről 

beszéljünk. Maga megy elöl. 

Julietta a legszívesebben képen törölte volna a férfit, hogy eltűnjön arcáról a 

nagyképű vigyor. 

-  Igyekszem udvarias maradni, maga azonban megnehezíti a dolgomat. Ma 

történetesen semmi kedvem bájcsevegni. 

-  Ki beszélt itt csevegésről? 

Julietta megpróbálta fékezni a dühét. A férfi telt ajka megrándult, mintegy 

nyugtázva az ő testi reakcióit. 

- Ha nem tudja tartani az iramot, nem várom meg. A szabadidőmről van szó! 

A lány azonban csak még jobban bepöccent Sawyer kötekedő vigyorától. 

-  Bevallom, meglepett, hogy pont ezt a motort választotta. Kíváncsi 

vagyok, hogyan boldogul vele. Lehet, hogy nekem kell majd bevárnom magát. 

Julietta lecsapta a sisakja ellenzőjét, berúgta a motort, és szánakozó pillantást 

vetett a férfira. 

-  Akkor majd találkozunk - mondta, és elszáguldott. 



 

Átküzdöttek magukat a városon. Az utcák végül megnyíltak előttük, és 

Milánó kiköpte őket magából. A távolban már az Alpok hegyvonulatai 

magasodtak, és látszólag remegtek, akár a délibáb. A nap egyelőre még sikerrel 

vívta harcát a téli szürkeséggel. Most kisebb volt a forgalom, mint általában 

szombaton. Julietta Navigli felé vette az irányt. Teljes sebességgel repesztett 

előre, a lehető legtöbb lóerőt hozva ki a motorból. A kerekek alatt eltűnő úttest, 

a hűvös szél érintése az orrcimpáin, az égszínkék, zöld és sárga épületek 

színkavalkádja elcsendesítette a lelkét. Rövid időre végre szabad volt gyors 

motorkerékpárján, szeretett hazájában. 

Egy kis büfénél, a csatorna partján pihenőt tartottak, és vettek némi 

harapnivalót. Leparkoltak a motorokkal, és jártak egyet, hogy megmozgassák a 

tagjaikat. A piac nyitva volt, tele emberekkel. Hajó úszott lassan a vízen, 

elvarázsolva a turistákat régi világbeli, bohém bájával. Navigli piaca a 

csecsebecsék, ruhák, élelem és ékszerek végtelen tömegével Milánó 

környékének egyik legcsodásabb vásártere volt. Este a hely hiphop klubjai, 

kávézói és üzletei is életre kelnek majd. Várható volt, hogy az alkonyat 

közeledtével megnő a tömeg, ezért Julietta eltette a vizet meg a maradék, 

becsomagolt ennivalót a nyeregtáskába, és újra nyeregbe szállt. 

Sawyer állta a szavát, ezt Julietta is elismerte. Nem beszélt. 

A tekintetét azonban annál mohóbban legeltette Julietta csípőjén, és a nő 

lopott oldalpillantásait is nyugtázta. Ami azt illeti, volt mit nézni Sawyeren. A 

feneke Michelangelo Dávidjának hátsójával vetekedett, márpedig Julietta 

nemegyszer elsírta magát a szobor látványától. 

A lány az eget kémlelte. Nemsokára besötétedik. Neki azonban most újabb 

adrenalinlöketre volt szüksége. 

-   A Castello Sforzesco felé megyek. Jó kis út vezet arrafelé. Lássuk, ki ér 

oda előbb. 

-  Versenyezni akar? - lepődött meg Sawyer. 

-  Nevezze, ahogy akarja. A kapunál várom. 

Sawyer hátravetette a fejét, és hosszan nevetetett. Nevetése édesebb volt 

Mozart zenéjénél és Pavarotti énekénél. 

-  Tréfál, ugye? Az én kicsim legyőzhetetlen. 

-  Gondolom, ahogy maga is. Na, akkor ott találkozunk - mosolygott rá 

Julietta élcelődve. 

A lány bőrét megbizsergette a versenyláz, s vére is felgyorsult és 

felforrósodott a kihívástól. 

Elrobogott tehát a Castello Sforzesco irányában, hogy versenyre keljen a 

leáldozó nappal és a mögötte repesztő férfival. Nem szívesen ismerte el, de 

Sawyer vérbeli motorosnak bizonyult, ráadásul olyan könnyedséggel kezelte 

járgányát, amire a legtöbb férfi nem képes. Julietta sok férfival motorozott már 

életében - családtagokkal, barátokkal, szeretőkkel -, rendszerint azonban 

csalódást okoztak neki otrombaságukkal és önzésükkel. 

Sawyer azonban más volt. O tiszteletben tartotta Claudio Castiglioni 



 

remekét. Egyszer sem lépte át a gépnek gyárilag előírt sebességhatárt. Ehelyett 

érzéssel bánt a mechanikával, akár egy jó szerető. Elég volt erre gondolnia, és 

Juliettának megnedvesedett az öle. Ráadásul ura is volt a motorjának: 

koncentráltan, tökéletes hozzáértéssel vette be a kanyarokat. 

Ha a rátermettségén múlik, akár nyerhetett is volna. Julietta azonban hosszú 

évek óta repesztett ezeken az utcákon. Úgy ismerte a helyet, akár a tenyerét, és 

habozás nélkül kerülgette az akadályokat a forgalmas városban. Végül 

megelőzte a férfit, és a sebességhatárt súrolva keményen tartotta az előnyét. 

Így végül ő ért előbb a Sforza-kastélyhoz. Megállt a magasba tornyosuló 

kőépítmény előtt, amely mögött csöndes park terült el. Leállította a motort, 

lecsatolta a sisakját, és várta, hogy Sawyer is beérje. 

Valami szellemességre számított a férfitól vagy kifogásokra, hogy miért nem 

ő lett az első. 

De Sawyer egyetlen szót sem szólt. Csak felkapta a nyeregtáskát, és hagyta, 

hogy Julietta vezesse a macskaköveken egy nyitott térség felé. Ahhoz még hideg 

volt, hogy a földre üljenek, ezért egy faragott padra telepedtek a magasba nyúló, 

sudár fik között. Olyan helyet választottak, ahonnan jól látszott a Castello. 

Julietta imádta az égbe törő, masszív óratornyot, melyet vaskos várfalak 

vettek körül. Előtte a szökőkútból lépcsőzetesen zubogott alá a víz a középső 

márványgyűrűből, a nap utolsó sugarai megcsillantak rajta. A macskaköves 

sétautak szövevényes hálózatot alkottak. A turisták andaloghattak itt, vagy 

ajándéktárgyakat és harapnivalót vásárolhattak az utcai árusoktól. Ez a patinás 

szépség arra emlékeztette Juliettát, hogy bár nem minden maradandó, ami 

azonban igazán ér valamit, az igen. 

Sawyer továbbra is hallgatott, mintha őt is megigézte volna a motorozás. 

Kicsomagolta a szendvicseiket. Megosztoztak az ételen: a ropogós kenyéren 

sós olajbogyó, fenséges strolghino di culatello és omlós-kékes gorgonzola sajt 

volt a feltét. A desszert epres fink volt. 

Sawyer válla még jobban elernyedt. Julietta is szótlanul evett, a kilátást 

csodálva. Tudata tökéletesen kiüresedett, mintha egy hétig meditált volna egy 

indiai asramban. 

- Na, ez nagyon jólesett! Megkérdezhetem, hol tanult meg ilyen jól 

motorozni? 

-  A bátyám autóversenyző volt - felelte Julietta büszkén. - Szeretete a 

jófajta, gyors járművek iránt a motorokra is kiterjedt, és ez a szenvedély 

ragadós. Michael nem mondott olyanokat, hogy a lányok nem motoroznak. 

Rendes volt, mindenre megtanított, amire kell. 

Sawyer a fejét csóválva beleivott a vízbe. 

-  Szép. A legtöbb nőt bántja a testi erő hiánya. Ön azonban ezt is az 

előnyére fordította. Olyan volt ez az egész, mint amikor a slammerek 

versenyeznek. Szépség, kecsesség, szenvedély maximális sebességgel. Milyen 

volt eddig a legjobb motorja? 

-  Máig megvan. A klasszikus Moto Morini, háromnegyed részt veterán. 



 

-  Az anyját! Ezt nem hiszem el! 

-  Pedig jól teszi, ha elhiszi - hajolt előre Julietta. - Klasszikus vonalak, 

élénkpiros szín, és ha meghallaná a motor hangját, azt képzelné, hogy álmodik. 

Évekbe került, amíg rendbe hozattam. Könyörögnek érte, hogy adjam el. Majd 

bolond lennék odaadni valakinek, aki nem motorozik! - biggyesztette el a száját. 

-  Olyan isten nincs! 

Sawyer pillantása közben a nő szájára tapadt. Juliettának elakadt a lélegzete 

ettől a nézéstől, de aztán erőt vett magán. Ez a férfi veszélyes, és különben is, 

nem szokta az üzletet a szexszel keverni. Akkor sem, ha Sawyer szereti a 

motorokat, és ért hozzájuk. 

-  Egyetértek. Bűn nem használni valamit, ami szép. 

A mondat mögöttes értelme nyomban célba talált, és a lány mellbimbói 

láthatóan megmerevedtek. Sawyer előrehajolt, és már mozdult, hogy átölelje. 

Julietta csak pillanatok múltán tért magához, hogy tiltakozzon. 

-  Ne! - rántotta el az állát. - Azt hittem, megállapodtunk, hogy szigorúan az 

üzlethez tartjuk magunkat. 

Sawyer feltette a kezét. 

-  Bocs, de egy kis vaj került az arcára. Csak azt akartam letörölni. 

Julietta lehajtotta a fejét, hogy elrejtse pirulását, és megtörölte a száját egy 

szalvétával. A férfi megint távoli szórakozottsággal nézett rá, mint aki fölötte áll 

az érzelmek zűrzavaros drámájának; mintha csak legújabb játékszerének 

tekintené Juliettát. 

-  Szóval, mi volt a baj a szerződéssel? 

-  B fejezet, hármas alpont. Elfelejtette aláírni. 

Julietta elképedten nézett rá. 

-  Maga azért kényszerített erre a közös motorozásra, mert hiányzott az 

aláírásom? Az ügyvédeink pillanatok alatt lerendezték volna. 

-  Én inkább a kézi vezérlést kedvelem. Mindenben. 

-   Magának mindenről a szex jut eszébe. Nem hagyná végre abba? - horkant 

fel Julietta. 

Ez igaz volt. Sawyer felvonta a szemöldökét, és fészkelődni kezdett a pádon. 

-  Miért, mi a baj a szexszel? 

A férfi arcára kendőzetlenül kiült a vágy. Juliettát ez azonban felbosszantotta. 

Sawyer ürügynek használja az üzletet, hogy az ágyába vigye! Közel hajolt 

hozzá, alig néhány centire a szájától. A férfinak elakadt a lélegzete, őt pedig 

megcsapta a menta, cukor és bűn édes illata. Nyelvével ismét megnyalta az alsó 

ajkát, és halkan felnyögött. Kezét Sawyer kemény combjára fektette, és 

megmarkolta. 

-  Semmi baj nincs vele. Adott körülmények között. 

-  Mit szólna... - Sawyer hangja olyan reszelősen csikorgott, akár a kavics. 

- Szó se lehet róla, amíg együtt dolgozunk! - hangzott fel Julietta fátyolos 

nevetése. 

-  Nem írta alá a szerződést. Technikailag még érvénytelen. 



 

Julietta keze végigsiklott a farmer anyagán, fel egészen az övcsatig, majd 

benyúlt a bőrdzseki alá. Jó érzés volt. Eddig nem próbálta, milyen felizgatni egy 

pasit, aztán lekoptatni, de ezt is meg kell tanulni egyszer. Kőkemény hasizmok 

feszültek meg az érintésére, és a borostyánbarna szempár elsötétült. 

-  Továbbra is kizárt. 

-  Megmondaná, miért? 

Julietta győztesen, fanyarul elmosolyodott. 

-  Nem mindig az nyer, akinek a legnagyobb a szája, Sawyer Wells. 

-  Miért, maga szerint ki nyer? - morogta a férfi a fogai között. 

-  Aki a legkitartóbb - biggyesztette el a száját Julietta. 

Roppant elégedett volt magával, hogy övé lett az utolsó szó. Ennyivel 

azonban meg is elégedett, ideje volt visszavonulni a veszélyzónából. 

Csakhogy elkésett. 

A férfi olyan gyorsan mozdult, hogy esélye sem volt védekezni. Bámulatos 

erővel felemelte őt a pádról, és az ölébe ültette. Két karját szorosan lefogta, 

kibillentve őt az egyensúlyából. Ösztönösen igyekezett kiszabadulni a 

szorításából, de Sawyer volt az erősebb. 

Julietta végzetes hibát követett el, és most fizetnie kellett érte. 

 

* 

 

Sawyer merev pénisze nekifeszült a vastag farmernek. A szél orrába hozta a nő 

illatát - bőr, pézsma és kakaó keverékét -, egyszerre rohanva le tudatát és a 

farkát. Julietta teste karcsú volt, egyben azonban telt is, melle hajlatától egészen 

gömbölyű fenekéig, amely most az ő combjai közé került. Arcán ijedtség és 

sajnálkozás ült, amiért így elvetette a sulykot. Helyes. Legalább tudja, kivel van 

dolga! Elöntötte a sóvárgás, hogy birtokba vegye ezt a nőt, aki leplezett 

érzékiségével, hűvös távolságtartásával és borotvaéles eszével gyötörte meg a 

zsigereit. 

Már akkor teljesen elképedt, amikor meglátta a motoros szerelésben, fekete 

bőrszerkóban, combig érő csizmában, a vörös bukósisak alá gyűrt hajjal. 

Nagyon dögös volt! Egyetlen olyan nőt sem ismert, aki motorozott, hát még 

olyat, aki értett is a járgányokhoz. Délutáni versenyük elárulta, hogy ez a nő 

imád nyerni, és - anélkül, hogy visszavenne a tempóból - minden akadályon 

átverekszi magát. 

Nyert is rendesen. Sawyer megbecsülte a vele egyenrangú vetélytársakat, noha 

ritkán veszített. Most a legszívesebben letépte volna a ruhát erről a nőről, hogy 

másként, sokkal kellemesebb módon kerekedjen fölé. 

Még szorosabban markolta meg Juliettát. Sejtette, hogy a lány kötekedésből 

művelte az előbb, amit tett, ő pedig most arra törekedett, hogy kihozza a nőt a 

sodrából. Valamiért az volt az érzése, hogy a haraggal Julietta elfojtott 

érzékisége is utat tör magának. Régi elfojtásról lehet szó. Valami más is állhat 

mögötte, mint az üzlettársi viszony. Sawyer tudta, akkor alszik csak nyugodtan, 



 

ha rájön az okára. 

A hajcsat kilazult, és Julietta haja a vállára omlott. Sawyer korábban csak 

rideg kontyba csavarva látta ezt a hajzuhatagot. A mostani látvány viszont arra 

ösztökélte, hogy bármi áron ágyába vigye a nőt. A selymes hajrengeteg Julietta 

derekáig ért.   Aranyhaj, a Grimm-mesehősnő haja. Sawyer elképzelte, milyen 

lenne beletúrni ebbe a hajtömegbe, miközben a nő előtte térdelne és magába 

fogadná, és a tűhegyes, csillámló szálak a combját, hasát és mellkasát 

csiklandoznák, ahogy a nő vonaglana alatta. Egy pillanatra úgy elborult az agya, 

hogy Élő volt, hogy itt, egy közparkban teszi magáévá. 

Julietta rideg szavai azonban visszarángatták a valóságba. 

-  Mégis, mit művel? Engedjen el! Egy profi nem viselkedik így! 

A francba, micsoda tüzes bestia! Sawyer továbbra sem engedte el. 

-  És amit maga tett, az profihoz illő? Maga hozott ki a sodromból! - 

kuncogott fel. 

-  Megérdemelte! - szegte fel az állát Julietta. - Miért célozgatott folyton a 

szexre? 

-  Miért ne tettem volna? Hiszen máris benedvesedett, nem igaz? 

Julietta szemében vágy, döbbenet és harag villant. 

-  Ezt meg se hallottam! - sziszegte. - Egyszerűen nem mondhat nekem 

ilyet! 

-  A teste elárulja. 

Keze végigsiklott a nő fenekén, a dzseki alá hatolt, majd fel a mellekig. A 

szvetter és a melltartó anyagán keresztül tenyerébe vette a mellbimbót, amely 

mindenáron szabadulni igyekezett a rétegek szorításából. 

-  Látom, hogy lüktet a nyakán egy ér. A mellbimbója kemény, a pupillája 

kitágult, és nem tud uralkodni a légzésén. 

-  Hideg van, és az erőpróba is kemény volt.  

Sawyer farka újra megmoccant.   Ez a nő rohadtul izgalmas, még most sem 

adja meg magát! Nemesebb zsákmányt elképzelni se lehet nála. 

-  Tudok még valamiről, ami szintén kemény - morogta. 

-  Látja! Megint a szexről beszél. Engedjen el! 

-  Egyetlen csókot kérek csak! 

Julietta abbahagyta a kapálózást. Mi tükröződött az arcán: félelem vagy 

sajnálkozás? Mitől volt olyan ideges? 

-  Miért? 

-  Bizonyítsa be! Bizonyítsa be itt és most, hogy nem izgult fél! 

Julietta a szemét forgatta. 

-  Túl sok szőke nővel lehetett dolga. Hozzászokott a könnyű prédához. 

Sawyer elfojtotta vigyorát. 

-  Csókoljon meg! Egyetlenegyszer. Ha nem gerjed be tőle, vagyis tőlem, 

nem győzködöm tovább. Úgy lesz, ahogy maga akarja. 

-  És megígéri, hogy nem fogdos közben? 

-  Megígérem. 



 

Sawyer sajnálkozva levette kezét a nő melléről, és az oldalára ejtette. Julietta 

áthelyezte a testsúlyát, hogy le ne essen, mire a férfi fájdalmasan felsóhajtott. 

-  Úgy lesz, ahogy én akarom? És utána békén hagy? 

- Igen. 

Julietta homlokán apró ránc jelent meg. Sawyer türelmesen kivárta, amíg a 

nő igent intett. 

-  Jó. Aztán lehiggad, és megint úgy viselkedik, mint egy üzleti partner. 

Csak semmi újabb trükk, rendben? 

-    Áll az alku. 

Mintha csak próbát akarna tenni magával, Julietta nagy levegőt vett, 

behunyta a szemét, és előrehajolt. Ajka a férfiéhoz ért. Könnyű és puha volt az 

érintése, mint a vattacukoré, amit Sawyer annyira kedvelt gyermekkorában, sőt, 

még később is. Kísérletező, tiszta, őszinte volt a csók. 

Julietta teste ellazult a férfi ölében. Nem lehetett letagadni, mennyire 

felizgult. Sawyernek minden önuralmára szüksége volt, hogy ne essen neki. 

Mikor aztán Julietta elhúzódott tőle, a sötét szempár minden titkát kiadta. 

Hát igen, félt. Tőle. Meg attól, milyen hatással lesz rá. Egyforma hevesen 

vágytak egymásra. Másrészt, mintha a nő nem tudott volna mit kezdeni ezzel, és 

mintha nem akarta volna átengedni magát az ösztöneinek, íme, a kirakós játék 

újabb eleme került a helyére. 

Julietta nyelve ismét végigsiklott alsó ajkán, talán a férfi ízét is lenyalta 

közben. Sawyert ez a szűzies csók jobban felizgatta, mint egy szenvedélyes 

nyelves. Hiszen Julietta most először adott neki valamit önszántából. 

Megesküdött, hogy egyszer még sokkal többet kap tőle. 

-  Nos? Elégedett? 

-      Igen. 

-      Igen! 

Julietta hitetlenkedett, mintha nem bízna eléggé abban, hogy Sawyer ilyen 

könnyen feladja. Aztán sietve összeszedte magát, kikászálódott a férfi öléből, és 

elkezdte bepakolni a táskáját. 

-  Menjünk. Nemsokára besötétedik. 

Sawyer nem felelt. A szemetet a kukába dobták, a motorjukhoz mentek, és 

felvették a kesztyűjüket. 

-  Köszönöm a kirándulást! Expressz elküldöm a kérdéses oldalt az 

irodájába, és meneszteni érte az asszisztensemet, miután aláírta. 

-  Rendben. 

Julietta a sisak alá gyömöszölte gyönyörű haját. Sawyer észrevette, mennyire 

reszket a keze. 

-  Remélem, tartja a szavát, és többé nem zaklat... ezekkel az 

ostobaságokkal. 

-  Sajnos nem. 

-  Hogyan? - kapta fel a fejét a lány. 

Sawyer a sarkán ringatózva élvezte Julietta zavarát. 



 

-  Azt ígértem, akkor hagyom békén, ha nem izgul fel a csóktól. Csakhogy 

felizgult. Ugyanúgy kíván, ahogyan én magát. 

Julietta köpni-nyelni nem tudott a meglepetéstől. Keze ökölbe szorult. 

-  Hülyeség! Különben pedig közöltem magával, hogy nem óhajtom 

kapcsolatunkat a hálószobára is kiterjeszteni. Tiszteletben kell tartania a 

döntésemet. Porca vacca, maga elképesztő! 

-  Márpedig ez a csók sok mindent elárult, többek között azt, hogy magát 

sem hagyta hidegen. Valami, látom, mégis visszatartja magát, csak azt nem 

tudom, mi. Ugyanakkor volt igazság abban, amit mondott. Tényleg nem mindig 

az nyer, akinek a legnagyobb a szája. 

-  Hogy mi? - hüledezett Julietta. 

-  Hanem aki a legkitartóbb - kacsintott rá Sawyer. 

Ezzel felpattant a motorjára, beindította, és elrobogott a sétaúton. Julietta 

elképedten bámult utána a lenyugvó nap fényében. 

 

 

Ötödik fejezet 

Sawyer körülnézett a szemétdombon, ami jelenleg a különben katonás rendben 

tartott lakása volt. 

A francba, már megint! 

Az üdítő ráömlött a munkapultra, mellette chipses zacskó árválkodott. A 

csillogó-villogó rozsdamentes acél tűzhelyre valami sötét trutymó folyt, és 

lóitokban sajt is égett rá. Sawyer csizmája hangosan csikorgott a fehér 

márványpadlón, miközben visszatette a zacskót a konyhaszekrénybe, kidobta az 

üdítősdobozokat, és letisztogatta a tűzhelyet. 

A szülők nemhiába számolnak tízig, mielőtt kirobbannának. Jó, szereti 

tisztán tartani a lakását, de hát a fiúk már csak ilyenek. Am amióta a kölyök 

beköltözött hozzá, egyre inkább fogytán volt türelme. 

Az eredeti terve, hogy hotelben szálljon meg, nem tűnt célravezetőnek. Mivel 

egy ideig Milánóban akart maradni, hogy a Purity kiépítésének valamennyi 

szakaszánál jelen legyen, a főhadiszállása közelében bérelt apartmant. New 

Yorkban új segédje egy ötcsillagos hotel lakosztályába vette be magát a 

szomszédban, hogy közel maradjanak egymáshoz, és Sawyer eljátszhassa az 

őrangyal szerepét. A hotel szolgáltatásai persze szobaszervizt és napi takarítást 

is tartalmaztak, ezért ott nem tűnt fel a kölyök iszonyatos rendetlensége. 

Milánóba költözve Sawyer úgy döntött, hogy kivesz egy luxusloftot, és magával 

viszi a srácot. Végül is még túl fiatal ahhoz, hogy megálljon a maga lábán, bár 

úgy viselkedett, mint egy megkeseredett vénember és egy fiatal galeritag egy 

személyben. A hely tágas volt, elférhettek volna ketten. 

Csakhogy mégsem jött össze a dolog.  



 

Sawyer lecsapta a mosogatóra a szivacsot, és vagy milliomodszor fordult meg a 

fejében, mekkora hülyeség volt magához fogadni egy New York-i utcakölyköt, 

összeköltözni vele, és bevenni az üzletbe. Végtére is akad jobb dolga annál, 

hogy egy hajléktalan sráccal huzakodjon, aki folyton szembeszegül az 

akaratával. Talán haragos, reményvesztett, Sawyert saját múltjára emlékeztető 

tekintete késztette arra, hogy be akarja neki bizonyítani, akad még valaki, aki 

törődik vele. Szegény Dannynek, a mostohatestvérének nem volt ilyen 

szerencséje. 

Eredetileg azt tervezte, hogy csupán néhány hétig segíti Wolfe-ot, amíg az 

talpra áll. Azonban már nyolc hónap elmúlt közben, és Sawyer semmit sem tett, 

hogy elűzze magától a fiút. A tini esze persze vágott, mint a borotva, és a Purity 

elindításánál is hasznát vette. Egy idő után asszisztenseként alkalmazta, hátha 

beválik. 

Már ha nem gyilkolják le egymást előtte. 

Sawyer átvágott a puritán férfiassággal berendezett, bézs és barna 

árnyalatokra komponált nappalin, amelyet most elborított a piszkos alsógatyák, 

farmerek és zoknik halma, majd elindult a szag nyomában a hátsó szoba felé. Itt 

csönd fogadta. Mivel arra számított, hogy Wolfe fülében eleve ott lóg az iPod 

fülhallgatója, kopogtatás nélkül nyitott rá, hiszen a fiú úgysem hallaná meg. 

Dacos, mord kék szempár nézett vissza rá. Ügyet se vetve az elutasító 

pillantásra megkocogtatta a fülhallgatót, mintegy jelezve a kölyöknek, hogy 

vegye ki, legyen szíves. Vincent, aki most már a Wolfe nevet használta, 

szitkozódva feléje fordult az ágyon. Kivette a fülhallgatót jobb füléből, amely 

fölött felnyírták a haját. 

-   Mi az?   – nézett Sawyerre rosszallón. 

-  Mi lenne, ha rendet raknál? 

-  Van bejárónőd, mit izgatod magad? - horkantott fel a kölyök 

felháborodottan. 

-  Ő csak hetente egyszer jön, addigra itt minden a feje tetejére áll. Sosem 

hallottál még szennyeskosárról? 

-  Te is széthagyod a holmidat. 

Sawyer még csak fel se sóhajtott, annyira unta a hasonló szócsatákat. 

-  Igen, de nem olyasmiket, amik bűzlenek. Hagyom, hogy itt lógjál, így 

nem kell hotelszobát fizetned. Minimum annyit megtehetnél, hogy időnként 

bevásárolsz. 

-  Igazad van. Bocs - felelte Wolfe mély sóhajjal. 

-  Miért nem mész el levegőzni egy kicsit? Kaját hoznál, nézelődnél. Nem 

árt egy kis változatosság. 

A kölyök úgy nézett rá, mint egy idiótára. Ahogy a fejét csóválta, 

szemöldökében és fülében megcsillant egy-egy aranypiercing. Miért érezte 

hirtelen zavarban magát Sawyer? Hogyan uralkodhat rajta egy tizenéves suhanc? 

Türelemre intette magát. A türelem és megértés végül meghozza majd a 

gyümölcsét. A srác sok mindenen ment keresztül, ő pedig felvállalta, hogy 



 

melléáll. 

-  Miért kéne elmennem hazulról? Hogy azokban a röhejes márkás 

cuccokban parádézzak, amikbe a saját mulatságodra öltöztettél? Vagy 

presszókávét kortyolgatva szupermodellekre nyomuljak? Nem, kösz. Akkor már 

jobb itt. 

Sawyer megszemlélte a srác ritkán cserélt öltözékét. Kopott farmer, óriási 

lyukkal a térdén. Elnyűtt fekete bakancs. Fehér póló. Fekete bomberdzsekijében 

úgy festett, mint a huszonegyedik század Johnny Depp-dublőre. Nem mintha 

Sawyert érdekelte volna, mit vesz fel a kölyök, amíg legalább az irodába tisztán 

jár. Most megpróbált témát váltani. 

-  Nem muszáj olyan ruhába öltöznöd, amit nem szeretsz. Azt hittem, 

szeretsz mászkálni, bámészkodni. Olaszul például hihetetlenül gyorsan tanulsz, 

sokkal gyorsabban, mint én. 

-  Köcsögöknek való nyelv. 

Sawyer visszafojtotta a nevetését. Hogy imád undokoskodni ez a fiú! 

-  Jól van, maradj, de ne nyúld le az utolsó üveg Perettimet! Még kiskorú 

vagy. És ne hordj fel ide nőket! Amúgy felhívtad az eladási osztályt, és 

elmondtad nekik a szempontjaimat? 

-  Kösz, Vincent. 

Sawyer rögtön megbánta, hogy a név kicsúszott a száján. A srác kék 

szemében izzó harag villogott, keze ökölbe szorult. Sawyer tehetetlenül nézte, 

ahogyan a démonaival küzd. Túl sokat tudott róluk maga is. 

-  Többé ne merj így hívni! Értetted? Az én nevem Wolfe! - sziszegte a 

kölyök. 

-  Bocs - tárta szét a kezét Sawyer. - Hozzá kell még szoknom. 

Sarkon fordult, és magára hagyta a fiút. A francba, olyan hozzá szólni, 

mintha viperafeszek fölött lépne át! Elég egyetlen rossz mozdulat, és búcsút 

mondhatsz a lábadnak. Mekkora hülye volt, hogy azt hitte, javíthat a fiú 

helyzetén! Sőt, ostobaságában még Olaszországba is elhurcolta, hogy bevezesse 

az üzlet rejtelmeibe. Pedig semmi közük egymáshoz. Ráadásul a kölyök lopott 

is tőle egyszer, és amikor ezért börtönnel fenyegette meg, az arcába köpött. 

Anyakönyvi kivonata szerint Vincent Soldanónak hívták, három hónapja 

azonban kijelentette: az ő neve Wolfe. 

Sawyer jól emlékezett az időkre, amikor ő is ugyanezt tette: újra kitalálta 

magát, és az ügy érdekében új nevet vett fel. Ennek ellenére időnként 

elfeledkezett magáról, megbotlott a nyelve, és Vincentnek hívta a srácot. 

Máskor majd jobban vigyáz. 

Szája félmosolyra húzódott. Azért ennek a nyavalyás kis Wolfe-nak aztán 

van vér a pucájában! Csupa tűz a gyerek! Sawyer azon nyomban felismerte, ha 

valakit fűt valami belülről. Ami rendszerint kétfelé viheti az embert. Vezetheti a 

bűn útjára, ahol a csavaros észjárás elég pénzt sajtol ki az életből a belső őrlődés 

elcsitítására. A másik sokkal egyenesebb és szabályosabb ösvény, egyúttal 

azonban nehezebb is végigmenni rajta. 



 

Ő a második lehetőséget ajánlotta fel a gyereknek, aki elfogadta azt. A többi 

történelem. Meg ez a kupi körülöttük. 

Megszólalt a mobilja, félbeszakítva gondolatait. Nem ismerte a számot, de 

azért fogadta a hívást. 

Ismerős hang csendült fel a vonalban, mire Sawyer megdermedt a 

döbbenettől. Elárasztották az emlékek abból az időből, amikor megváltozott az 

élete. Jó és rossz egyaránt akadt közöttük. Olaszra váltott át, úgy üdvözölte a 

nőt, aki hívta, és aki most beszélni kezdett. Aztán a hang elhallgatott, Sawyer 

válaszára várva. A férfi behunyta a szemét, és felsóhajtott. Idegességében 

hasogatni kezdett a feje. Mégsem volt hajlandó visszamenni a múltba, ami 

inkább egy elbaltázott Tim Burton-filmre emlékeztette, mint egy Disney-mesére. 

-  Igen, köszönöm a meghívást. Ott leszek - mondta végül. 

Julietta végigment a kövezett kerti úton. Most először lazult el az elmúlt hét óta. 

Minden egyes lépéssel egyre jobban elernyedtek nyak- és vállizmai, ahogy a 

családi otthon hívogató melege felé tartott. 

A háromszintes terrakottavillát egyszerű vonalvezetés és égbe törő 

bolthajtások jellemezték. Michael hasztalan sürgette a mamát, hogy költözzön 

egy olyan kastélyba, ami illik a jövedelméhez, ő csak nevetett, és kijelentette, 

hogy abban a házban szeretne meghalni, amelyben még a papával élt. Julietta 

nem hibáztatta ezért. 

A több mint ötholdas telekről gyönyörű kilátás nyílt az Alpokra. Bergamónál 

szebb hely nincs is a világon. A régi és az új tökéletes elegye ez a helység a 

Citta Bassával és a Citta Altával, az alsó- és a felsővárossal. A Conte család 

otthona kovácsoltvas erkélyekkel, árnyas patiókkal, továbbá citrom- és olaj fik 

vég nélküli ligeteivel dicsekedhetett. Julietta kinyitotta a bejárati ajtót, és 

megindult a konyha felé. 

Súlyos, faragott fenyő asztalok és székek uralták a helyiséget, amely egy 

letűnt kor tanújaként hosszú családi étkezésekre, fogások végtelen sorára 

emlékeztetett. A padlót kézi csomózású szőnyegek borították. Meleg toszkán 

színek - vörösök, aranysárgák és zöldek - örvénylettek Julietta körül, elzsongítva 

érzékeit. Citrusfélék csípős illata, olajbogyó sós aromája, édes bazsalikom, 

vörös, lédús paradicsom - mennyi inger egyszerre! A konyha jobb oldalát gránit 

munkapult foglalta el, különböző csuprok és friss gyümölcsöt tartalmazó 

kosarak tömkelegével. Lábasok fortyogtak és gőzölögtek, a tányérokon 

felgöngyölt és sütésre váró hús tornyosult, és az olasz kenyér is felszeletelve 

várakozott sorára. Julietta elmosolyodott, és lelkébe nyugalom költözött. 

Otthon volt. 

-  Mama? 

Conte mama megfordult őrhelyén, a tűzhely mellett. 

-  Jaj, szívem, nem hallottam, hogy jössz. Öreg vagyok, gyengén hallok. 

Régen bezzeg arra is felneszeltem, amikor a húgod el akart lógni, hogy 

Dominickkal találkozzon. Most már akár az ajtót is rám csaphatod, nem veszem 

észre. 



 

Julietta nevetve átölelte. Miután megszült négy gyermeket, útjára indította a 

sikeres családi vállalkozást, és eltemette a férjét, anyja még mindig tele volt 

élettel. Hosszú, ősz haját állandóan feszes kontyban hordta, és súlyos reumája 

miatt sétabottal járt. Az elmúlt néhány évben a szíve is rendetlenkedni kezdett, ő 

azonban szilárdan tartotta magát. 

Kedvenc köténye volt rajta, amit kizárólag vasárnapokra tartogatott. Pecsétes 

volt már, de mindig frissen mosva hordta. A ruhán a La Dolce Famiglia lógója 

díszelgett, mivel a kötény a papa ajándéka volt, az első pékség megnyitásának 

alkalmából. Julietta újra biztonságban érezte magát gyermekkora színhelyén, a 

mama oldalán. 

Félretette a retiküljét, ő is kötényt kötött, és leült az asztal mellé, hogy 

segédkezzen a paradicsom és a paprika felszeletelésében. 

-  Brian nagybácsi is átjön ebédre? - kérdezte, miközben szakértő kézzel 

vagdalta a zöldségeket. 

-  Nem, a gyerekeket viszi valahová templom után. 

- Akkor ezt a sok ételt mind én eszem meg. Ne hizlalj tovább, mama! A 

végén le kell majd cserélnem a ruhatáramat. 

Conte mama kezében megállt a kés, mintha alaposabban is végiggondolná, 

amit mondani készül. 

-  Lesz még egy vendégünk. 

-  Kicsoda? 

-  Majd meglátod. Addig mondd el, mi újság a munkával? Sikerült nyélbe 

ütnöd azt az üzletet a Palazzóval úgy, ahogy remélted? Tudom, hogy hónapokig 

dolgoztál az ügyön. 

Julietta igyekezett eltüntetni arcáról a csalódottságot, és kihúzta magát. 

-  Nem, néhány hete elutasítottak. 

-  Sajnálom, édes kislányom! Tudom, milyen sokat jelentett ez neked, de 

azért így sem nem dől össze a világ. Mindennek oka van. Majd meglátod, 

hamarosan jobb üzletet köthetsz. 

Hogy beletalált a közepébe! Julietta maga előtt látta Sawyer telt, ördögi ajkát, 

amely megrándul, ahogy kineveti őt. Mintha csak tudná, hogy a végén ő győz, és 

az ágyába cipeli. Legalább nem erőltette tovább a dolgot. Ennek ellenére résen 

kell majd lennie. Nem bízott a férfi szavahihetőségében. 

-  Tulajdonképpen nagyszabású szerződés aláírására készülök, mama - 

köszörülte meg a torkát. - Egy új hotellánccal, amely a Purity névre hallgat 

majd. Kizárólagos szerződés lesz, és az első szálloda még ebben az évben kinyit 

Milánóban. 

A mama arcát elöntötte a büszkeség. 

- Na látod! Tudod, mit, ünnepeljük meg az üzletet egy kis Moscatóval! Van 

egy palackkal a hűtőben. Ebédnél kinyithatjuk. Akkor talán kevesebbet kell 

dolgoznod így, hogy megkötötted ezt az üzletet? 

Julietta jókedve rögtön odalett ezekre a szavakra. Nem nézett az anyjára. 

Naná! A mama házasságot és gyerekeket várna tőle. Visszanyelte a könnyeit. 



 

Mi jött rá, csak nem a menzesze miatt ilyen nevetségesen érzékeny? Mi ez a 

nőies szentimentalizmus mostanában? 

- Igazából még keményebben kell dolgoznom - vetette oda könnyedén. - 

Viszont a munka minden pillanatát élvezem. Azzal foglalkozom, amit a 

legjobban szeretek. 

Conte mama levágott egy szelet mozzarellát, és kenyérrel együtt nekiadta. 

Az omlós sajt és a meleg kenyértészta szinte elolvadt a szájában, Julietta jó 

étvággyal falatozott. 

- Tudom, hogy szereted a munkádat. Nélküled nem tudom, mire ment volna 

a La Dolce Famiglia, akkor sem, amikor Michael vezette. Kitűnő üzleti érzéked 

van. Csak szeretném, ha megoszthatnád az életedet egy arra érdemes férfival. 

Julietta vállat vont. Tipikus anyai ábránd. Mégis sértette ez a megjegyzés. 

Mintha bizony nem lenne elég, amit eddig kezdett az életével! Esze ágában sem 

volt elismerni anyja előtt, hogy valami hibádzik vele, és képtelen a tartós 

kapcsolatokra. Most viszont elhessegette magától ezeket a lehangoló 

gondolatokat, és igyekezett örülni a látogatásnak. 

-  Egy napon talán így lesz - mondta tettetett vidámsággal. 

-  Sí. Egy napon. 

Kopogtattak, így Julietta megmenekült a további faggatástól. Megtörölte 

kezét a konyharuhában, és elvigyorodott. 

-  A, a mi titokzatos látogatónk! Lefogadom, hogy Richard atya az, aki 

rajong a főztödért. 

A bejárati ajtóhoz ment, és kinyitotta. 

Leesett az álla meglepetésében, mert Sawyer Wells állt a küszöbön. Öltöny 

helyett most kényelmes khaki nadrágot, vastag kötött pulóvert és Versace 

bőrcsizmát viselt. Haja arany fürtökben omlott a vállára. Virágcsokrot és egy 

palack vörösbort tartott a kezében. 

-  Jó napot! - köszönt Juliettának, akinek nem jött hang a torkára. - Ümm... 

bejöhetek? 

Julietta végre magához tért. 

-  Mit keres maga itt? - sziszegte. 

Sawyer felvonta a szemöldökét. 

-  Talán nem tudja, de meghívtak ebédre. 

-  Hogyan? - pislogott értetlenül a lány. 

-  Amint látom, ha nem az üzletről van szó, nem a szavak embere. A kedves 

mamája hívott meg ebédre. 

-  Ez lehetetlen! - hüledezett Julietta. 

Ekkor azonban a mama szólt ki a konyhából. 

- Na, látja! - vigyorodott el Sawyer. 

Könnyedén eltáncolt a lány mellett. Julietta megkapaszkodott az ajtóban, 

hogy megőrizze az egyensúlyát. Mélyeket lélegzett, hogy megnyugodjon, aztán 

Sawyer után ment a konyhába. 

-  Jaj, de gyönyörű! - szívta magába a mama a rózsák és liliomok illatát. - 



 

Julietta, betennéd a csokrot a nappaliban egy vázába? Sawyer, maga meg nyissa 

ki a moscatós üveget, legyen szíves! A hűtőben van. Most mondja Julietta, hogy 

valami bomba üzletet kötött, azt ünnepeljük meg. 

Sawyer a sarkán ringatózott, és láthatóan élvezte a jelenetet. 

-  Bomba üzletet? Igaza is van! 

-  Mama... mi folyik itt? Nem tudtam, hogy te meg Sawyer... ilyen jóban 

vagytok! 

Anyja feléje fordulva válaszolt: 

-  Max meg ő jó barátok. Vasárnap van, miért ne hívnám meg ebédre? Az 

otthonom mindenki előtt nyitva áll, kivált, ha a család barátjáról van szó. 

Remélem, egyetértesz velem. 

Julietta megnyalta kiszáradt ajkát. A fenébe! A mamát nem tanácsos 

megharagítani, és semmi nem hozza ki jobban a sodrából, mintha nem tartják 

vendégszerető háziasszonynak. Mio Dio, miért épp ma kellett mindennek 

történnie? Semmi másra nem vágyott, csak egy kis békére és nyugalomra, és 

tessék, nyugtalanságának legfőbb okozója a családi asztalnál falatozik vele 

együtt. Úgy kellett kipréselnie magából a szavakat: 

-  Hogyne, persze! Megyek a vázáért. 

Elfoglalta magát a virággal, mialatt Sawyer kinyitotta és kitöltötte a pezsgőt. 

Közben csevegtek is egymással, Juliettát azonban égette a férfi perzselő 

tekintete. Hogyan érte el a férfi, hogy jelenléte megtöltse az egész helyiséget? 

Hirtelen Sawyer erőteljes méltósága valósággal elszívta Juliettától a levegőt, és a 

lány sebezhetőnek érezte magát ettől. Bárcsak a kosztümje és a tűsarkúja lenne 

rajta, akkor ő is magabiztosabb lenne. Jelenlegi vasárnapi szerelése farmerből, 

lila pólóból, cipzáros kardigánból és fekete szarvasbőr strapacipőből állt. 

Leengedett haja kissé összekócolódott a szélben. Nem festette ki magát, mint 

ahogy máskor sem, amikor az anyjához ment látogatóba. Most szorosan 

összepréselte az ajkát, és megesküdött magában, nem hagyja, hogy Sawyer 

elrontsa a vasárnapját. Minek tolakodott ide? 

-    Üljetek le, és harapjatok valamit! 

Az előételnek odakészített tálca a prosciuttóval, pepperonival, sajttal és 

kenyérrel étvágygerjesztőnek tűnt. 

Volt valami meghitt abban, ha az ember a mama konyhájában ehetett. A 

súlyos fenyőasztal terjedelmes volt ugyan, de otthonos hangulatot árasztott. A 

mosogató fölötti óriási bolthajtásos ablakon áradt be a fény. Aranyló dombokra 

nyílt innen kilátás. A napsütés égetett narancssárga, skarlátpiros és arany 

fényekben fürdette a fenyőfa padlót meg a kézzel festett tálakat és tálcákat. A 

tányérok alatt élénk színű, kézzel hímzett alátétek virítottak. A levegőt betöltötte 

a mártások, a párolt fokhagyma és a citrom illata, meleg párába vonva a három 

embert. Julietta tudta, hogy mikor vendégük érkezik, anyja nem fogja munkára, 

ezért csurig merte a tányérját, töltött magának a pezsgőből, és gyilkos pillantást 

vetett a kéretlen látogatóra. 

Öt azonban nem lehetett egykönnyen megfélemlíteni. Sőt az étvágya, a 



 

szerelése és a modortalansága mintha éppenséggel elbűvölte volna a lányt. 

-  Megtisztelő, hogy meghívott ebédre, Conte mama! Gondolom, Julietta 

elújságolta már az üzletkötésünket. 

-  Nem, egyelőre nem mentünk bele a részletekbe... egek, azt akarja 

mondani, hogy maguk ketten együtt dolgoznak majd? 

-  Igen, bizony - vigyorodott el Sawyer. - Új hotelláncot építek ki Purity 

néven, és a La Dolce Famiglia lesz az egyedüli beszállítóm. Amerikában 

természetesen Maxet kértem fel ugyanerre a feladatra, a legnagyobb dobás 

azonban Milánó lesz. Julietta pedig kulcsszerepet játszik majd a vállalkozás 

sikerében. 

A lány legszívesebben vágott volna egy grimaszt, ezt azonban túl 

gyerekesnek érezte volna. Nem engedhette meg magának. Ez a pimasz alak még 

a szerződéskötés dicsőségét is kisajátítja magának. Hogy vinné el az ördög! 

-  Természetesen hosszan tárgyaltunk a szerződéskötés előtt. Némelyik 

feltétel elfogadhatatlan volt - vetette közbe. 

-  Mi sem természetesebb ennél. 

Sawyer készséges egyetértése azonban csak még inkább feltüzelte a lányt. 

Vajon miért bosszantja fel ennyire a férfi? - ez volt a kérdés. 

- Julietta a család büszkesége! És nyilván maga is kitett magáért, Sawyer. 

Beszéljen a hoteléiről! 

Sawyer egészen belemelegedett a Purity dicséretébe, még az arca is kipirult 

közben. Fura, hogy Julietta ezt is mennyire megértette. A törekvést a sikerre és a 

bizonyítási kényszert. Az eltökélt vágyat, hogy létrehozzunk valamit egy olyan 

világban, ahol semmi nem állandó. A lány ritkán szánta rá magát, hogy magába 

nézzen, és az okokat firtassa. Félt ettől. 

Egy teljes hét telt el a csók óta. Mintha csak érezte volna, hogy Juliettának 

időre van szüksége, Sawyer mindössze néhány telefonhívást és egy szigorúan 

üzleti jellegű látogatást engedett meg magának. 

A baj azonban megtörtént. 

Julietta egyfolytában a csókjukra gondolt. Sawyer ajkának érintésére, a bőre 

illatára, a mohóságára, ami még többet ígért. Egész éjszaka álmatlanul 

hánykolódott, és őt átkozta. Hogyan hozhatta ki a sodrából egy ilyen ártatlan 

puszi? Ha nem ismerte volna eléggé saját testét, akkor minden óvatosságát 

félreteszi, és bemászik a férfi ágyába. 

Sajnos azonban előre sejtette, mi várható. Szalmalángként fellobbanó 

szenvedély, ami azonban időnek előtte elhamvad, mert a teste nem reagál a 

férfikéz simogatására. Sawyerrel sem lenne ez másként, mint korábban, és nem 

akarta, hogy éppen a férfi derítse ki a titkát. 

Nem, nem akart ebbe belemenni! 

-  És honnan ismered Sawyert, mama? - kapcsolódott bele a beszélgetésbe. 

Sawyer tigristekintete megvillant egy kurta pillanatra a támadó kérdésre. 

Julietta maga sem volt biztos benne, hogy látta-e egyáltalán, vagy csak képzelte. 

Rövid időre csend telepedett a konyhára. Julietta ebből rögtön rájött, hogy itt 



 

valami titok lappang. Várta, hogy anyja előálljon vele, és végre többet is 

megtudjon erről a titokzatos fickóról. 

-  Épp Max édesanyjával ültem a Prospect Hotel bárjában. Sawyer is ott 

volt a főnökével. Istenem, olyan régen történt mindez, de valami éles 

szóváltásra emlékszem. Az a főnök goromba egy alak volt. Hány éves is volt 

akkor, Sawyer? Huszonkettő? 

-  Igen, annyi. 

Sawyer ezt fahangon, kifejezéstelen arccal mondta. 

-  Végül a fonok lelépett, rám meg sehogyan sem akart odafigyelni a 

csapos. Sawyer rendelt nekem italt, és beszélgetni kezdtünk. Mindenben Maxre 

emlékeztetett: fiatal volt, ambiciózus, készen arra, hogy legyőzze a világot. 

Julietta a folytatást várta, de az elmaradt. A konyha újra csöndbe borult. 

-  Ez minden? 

-  Igen. Miért, mit gondoltál, hogyan ismerkedtünk össze? 

Julietta tekintete most összekapcsolódott Sawyerével. Forróság öntötte el a 

testét, és benedvesedett az öle. A férfiból áradó titokzatos erotikus vonzerő túl 

sok volt a lánynak, de csak azért sem akart veszíteni ezen a szemezőversenyen. 

-  Sawyer roppant talányosán beszélt rólad. Azért gondoltam, hogy több is 

van a füle mögött. 

-  Semmi olyan, amire emlékeznék. Vagy mégis, Sawyer? 

A férfi egyetlen pillanatig késett csak a válasszal. 

-  Nem, ennyi volt az egész - felelte feszes mosollyal. 

Julietta azonban megesküdött volna, hogy ennél sokkal több történt abban a 

bárban. 

Válla csüggedten összegörnyedt. A fenébe, Sawyer múltja igencsak rejtélyes! 

Nagyon nem volt ínyére, hogy a férfi többet tud róla. Kinek a titkai sötétebbek? 

Mama azonban tovább beszélt.  

-  Bámulatos, mekkora játékos az élet! Maga, Sawyer, egy üzleti vállalkozás 

kapcsán ismerte meg Maximust, most pedig állandó partnere lesz Juliettának. 

Mintha a sors is azt akarná, hogy a családunkhoz tartozzon. 

Julietta megrémült ezekre a szavakra. Jaj, csak ezt ne! Nem óhajtotta 

elrontani a vasárnapi ebédek békéjét egy olyan férfival, aki csak a szexre 

pályázik. Nem akarta az otthonába is beengedni. 

- Hm, azt hiszem, Sawyer azt szereti, ha a munka minden mástól elkülönül az 

életében. Tisztelnünk kell ezt az elhatározását. 

Conte mama lenézően legyintett. 

-  Ostobaság! Nem győzöm rágni a füledet, hogy többet kellene emberek 

közé menned. Barátokkal, hozzátartozókkal ebédelned, vacsoráznod. A pénz és 

a siker nem minden. A boldogság, az igen, az a legfontosabb! 

Julietta újabb pepperonis kenyeret vett a szájába, nehogy kitörjön rajta a 

sikítófrász. Sawyer összekulcsolta kezét az asztalon, úgy tanulmányozta. 

Láthatóan megint kitűnően szórakozott. 

-  Egyetértek - mondta lassan. - Valójában mondtam is Juliettának, hogy 



 

megköszönném, ha kalauzolna Milánóban. Nem sok mindenkit ismerek ott. 

A lány félrenyelte a morzsákat, és kis híján fuldokolni kezdett. 

-  Remek ötlet! Mostantól minden vasárnap velünk ebédelhet. Biztos 

vagyok abban, hogy a lányom is szakít időt magára, és bemutatja néhány 

barátjának. 

-  Köszönöm. 

Julietta szeme elkerekedett ijedtében. 

A mama ragyogó képpel tálalta eléjük a párolgó manicottit és a friss salátát. 

- Hát nem fenséges? Lássatok hozzá, mind a ketten! Manga J Sawyer 

kacsintott egyet, és felvette a villáját. 

 

* 

 

-  Miért zaklat folyton? 

A hátsó teraszon ültek, kávéztak, és mandulás biscottit ettek hozzá. Előttük 

lagúnára emlékeztető medence terült el a buja kertben, s a kovácsoltvas bútorzat 

a Conte-villa ódon báját tükrözte. A színes járólapokat terrakottacserepek 

szegélyezték, bennük különböző fűszernövények és gyümölcscserjék, melyek a 

tavasz első jelére vártak, hogy kihajtsanak. A távozó tél még éreztette hidegét, a 

csípős levegő azonban kitisztította Sawyer tüdejét és élesebbé tette érzékeit. A 

távolban hegyek kéklettek, és a márvány angyalszoborból bugyogó víz zene volt 

fülének. Feltette lábát a szemközti székre, és kávéjába mártotta a süteményt. 

-  Nem zaklatom, de a mamája kedvel engem. 

-  Anyám mindenkit kedvel - forgatta a szemét Julietta. - O akár egy 

sorozatgyilkost is meghívna hozzánk ebédre. 

-  Köszönöm. 

-  Mégis, mi történt maga és mama között? Az az érzésem, hogy mind a 

ketten elhallgatnak valamit. 

Julietta valóban beletalált a közepébe.   Nem mintha ő ezt bárkinek az orrára 

kötné. Conte mama megmentette az életét, és új útra terelte, ami mindent 

megváltoztatott. Most eszébe jutott legutolsó találkozásuk. 

A mama elment a La Principe Hotel megnyitójára. Ez volt első nagy sikere. 

Roppant büszke és győzelemittas volt, hogy mi mindent ért el a segítségével. 

Meghívta tehát a mamát ebédre, aztán melegen megölelte, majd a fülébe súgta: 

„La devo un grande debito. Se lei mai ha bisogno di me, faró che lei chiede. ” 

Örök hálára kötelezett. Ha szüksége lesz rám, csak szóljon! 

És valóban, bármikor hajlandó volt bármit megtenni a mamáért. Most 

azonban elhessegette magától az emléket. 

- Maradjunk annyiban, azonnal tudtam, hogy kivételes nővel állok szemben. 

Családi vonás lehet - mondta a férfi. 

-  Nézze, nem akarom, hogy az üzlet összekeveredjen a magánéletemmel. 

Elmondtam már egypárszor, de úgy látom, nem hajlandó megérteni. Nem 

akarom ezt, és kész! 



 

-  Pedig igenis akarta! 

Sawyer félrefordította a fejét, és a lányt nézte. Tetszett neki, hogy ma sokkal 

sérülékenyebbnek látta. Lebontott hajával, lezser öltözékében szexi volt és 

megközelíthető. Fiatal. Meztelen lábfejét maga alá húzta, így egészen aprócska 

nőnek látszott, holott magas volt. Eltűnt a korábbi Hókirálynő. Sawyer maga 

sem értette, miért ébred ilyen nyers sóvárgás a zsigereiben. Fájdalmasan vágyott 

rá, hogy az ölébe vegye Juliettát, átkulcsolja a tarkóját, és csókolni kezdje azt a 

rózsapiros szájat, a mélyére hatoljon, amíg nyögés nem szakad fel a lány 

torkából, és többért nem könyörög. 

Ez a nő tele volt ellentmondásokkal. Dörzsölt üzletasszony, sebesen száguldó 

motoros amazon, máskor meg házitündér a mama konyhájában. Mikor ebédnél 

levette a szvetterét, lila csipkepánt tűnt elő a hétköznapi póló alól. Sawyer farka 

azonnal megkeményedett. Szent ég, milyen szexi alsónemű! Az elutasító modor 

mögött csábító szirén rejtőzik, arra várva, hogy kiszabaduljon. Sawyer fogadni 

mert volna, hogy tangát visel. Talán színben is illik a lila melltartóhoz. Vajon 

borotválja is magát? Vagy sötét, selymes bozót rejti az ölét? 

- Hahó, ébresztő! - szólt rá Julietta. - Olyan fiira képet vág. Miért? 

Ahogy a lány megcserélte lábait, elővillant cseresznyepiros lábkörme. Nem 

visszafogott barackrózsaszín vagy átlátszó körömfény, hanem ez a lángvörös. 

Sawyer úgy érezte, végleg elveszett. 

-  Csak elgondolkoztam. 

Kinyúlt, és megfogta a lány egyik fürtjét, amely úgy fonódott ujjaira, akár 

egy szerető. Tüzes bőrszínek bújócskáztak észvesztőén hajában a barnával. 

Sawyer visszaengedte a tincset. Ujjai már a lány arcát cirógatták. 

-  Milyen hibátlan a bőre! Aranyszínű, bársonyosan sima. Vajon milyen íze 

lenne, ha végigfuttatnám rajta a nyelvem? Kakaó és kókusz? 

Juliettának elakadt a lélegzete, de most sem adta meg magát. 

-  Helyben vagyunk. A szemem meg bizonyára a vágy sötét tava, amely 

arra vár, hogy maga belefulladjon. 

Sawyer a fejét csóválta. Ez a nő átkozottul éles nyelvű! 

-  Nem rossz. Én inkább megmaradnék a csokoládés hasonlat mellett. 

Julietta szája megrándult. 

-  Túl van tárgyalva. 

-  Talán. A melléről is sokat gondolkoztam. 

- Hmm. Lássuk. Tejfehér, derengő hús? 

-  Nem az igazi. Nem, magasra mered, kemény húsú, és a mellbimbója is 

érzékeny, hamar nekifeszül a melltartójának. A színéről is álmodoztam. Halvány 

rózsaszín, mint a vattacukor? Vagy rubinpiros, mint az érett eper? 

Julietta szeme kitágult, Sawyer pedig végigfuttatta hüvelykjét az ajak ívelt 

vonalán. A lány megdermedt, mint egy őzike a tisztás közepén, ha veszélyt sejt. 

-  Elképzelem, hogyan duzzadna meg az ajka, ha a fogam közé venném. 

Élvezném, ha a mellbimbóját harapdálhatnám, Julietta! Néha ha eljutunk a 

fájdalom határáig, az még magasabbra röpít minket. Szívesen megkeresném 



 

magával ezt a határt. 

-  Hagyja abba... 

-  Ugyan miért? 

A lányhoz hajolt, úgy suttogott tovább. Lélegzete Julietta megnedvesedett 

ajkát súrolta, mire minden vér a farkába zúdult, olyan őrülten kívánta. 

-  Még soha nem hallotta egyetlen férfitól sem, mi mindent szeretne 

magával csinálni? A szóbeli előjáték kulcskérdés a nők felizgatásában. A 

legfontosabb szexuális segédeszköz az agy, bár sokan nem ismerik fel, mire 

képes. - Másik keze már a lány farmerbe bújtatott térdén járt. - A lábát azért 

alkotta meg a teremtő, hogy átfonja egy férfi combját, mialatt ő mélyen magába 

hatol. Hosszú, izmos lábszár azokkal a bombázó vörös körmökkel. Csak majd 

arra kérem, ne vegye le közben a tűsarkúját. Azt hiszem, élvezném, ahogy a 

sarka a húsomba vág, úgy követeli tőlem a gyönyört. 

Julietta arca lángba borult. Látva, hogy ha pár pillanatra is, de sikerült 

teljesen megigéznie, Sawyer hüvelykujját a lány ajkai közé helyezte, hogy 

beljebb hatoljon. Julietta csupán egy másodpercig habozott, aztán kinyitotta a 

száját. 

A férfi ujja Julietta ajkai közé siklott, a lány nedves nyelve pedig kicsapott 

rá. Most Sawyernek akadt el a lélegzete. 

-  De most megvárakoztatom, mert engem is alaposan megkínzott 

mormolta. - Mindjárt a síkos, szűk kis puncijába csúsztatom az ujjam, és 

felizgatom úgy, hogy könyörögjön hozzám a végén. 

A lány beleharapott párnás hüvelykujjába. 

Sawyer kezdte elveszteni a fejét. 

-  Bassza meg! - hörögte. 

Elhúzta az ujját, megragadta Julietta fejét, és szájával lecsapott a szájára. 

Úgy falta a lányt, ahogyan attól a pillanattól akarta, hogy meglátta. Ez már többé 

nem játékos cicázás volt, sem szelíd, éteri csók. Ösztönei parancsát követte, és 

mindent akart. 

A lánynak cukor- és mézíze volt, miközben ő szája minden sötét, selymes 

zugát bejárta. Magába itta Julietta nyögéseit, és elmerült a női forróságban. 

Egyetlen pillanatra a lány viszonozta is a vágyát: nyelvével az övét kereste, 

körmét a vállába vájta. Ez a pillanat olyan káprázatos, perzselő és igaz volt, 

hogy Sawyer a legszívesebben letépte volna a nőről a farmert, hogy magáévá 

tegye itt, Conte mama hátsó teraszán. 

Aztán Julietta hirtelen megváltozott. 

Sawyer nyomban megérezte ezt rajta. Húsa lehűlt, addig puha izmai 

megfeszültek. Már nem viszonozta a szerelmi játékot, épp csak elfogadta. A tűz 

kialudt, és nem maradt más a nyomában, mint füst, hamu és haldokló 

szenvedély. 

Sawyer elhúzódott tőle, és a szemébe nézett. 

Gyűlölet volt a nő tekintetében. 

Nem rá irányult és nem is a csókra. Inkább önutálat volt ez és csalódottság. A 



 

korábbi tiszta érzés jeges hidegségnek adta át a helyét. Sawyer úgy érezte, 

ellenséges idegent tart a karjában, nem egy olvadozó nőt. 

Ekkor már tudta, hányadán áll vele. 

A felismerés úgy érte, mint egy pofon, egyelőre azonban nem volt elég ideje 

ahhoz, hogy feldolgozza az élményt. Julietta csöndes méltósággal ellökte 

magától a férfit, és felszegte az állát. 

-  Kérem, ne kísérletezzen újra! - mondta hidegen. - Elhiszem, hogy 

szüksége volt erre a próbára, de ahogy többször megmondtam, nem akarok testi 

kapcsolatot. 

Sawyer engedte, hogy a lány visszavonuljon, mert neki is szüksége volt arra, 

hogy magához térjen. 

-  Elnézést kérek. Az étel meg az előbbi erotikus beszéd teljesen elvette az 

eszemet. 

Julietta szája feszes mosolyra húzódott. Láthatóan azon volt, hogy 

csökkentse a helyzet feszültségét. 

- A bocsánatkérést elfogadom. Sehogyan sem működik ez, Sawyer! És 

kérem, ne járjon ide ebédelni vasárnaponként! Ez az egyedüli pihenőnapom a 

héten, amit mindig anyámmal töltök. Kérem, tartsa ezt tiszteletben! 

- Pedig mennyivel kellemesebb jelenség így - morogta Sawyer. - 

Megközelíthetőbb, kedvesebb. Tetszett, ahogy segített az édesanyjának a 

konyhában, amilyen szeretettel és tisztelettel nézte, és ahogy gondolkodás 

nélkül magába lapátolta az ebédet. 

A férfi elhallgatott, gondolatai a múltba kalandoztak. Mindig is vágyott 

szerető családra. Csodálkozó kívülállóként nézte mások családi életét. Julietta és 

Conte mama szoros viszonya is elfojtott emlékeket idézett meg a lelkében. 

Eszébe jutott, amikor egyszer monoklival ment haza az iskolából, mert a 

játszótér réme eltángálta. Mikor a nevelőapja megkérdezte, ki győzött a 

verekedésben, és ő megmondta az igazat, akkora pofont kapott, hogy kis híján 

kiesett a foga. Két napig enni sem kapott, mert a vesztesek semmit sem 

érdemelnek. 

Mi jött rá most, hogy el akarja csábítani Julietta Contét? Elvégre is 

legfőképpen az üzleti érzékére van szüksége, hogy közösen tető alá hozzák a 

Purityt. Semmi nem indokolja, hogy ráerőszakolja magát a családjára, vagy 

hogy olyan érzelmek ébredjenek a lelkében, amelyekre se ideje, se energiája. 

Ezek csupán Julietta számára léteznek, nem neki találták ki az ilyesmit. Nem 

sokra megy vele, ha olyasmire vágyik, ami sosem lehet az övé. 

Sürgősen le kell lépnie innen. 

Julietta meglepetten elhúzódott tőle, amikor felállt. 

- Természetesen igaza van. Nem zavarom meg többé az ebédjét. Megyek, 

elköszönök az édesanyjától. Holnap találkozunk az irodában. Bemutatom 

magának a Purity többi beszállítóját. Néhány kezdeti tervet is át kellene 

néznünk. 

-  Hogyne, persze. 



 

-  Nagyon helyes. Buona sera, Julietta. 

Otthagyta a lányt a teraszon. Megpróbálta visszafogni a lépteit, pedig a 

legszívesebben elrohant volna, mint akit zombik kergetnek. Egyvalamiben igaza 

volt Juliettának: nem kellett volna erőltetni az ebédet. 

A csók azonban nem volt tévedés. Az egyáltalán nem. Most már tudta, mire 

van szüksége ennek a nőnek, és hogyan adhatja meg neki. Nem, semmi szín 

alatt nem adja fel az ostromot! Igenis megmutatja Juliettának, mit veszített 

idáig! Bevezeti a sötét erotikus örömök világába! 

 

 

Hatodik fejezet 

Mi is történt tegnap este? 

Julietta a konferenciaasztalnál ült Sawyer csapatának többi tagjával együtt, és 

megpróbált a munkára koncentrálni. A férfinak sikerült egy pillanatra fölébe 

kerekednie, ám miután Julietta visszanyerte az önuralmát, valami megváltozott 

kettejük között. Sawyer szemében olyan elhatározás ült, ami halálra rémítette. A 

férfi hirtelen éhes ragadozóra emlékeztette, aki egyben akarja őt lenyelni. A 

legijesztőbbnek az egészben az tűnt, hogy mindez annyira nem is volt Julietta 

ellenére. 

Épp mikor azt hitte, sikerült összeszednie magát, elkapta a férfi tekintetét, 

ami teli volt sajnálkozással. Meg vággyal. Sawyer tegnap olyan gyorsan 

távozott, hogy Julietta tudta, megsértette, csak azt nem értette, mivel. Egész éjjel 

nem hagyta nyugodni a tudat, hogy megsebzett egy Sawyer Wells formátumú 

férfit. Aztán a csókra gondolt. Néhány másodpercre életre kelt a teste, hajlandó 

volt belemenni a játékba. Hálásan mászott át a férfi ölébe, hogy a következő 

pillanatban meglovagolja. Kíváncsivá tette az általa még nem tapasztalt 

orgazmus lehetősége. De aztán minden maradt a régiben, mint az összes többi 

alkalommal. 

Délibáb volt ez is. 

Újabb csúfos kudarcot szenvedett - gyötrődött gyűrött szaténlepedőjén 

hánykolódva. Ha Sawyer nem tudja felizgatni, akkor senki. Ezt a zsigereiben 

érezte. Azóta mintha a férfi is napirendre tért volna az affér felett. Legalább nem 

kell azzal kínoznia magát, mi lehetett volna egyébként a folytatás. Szépen 

visszatérnek a korábbi üzleti viszonyhoz, és ő sem esik többé kísértésbe. Persze 

zavarta kissé Sawyer szánakozása, de a férfi talán úgy könyvelte el magában az 

ügyet, hogy ő nincs oda úgy érte, mint más nők. Talán nem fogyatékosnak 

tekinti, hanem kivételnek a szabály alól. Remélhetőleg. 

Újra az asztalt körbeülő beszállítókra figyelt. A lakberendező és 

textilszakértő Tanya kissé sznobnak tűnt, ugyanakkor rendkívül tehetségesnek 

is. Rövid, vörös bubifrizurája, élénk sminkje és talpig fekete öltözéke fejlett 

stílusérzékről árulkodott. Ricardo, a vezető séf látható tapasztalattal és nagy 



 

nyugalommal tálalta ötleteit. Evelynről, a wellness-szakértőről lerítt, hogy a 

new age híve. Szőke haja a csípőjéig ért, és szellős, földszínű vászonholmikat 

hordott. Halkan, dallamosan beszélt, a bőre friss volt és csillogó, vékony testét 

többórás jógaedzésekkel tartotta karban. Mindegyik jelenlévő hozott valami új 

ötletet a tárgyalásra. Istennek hála, jó kis csapat lesz ez, gondolta Julietta, 

amelyben azonban mindenki megőrizheti a maga egyéniségét. 

Julietta felig lehunyt szemhéja alól leste Sawyert, aki elemében volt. 

Tökéletesen uralta a helyzetet, mégis teret engedett a vitának és 

véleménynyilvánításnak. Jól és kegyetlenül összeszedetten beszélt. Mindez 

Michaelre emlékeztette Juliettát. Sawyer azonban visszafogottabb volt, nem 

hatolt a felszín alá. Palaszürke öltönye előnyösen emelte ki izmos alakját, és 

amikor a tábla felé fordult a PowerPoint-prezentáció során, Julietta le sem tudta 

venni a szemét formás fenekéről, amit úgy szeretett volna végigsimogatni az 

ujjaival. Elképesztő, hogy ilyen távolságból is hogy sóvárgott a férfi érintésére! 

A bugyija máris benedvesedett, és lüktető vágy égette az ölét. A baj csak az 

volt, hogy testközelben rögtön megszűnt a vonzalma. 

Sawyer most megfordult, és sokat tudó pillantást vetett feléje. Julietta 

igyekezett pirulás nélkül állni a tekintetét. Elszégyellte magát, amiért úgy 

bámulta meg a férfi fenekét, akár egy tanárába belezúgott tini. 

Ekkor nyílt az ajtó, és egy fiatalember lépett a tanácsterembe. Súgott valamit 

Sawyernek, bólintott, majd helyet foglalt az asztal mellett. 

Mindenki döbbent csendben nyugtázta a közjátékot. 

Sötétkék öltönyében és nyakkendőjével a fiú átlagos alkalmazott benyomását 

keltette. Csakhogy haját egyik oldalon lenyíratta, így látni lehetett arany 

fülkarikáját, és több piercinget a fülében és a szemöldökében. Haja bal oldalt 

szénfekete volt, tüskésen felfésülve a legújabb divat szerint. Kék szemével 

dacosan nézett szét a jelenlévőkön, mintha óva intené őket, hogy akár egy rossz 

szót is szóljanak a megjelenésére. Nyakán tetovált kígyó húzódott keresztbe 

örökös gallér gyanánt. Julietta tizenkilenc-húsz évesnek tippelte. Mit keresett itt 

egy ilyen fiatal suhanc? 

Sawyer megköszörülte a torkát. 

-  Engedjék meg, hogy bemutassam az asszisztensemet, Wolfe-ot. Nálam 

gyakornokoskodott. Megbíztam, hogy segítse önöket, amiben csak lehet. 

Tudom, hogy van saját személyzetük, Wolfe a napi kapcsolattartásról 

gondoskodik majd. 

Szavait néma csend fogadta. 

-  Ne öljék egymást a kedvemért! - húzta el gúnyosan a száját Wolfe. 

Sawyer figyelmeztető pillantására vállat vont, aztán hátradőlt a székén, mint 

akit ez az egész a legkevésbé sem érdekel. 

Tanya szólalt meg elsőnek. 

-  Sawyer, nem hinném, hogy szükségem lenne egy ilyen fiatal 

munkatársra, amikor remek gárda dolgozik a kezem alá. A magunk dolgait el 

tudjuk igazítani, de ha gond merülne fel, egyenesen magához fordulok. 



 

Ricardo helyeslőn bólintott. Evelyn kíváncsian meredt Wolfe-ra, mint valami 

különleges állatfajra. 

-  Lenyűgöző! - suttogta. - Mindazonáltal egyetértek Tanyával, ha 

szükséges, forduljunk közvetlenül a projektmenedzserhez. Amennyiben ön, 

Sawyer ellenzi ezt, attól tartok, bajba kerülünk. 

Wolfe a fejét csóválta. 

-  Látod, megmondtam! Ezek csak téged akarnak. Nem működne ez 

sehogyan sem. 

-  Biztosítom önöket, hogy Wolfe tökéletesen be van avatva a Purity 

ügyeibe. Hónapok óta készítem fel a feladatra. Ne higgyenek a látszatnak! 

-  Igen, tudok számolni anélkül, hogy az ujjaimat használnám - egészítette 

ki a méltatást Wolfe. 

Julietta az ajkába harapott, hogy visszafojtsa a mosolyát. A fenébe, ez a srác 

tiszta ideggörcs! Eszébe jutott, milyen volt Carina ebben a korban. Bármilyen jó 

lélek is egyébként, akkor csupa dac és ellenállás volt. De vajon miért fogad fel 

Sawyer egy ilyen gyűlölködő tinit? Izgalmas rejtély. 

T anya idegesen felnevetett. 

- Nem akarjuk megsérteni, Mr. Wolfe, de nincs szükségünk közvetítőre. 

Túl sok hibalehetőséggel járna. Vagy elfogadja ezt, Sawyer, vagy visszalépünk! 

-  Egyetértek - szólalt meg Ricardo. 

-  Én viszont szívesen dolgozom vele. - A másik három beszállító 

döbbenten meredt rá. Wolfe szeme is gyanakvóan összeszűkült, hogy mi akar ez 

lenni. - Már ha Mr. Wolfe is hajlandó együttműködni velem. Megkönnyítené a 

dolgomat, ha valaki hozná-vinné az infókat. Mivel Sawyeren túl nagy lenne a 

teher, ha minden apró részletet neki kellene tisztáznia, hasznosnak tartanám a 

segítséget. 

-  Wolfe vagyok, nem Mr. Wolfe! 

-  Mi dispiace - mosolyodott el Julietta. - Szóval megköszönném a 

segítségét, Wolfe. 

Wolfe kegyesen bólintott, majd karját összefonta a mellén, és lesütötte a szemét. 

Sawyer arcán megkönnyebbült öröm suhant át. Milyen fiira, gondolta Julietta is 

boldogan. A férfi minden jel szerint jobban törődik a fiúval, mint egy átlagos 

beosztottal szokás. Okvetlenül meg kell tudnia, mi rejlik emögött! 

A tanácskozás befejeződött. Mindenki ebédelni indult. Julietta Wolfe elé 

lépett. 

-  Még egyszer köszönöm, hogy felajánlotta a segítségét - mondta, és kezet 

nyújtott a srácnak. 

A fiú habozott, mintha attól tartana, hogy Julietta az utolsó pillanatban 

elrántja a kezét, és nevetségessé teszi őt. De aztán elfogadta a feléje nyújtott 

kezet, és férfiasan megrázta. 

-  Szívesen. 

-   Mennyi ideje dolgozik Sawyernek? 

-  Miért? - kapta fel fejét a fiú. 



 

-  Csak érdekelt - vont vállat Julietta. - A Purity jelent neki mindent. Ha 

szabad kezet ad az ügyintézésben, az annyit jelent, hogy hisz magában. 

Wolfe átnézett a válla fölött a T anyával tárgyaló Sawyerre. 

-  Amúgy fényképmemóriám van - közölte vonakodva. - A számolásban is 

jó vagyok. New Yorkban találkoztunk Sawyerrel. O kért meg, hogy dolgozzam 

neki. 

Addig dacosan megfeszített álla elernyedt, kék szemében álmodozó kifejezés 

jelent meg. Érdekes. Fontosak egymásnak Sawyerrel. Julietta bólintott. A többit 

majd később szedi ki a fiúból. 

-  Megköszönném, ha ellátogatna a La Dolce Famigliába, és 

megismerkedne a csapatommal. Nagy segítség az olyan ember, akinek nincs 

szüksége az ujjaira az összeadáshoz. 

-  Király! - rándult mosolyra a fiú szája. 

-  Akkor a viszontlátásra. 

Julietta már sarkon fordult és az ajtó felé tartott, amikor a nevét hallotta. 

Megtorpant a parancsoló hangnemre, és gyomra megremegett. 

-  Igen? - fordult hátra. 

Sawyer valósággal a földhöz szögezte forró pillantásával. 

-  Maradjon még, kérem! Valamit meg kell beszélnem magával. 

Julietta már épp nemet mondott volna, ekkorra azonban Sawyer már 

Tanyához fordult, hogy befejezze vele a beszélgetést. Julietta kísértésbe esett, 

hogy mégis lelépjen, de aztán megadta magát. Ezt a kört Sawyer nyerte meg. A 

férfi sietve elbúcsúzott a konferencia résztvevőitől és Wolfe-tól, aztán becsukta 

az ajtót, és megnyomott egy gombot az íróasztalán. 

A tolóajtó hangtalanul bezárult. Julietta újra négyszemközt maradt a férfival. 

Jaj, ne! Már megint kezdődik! 

A lánynak forrt a vére haragjában. Hogy mer így bánni vele ez a fickó! Nem 

a lakája, hogy parancsolgasson neki! Felszegte az állát, és dacosan feléje 

csörtetett. 

- Ez a varázszár csodás találmány, de rám biztosan nem hat! - Jó, ez nem volt 

igaz. - A legközelebb szépen kérjen, ha azt akarja, hogy maradjak. Nem csípem, 

amikor a főnököt játssza! 

Sawyer mosolyogva az íróasztalának támaszkodott. Lusta, ráérős 

mozdulatokkal gombolni kezdte a zakóját, majd kibújt belőle. A hófehér ing 

széles mellkasára feszült. Vörös nyakkendő egészítette ki a képet. 

- Fura, de nem értek egyet önnel. Azt hiszem, magának egy olyan fickóra van 

szüksége, aki tudja, mit akar és hogyan. 

Juliettával forogni kezdett a szoba, aztán lassan magához tért, mintha az 

előbbi szavak értelme csak most hatolt volna el hozzá. Megőrült ez a pasas? 

- Csak nem valami pocsék pornóba csöppentem? Nézze, nem egy 

agyonfrusztrált feminista vagyok, akinek a megfelelő férfira van szüksége, hogy 

felszabaduljanak az ösztönei. Ezen már túl vagyok. Most pedig nyissa ki az 

ajtót, de rögtön, különben beperelem, mielőtt kettőig számolna. 



 

Sawyer azonban vigyorogva rázta a fejét. 

- Ennek az egésznek semmi köze a munkához, és ezt maga is nagyon jól 

tudja.   Bátrabbnak gondoltam ennél, Julietta.   Ne próbáljon a szerződésünk 

mögé bújni! 

- A végén még én leszek a hibás! - A lány valósággal forrt a dühtől. - Hát ez 

jó! Tisztázzuk a dolgokat! Maga megcsókolt tegnap este, mert megengedtem. 

Nem ájultam el attól a csóktól, ez is rendben van. Lépjünk tovább, és kész. Mi 

lenne, ha visszatűrné az egóját a nadrágjába, és elfelejtenénk ezt a szégyenteljes 

közjátékot? Talán hajtson rá inkább Evelynre. Vele bizonyára gyakorolhatná a 

tantrikus szexet. Jó fogásnak tűnik a lány. 

Sawyer elragadtatottan felnevetett. Juliettát cserbenhagyta szokott hűvös 

logikája. Forró érzelmek áradata öntötte el, és nem tudta, hogyan bánjon el 

velük. 

-  A francba, nekem maga kell! Tudja, mit, ugorjuk át az ismerkedés 

csigalassú szakaszát, és térjünk a lényegre! 

Sawyer egy szempillantás alatt átváltozott. Mintegy gombnyomásra ellökte 

magát az íróasztaltól, és tekintetét a lányra szegezte. Pillantása forró volt és 

fenyegető. 

Juliettának eszébe jutott egy hópárducokról készült ismeretterjesztő tévéfilm. 

A ragadozók eleinte lusta könnyedséggel cserkészték be prédájukat, ám végül 

már akkora lendülettel keringtek körülötte, hogy a szerencsétlen áldozat teljesen 

ledermedt, és tehetetlenül várta, hogy felfalják. 

Ő is így érezte most magát. Észre se vette, hogy hátrál, egészen addig, amíg 

háta a falnak nem ütközött. Sawyer elégedett mosolya elárulta, pontosan tudja, 

mekkora hatással van rá. Láthatóan elszánta magát, hogy ezt most rögtön 

bebizonyítsa. Két kezét a falnak támasztva kerítette be zsákmányát. Julietta teste 

életre kelt, és a játék folytatását követelte. Csipkés melltartója ráfeszült 

érzékeny mellbimbójára. Egész testét elöntötte a forróság. 

-  Ha közelebb jön, megbánja! - kiáltotta saját gyengeségén feldühödve. 

-  Mondjuk így? - vonta fel a férfi aranybarna szemöldökét. 

Egyetlen könnyed mozdulattal szétfeszítette a lány lábait, és közéjük 

nyomakodott a csípőjével. A férfi hatalmas erekcióját érzékelve Juliettának 

elakadt a lélegzete. 

-  Szemét alak! 

A lány legszívesebben megadta volna magát a tagjain végigviharzó 

vágyakozásnak, de arra számított, hogy a teste újra cserbenhagyja majd. Ez a 

tudat dühös könnyeket csalta a szemébe. 

-   Miért csinálja ezt? Okvetlenül le kell tepernie egy nőt ahhoz, hogy 

férfinak érezze magát? Rendben, essünk rajta túl megint. Ha repetát kér a 

tegnapiakból, akkor bebizonyítom, hogy nem működik közöttünk a kémia. 

Sawyer tekintete ellágyult, és megsimogatta a lány arcát. 

-  Édesem, tökéletes közöttünk a kémia. Egyetlen nőt sem kívántam még 

annyira, mint magát. Mikor volt utoljára férfival? 



 

Julietta Sawyer mellkasának feszült, a férfi azonban továbbra sem engedett. 

-  A múlt héten - mondta a lány. 

-  Mondja el, milyen volt! 

Juliettát elöntötte a szégyen. Mio Dio, nem tűrheti ezt tovább! Azt remélve, 

hogy az igazság véget vet a kínzásnak, Sawyer arcába köpte: 

-  Pocsék! Egyetlen férfi sem tud felizgatni, soha nem is tudtak! Most már 

elégedett? 

-  Köszönöm, Julietta! - suttogta a szájának. - Köszönöm, hogy elmondta az 

igazat! 

A lány teste azonban merev maradt. Várta, hogy a férfi végre elhúzódjon 

mellőle. Mikor azonban Sawyer apró csókokkal halmozta el a homlokát, 

felzokogott. 

-  Kérem, engedjen el! 

-  Nem, még nem! 

Sawyer lassú simogatásokkal kínozta őt tovább: végigcirógatta a csípőjét, 

mindkét kezét kosztümkabátja alá csúsztatta, és a selyemblúz anyagát 

morzsolgatta. Forró és biztos volt az érintése. Szájába vette a lány fülcimpáját, 

harapdálta és nyaldosta, amíg Julietta tagjai már szinte lángoltak. 

-  Átvertek, bébi! A hülye faszfejek beadták neked, hogy veled van a baj. 

Tele vagy gátlásokkal, ezért nem válaszol a tested. 

A lány mélyet sóhajtott, majd megvonaglott, és rúgásra emelte a térdét. De 

Sawyer már számított erre a mozdulatra, ezért szorosan a falnak taszította. 

Kőkemény erekciója Julietta törzsének feszült, mire a nő ajkát halk, állati 

nyögés hagyta el. Vajon honnan tört fel? Sawyer halk nevetése meglebbentette a 

fürtöket Julietta halántékán. Maga sem hitte el, de benedvesedett. 

-  Tudnék olyat mutatni, amiben még nem volt részed! 

Nyelve már a lány füljáratában járt, forró leheletétől lúdbőrös lett Julietta 

bőre. Sawyer két keze tovább masszírozta a lány csípőjét, majd hátrasiklott a 

fenekére, arra kényszerítve, hogy lábujjhegyre álljon. 

-  Csupa olyat tanítanék, ami felszabadítaná a csodás testedet, és te végre 

átadhatnád magad a gyönyörnek. 

-  Például megmutatná, mi az a zaklatás és a szexizmus? Te jó isten! - 

lihegte Julietta. 

-  Jobbra is használhatnánk a szádat. 

Sawyer ajka végigszántotta a lány arcát, majd lecsapott a szájára, és 

harapdálni kezdte. A hirtelen Éjdalom meglepte Juliettát, mire a pillanatnyi 

előnyt kihasználva Sawyer a szájába tolta a nyelvét. Ezúttal nem erőszakosan 

vette birtokába. Nyelve játékosan járt ki-be, kis harapásokkal tarkítva a 

behatolás pillanatait. Julietta ösztönösen felnyúlt, hogy ellökje magától a férfit, 

ő azonban megragadta egyik csuklóját, és a feje fölé feszítette a karját. Épphogy 

csak lefogta, de ez is elég volt. Julietta melle a blúzának feszült, és közben 

levegő után kapkodott. Megpróbálta megtartani az egyensúlyát, Sawyer azonban 

továbbra is szétfeszítette szűk ceruzaszoknyába bújtatott lábait. A gyönyör és a 



 

fájdalom, az erőszak és az ellenállás kettőse elködösítette Julietta agyát. 

Megpróbált józanul gondolkodni, de hiába. Sawyer ujjai rátaláltak a 

mellbimbókra, ezeket gyúrták a melltartó csipkés anyagán és a blúz selymén 

keresztül. A lány teste azonban egyre többet és többet követelt. Ereiben vadul 

áradt a vér, és csípőjét a férfinak feszítette. 

-  Ez az! - mormogta Sawyer. - A hozzád hasonló erős nőknek ki kell néha 

kapcsolniuk az agyukat. Add át magad nekem, és meglátod, olyan jó lesz, hogy 

utána még többre vágysz! 

Hogy adja át magát? Miről beszél a férfi... - merevedett meg Julietta. - Nem, 

ő nem gyenge! Ő... 

-  Á, megint agyalunk? Az én hibám, hagytam, hogy elkalandozzanak a 

gondolataid. 

Gyakorlottan kigombolta a blúz három felső gombját, és alá csúsztatta a 

kezét, hogy megkeresse a lány mellét. Julietta lihegni kezdett a meleg érintéstől. 

A férfi ujjai olyan erővel morzsolgatták a mellbimbóját, hogy beleborzongott. 

Még erőteljesebb nyomásra vágyott, a férfi azonban nem volt hajlandó megadni 

ezt neki; sem pedig a teljes testi érintkezést, amire szüksége lett volna a 

kielégüléshez. Sawyer csak folytatta, amit elkezdett. A lány a fogát csikorgatta, 

és vonaglott a szorításában; szabadulni próbált. A férfi ekkor még erősebben 

lefogta. Az erotikus tortúra egyre jobban felizgatta Juliettát. Sawyer felnevetett, 

mintha tudná, mire lenne szüksége Juliettának, mégis megfosztaná ettől. 

-  Tetszik, ugye? Egyelőre azonban még nem állsz készen a folytatásra. Meg 

kell tanulnod kérni azt, amit akarsz, bébi. Kérjél szépen! 

Julietta szeme rémülten elkerekedett. 

-  Hogy mi? 

-  Hallottad, mit mondtam. - Sawyer tekintetét a lányéba fúrta, amíg azt 

forró, aranylángok nem nyaldosták. - Tudod, mit akarok? Fel akarom tolni a 

szoknyádat, lehúzni a bugyidat, és a forró puncidba csúsztatni az ujjamat. 

Harapni akarom a mellbimbódat, szétfeszíteni a combodat, hogy az ujjamra 

csorogjon belőled a nedvesség. Látni akarom az arcodat, amikor sikoltozva 

elélvezel. Aztán letépni rólad minden ruhát, és újrakezdeni az egészet. 

Julietta szíve vadul dobogott a gyönyörtől és a félelemtől. Miféle beszéd ez? 

Nyers, mocskos... trágár szavak. Soha, senki nem mert még így bánni vele! Nem 

volt ez így rendjén. 

-  Hagyja ezt abba! - hörögte rekedten. 

-  Miért? - Sawyer fokozta a nyomást a mellbimbóján. A férfi figyelte 

minden mozdulatát, amitől meztelennek és kiszolgáltatottnak érezte magát. - 

Mert nem illik ilyesmit csinálni? Eddig úgy éltél, mint egy jó kislány, és mire 

mentél vele? Ideje, hogy kicsit mocskos legyél. 

-  Nem, úgysem jön össze... ó! 

Sawyer épp a nyakába harapott, és miközben a puha húst szívta, tovább 

morzsolgatta a mellbimbót. Julietta egész teste megvonaglott, és gondolatai 

összegabalyodtak. 



 

-  Benedvesedtél, ugye? Mit szólnál, ha az ujjam a lábad közé dugnám? Ha 

a csiklódat masszíroznám, hogy feljuss a csúcsra? 

Juliettát máskor felháborította volna ez a mocskos beszéd, de a teste mást 

akart. Lihegve, kapálózva próbálta visszanyerni a józan eszét. 

-  Nem tudom elérni az orgazmust. Érti? Engedjen el! 

-  Nem engedlek! - Julietta nem szokott hozzá, hogy egy férfi ne 

engedelmeskedjen neki. - A tested pár percig még az én irányításom alatt marad. 

- Sawyer tejkaramella-színű szemében vad elszántság lángolt. - Nem szólhatsz 

bele abba, mit tehetek és mit nem. Nem érhetsz hozzám, és nem a te dolgod, mi 

következik. - A férfi keze otthagyta a melleket, és most a szoknya alá nyúlt. 

Julietta bénultan tűrte. - Nem jártathatod az agyad az üzleten, a tennivalóidon, 

sem azon, hogy mit főzöl vacsorára. - Térdét a lányé mögé préselte, és felemelte 

a bal lábát, hogy könnyebben hozzáférjen Juliettához. 

-  Lássuk, mennyire nedvesedtél be ettől a kis előjátéktól? 

Julietta elképedt ekkora durvaságtól, ám Sawyer az övére tapasztotta a száját. 

A férfi egyszerre szállta meg testét-lelkét. Nyelve mélyen a szájába hatolt, 

miközben ujjai a bugyi alá nyúltak, és rátaláltak arra, amit kerestek. Furcsa 

sóhaj szakadt ki a lány torkából. Sawyer tovább dolgozott rajta. Szakértő ujjai 

szétválasztották a duzzadt húst, és a hüvely nedves csatornájába nyomultak. 

Juliettát egyszerre egy sereg vágy árasztotta el: mellbimbója a férfi 

nyelvcsapásai után sóvárgott, s a belőle áradó csodás kávé- meg fűszerillat és 

Sawyer mohósága arra ösztönözte, hogy még jobban megnyissa előtte a száját. 

Hüvelye ráfeszült a fél-le járó ujjakra, amíg valami hihetetlen nem történt: a 

kielégülés közeledő hullámai elárasztották izmait. Megpróbálta tudatával is 

irányítani az orgazmust. Ujjai a férfiéra kulcsolódtak. Sawyer hüvelykjével a 

lüktető csiklót masszírozta. Julietta minden idegszála a beteljesülés után 

áhítozott. A férfi eltépte száját az övéről, míg ő azon az elmosódó határon 

egyensúlyozott, ahol a logika meghal, és a testi vágy veszi át az uralmat. Sawyer 

tekintete megadást követelve fúródott az övébe. Igen! Julietta e pillanatban 

mindenre hajlandó volt. A legkisebb újabb inger átlöki a határon. Épp csak egy 

pici hiányzik, és... 

De ekkor Sawyer elhúzódott tőle. 

Lihegve hunyorogott, miközben megpróbálta felfogni a történteket. A 

néhány centi távolság, ami elválasztotta őket, hirtelen jeges hideggel árasztotta 

el felhevült tagjait. Teste nyers vágytól sajgott. Növekvő rémülettel bámult a 

férfira. Nem, ez nem lehet igaz! Sawyer mindössze meg akarta leckéztetni, hogy 

a végén kinevesse. Ügyetlen ujjakkal lehúzta magán a szoknyáját, és 

megigazgatta a ruháit. Szemében a megalázottság könnyei gyülekeztek. Fogát 

csikorgatva igyekezett úrrá lenni felindultságán. Vissza akarta nyerni hűvös 

önfegyelmét, ami minden hántástól megóvja. 

-  Ne merd ezt tenni! - kiáltott rá a férfi. - Többé nem alázhatod meg magad 

a jelenlétemben! Nézz rám! Nézd, mennyire szeretnélek a falnak dönteni, és 

állat módjára beléd hatolni! - Sawyer pénisze ekkorra óriásira duzzadt, csak a 



 

vak nem látta volna, ahogy kidomborodott a nadrág szoros anyagán keresztül. - 

Meg akarod mutatni, hol a helyem? Én viszont azt szerettem volna érzékeltetni, 

milyen lehetne ez kettőnk között. Tovább is folytathatjuk ezt a játszmát, de meg 

kell kapnom hozzá a beleegyezésedet. 

-  Nem az egyik projektje vagyok, Sawyer! - fortyant fél Julietta. - Meg 

akarta mutatni szegény frigid aggszűznek, mi az ábra? Gratulálok, hajszál híján 

sikerült! Kösz a kóstolót, de nem kérek belőle többet! Most pedig engedjen el, a 

fene egye meg! 

Juliettát az Alkonyat-filmekre emlékeztette, azokra a részekre, amikor Edward a 

vámpírok könnyedségével termett Bella elé. 

-  Előbb meg kell hallgatnod, különben a falnak löklek, és megnézheted, 

amit kapsz! 

Juliettának megroggyant a térde a fenyegetésre. Mi a fene ütött belé? Beteg 

lenne, hogy ennyire felizgatja ez az ősembertempó? 

-  Nem, nem vagy beteg - szólalt meg most Sawyer gyöngéden. 

Juliettát azonban csak még inkább felbosszantotta, hogy a férfi olvas a 

gondolataiban. Karját keresztbe fonta a mellkasán, és dacosan felszegte az állát. 

-  Akkor kezdjen neki. Két percet adok, aztán itt se vagyok. Ha újra 

megpróbálna megállítani, esküszöm, akkorát sikítok, hogy az egész ház 

összeszalad! 

- Méltányos alku. A lényeget összefoglalva neked dominánsabb férfi kell, 

mint a legtöbb nőnek. Az a nagy eszed uralja a testedet, amit tökéletesen 

elnyomsz. Valószínűleg a megkötözős szex izgat fel, vagy egy olyan partner, 

aki aláveti neked magát az ágyban. 

-  És honnan tudja mindezt? 

Sawyer arcizmai megfeszültek, mintha fájdalmas emlékekkel küzdene. 

-  Nekem is megvolt a magam baja. Tanultam egyet-mást az uralkodásról és 

az alávetettségről. 

-  Én viszont egyetlen pasinak sem akarom alávetni magam - forgatta a 

szemét Julietta. 

- Nem is erről beszélek, te biztosan nem lennél senki játékszere vagy 

rabszolgája, bébi. Ugyanakkor a hagyományos leosztással ellentétben mindig az 

erősebb enged. Mindössze arról van szó, hogy át kellene magad adnod a 

szerelmi játéknak. - Sawyer egy lépést tett a lány felé, aki a legszívesebben 

mélyen beszívta volna az illatát. Már a közelsége is úgy felizgatta, mint senki 

másé. - Mindenre megtanítalak. Gyönyörhöz segítelek. Amióta megláttalak, 

másról sem álmodozom, mint arról, hogy lábadat a csípőm köré fonod, 

miközben én beléd hatolok. Az arcodat szeretném látni, amikor elmész. Ehhez 

azonban mindenekelőtt az kellene, hogy megbízz bennem. Hogy esélyt adj 

nekem. 

Julietta nem küzdött tovább. Mégsem tudott hinni a férfinak. Jó, egészen 

közel került az orgazmushoz, a csúcsra azonban nem jutott el, megrekedt 

félúton. Nem sokra mennének egy újabb eltervezett próbálkozással. 



 

–  Egyetlen éjszakát kérek, Julietta!  –  A férfi hangja bársonyosan 

simogatott. - Kívánlak, és mindent elkövetek, hogy megkapjalak! Ha az első 

éjszaka nem elégítelek ki, akkor annyiban hagyjuk a dolgot. Valójában a te 

kezedbe adom az irányítást. 

Julietta szárazon felnevetett. 

-  Orgazmust ígér, és hogy én irányítok. Létezik ennél jobb ajánlat? 

-  Átadom a projekt vezetését. 

-  Mi? - dermedt meg a lány. 

-  Eddig azt mondtam, szabadon elmondhatod a véleményedet, de a végső 

szó az enyém. De ha velem töltesz egy éjszakát, és nem leszel elégedett velem, a 

La Dolce Famiglia minden ügyében tiéd a döntés. 

Julietta alig hitt a fülének. Hiszen annyi olyan ötlete volt, amelyek miatt talán 

keményen meg kellene harcolnia Sawyerrel. így azonban az ő kezében maradna 

a gyeplő. Mindent, ami az eszébe jut, kipróbálhat. Ha Sawyer nem ért vele 

egyet, egyszerűen átlép rajta. Többé nem függ a jóváhagyásától! 

-  Á, tudtam, hogy ez tetszene neked - nevette el magát a férfi. - 

Gondolkodj rajta. 

-  És magának mi a jó ebben az egészben? Odalenne az alkunk egyik 

legfontosabb kikötése: hogy bármelyik döntésemet megvétózhatja. 

-  Viszont megkaplak téged. 

A tekintetük összekapcsolódott. Julietta képtelen volt úrrá lenni tagjai 

remegésén, vagy elleplezni, milyen mohón sóvárog a férfira. Arra, hogy 

meztelenül feküdjön mellette az ágyban, magáévá tegye, és addig soha nem 

tapasztalt gyönyörökhöz juttassa. Mio Dio, most mi legyen? 

-  Jó, de csak egyetlen éjszakáról lehet szó - mondta gyorsan, legyőzötten. 

Sawyer nem felelt, őt tanulmányozta. A lány áthelyezte testsúlyát a másik 

tűsarkújára, és megpróbálta összeszedni a gondolatait. - Mi lesz, ha veszítek? 

-  Akkor mindketten nyerünk, nem igaz? - vigyorodott el Sawyer. 

Megszólalt az intercom, feloldva a kettejük között támadt sistergő feszültséget. 

-  Mr. Wells, megérkezett az egyórás ügyfél. 

Sawyer meg se moccant, és szemlátomást nem akart beleszólni a telefonba. 

Julietta csodálta az összeszedettségét. Ugyanakkor sajnálta is a férfit; ilyen 

állapotban, felizgatva kell majd tárgyalnia. Ideje volt visszavonulni. A 

Sawyerből áradó feromonok megbénították az agyát. 

-  Majd gondolkodom rajta - mondta. 

    Sawyer bólintott, olyan hidegen, mintha egy üzleti tárgyalás végére tettek 

volna pontot. 

- Helyes. Akkor várom a válaszodat. 

Julietta ügyesen kikerülte a férfit. Minél hamarabb el akart tisztulni innen. 

Később majd összeszedi magát valahogyan. Sawyer halkan felkuncogott, 

nyugtázva Julietta gyávaságát. O azonban nem törődve ezzel kiiszkolt az ajtón. 

Hogy a fene vinné el ezt a szörnyeteget! 

Most hogyan döntsön? 



 

* 

 

A démonok visszatértek. 

Sawyer a tarkóját masszírozta, és ellökte székét a számítógéptől. A többórás 

munka rendszerint összeszedetté tette, ilyenkor kizárólag a feladatra koncentrált. 

Most azonban túl sok kívánalmat kellett összehangolnia a nyitással 

kapcsolatban, és a Juliettával való találkozás is kikészítette. 

Sehogyan sem tudta kiverni fejéből a nőt. Mikor történt meg utoljára, hogy 

valaki ennyire hatott rá? Voltak persze eddig is nőügyei, de senki sem kavarta 

fel ennyire testét-lelkét. Ujjait a szájához szorítva beszívta a lány még mindig 

érezhető illatát. Nagy ég, milyen jó az illata! Pézsma, vanília és kókusz 

keveréke. És az az észvesztő pirulás, mikor Julietta felizgult! Elnyíló, puha ajka, 

nekifeszülő csípője, amint teljesen átadta magát a pillanatnak, és neki. 

Első csókjuk után tudta, hogy ennek a nőnek olyan férfira van szüksége, aki 

uralja az ágyban. Nem csoda, ha eddig nem élvezett el. Egy ennyire független 

nő, aki egy teljes üzletláncért felel, nem egykönnyen adja át a testét. 

Sawyer le merte volna fogadni, hogy az elődei hamar megfutamodtak. Nem kis 

bátorság kellett a lány legyűréséhez, és a legtöbb pasi töketlen alak. Az ilyen 

gyenge fickók tovább ronthatták Julietta önbecsülését. Szegény, bizonyára 

megpróbált megszabadulni a gátlásaitól, az újabb próbálkozások azonban csak 

megalázták. Márpedig egy hozzá hasonló nő továbblép, és nem néz hátra, 

hanem magát hibáztatja az ágyban megtapasztalt kudarcokért. 

A barmok! Miattuk gondolja magát Julietta frigidnek. Holott valójában 

kitömi készülő tűzhányó a lány: forró, nedves lávával és izgató sóhajokkal. Már 

az is sokat mondott, ahogyan összepréselte az ajkát, hogy fel ne kiáltson. Ha 

egyszer elengedi magát, mindent megad neki, és még annál is többet. 

Elmosolyodott, ahogy Julietta éles nyelvére gondolt. A lány keményen 

ellenállt, és ő élvezte a küzdelmet. Korán rájött, hogy vonzzák a szadomazo 

játékok, és mikor már elég pénze volt, hogy hódoljon ilyen hajlamainak, nem is 

mulasztotta el a lehetőséget. Most, a harmincas évei közepén magánklubokban 

gyakorolta a szerepkörök váltogatását, ami egy időre jóllakatta a benne élő 

vadállatot. Szerencsére a munka elvonta a figyelmét minderről. Eddig a nők 

csupán átmeneti élvezetforrást jelentettek neki. 

Amíg Julietta meg nem jelent a színen. 

Egyszeriben odalett korábbi önfegyelme, amire égetően szüksége volt, hogy élni 

tudja az életét. A legszívesebben ott, a tanácsteremben kigombolta volna a 

sliccét, hogy gondolkodás nélkül a lány nedves és forró hüvelyébe hatoljon. 

Márpedig ez roppant veszélyes volt. Hosszú évek munkájával vett erőt a benne 

felgyűlt dühön és erőszakon. A frusztráción, amit az okozott, hogy azok hagyták 

cserben, akikben a legjobban bízott. Mindössze ketten voltak eddig, akiktől 

többet remélhetett. 

Jerry White. 

És Conte mama. 



 

Zsigereibe ismerős Éjdalom nyilallt. Ezért rögtön fel is kelt, és az irodája 

végébe sietett, ahol a könyvespolc egy rejtekajtót takart. 

A fenébe is, hogy utálta a saját gyengeségét! 

Körülnézett a szűk kis helyiségben, amelynek hangszigetelt falai elnyelték a 

fizikai gyötrelem sóhajait. Vastag matrac terült el a lába előtt, és a különböző 

tornaeszközök egyetlen célt szolgáltak: hogy alaposan megizzasszák. 

Levetette a cipőjét, letépte magáról a ruháit, és tornatrikóba meg sortba bújt 

helyettük. Haját összegumizta, edzőcipőt és kesztyűt húzott. A bokszzsákkal 

kezdte. Pár ütés után egészen belejött, és kezdte kiengedi magából a gőzt, 

kiüresíteni az agyát. 

Egy. Kettő. Három. 

-  Hülye kis nyápic vagy, tudod-e? - villant fel benne az emlék. 

Szenteste volt, de fa és karácsonyi díszek nélkül, ráadásul fogvacogtató hideg is 

volt abban a rókalyukban. Nevelőapja már a végére járt a Clan MacGregornek.  

A skót whisky édeskés szaga felforgatta a fiú gyomrát. Tudta, úgy úszhatja meg 

ezt az egészet a legjobban, ha befogja a száját. A mostohaapja egy székhez 

kötözte az üres konyhában. Az olcsó, sárgalinóleum tele volt piszokfoltokkal és 

karcolásokkal. Egy kicsiny körre összpontosított a törött székláb 

szomszédságában. Tekintete újra meg újra körbejárta a mintát, hogy 

eltávolodjon a jelentől. A többi gyerek az alagsorban aludt. Magára zárta az 

ajtót, nehogy Faszfej utánamenjen, mert leginkább ünnepek idején támadt kedve 

szórakozni. Akkor már inkább ő dühítse fel, és ne a többieken élje ki a haragját. 

Sajnos azonban terve jobban bevált a kelleténél. 

Igyekezett legyűrni növekvő félelmét. A lábfeje egyelőre szabadon maradt. 

Tudta, minél többet nyakai magába Faszfej, annál lassabbak a reflexei. 

Az alkarja bőrére szorított égő cigaretta hatására összerándult a fájdalomtól, 

de továbbra is a kört nézte, azt járta körbe a tekintetével újra meg újra. 

-  A hőst játszod mi, fiú? Azt hiszed, különb vagy nálunk? Majd én ellátom a 

bajodat, hogy ne legyen akkora a pofád! 

Csak az első pofon lepte meg kissé, a többi már nem. Pedig hosszú éjszaka 

várt még rá. 

     Sawyer képzeletbeli ellenfelére célozva újra meg újra a zsákba öklözött. 

Villámsebesen mozgott, és addig püfölte a zsákot, amíg izzadságban nem úszott 

a teste. Megint megadta a múltjának, ami járt. 

Faszfej alaposan elintézte azon a szentestén. De Sawyer tört bordája 

összeforrt, és az égési sebek is begyógyultak a karján. És fontosabb volt, amit 

nyert ezen az éjszakán. 

Reményt. 

Egyre nagyobb lett, egyre jobban kellett tőle tartani. Persze ha nem ő kapta 

az ütlegeket, azt a kicsik keserülték meg. Akkor már inkább legyen tele kék 

foltokkal. Az idő különben is neki dolgozik. Kilenc hónap, öt nap és négy óra 

múlva szabad lesz. Szabad! Talán akkor elmehet a gyámügyesekhez, hogy a 

testvéreit is kimentse... Talán... 



 

Vak düh szállta meg Sawyert. Ütött és vágott, újra átélte az utca brutalitását, 

ahol a győzelem és vereség élet-halál kérdése. De micsoda ostobaság is azt 

hinni, hogy az ember megszabadulhat a múltjától! Ártatlansága maradékát akkor 

vesztette el, amikor rájött, hogy kudarcot vallott, és ő ölte meg a féltestvérét, 

Dannyt. Ez a tudat kis híján őt is kinyírta. Hajszál híján. Aztán elfogadta, hogy 

Danny az ő gyáva megfutamodása miatt halt meg. Lelke legsötétebb zugába 

zárta a bűntudatát, és az életet választotta. 

- Sawyer? 

A férfi sarkon fordult a hang irányában. Lihegve állt ott, nehezen talált 

vissza a jelenbe. Wolfe alakját ismerte fel a küszöbön. A srác nem az a fajta 

volt, aki bármin meglepődne, ez azonban neki is sok volt. Sawyer 

kiegyenesedett, és a bárszekrényhez lépett. 

-  Hogy kerülsz ide? 

A kölyök dacosan felszegte az állát. 

-  Nyitva hagytad az ajtót. Feltűnt a rés a könyvespolcon. Nem kémkedek 

utánad. 

-  Tudom. - Sawyer beleivott a kezébe fogott hideg ásványvízbe, aztán 

megtörölte a száját. - Ezzel együtt ide senki nem teheti a lábát. Ez a hely egyedül 

az enyém. 

Különös kifejezés suhant át a fiú arcán. Mintha megsértődött volna. 

-  Szarok rá! Ne félj, nem fecsegem el a legközelebbi teadélutánon. Csak 

annyit akartam mondani, hogy vacsora előtt néhány órára átugrom a La Dolce 

Famigliához. Mi ez egyébként? Batman titkos barlangja? - fordult még hátra 

távozóban. 

Sawyer felnevetett, és felvett egy törülközőt. 

-  Olyasmi. T e sportolsz? 

Wolfe végigjártatta tekintetét a falakon sorakozó súlyzókon, a 

bokszzsákokon és bordásfalakon. A sztereóból hard metál szólt, Sawyer 

kedvence. A kék szempár vágyakozva megvillant. 

-  Nem, nem vagyok oda érte. 

Sawyer a homlokát törölgette, és a fiút tanulmányozta. Már csaknem nyolc 

hónapja laknak együtt, mégis alig tud róla valamit. A lényeget persze tudta. 

Ugyanúgy nem lehetett nem észrevenni, mint egy kivert kutyát, aki fenyegetőn 

morog az idegenekre. Wolfe tetkói, leborotvált haja és piercingjei mind arról 

árulkodtak, hogy egyelőre még nem találta meg a saját belső békéjét. 

Sawyer szerette volna kimenteni az utcáról, ezért adott neki lehetőséget az üzleti 

világban. Eleinte mindössze ez volt a szándéka, később azonban a mentora lett a 

fiúnak. Most is, tessék, magával hozta Olaszországba, és rábízta élete eddigi 

legjelentősebb vállalkozását. A tetejében vele is lakott, az isten szerelmére! 

Aztán, mint egy lassított felvételen, újra lejátszotta maga előtt a múltbeli 

jelenetet. 

A manhattani Waldorf Hotelben szállt meg — a Park Avenue elegáns 

szállodáinak királynője ez a belvárosban. Kitűnő kiszolgálás, márványpadló, 



 

antik bútor, gazdagon díszített falikárpitok és aranyozott, sziporkázó 

kristálycsillárok elégítették ki a New York-i felső tízezer ízlését. Sawyer egy 

projekt konzultánsa volt éppen, és következő tárgyalása felé igyekezett a 

folyosón. Egy boy haladt el mellette leszegett fejjel. Bár Sawyert elfoglalta a 

feladata, azonnal észrevette, hogy eltűnt a pénztárcája. 

Villámgyorsan, akár egy kígyó, lecsapott a fiúra, és elkapta a karját. Más talán 

nem vette volna észre, hogy meglopták — a srác ügyes volt —, ám Sawyer épp 

eleget élt az utcán ahhoz, hogy a fiú ne fogjon ki rajta. A kölyök felszisszent, és 

kapálózni kezdett a markában. Aztán villogó kék szempár szegeződött rá. 

A szálloda egyenruhájába öltözött boy nem lehetett több tizennyolcnál. 

Még mielőtt Sawyer jobban megnézhette volna magának, a srác behúzott neki 

egyet. Sawyer hátratántorodott. A kölyök ezalatt a folyosó vége felé iszkolt a 

zsákmányával. Csakhogy belefutott az egyik hoteligazgatóba. 

A következő néhány óra elmosódottan élt Sawyer emlékezetében. A fiú a 

személyzeti részlegben rejtőzött el, és lopott egyenruhában lopott a vendégektől. 

Ételt a szobaszerviz tálcáiról csórt, tisztálkodni meg hol ebbe, hol abba a 

vendégszobába járt. Ahogy a történet egyes elemei apránként napvilágra 

kerültek, Sawyerre rátörtek saját keserű kamaszkori emlékei. Amikor ő sem 

tudta, hol hajtsa álomra a fejét. A hajléktalanszállón semmiképpen nem, az volt 

a legveszedelmesebb. Neki is volt annyi esze, hogy bevegye magát az egyik nagy 

hotelbe, és kitanulja annak rendjét. Istenem, ha akkor Jerry nem veszi a 

védelmébe, sittre vágják. És most, évekkel később egy tini került eléje, 

ugyanebben a helyzetben. Nem akart belekeveredni, mert abból csak vég nélküli 

bonyodalmak származnának. Jobb lenne lelépni, és nem törődni ezzel a zűrös 

üggyel. Majd ráveszi a hotelt, hogy ejtsék el a vádat, határozta el, aztán jó 

szerencsét láván a suhancnak a továbbiakhoz. 

Ehelyett homlokegyenest az ellenkezőjét művelte. Alkut kötött a sráccal: ő 

visszavonja a feljelentését, és alkalmazza a fiút, ő pedig becsülettel dolgozik a 

keze alatt. 

Nem hitt persze abban, hogy a terve beválhat. A kölyök köpött az egész világra. 

Komplett lelki sérült volt, egy időzített bomba, akitől csakis rossz és még 

rosszabb várható. Sawyer utánanézett a múltjának Vincent Soldanónak hívták. 

Több gyermekmenhelyet is megjárt, és szinte mindenütt panasz volt rá. 

Tizennyolc évesen azonban a gyámügy levette róla a kezét, neki pedig nem volt 

hová mennie. Sawyer beköltöztette a hotel egyik szobájába, és kitanította az 

asszisztensi feladatkörre. Amolyan kifutófiút szándékozott belőle faragni, aki 

rendben tartja az iratokat, fénymásol meg egyebek. Fekete loboncával, kék 

szemével és római metszésű arcvonásaival jól fest majd öltönyben és  

nyakkendőben – vélte Sawyer. 

Most a fejét csóválta az emlékre. 

O, igen, emlékezett a saját pallérozott szavaira. Vincent némán végighallgatta 

őt, majd bólintott, és azt mondta, huszonnégy órán belül választ ad. Mire 

másnap újra találkoztak, aranykarikát fúratott a szemöldökébe, nyakán kígyót 



 

ábrázoló tetkó tekeredett körbe, és féloldalasán levágatta a haját. Acsarogva 

támadt Sawyerre, aki máig nem feledte el a szavait: 

— Látod, ennyire juthatsz velem! Kívül-belül elcseszett alak vagyok így is 

megfelelek? 

Sawyer azonban értette, hogy a támadás mögött kérés is rejtőzik. Elszorult a 

szíve a fiú punkos külseje láttán, ugyanakkor méltányolta, hogy ennyire 

önérzetes. 

-  Nem nyúlhatsz droghoz, mert ha igen, ki vagy rúgva. És nem lophatsz. 

Ebben a kérdésben nincs pardon. 

—  Nem drogozom. És tőled semmiképpen nem lopok. 

Sawyer hitt ennek a villogó kék szempárnak. 

—  Igen, így is elfogadlak - felelte aztán. - Majd veszünk neked néhány 

cuccot. Holnap kezdesz. 

Sawyer úgy tervezte, hogy talpra állítja a kölyköt, aztán szélnek ereszti. De 

még nyolc hónap elteltével is együtt voltak. Zűrös kapcsolat volt az övéké, 

amelynek az indítékait egyikük sem óhajtotta bolygatni. 

Sawyer megpróbált pszichológust keríteni a fiúnak, aki erre kis híján 

lelépett. Ezért a továbbiakban békén hagyta, azzal az elhatározással, hogy 

szemmel tartja, és kivárja, mi lesz ebből. Most, hogy a fiú úgyis felfedezte titkos 

tornatermét, rájött, nemcsak ő adhatja itt ki a gőzt, hanem Wolfe is. 

Kiitta a vizét, és lecsapta az üveget a bárpultra. 

-  Gyere velem! - mondta. - Jól jössz a súlyzózáshoz. 

-  Nem, kösz - szaladt össze Wolfe szemöldöke, megcsillantva a 

piercingjét. 

-  Miért, nem bírnál el a súlyokkal? 

-  Fél kézzel is! - vicsorgott a fiú. 

Sawyer vigyorogva sortot és tornatrikót nyomott a kezébe. 

-  Bizonyítsd be! Lazák az ékszereid, de nem hinném, hogy elbírnál 

egyetlen súlyt is. 

Ez hatott. A srác eltűnt, hogy átöltözzön, aztán a súlyzópadhoz csörtetett. 

Sawyer látta, hogy nem az ujjatlan trikó van rajta, hanem egy hosszú ujjú póló. 

Wolfe beigazította maga fölé a súlyt, elfeküdt a pádon, majd széttárta kesztyűs 

kezét. 

- Kezdheted a visszaszámlálást! - mondta. 

A fiú végigcsinált egy teljes gyakorlatsort, aztán kis pihenés után még egyet. 

Felváltva dolgoztak, miközben a sztereóból a Guns N’Roses bömbölt, esélyt 

sem adva a beszélgetésnek. Nyögve, izzadva edzettek, míg végül Sawyer agya 

kitisztult, és testét is sikerült a végletekig kimerítenie. Odahajított Wolfe-nak 

egy palack vizet. Mohón ittak mindketten. 

- Meglepően jó voltál. Vékony a karod, nem gondoltam, hogy ilyen erős 

vagy - mondta Sawyer. 

Alig hitt a szemének, mikor a srác félmosollyal jutalmazta a szavait. 

Most jött rá, hogy ritkán - az is lehet, hogy soha - nem látta Wolfe-ot 



 

érzelmet nyilvánítani. Mosolyogni főleg nem. Elszorult a szíve a szánalomtól, 

de rögtön el is szégyellte magát. 

-  Meglep, hogy egy hozzád hasonló vénség tud még bokszolni - jegyezte 

meg Wolfe. 

-  Éveken keresztül bokszoltam! - horkant fel Sawyer. - Több ez annál, 

mint hogy püfölöd a bőrzsákot. Egyensúly szükséges hozzá, rugalmasság, az erő 

átgondolt adagolása. 

Visszaemlékezett, milyen volt, amikor egy bokszklubban edzőtársként 

alkalmazták. A legalantasabb munkákat is elvégezte, csak hogy ne zavarják el. 

Kitakarította a zuhanyzót, kimosta a gyomorforgató törülközőket, aztán órákon 

át gyakorolt. Szüksége volt erre, hogy meg tudja védeni magát az utcán. 

-  Majd én megtanítalak bokszolni - mondta most. 

-  Miért? - kapta fel gyanakvón a fejét a srác. 

Azért, mert kitűnő terápia lesz, hogy megszabaduljon a múlt sérüléseitől. 

Hogy élni kezdjen végre, ne csak vegetáljon. És azért is, mert Sawyer nemigen 

látott más lehetőséget, hogyan segíthetne rajta. 

-  Mert ráuntam, hogy magamban edzek - vont vállat. - Hajnali ötkor 

kezdek, aztán lezuhanyozom, és irány a meló. 

-  Hajnali ötkor, az istenit? 

-  Azt gondolod, attól szebb leszel, ha tovább alszol? Nem csoda, hogy 

olyan puhány vagy. 

Wolfe egy pillanatra dühbe gurult, de aztán lenyugodott 

-  Oké, legyen hajnali öt. Benne vagyok, de csak azért, mert segítségre 

szorulsz vénségedre. 

Sawyer elvigyorodott. A legszívesebben megszorongatta volna a kölyök vállát, 

de nem tette. Hónapok óta tudta, hogy tilos hozzáérni. 

- Akkor üdvözöllek a dzsungelben! - Megcélozta a szemeteskosarat üres 

ásványvizes palackkal, és beletalált. - Gyere, menjünk dolgozni! 

És otthagyták az edzőtermet. 

 

 

Hetedik fejezet 
 

 

Julietta kibámult az ablakon a szürke ködre. Odalent motorosok cikáztak a 

forgalomban. Már csaknem ebédidő volt. Sokan cappucinóval a kezükben jöttek 

- mentek, vadul cigarettáztak, és behúzták a nyakukat a szemerkélő esőben. A 

távolban a dóm derengett. Julietta egy pillanatig sajnálta, hogy nem olyan, mint 

a húgai. Venezia ebédszünetben bizonyára kirakatnézőbe indulna, hogy 

megcsodálja a Prada, az Armani vagy a Dolce & Gabbana legújabb kreációit. 

Carina meg nekivágna az esőnek az egyenetlen járdán, valami vajas süteményt 

majszolna, és élvezné a pillanatot. 

Sóhajtva végignézett az íróasztalán tornyosuló irathalmon. Hát ő nem ilyen! 



 

Megint bent harap valamit ebédre, aztán lecsillapít az igazgatótanácsból néhány 

háborgó munkatársat, akiknek sérti a hiúságát, hogy Wolfe-fal kell együtt 

dolgozniuk. Utána számokkal szórakozik. A reklámkampány tervezetének 

hamar el kellene készülnie, hogy mielőbb nyithassanak. Firenzében valamiért 

visszaesett az eladás. Konferenciabeszélgetést kell tartania az ottani séfek 

tenyerét a hűvös ablaküvegnek szorította, és az egyezségre gondolt. 

     Közel egy hét telt el azóta, hogy megalkudtak ebben. Öt teljes napja nem 

beszéltek, csak átnéztek egymásra a konferenciaasztalon keresztül. Öt nap múlt 

el, amióta a férfi letámadta, végigcsókolta, és megtette merész ajánlatát. Julietta 

logikus énjét felháborította ez a durvaság, a társasági és munkahelyi illemkódex 

teljes felrúgása. 

Énjének másik része azonban élvezte ezt a sötét szabadságot. Elfordult az 

asztaltól, és pár tárgyat katonás rendbe állított az íróasztalán. Mi történt vele az 

utóbbi időkben? Hiszen különben élvezte a munkáját, ami tökéletesen 

kielégítette. A tegnapi értekezleten azon kapta magát, hogy egyre csak Sawyert 

lesi. Főleg a férfi feszes fér izmai izgatták, amelyeket a Calvin Klein öltöny csak 

még jobban kiemelt. Sawyer persze rögtön hátrafordult, és sokat sejtető 

mosollyal nézett rá. Mintha kitalálta volna, mire gondol Julietta, miről képzeleg 

és álmodozik. Amit addig nem hajlandó megadni neki, amíg bele nem megy a 

nevetséges feltételeibe. 

Amelyek egyúttal szégyenletesek is. 

Julietta számtalanszor elmondta magának, hogy kegyetlen egy játék ez. 

Ugyan miért olyan fontos a férfinak, hogy ő elélvezzen? Miért érdekli? Ennek 

ellenére mérhetetlenül csábította a lehetőség, hogy eltölthet vele egy éjszakát. 

Talán ha lefekszenek egymással, Sawyer végre békén hagyja. O, Julietta 

mindenképpen jól jár az alkuval. 

Fel-alá kezdett sétálni az irodában, és az esélyeit latolgatta. Talán további 

engedményeket is sikerül kicsikarnia. A megállapodás szerint Sawyer mindent 

elkövet annak érdekében, hogy a csúcsra juttassa őt, és ha... hmm... nem jár 

sikerrel... mindenestől Julietta szabja meg a pékségre vonatkozó feltételeket a 

közös vállalkozásban. 

Bármennyire kellemetlen volt is, ő jó előre figyelmeztette a férfit, mire 

számíthat. Neki megéri az egyezség, mert néhány kimerítő óra árán nyert ügye 

van. De mi van akkor, ha mégiscsak orgazmusa lesz? 

Megremegett a gyomra a csábító lehetőségre. Hm, végre nyugta lenne, és az 

üzlettel foglalkozhatna. Egy orgazmussal sokáig el lehet lenni, nem igaz? 

Normálisnak érezhetné magát, ellazultabb lenne, és továbbléphetne. Jó, akkor 

változatlanul Sawyer kezében maradna a gyeplő, hacsak... 

Mi volna például, ha emelné a tétet? Ha megnehezítené a férfi dolgát? És ha 

üzlettársa történetesen az új feltételeknek is megfelelne, akkor, egye fene, ő 

veszítene. Ösztönei azt súgták, hogy ezt a lécet Sawyer úgysem tudja 

megugrani. Egy orgazmus még csak-csak, de kettő! 

Ujjbegyével alsó ajkát ütögetve morfondírozott tovább. Vajon rá tudja-e 



 

venni Sawyert a feltételek megváltoztatására? Igen, hiszen a férfi a 

végtelenségig hiú, és a kihívásoknak sem tud ellenállni. Hideg futott végig a 

hátán. Az ágyban meg szinte bizonyosan uralkodni akarna. Már attól 

benedvesedett, hogy visszaemlékezett, milyen kéjesen csillogó szemmel fogta le 

Sawyer a csuklóját. Igen, okvetlenül csapdába tudja csalni. A férfi veszíteni fog. 

Neki meg lesz egy orgazmusa, és az üzletben is szabad marad előtte a pálya. 

Mindenképpen ő győz. 

Mintha csak a róla való töprengés idevarázsolta volna, titkárnője szólalt meg 

az intercomon: 

- Mr. Wells van itt. Beküldhetem? 

Visszaült az íróasztalához a burgundivörös borszékbe, kihúzta magát, és úgy 

tett, mintha az iratokba mélyedne. Sawyer nesztelenül lépett be, mint aki 

szabadidejében betöréssel foglalkozik. Julietta nem nézett fel, ezért csupán a 

férfi kellemes illata jelezte a jelenlétét. Aztán mégiscsak felemelte a fejét, és 

ereiben megfagyott a vér. 

Sawyer szívdöglesztő volt. Hozzászokik-e valaha is ehhez az archoz? 

A férfi füstszürke kasmírkabátjához jól illett a vörös sál és a hullámos, 

aranybarna hajkorona. Magas, inas termete visszafogott erőt sugárzott, amit 

Julietta egyszerre érzett vonzónak és félelmetesnek. A férfi úgy viselkedett, mint 

akinek nincs szüksége arra, hogy bármit bizonyítson, mivel a lényegnek úgyis 

birtokában van. Az arcán hosszában húzódó forradás csak még jobban kiemelte 

nemes vonásait, és egyúttal arra emlékeztette a lányt, hogy az elegáns, könnyed 

külső mögött valami sokkal vadabb lappang. Julietta meglepődve észlelte, hogy 

egyik percről a másikra kiszáradt a szája. Sawyer azonban nem hagyott neki 

gondolkodási időt. A terebélyes mahagóni íróasztal előtt termett, két kezével 

rátenyerelt és előrehajolt. Tejkaramella színű szeme a lányét fürkészte, tökéletes 

önbizalommal, és anélkül, hogy bármiért bocsánatot kéme. Mintha eddig 

türelmesen várt volna a válaszra, de mostanra betelt volna a pohár. 

- Nos? 

Fura hang tört elő a lány torkából. Leejtette a kezében tartott dossziét.  

-  Mire kíváncsi? 

Sawyer szája mosolyra rándult. 

- Jóváhagyta a végső tervrajzváltozatot? Az építőknek tudniuk kell, mennyi 

helyet hagyjanak az üzletben szükséges felszerelésnek. 

Julietta alig tudta elrejteni csalódottságát, amiért megint az üzletről 

beszélnek. Milyen ostoba is volt, hogy azt hitte, Sawyer valami másért jött. De 

aztán összeszedte magát, és elgondolkozott. 

- Nekem a jobb oldali sarok tetszik. A felmérések szerint a hotelek 

előcsarnokaiban sokkal inkább ötletszerűen vásárolnak az emberek. 

-  Ez esetben azonban nem így van. A La Dolce Maggie a Las Vegas-i 

hotelünkben is az előcsarnokban működik, és az eladás rekordokat dönt. 

-  Csakhogy ez nem Amerika! - vágott vissza Julietta. - Milánóban nehéz 

győzni, kivált egy amerikai irányítású hotellel. A turistákat még csak meg lehet 



 

nyerni, de amúgy csak az vesz süteményt, aki előbb a kirakatban is megnézheti 

az árut. 

-  Talán igaza van. Csakhogy a jobb sarkot valami másra szeretném 

felhasználni. Ne sajnálja, amit elveszít a kinti vásárlókon, nem függ többé tőlük. 

-  Érdekes felvetés, de tökéletesen használhatatlan. 

-  Használhatatlan, azt mondja? - vonta fel a férfi aranybarna szemöldökét. 

Julietta azonban habozás nélkül folytatta. 

-  Az utcáról betérő vásárlók akkora nyereséget jelentenek, hogy 

semmiképpen nem mondhatunk le róluk. Kivált most, hogy mindent egy lapra 

tettünk fel. 

-  De nem akármilyen lapról beszélünk... 

A mondat elég kétértelmű volt, Julietta azonban most nem törődött a rejtett 

értelemmel. 

-  Talán. Viszont egy lap nekem kevés. 

A férfi harsány nevetése megijesztette Juliettát. Sawyer most lassan 

kibogozta a sálját. A kabátját is levetette, és takarosán a széktámlára fektette. 

Vajon miért kavarták fel a lányt annyira ezek a tökéletesen hétköznapi 

mozdulatok? Mintha csak a hálószobában várná a folytatást. Tekintete 

végigfutott Sawyer ruházatán, mintha arra lenne kíváncsi, mi van a szövet alatt. 

A férfi izomzata mindenütt feszesnek tűnt. Mikor a felhoz taszította őt, 

kőkeménynek és iszonyú erősnek érezte. 

-  Érdekes gondolat - mondta Sawyer. 

Julietta ezúttal elpirult. Leszegte a fejét, és sietve rendezgetni kezdte a 

papírjait, majd a férfi felé fordult a székével. A jókora asztal megadta neki azt a 

védelmet, amire olyannyira szüksége volt. 

- Szóval áthelyezhetjük a cukrászdát? 

- Nem. 

Julietta megdermedt ültében. - És miért nem? 

Sawyer a kézelőjét igazgatta, mintha tömérdek ideje lenne. 

-  Azért, mert én így akarom. Az én tervem működőképesebb. 

-  És mi van, ha nem értek egyet magával? 

Julietta szándékosan lassan, tagoltan ejtette ki a szavakat, hogy ezzel is 

hangsúlyozza fontosságukat. 

-  Nem érdekel - vont vállat közönyösen Sawyer. - A végső jóváhagyás az 

enyém, ha emlékszik még rá. 

-     Így akarja kikényszeríteni belőlem, hogy elfogadjam a nevetséges 

ajánlatát? 

-  Erre nincs szükségem, Julietta - villant meg gonoszul Sawyer szeme. - 

Máskor az üzletet soha nem keverem össze a magánélettel. Most is csak azért 

teszem, mert veszettül kívánom magát. 

A könnyedség, amivel ezt beismerte, arra figyelmeztette a lányt, hogy 

veszedelmes ellenféllel van dolga. Egyetlen őrült pillanatra kedve támadt 

belépni a ringbe, és kipróbálni magát. Elfogadni a kihívást, annak ellenére, hogy 



 

halálosan rettegett tőle. 

Hirtelen szűknek érezte az íróasztal mögötti teret. Talpra szökkent, és 

járkálni kezdett az irodában, tisztes távolságra Sawyertől. A férfi láthatóan 

csuda jól szórakozott, ami még jobban felbosszantotta a lányt. 

-  Beszéljünk a feltételekről! 

-  Mondtam már. Döntöttem az üzlet elhelyezéséről. 

-  Nem, a közös éjszakára gondolok. 

Ez hatott. Meglepetés suhant át Sawyer markáns arcvonásain. 

-  Pontokba óhajtja foglalni az alkunkat? 

Julietta meg sem hallotta a kérdést. Üzletasszonyként beszélt, mert egyedül 

ehhez értett. Lassú, magabiztos léptekkel járt fel-alá az irodában. 

-  Miért ne? Gondolkodtam az ajánlatán. Első ránézésre biztonságosnak 

tűnik, mivel nem vagyok képes arra, amire a legtöbb nő. 

Sawyer karját keresztbe fonva hallgatta. 

- De... 

-  De túl könnyű győzelem lehetne ez magának. Azt hiszem, ha két 

orgazmusra emeljük a tétet, akkor lesz az egyezség sportszerű. 

Sawyer elképedten tátotta el a száját, amit Julietta elégedetten nyugtázott. 

Végre kezébe ragadhatja az irányítást. Aztán Sawyer csak megtalálta a hangját. 

-  Hajói értem, az orgazmusok számáról tárgyalunk. 

-  Természetesen - borult el Julietta homloka. - Nem zártam ki a szexuális 

segédeszközök használatát, úgyhogy szerintem igazán méltányos vagyok. 

Legyünk tárgyilagosak. Orgazmust elérni nehéz, de nem lehetetlen, a 

rendelkezésre álló hozzávetőleg nyolc óra alatt. Két orgazmus már egészen más. 

így egálba kerülünk. 

-  A mindenit! Maga aztán nem tréfál! 

Julietta újra begurult. 

-  Elnézést, úgy látom, tévedtem. Azt hittem, rendes ajánlatról van szó, 

amiről tudunk tárgyalni.  

Sawyer felnevetett mély, öblös hangon, ami élettel töltötte meg az irodát. 

- Egek, maga utolérhetetlen! - morogta. 

Aztán a férfi váratlanul abbahagyta a nevetést, és mohó vágy villant a 

szemében. 

Julietta lábujjai görcsbe rándultak csontszínű magas sarkújában. 

- Igen, Julietta. Az ajánlat megfontolandó. Tárgyalhatunk róla. 

A lány önbizalma megingott. Miért megint Sawyer került nyeregbe? Vissza 

az üzlethez, intette tehát magát: nem engedheti, hogy ez az alak a szexuális 

vonzerejét kihasználva uralkodjon rajta! 

-  Rendben, belemegyek. Emeljük a tétet egyről kettőre. 

-  Áll az alku. 

Julietta zavartan hunyorgott.   Ez túl könnyen ment.   Miért érezte mégis annyira 

veszedelmesnek ezt a fickót? Sawyer megnyalta az alsó ajkát, mintha csak az ő 

ízeit kóstolgatná. 



 

-  Akkor úgy látom, megegyeztünk. De még nincs vége. - Sawyer néhány 

lépést tett a lány felé, és az arcát fürkészte. - Gondolom, nem óhajtja írásba 

foglalni a szerződésünket. 

Julietta igyekezett Éken tartani a pirulását, ezúttal sikerrel. 

-  Igen, megbízom magában. Jobb, ha nem marad nyoma papíron a 

megállapodásunknak. 

- Egyetértünk. - Sawyer újra lépett egyet a lány felé, aki viszont hátrált egy 

lépésnyit. - De beszéljünk az időzítésről. Maga nyolc órát említett. Azt hiszem, 

pontosabban kellene megjelölnünk az időhatárokat. Kezdjük, mondjuk, este 

nyolckor, és tartson reggel nyolcig. Ez pontosan tizenkét óra. 

-  Nos, nem hinném, hogy ott szeretnék maradni éjszakára. Vagy az 

ágyában aludni. Mi lenne, ha nyolctól hajnali kettőig maradnék? 

-  Elfogadhatatlan! Bizonyos fokú meghittség nélkül nem tudom két 

orgazmushoz juttatni. Egész éjszakára kell maradnia! 

Ez nem tetszett Juliettának. Pirkadat előtt le akart lépni. 

-  Hajnali kettőig maradok, tovább egy perccel sem. 

Sawyer arca furán elváltozott. Valami büszkeségféle suhant át rajta. Vagy 

csak a képzeletem játszik velem? - gondolta Julietta. 

-  Rendben. Beszéljük meg a helyszínt. Hol találkozzunk? A maga lakásán? 

- Nem, inkább valami semleges helyen - vonta fél a szemöldökét Julietta. 

-  Akkor kiveszek egy hotelszobát. 

-  Nem szeretném, ha pletykálni kezdenének rólunk. A diszkréció 

elengedhetetlen - felelte a lány. 

-  ígérem, gondom lesz rá! Megbízik bennem? 

Vajon bízik a férfiban? Bízik benne annyira, hogy rábízza a titkát... a testével 

együtt? Igen. Nem kérdőjelezte meg a zsigereiből érkező választ. Rég 

megtanulta, hogy hagyatkozzon a megérzéseire. 

- Igen. 

Sawyer szeme elégedetten megvillant, és három lépést tett féléje. 

-  Köszönöm. 

Julietta keze ökölbe szorult. 

-     Prego. Van még más is? 

 -      Igen, a módszerek. -  Mio Dio. Miféle módszerek? 

Sawyer ajka érzéki mosolyra húzódott. 

-  Használhatok segédeszközöket, vagy csak a számat és az ujjaimat? 

Julietta szíve olyan hangosan vert, hogy az volt az érzése, a falak is az ő 

szívdobbanásait visszhangozzák. Még hogy Sawyer vibrátorral essen neki! 

Elgondolni is borzasztó! 

-  Nem, inkább mégis kizárnám. Tisztességtelen előnyt jelentene - rázta 

meg a fejét. 

-  Hmm. Ezzel nem értek egyet. Hosszabb, teljesebb gyönyörhöz 

juttathatnám. 

-  Nem, köszönöm, nem kérek belőle. 



 

-  Jó, akkor jobban meg kell dolgoznom a sikerért. 

Julietta nem bírta el tovább a férfi közelségét, ezért a szó szoros értelmében 

visszamenekült az íróasztala mögé. 

-  Helyes. Azt hiszem, ezt megtárgyaltuk. Ideje visszatérnem a munkához. 

-  És mikor legyen? - fogta suttogóra Sawyer a hangját. 

Julietta a székébe roskadt. 

-  Szombat éjjel? 

-  Rendben. Á, még valamit, Julietta. Az alapszabályról, amiből nem 

engedhetek. 

-  Miféle alapszabályról beszél? - remegett meg a lány gyomra. 

Sawyer lassan megindult feléje.   Julietta úgy érezte, hogy foglyul ejtik, mert 

a férfi megkerülte az asztalt, megragadta a bőrszék két karfáját, és maga felé 

fordította, hogy farkasszemet nézzen vele. A lány gondolatai teljesen 

összezavarodtak, és elkerekedett szemmel bámult Sawyerre, akár egy idióta. A 

férfi illata az orrába hatolt, miközben ő pár centivel arrébb tolta a forgószéket, 

előrehajolt, és az arcába beszélt. 

- Én irányítok. Abban a pillanatban, hogy maga belép az ajtón, átadja nekem 

a testét. Ha felszólítom, hogy tegye meg ezt vagy azt, engedelmeskednie kell. 

A lány egész testében megreszketett. 

-  Ez nevetséges! Nem engedelmeskedhetem vakon az utasításainak! 

-  Akkor ugrott az egyezség. 

Sawyer tekintete a lányéba fúródott.   Mindent vagy semmit – ezt mondták a 

szemei. - És mi lesz, ha megijedek, vagy nem akarok megtenni valamit? 

Sawyer arcvonásai ellágyultak. Mutatóujját végigfuttatta Julietta alsó ajkán. 

-   Nem akarom bántani. Lassíthat, ha akar, vagy leállhat egy időre, de meg 

kell bíznia bennem. 

Megint ez a szó: bizalom. Meg kell bíznia egy férfiban, akinek marcona 

forradás húzódik az arcán, és semmit sem lehet tudni a múltjáról. Aki máris 

elveszi az eszét elementáris erotikus kisugárzásával. Újra ösztönei adták meg a 

választ. 

-  Va bene - mondta. 

A tejkaramella színű szempár győztesen megvillant. Ennyi elég is volt, hogy 

Julietta kísértésbe essen, és felmondja az egyezséget. Sawyer megérezhette ezt, 

mert elhúzódott tőle, hogy a lány szabadon mozoghasson. 

-  Akkor szombat éjjel találkozunk. Hogy hol, azt később közlöm. - 

Felvette a kabátját, sálját a nyaka köré tekerte, és az ajtó felé indult. - Ha bármi 

gondja támad Wolfe-fal, csak szóljon. Majd keressük egymást - szólt még 

vissza, és távozott. 

Julietta megborzongott, és azon töprengett, vajon nem magával Luciferrel 

kötött-e egyezséget. 
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-  Nem akarom, hogy ez a kölyök itt kavarjon! 

Julietta elfojtott egy sóhajt, és szembenézett fontoskodó marketingigazgatójával. 

Régi beosztottja volt, de soha nem kedvelte, pedig a férfi értette a dolgát. Ám 

Julietta kissé beképzeltnek tartotta márkás cuccaival, nyársat nyelt tartásával és 

elsietett ítéleteivel. O volt talán a legnagyobb pletykafészek a cégnél. A nők 

bomlottak utána. Julietta most végignézett az igazgató makulátlan kék öltönyén, 

Gucci csizmáján és divatos, rózsaszínű Stone Rose ingén. Barna haját tüskésre 

nyíratta, ami kiemelte zöld szemét és telt ajkát. Julietta kellemetlenül 

arrogánsnak érezte a pasi érzéki ajkát, hangját meg nyafogónak. Ez a férfi 

szerette, ha minden úgy történik, ahogyan ő elképzeli. 

A marketingigazgató gyémánt kézelőgombjával bíbelődött, aztán a 

konferenciaterem zárt ajtaja felé bökött a fejével. 

- A fiú úgy néz ki, mint egy bűnöző. Nézze, semmiképp nem vagyok 

hajlandó problémás kamaszokkal együtt dolgozni. 

- Nem kell hosszú távon vele dolgoznia, Marcus. Nem sok köze van a 

marketinghez, csak az átmenet levezénylésében segít. Ehhez azonban 

reklámoznunk kell a Purityt és a La Dolce Famigliát. Egyszerű, mint az 

egyszeregy. 

Marcus elbiggyesztette híresen csábos ajkát. 

-  Nem akarom, hogy beleszóljanak a csapatom munkájába. A kampány, 

amelyet az ön mamájára építettünk, sok pénzt hozott. Most azonban hatalmas 

kihívás, hogy átnyergelünk a hotelszakmára, és így egy szélesebb vendégkört 

célzunk meg. Valami újjal kell előállnunk. Lenne is néhány ötletem. 

-  Helyes. Jövő hétre el tud készülni a prezentációval? 

-  Természetesen. 

-  Ha bármi gond merülne fel időközben, csak szóljon - bólintott Julietta. 

A férfi épp kisurrant volna az irodából, de megtorpant a küszöbön, mikor az 

automata ajtó kinyílt előtte. Wolfe csörtetett el mellette. A méretes aranykarika 

megcsillant a fülében, bolondosán felfelé fésült haja az égnek meredt feje egyik 

oldalán. Bizarr látványt nyújtott. Julietta fura módon mégis megkedvelte a fiút. 

Ráadásul bámulatosan okos is volt, és nem kellett a hiúságával törődnie. 

Marcus elhátrált mellőle, mintha attól félne, hogy Wolfe elemeli a 

pénztárcáját. A srác ajkán gúnyos mosoly jelent meg. 

-  Helló, Mark. 

-  Magának Marcus vagyok - rázkódott össze a marketinges. 

-  Felőlem. 

Wolfe a továbbiakban nem törődött Marcussal, hanem helyet foglalt az 

íróasztallal szemben. A marketingigazgató lesöpörte öltönyéről a láthatatlan 

pihéket, és vadul méregette a srácot. 

-  Nézze, Julietta, Enzo nem hajlandó velem dolgozni. Azt mondja, nem 

hiszi, hogy helyes rám bízni a legújabb eladási adatokat. Talán attól tart, hogy 

átjátszom őket a Princi pékségnek, hogy abból fizessem ki a következő 

tetkómat. - Julietta elfojtott egy mosolyt Marcus elborzadt arckifejezése láttán. - 



 

Nem megy ez így sehogy sem. Őszintén köszönöm a türelmét, de tele van a 

tököm azzal, hogy valahányszor egy új céggel tárgyalok, nem állnak szóba 

velem. Visszamegyek a központba, és elmondom Sawyernek, hogy mi az ábra. 

Marcus látható megkönnyebbüléssel morgott valamit a fogai között. 

-  Szó sem lehet róla! 

Mindketten Julietta felé fordultak, aki feltette a fejhallgatóját, és megnyomott 

egy gombot. 

- Azonnal kérem a konferenciaterembe valamennyi részleg vezetőjét! 

Mondjanak le minden más megbeszélést, és negyedóra múlva legyenek itt. 

A titkárnő azonnal válaszolt. 

- Igenis, Conte kisasszony! Julietta most Marcus felé fordult. 

- Mit gondol, hagynám, hogy ilyen fontos szerepet vállaljon a cégünk eddigi 

legjelentősebb ügyletében valaki, akiben nem bízom? - A jeges hangnem 

megtette a hatását. Marcus elsápadt, és undorodva nézett Wolfe-ra. - Mit érdekel 

engem, hogy tíz évvel fiatalabb nálam, és piercinget hord. Maga Sawyer 

munkatársa, akit ő segítőnek adott mellénk. Pontosan érti a céljainkat, nekem 

pedig minden hasznos emberre szükségem van. 

-  Nekem viszont nem tetszik a fiatalember faragatlansága, szakszerűtlensége, 

ahogyan az sem, hogy ön egy idegent erőltetett egy zárt munkatársi gárdára - 

jelentette ki Marcus harciasán. 

- Tiszteletben tartom az álláspontját, Marcus - bólintott Julietta. – Abban 

pedig feltétlenül egyetértek, hogy szoros együttműködésre van szükségünk a 

továbbiakban. 

Tekintete megállapodott a székébe roskadt Wolfe-on, akinek konzervatív 

fekete öltönye csak még jobban kiemelte a kamasz szokatlanság látványát. 

- Wolfe, nem muszáj mindenkivel rokonszenveznie, azt azonban elvárom, 

hogy mutasson tiszteletet az osztályvezetőimmel szemben! Érthető vagyok? 

Várta, mi lesz.  Arra számított, hogy a kölyök esetleg sértődötten feláll, és 

kiviharzik az irodából. Ehelyett láthatóan a szavait fontolgatta. Tehát van üzleti 

érzéke, csak csiszolni kell még rajta. Ugyanaz a fajta fojtott vadság jellemzi, 

mint Sawyert, csak még fiatal és tapasztalatlan, nem tanult meg 

engedelmeskedni a társadalom elvárásainak. Wolfe most az igazgató felé 

fordult. 

-  Elnézést kérek öntől. 

Ennyit mondott, nem többet. Nem magyarázkodott vagy panaszkodott. 

Marcus továbbra sem tűnt lelkesnek, de kurta biccentéssel elfogadta a 

bocsánatkérést. Juliettát furcsa büszkeség töltötte el. Ebben a fiúban aztán van 

merészség! 

-  Helyes. Magunkra hagyna minket néhány percre, Marcus? 

Miután az igazgató távozott, Wolfe fészkelődni kezdett a székén. Láthatóan 

letolásra várt. Kellemetlen csend telepedett a helyiségre. Julietta a fiút 

tanulmányozta. Mennyire lehet vele őszinte? Muszáj lesz megbízniuk 

egymásban, ha a továbbiakban össze akarnak dolgozni. Fura, de a munkatársi 



 

kapcsolatokban ugyanolyan fontos a megértés és az összhang, mint a 

magánéletben - néha még jobban is. Hosszú munkaórák, stresszes helyzetek, 

döntések vég nélküli sorozata pénzről és időről - hogyan is lehetne másként? 

Julietta minden beosztottját maga választotta ki, és kizárólag olyanokat vett fel, 

akikkel megtalálta a hangot, különben kudarcra és a legkülönbözőbb zűrökre 

számíthatott volna. Tíz perce volt, hogy döntsön Wolfe ügyében, mielőtt 

megjelennek a munkatársai. 

Levette a fejhallgatóját, és hátradőlt a székén, szemközt a fiúval. A srác 

minden izma megfeszült, mintha arra várna, hogy megüssék. Juliettának 

megesett rajta a szíve. Vajon lesz-e annyi ereje a fiúnak, hogy közelebb engedje 

magához, akkor is, ha ezzel felszakadnak a múlt sebei? 

- Én mindenképpen szeretnék együtt dolgozni magával, Wolfe! Azon leszek, 

hogy beépüljön a csapatunkba, és hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő. 

Maga ugyanúgy dönthet a La Dolce Famigliát és a Purityt érintő valamennyi 

kérdésben, mint bármelyikünk. Ha elég jó, biztos vagyok benne, hogy elnyeri a 

kollégák megbecsülését. Ugyanakkor tudni szeretném, megbízhatom-e 

magában. 

Wolfe keserűen felnevetett. 

-  Naná! Mintha bárki megbízna bennem! Ez az egész egy nagy tévedés! 

Nem tartozom ide! 

A kék szempár olyan reménytelenséget sugárzott, hogy Juliettának elszorult 

a szíve. Ugyanakkor a fiúnak nem az együttérzésére vagy a szánalmára volt 

szüksége. A múltja csupa kérdés és szenny, ez nem volt kérdés. Jobb ebben nem 

vájkálni. 

-  Nem ismerem az előéletét, és nem is érdekel. Egyedül az a fontos, 

hogyan viszonyul hozzám és az embereimhez. Ha ide akar tartozni, tegyen is 

érte! 

Wolfe felkapta a fejét, úgy méregette Juliettát. Teljes figyelemmel, 

szemlátomást nem kibúvókat keresett. 

- Igazság szerint Sawyer sem tartozott közénk, mégis ránk erőszakolta 

magát. És én sem tartoztam ide az elején. Csupa férfi alkalmazott állt velem 

szemben, akik testületileg megkérdőjelezték a szakértelmemet, csak mert nincs 

péniszem. Meg kellett harcolnom a megbecsülésükért. Ezt kell tennie magának 

is. 

-  Hogyan? 

Az őszinte kérdés reményt sugallt. 

-  Teljes támogatásomról biztosítom, egyetlen feltétellel. 

-  Milyen feltétellel? - kérdezte gyanakodva Wolfe, és elkomorodott. 

-  Mondjon egyetlen indokot, amiért megbízhatom magában. A dolog 

természetesen közöttünk marad. Miért segítsem abban, hogy közreműködjön 

egy több millió dolláros üzletben? 

-  Micsoda kérdés ez? - rezzent össze a fiú. - Vagy megbízik bennem, vagy 

nem. 



 

-  Nem - rázta meg a fejét Julietta. - A bizalmat ki kell érdemelni. Mondjon 

valamit, amiről senki más nem tud. Győzzön meg, miért higgyek magának 

önmagáért, és nem azért, mert Sawyer pártfogoltja. 

Teltek-múltak a másodpercek. A fiú arca leplezetlenül visszatükrözte, 

mekkora harc dúl a lelkében. Ülve fészkelődött egy darabig, aztán felpattant, és 

halkan káromkodott. Julietta is talpra szökkent, és megadta a szükséges 

kezdőlökést a vallomáshoz. 

-  Huszonkét éves voltam, amikor dolgozni kezdtem a bátyám keze alatt. 

Tudtam, hogy bizonyítanom kell, és megesküdtem, elérem, hogy büszke legyen 

rám. Mindenkinél keményebben dolgoztam, sokat túlóráztam, igyekeztem 

kitanulni a szakmát. Dicséret helyett azonban a menedzserek továbbra is 

leszóltak, és igyekeztek kinézni maguk közül. Egyszer, amikor késő estig 

dolgoztam, az egyik igazgató utánam jött az irodába. - Egek, Julietta 

visszaemlékezett a pasas kölnijének átható illatára és a férfi hamis mosolyára. A 

tekintete olyan jeges volt, hogy a lánynak hideg futkározott tőle a hátán. Az 

igazgató csevegés ürügyén rátelepedett az íróasztalára. Aztán megcirógatta a 

haját, és mohó pillantása már a szoknyája szegélyén járt. Forró lehelete Julietta 

száját érte, keze a combját markolászta. - A pasas nekem esett, de szerencsém 

volt, az egyik takarítónő meghallotta, hogy kiabálok, és ránk tört, mielőtt bármi 

történhetett volna. - Julietta tárgyilagos hangja rácáfolt az egész testét 

megremegtető indulatra. - Bepereltem az illetőt, de a vádat elejtették. Az illető 

menedzsert kirúgták, én pedig tanultam a leckéből. Nem számít, okosabb 

vagyok-e ezeknél, keményebben dolgozom-e, vagy jobban értem-e a szakmát. A 

pasas így is, úgy is szexuális tárgyat látott bennem, aki nem érdemli meg a 

tiszteletét. 

Wolfe hallgatott. Julietta rászegezte a tekintetét, és várt. A fiú keze ökölbe 

szorult, állkapcsa megfeszült. Julietta látta, mekkora belső harc dúl benne, és 

miként próbálja fegyelmezni magát. 

-  Megjártam a poklot, kikerültem onnan, és soha többé nem megyek vissza! 

- nyelt egy nagyot Wolfe. - Nem volt hová mennem, ezért lopni próbáltam 

Sawyertől, ő azonban elkapott. A legtöbb pénzes fickó feljelentett és börtönbe 

záratott volna. Sawyer viszont magához vett, és kitanított az üzletre. Semmit 

sem tudott rólam, mégis többet adott nekem, mint bárki más az életben. 

Lehetőséget. Megbízhat bennem, mert minden más út a pokolba vezet vissza. 

-  Csak egy állás ez magának, vagy valami más is? A fiú ismét őszintén 

felelt. 

-   Az elején csak egy munkának fogtam fel, most azonban már többről van 

szó. Már csaknem egy éve lakunk együtt Sawyerrel. O a legokosabb ember, 

akivel valaha is találkoztam, ráadásul rendes pasi. – A kölyök leszegte a fejét, és 

elcsukló hangon folytatta. - Nem akarom, hogy csalódjon bennem. 

Julietta igyekezett semleges arcot vágni, pedig sajgott a szíve Wolfe-ért. 

-  Nem is fog - bólintott. - Maga a korához képest igen érett és profi. Látta 

az élet másik arcát, ezért nem vesz semmit természetesnek. Pontosan ilyen 



 

emberre van szükségem a csapatomba. 

A fiú felnézett, és bólintott. Ahogy elégedetten hátradőlt a széken, Julietta 

még elkapta halvány mosolyát, amiért önnön elhatározásából marad. 

-  Grazié. 

A fenébe is, Wolfe tetszett a lánynak. Tüskés volt, és  egyenes. 

-  Prego. 

-  Julietta? 

- Igen? 

-  Hogy hívják a fickót, aki magára támadt? Talán meg kéne látogatnunk. 

Julietta előbb meghökkent, aztán elnevette magát a védelmező férfiösztön e 

váratlan megnyilvánulásától. Látta, mire számíthat Wolfe-tól: bőségesen 

meghálálja majd a bizalmat. 

-  Ne aggódjon. Michael nem ok nélkül vonatta vissza a vádat. Úgy is 

mondhatnám, a bátyuskám ismer bizonyos köröket. De csak könnyű 

sérülésekkel került kórházba az ürge. 

-  Na, igen, az olaszok híresek a vendettáikról - vigyorodott el Wolfe. - 

Vagy tucatszor megnéztem a Keresztapát és a Nagymenőket. 

Julietta még akkor is nevetett, amikor beosztottjai lassan beszállingóztak a 

helyiségbe. Furcsálkodó pillantásokat vetettek kettejükre, miközben elfoglalták 

helyüket, és várták, hogy a főnöknő mosolyogva szólásra emelkedjen az 

asztalfőn. Vicces csatának ígérkezett a megbeszélés.  

 

 

 

Nyolcadik fejezet 

 

 
Sawyer sietve megtekintette a lakosztály helyiségeit, hogy lássa, minden a 

helyén van-e. A Bulgaro Milano hotel tökéletes helyszínül szolgált első 

légyottjukhoz ódivatú fényűzésével, ami a szemnek és az összes érzékszervnek 

közös ünnepet kínált. A nappaliban a kőből rakott Brera kandalló meghitt 

otthonosságot sugárzott, s a tíkfa és a tölgy mély barnái mellé jól illettek a sötét 

vanília - és a vajszínű árnyalatok. A tizennyolcadik századi palazzo kifinomult 

eleganciája Juliettára emlékeztette Sawyert. A lakosztályban elhelyezett ízléses 

régiségek tovább növelték a hely fényét. Bolthajtásos átjáró vezetett a hálóba, 

amelyet pompás baldachinos ágy uralt, jégkék selyempárnákkal és ugyanilyen 

színű, méregdrága ágyneművel. Az üvegajtó külön erkélyre nyílt. Az 

ezüstvödörben pezsgő hűlt a tálcára helyezett, az éhség elűzésére szolgáló 

harapnivalók mellett. 

Sawyer remélte, hogy végre sikerült másfajta éhséget keltenie a lányban. 

Édes ábrándozás ragadta magával, amitől merevedése támadt. Már attól is 

begerjedt, ahogy az éjszakára vonatkozó üzleti tárgyalásukra gondolt. Nem 



 

találkozott még nővel, akit ennyire kívánt volna. Julietta éles esze ugyanúgy 

felizgatta, mint buja teste. Egy olyan test, amelyik járatlan a gyönyör 

tudományában. A benne élő macsó a legszívesebben világgá kiáltotta volna 

hihetetlen szerencséjét, hogy ilyen rendkívüli prédára akadt. 

Öt magát is meglepte ez a birtoklási vágy. Korábban akár abba is belement, 

hogy osztozzon valakivel egy nőn. Nem akarta megbántani egyik kedvesét sem, 

ugyanakkor hamis reményeket sem szeretett volna ébreszteni bennük. Rég 

tudomásul vette, hogy ő nem alkalmas egészséges, hosszú távú kapcsolatra. 

Múltjában sorakoztak a bántalmazásról, szülői nemtörődömségről és mások 

kijátszásáról szóló epizódok, így semmi tiszta vagy jó nem maradt benne. Ezért 

minden viszony kezdetén értésére adta aktuális szeretőjének, mire számíthat. 

Julietta azonban felébresztette a benne élő barlangi ősembert, aki egyedül akarta 

birtokolni a nőstényt. 

Majd egyszer talán ezen is túl lesz. 

Azt is nehezen hitte el, hogy sikerült rávennie a lányt, töltse vele az éjszakát. 

Mikor Julietta hidegen közölte vele, hogy hajnalban lelép, Sawyert magát is 

meglepte, mennyire szeretné marasztalni a lányt. Máskor ez pont fordítva 

történt. Sawyer keserűen elmosolyodott. Most megtapasztalhatja, milyen a 

másik Él helyében lenni. Úgy kell neki! 

Kopogtattak. 

Remegő kézzel nyitott ajtót. Nem tudhatta, a lány engedelmeskedik-e első 

utasításának. Lehet, hogy az ajándékdoboz mellé küldött, kézzel lefirkantott 

levélke megijesztette. Lehet, hogy túl messzire ment? 

Reszkető szerető helyett Sawyer dühöngő Hókirálynővel találta szemben 

magát. 

–  Ezt meg hogy gondolta?   – rivallt rá Julietta.   –  Ha tudná, milyen 

megalázó volt úgy átjönni ide, hogy mindenki azt hitte, nincs semmi a kabátom 

alatt! A taxis és a portás is megnézett magának! 

A lány rövid krémszínű gyapjúkabátban, tűsarkúban és fekete harisnyában 

vonult be a lakosztályba. Mahagónibarna haja a derekáig ért, ami még inkább 

kiemelte a kulcscsont meztelenségét. Ez a meztelenség óhatatlanul is magára 

vonta a tekintetet. Julietta szoknyája olyan rövid volt, hogy eltűnt a kabát 

szegélye alatt, mintha erotikus bújócskát játszana. 

Hát igen. A lány mindenben engedelmeskedett Sawyer kéréseinek. A férfi 

mohón jártatta rajta a tekintetét, noha elfojtotta elégedett vigyorát, mikor Julietta 

belépett. A lány annyira más volt, mint a többi nő - a férfit végtelenül elbűvölte 

a magabiztosság és sebezhetőség játékával. 

- Nem szereted, ha megnéznek a férfiak? Miért? Hiszen attól éppenséggel 

kívánatosnak, szexinek érezheted magad. 

-  Nem, inkább piszkosnak - morogta a lány. Letette egy székre a retiküljét, 

és körbenézett a helyiségben. A kabátját láthatóan nem szándékozott még 

levetni. - Puttana? 

Sawyer pezsgőt töltött neki, és átkísérte a szobán. Orrát megcsapta a lányból 



 

áradó kókusz- és mokkaillat. 

-  Kurvának? A, megint ezek az előítéletek! De miért is ne akarhatna egy 

erős nő kurvává változni a hálószobában? Nem szabad megvetni azt a nőt, aki 

gyönyört akar, és mindent megtesz azért, hogy megszerezze. 

Sawyer mondataira a lány alig észrevehetően megborzongott. Helyes. 

Hatottak rá a szavak, mély, zsigeri szinten. 

Julietta témát váltott. 

-  Nem tudom, hogyan érzem majd magam ebben a hotelben. 

-  Miért? 

Julietta az ajkait harapdálta. 

-  A szobák túl közel vannak egymáshoz. Áthallatszanak a zajok. 

Sawyer a lány kezébe adta a kecses poharat. Egek, milyen fantasztikus ez a 

nő! Az egyik pillanatban bősz nőstény oroszlán, a másikban szemérmes szűz. 

-  Örülök, hogy máris a sikolyaidra gondolsz, de már megoldottam a 

problémát. 

-  Hogyan? 

-  Az emelet összes szobáját lefoglaltam. Teljesen egyedül vagyunk. 

-  Ó! Micsoda előrelátás - pislogott zavartan Julietta. 

-  Köszönöm. De erre szükség is volt, Julietta - halkította le a hangját a férfi 

- mert ígérem, hogy sikoltozni fogsz. Nem is keveset. 

Julietta ujjai szorosabban markolták a pohár szárát, de nem hagyta magát 

megijeszteni. Hosszan beleivott a pezsgőbe. Aztán szembenézett Sawyerrel. 

-  Már ha szerencséje lesz. 

-  Miért nem veszed le a kabátod? 

-  Még nem. Mondja, Sawyer, ilyen női viseletről fantáziáinak a férfiak? 

Mert a magam részéről nagyon utálom, és semmi izgatót nem találok benne. A 

tanga bevág a fenekembe, és alig kapok levegőt a fűzőben. Nem a legjobb 

módszer, hogy begerjedjek. 

Sawyer kinyújtotta a kezét, és megsimította a csillogó hajzuhatagot. A 

lánynak már tüzelt a teste, rácáfolva hűvös modorára. Na, igen, Julietta 

határozottan felizgult, csak nem tudta, mit kezdjen vele. Remélte, hogy 

ugyanúgy legyőzheti az izgalmát, mint eddig is. Sawyer alig várta, hogy az 

elkövetkező néhány órában feldúlhassa a lány takarosán berendezett világát. 

Farka megmozdult a nadrágjában. 

- Megmaradtál a felszínen - morogta Sawyer. - Mert ha kényelmetlenül is 

érzed magad, soha vissza nem térő lehetőség ez arra, hogy átengedd a terepet a 

testednek. A fűző, amit neked választottam, feltolja és érzékenyebbé teszi a 

cicidet. Minden lélegzetvételedre oda kell figyelned, meg kell dolgoznod érte, 

ezért tudatosul benned, hogyan áramlik ki és be a levegő a tüdődbe. - 

Gyengéden megcibálta a lány haját, hogy felizgassa a fejbőrét. - Mikor 

begerjedsz, a mellbimbód felágaskodik, és nekifeszül a csipkének. Ugyanúgy 

dörzsöli majd, ahogyan később a borostám. A tanga kettévágja a két félgömböt, 

és alig takarja el a szeméremdombot. Ahogy benedvesedsz, ezek az érzetek is 



 

tudatosulnak benned. A kényelmetlenség fokozza a tudatosságot, Julietta! 

Mindez hozzátartozik az erotika művészetéhez. 

A lány pupillája kitágult. Igen! Sawyer tudta, hogy már a hangja is felizgatja 

Juliettát, mert végre ellazította a testét. A férfi elképzelte, milyen lesz a lány 

merev mellbimbója a nyelve csapásai alatt, és milyen édes ívben feszül meg a 

csípője, ahogy magába engedi. Először azonban le kellett küzdenie Julietta 

minden védekezését. 

Elengedte a lány haját, és hátrált egy lépést. 

-  Most pedig térjünk vissza az eredeti kérésemhez. Vedd le a kabátod! 

Julietta arcán meglepetés suhant át. 

-  De fázom. 

-  Hamarosan felmelegítelek - rándult mosolyra Sawyer szája. – Egyelőre 

azonban hadd emlékeztessen az alkunkra: tökéletes megadás, hiánytalan uralom. 

Sawyer királynője megint kikelt magából. A francba is, fenséges volt, ahogy 

tombolt! Kakaóbarna szemében harag izzott, miközben kigombolta a kabátot. 

-  Ez nevetséges! - Egyik gomb a másik után engedett. - Nem hiszem el, 

hogy belementem ebbe az erotikus baromságba! Csak hogy tudja, egyáltalán 

nem izgat fel vele. Remélem, legalább maga jól szórakozik. - Harmadik gomb, 

aztán a negyedik. Julietta a retikül mellé, a bársonyszékre hajította a kabátját. - 

Most elégedett? 

Igen, igen! 

Sawyer végigjártatta tekintetét a fűző kecses fekete formáján, amely kiemelte 

a derék vonalát és összepréselte a melleket, megemelve őket, mintegy az 

isteneknek szóló áldozati ajándék gyanánt. A tenyérnyi fekete szoknya alig 

takarta el a lány fenekét. Aranybarna bőre makulátlan volt, és egy férfi 

simogatására várt. Sima fekete harisnyába bújtatott, hosszú lábszára tízcentis, 

bassz-meg-végre tűsarkúban imbolygott. Lángvörös körme lázadón kandikált 

elő a lábbeliből. 

Ideje volt betömi ezt a makacs leendő szeretőt. Sawyer most macsó modorára 

váltott át, hangja ostorként csattant a hotelszobában. 

-  Fordulj meg! 

Julietta összerándult, és zavartan hunyorgott, de rögtön megfordult. Sawyer 

kigyönyörködhette magát gömbölyű farpofában, amelyeket alig takart el a tanga 

anyaga. Ujjai legszívesebben már az érzéki húson jártak volna, hogy rózsaszínre 

dögönyözzék. Ehelyett csak állt ott keresztbe font karral, és felmérte a lány 

minden porcikáját. Julietta elvörösödött. Helyes. Megzavarta Sawyer teljes 

figyelme, kibillentette az egyensúlyából. 

-  Nézett már meg így férfi, Julietta? 

A lány megrázta a fejét. 

-  Felelj a kérdésemre, kérlek! 

-  Nem. 

Julietta hangjából neheztelés csengett, meg valami ennél bonyolultabb érzés 

is. 



 

-  Ha kérdezlek, elvárom, hogy válaszolj! 

-  Rendben. 

Sawyer vigyázott, hogy el ne mosolyodjon, és tovább legeltette szemét a lányon. 

-  A férfiak vizuálisak. Mikor egy nő leveszi a ruháit, ezzel együtt a 

védelmi vonalait is feladja. Drága ajándékot ad át a szeretőjének. A te legszebb 

ajándékod a sebezhetőséged. Tudod, milyen érzéseket kelt bennem? 

-  Milyeneket? 

-  Megtisztelve érzem magam. Sajog a testem. Úgy érzem magam, mint aki 

kibogozza a becsomagolt ajándék szalagját, kibontja a papírjából, és kincset 

talál. Hadd mondjam el, mit látok, mikor téged nézlek. - Sawyer hangja 

elmélyült. Hagyta, hogy Julietta arcára kiüljön a nyers kívánás. - Megduzzadt a 

cicid, felágaskodott, az ujjaim és a nyelvem kellenek nekik. A hasad alig 

észrevehetően remeg. Végigjártatom majd rajta a nyelvemet, le egészen az 

öledig, hogy érezzem és szagoljam, ahogy benedvesedtél és felizgultál. A lábad 

hosszú és karcsú. Elképzelem, ahogy a csípőm köré fonod, egyre szorosabban, 

miközben beléd hatolok. - Sawyer mellkasa megemelkedett, ahogy Julietta 

felnyögött. - Tested minden rejtett titkát fel akarom fedezni, és ezerféleképpen 

elérni, hogy a nevemet kiáltsd. - Csillogó szemmel előrelépett. - Csak hogy újra 

figyelmeztesselek az alapszabályra. Ma este mindent meg kell tenned, amit 

parancsolok. Nem beszélhetsz, csak ha kérdezlek. Gondolkodnod szigorúan 

tilos. Amit most teszek, azt mindkettőnkért teszem. - Elhallgatott, hagyta, hogy 

Julietta megeméssze a szavait. - Akkor kezdhetjük? 

 

* 

 

Juliettának szinte lángoltak a tagjai. Bőre bizsergett, mintha kandalló mellett 

állna, amelyből szinte süt a tűz. Idegesen izgett-mozgott, és megpróbálta 

megszokni, hogy teste külön életre kelt, önállósulva az értelmétől. Mellbimbóját 

szorította a fűző, és a húsába vágó tanga felfokozta ölének fájdalmas lüktetését. 

Fura. Begerjedt ő már párszor, sőt a csúcs közelébe is eljutott, ennyire azonban 

egyetlen férfi sem izgatta még fel, főleg úgy, hogy hozzá sem ért még. 

Sawyer lassan, kitartóan körözött körülötte, jelezve, hogy perceken belül 

megszerzi magának. Innen már nem volt visszaút. Hirtelen beléhasított a 

félelem. Senki nincs az emeleten, és ő senkinek nem mondta el, hogy itt tölti az 

éjszakát. Teljesen ki van szolgáltatva ennek a mocskos szájú alaknak. Fogalma 

sincs, mi lesz a férfi következő húzása: kegyetlenség vagy gyengédség. 

Ez a tudat felizgatta. Jól nézünk ki - gondolta. 

Sawyer teljesen fel volt öltözve: végiggombos, hófehér inget és drapp 

vászonnadrágot viselt, egyébként azonban mezítláb volt. Julietta szívesen 

megsimogatta volna a férfi hullámos haját, amelynek tónusai különös módon a 

fehértől a piszkossárgáig terjedtek. Látni akarta mezítelen mellkasát, és 

végigfuttatni kezét Sawyer bőrén. Vajon szőrös a mellkasa, vagy teljesen 

csupasz? Kávébab, fűszerek és pézsma szédítő illata terjengett a férfi körül. 



 

Julietta azonban kitartott. Ha ilyen az első kör, hát a fenébe is, nem adja meg 

magát olyan könnyen. Sawyer most mindkét tenyerét a lány meztelen vállára 

fektette, és végigcirógatta a karját, mintha egy versenylóról szeretné 

megállapítani, elég fejlett-e az izomzata. Ez a gondolat erőt adott a lánynak. 

-  Mi az, megütöm a mércét? - mondta tőle telhető hidegvérrel. 

-  Máris megszeged a szabályokat? Nem beszélhetsz, csak ha kérdezlek. 

Julietta tehát befogta a száját, de majd felrobbant a méregtől.   Sawyer 

whiskyszínű szeme felcsillant. Láthatóan remekül szórakozott, bár igyekezett 

közömbös maradni. Ujjait a lányéira kulcsolta, és mindet egyenként dörzsölgette 

valamiféle erotikus masszázs részeként. Julietta izmai várakozón megfeszültek, 

a férfi azonban nem sietett. Aztán az ujjakról áttért a mellekre, amelyek 

hívogatón domborodtak felé. Végigcirógatta a nyaki verőér riadtan lüktető 

vonalát, az arcot, a nyak érzékeny hajlatát. Minden csupasz porcikáját kezelésbe 

vette, semmit sem hagyott ki. A lány riadalma lassan alábbhagyott, és tagjai 

elernyedtek, ahogy megnyugodott. 

Sawyer eléje térdelt. 

Különös hang szakadt fel Julietta torkából. Mit művel ez a hülye? Dio Mio. 

Most a combjának esett neki a férfi, és a lábszár izmait gyúrta. Megkereste a 

térd mögötti tájékot, majd keze végigsiklott a lábikrán, le egészen a szexre hívó 

tűsarkúig. Sawyer keze fel-le járt, amíg a lány bőre libabőrös lett, és minden 

izma megfeszült, ahogy a következő mozdulatra várt. 

-  Vedd le a szoknyádat! 

Julietta habozott. Fülében vadul dübörgött a vér, és hirtelen úgy érezte, hogy 

fojtogatják a ruhái. A férfi tekintete az övébe fúródott, és engedelmességet 

követelt. Még mielőtt meggondolta volna, mit tesz, Julietta hüvelykjével az öv 

alá nyúlt, és csípőjén át lerángatta magáról az anyagot. A szoknya a földre 

hullott. 

Sawyer megemelte az egyik sarkát, aztán a másikat, a szoknyát pedig 

félrelökte. Meleg elismeréssel szemlélte a lány alfelét, ami jólesett Juliettának. 

-  Nagyon helyes! Ne mozdulj! 

Julietta felszisszent, miközben egyik sarkát a férfi a vállára emelte.   Sawyer 

száját a lány combjának belső feléhez szorította, arcával dörzsölgetve az 

érzékeny bőrt. Julietta belseje folytatásért könyörgött, Sawyer azonban láthatóan 

megelégedett azzal, hogy belélegezze az illatát, és végigharapdálja az egyik, 

majd pedig a másik combját. Julietta a fiinak támaszkodott, hogy visszanyerje az 

egyensúlyát. Ujjai közben maguktól rátaláltak a férfi fejére. Csodás érzések 

sorát élte át, ahogy Sawyer nyelve és foga egyre feljebb haladt, az öle felé, 

amelyik a leginkább vágyott erre. Miért csinálta ilyen lassan? Tevékeny 

közreműködést vár el tőle? A dolognak ezt a részét mindig rázósnak tartotta: 

vajon számon kérik rajta az orális szex viszonzását a pasik, vagy nem? Mert 

nagyon nem fült a foga hozzá. Ha hamar lezavarják, remélhetőleg rátérnek a 

lényegre. 

Sawyer szája már a csipke szélén járt, és forró lehelete a megduzzadt 



 

szeméremajkakat érte. Merda, miért nem gyorsabb? Julietta a férfi hajába 

markolt, és arrafelé irányította, ahol a legjobban szüksége lett volna rá. 

A férfi viszont elkapta a fejét. A lány megremegett, és ingerülten felsóhajtott. 

-  Mi az? Miért hagytad abba? 

Sawyer rosszallóan csóválta a fejét, és feltápászkodott a térdelésből. 

-  Látom, nem szoktad meg, hogy engedelmeskedj. Ez talán majd segít - 

mondta, és egy kis íróasztalhoz lépett, kihúzott egy fiókot, és bilincset vett elő. 

-  A francba! Azt aztán nem rakod rám! - kiáltott fel Julietta elborzadva. 

-  Megbízol bennem? 

-  Ez nem erről szól. 

-  Az egész éjszaka erről szól. Bízz meg bennem, hogy eljuttatlak oda, 

ahová akarod, én pedig megbízom benned, hogy engedelmeskedsz nekem. 

-  De én, én... 

- Nos, bízol ennyire bennem, Julietta? 

Ha hazudik, mehet is haza. A fenébe azzal az egyezséggel! Nem volt 

szüksége sem orgazmusra, sem arra, hogy még több beleszólása legyen az 

üzletbe. A legszívesebben felkapta volna a kabátját, hogy lelépjen innen. A 

hormonjai azonban nem engedték. 

-  Igen, bízom benned. 

-  Most pedig rád rakom a bilincset. Nyújtsd ide szépen a kezed! Juliettának 

kiszáradt szája, mégis a férfi elé tartotta a kezét. Fura módon még jobban 

benedvesedett, és mellbimbói már szinte fájtak, annyira ki akartak szabadulni a 

fűző szorításából. Sawyer rákattintotta a bilincset, majd hátrált egy lépést, hogy 

megszemlélje az összhatást. 

-  Így már sokkal jobb. 

A bilincs szőrmebélése puhán vette körül a lány bőrét. Sawyer felemelte 

Julietta állát, és a szemébe nézett. 

- Nem nyúlhatsz hozzám! Nem kell azon agyalnod, mivel szerzel nekem 

örömet. A tested mostantól az enyém, és azt teszek vele, amire kedvem támad. 

Értjük egymást? 

Julietta némán bólintott, de nem is akart már beszélni. Túl volt ezen. Különös 

megkönnyebbülés árasztotta el. Többé nem kellett döntenie. Nem létezett jó 

vagy rossz. Sawyer mindent elvett tőle, semmit sem hagyott neki. Semmit, a 

totális szabadságon kívül. 

A férfi szemében nyers vágy izzott. 

-  Jól van, jól. Ez kell nekem! 

Ezzel lehajolt a lányhoz, és lecsapott a szájára. 

Julietta hagyta, hogy a férfi bejárjon minden sötét zugot. Ki-be löködte a 

nyelvét, mialatt a lány hátrahajtotta a fejét. Julietta fel-felnyögött a vad 

támadások közepette. Öntudatlanul is meg akarta érinteni a férfit, vagy 

irányítani a csókot. Közben megcsörrent a bilincse. A hangtól forró nedvesség 

csörgött végig a combján. Mio Dio, megkínozta a vágy! Am valahányszor 

összeszorította volna a combjait, hogy megkönnyebbüljön, Sawyer újra meg 



 

újra szétfeszítette azokat. Ö irányított minden új ingert. A lány teste meg-

megrándult a nyelvek ütközetében. Ujjait elvette Sawyer hajáról, aki a mellét 

cirógatta. Aztán a férfi a mellbimbóit kezdte simogatni, melyeket még mindig 

rabságban tartottak a fűző finom csontjai. A lány már vadul vonaglott az 

érintései nyomán. 

Sawyer harapdálni kezdte Julietta alsó ajkát. 

-  Mit akarsz most? 

-  Érints meg! 

A férfi azonban ehelyett megcsókolta, hosszú, forró csókkal. A kérést mintha 

meg se hallotta volna. Aztán végül kitépte magát a csókból. 

-  Hol érintselek meg? Ha akarsz tőlem valamit, kémed kell - villant meg az 

aranybarna szempár. 

Juliettának mostanra minden szégyenérzete elpárolgott. 

-  Vedd le rólam a fűzőt! Simogasd a mellem! 

-  Helyes. - A férfi szakavatott kézzel kezdte bontogatni a kapcsok hosszú 

sorát a hátán. Julietta felszabadultan, mélyeket lélegzett. Melle is kiszabadult a 

fűző szorításából. Sawyer a tenyerébe vette, és a merev bimbókat morzsolgatta. 

Julietta háta megfeszült, a folytatást követelve. - így gondolod? 

-  Jaj, csináld...! 

-  Mondd, hogyan... 

-  Szopd a mellem! 

Sawyer kéjes sóhajjal szájába vette az egyik mellbimbót. Forró és nedves 

nyelvének érintésétől, amellyel körbejárta, kiáltás szakadt fel a lány torkából. 

Julietta megvonaglott. Újra megkapaszkodott volna valamiben, de meg volt 

bilincselve, ki volt szolgáltatva a férfi kényének-kedvének. 

Pontosan úgy, ahogyan én is akarom - suhant át a fején. 

Mellbimbója lüktetett a hozzáértő száj munkálkodásától, miközben a férfi a 

másik bimbót vette kezelésbe. Julietta megdermedt egy pillanatra. Mibe 

keveredett? Hogy okozhat élvezetet neki, hogy megbilincselik és megalázzák? 

Miért könyörög egy világcég vezetője egy pasasnak, hogy mocskos dolgokat 

műveljen vele, miközben teljesen kiszolgáltatja magát neki? Szívét jeges 

félelem szorította össze. A többi már ismerős volt. Teste kezdett lehűlni, vágya 

minden pillanattal tovább lanyhult, amíg... 

Sawyer felkapta a fejét, és az arcába nézett. 

-  Egek, te aztán nehéz eset vagy! - mondta, és megrándult az ajka, mint 

akit mulattat a helyzet. - Megint túl sokat gondolkodsz, nem igaz, bébi? Na, 

akkor fokozzuk a tempót! 

-  Sawyer, én nem hiszem, hogy... jaj! 

A férfi minden átmenet vagy figyelmeztetés nélkül a tanga alá nyúlt. 

Julietta csípője követelőzőn megvonaglott, és az öle könnyezni kezdett. A 

férfi ujjai gyönyörtelin jártak szűk hüvelyében, míg hüvelykje épp csak érintette-

cirógatta a csiklót. Julietta megpróbálta behunyni a szemét, hogy magának is 

letagadja, mennyire felizgult. Csakhogy Sawyer fogva tartotta a tekintetét, nem 



 

engedte, hogy gyáván magába zárkózzon. Minden sóhaja és arcrándulása az övé 

volt. Erre emlékeztette szakértő ujjainak játéka is. 

Mindez együtt a csúcs közelébe juttatta a lányt. Julietta megfeszült, hogy 

fogadja a rohamosan közeledő orgazmust, nehogy véletlenül is elszalassza. 

Hüvelye is duzzadtan várta a kielégülést. A bilincs megcsörrent egy hirtelen 

mozdulatára. Sawyer még mélyebbre nyúlt. O, igen, ez az! 

- Mio Dio! 

A lány megrázkódott, immár a szakadék szélén... 

Ekkor azonban Sawyer elvette a kezét. 

A gyönyör ígérete semmivé foszlott. 

Julietta remegett dühében. 

-  Ez meg mire volt jó? Már majdnem elmentem! 

-  Ne beszélj, vagy felpeckelem a szádat! - A lány szeme elkerekedett 

rémületében. - Még egyáltalán nem állsz készen. Bármilyen csodás vagy is így, 

nekem többre van szükségem. Vetkőzzünk neki! 

Sawyer úgy sziszegett a haragtól, akár egy felingerelt kígyó. Julietta 

felmutatta megbilincselt kezét. 

- Így nem tudok vetkőzni. 

Megalázónak érezte, hogy panaszkodnia kell.   De a férfi láthatóan nem bánta 

ezt, sőt, mintha elégedett lett volna azzal, hogy ilyennek látja. 

A fűző ott lógott a lány megbilincselt csuklója mellett. Azt hitte, hogy 

Sawyer majd lefejti róla, ehelyett a férfi egyetlen mozdulattal leszakította a 

ruhát. 

-  Drága darab volt! - mondta Julietta, de a férfi arckifejezése elhallgattatta. 

Nem akarta, dehogy is, hogy felpeckeljék a száját. 

-  A ruha az én tulajdonom, és te is az vagy! Azt csinálok vele, amit 

akarok! 

Sawyer félrelökte a fűzőt, majd lehúzta a lányról a tangát. Átható illat szállt 

fél a felizgatott szeméremajkakból. A férfi hátrébb lépett, és megszemlélte a 

lány mezítelen testét. Minden porcikáját külön végigvizslatta, mintha csak 

eladásra kiállított rabszolganő lenne.  

Julietta gyomra beleremegett a gyönyörbe. Fura sóvárgás kerítette hatalmába, 

hogy engedelmeskedjen ennek a férfinak, és az égvilágon mindent megtegyen, 

amit csak óhajt. 

-      Baszd meg, gyönyörű vagy! Gyönyörűbb, mint gondoltam. 

Nem volt kétséges, hogy igazat beszél, erről tanúskodott a nadrágját feszítő 

erekció is. Julietta életében először tudta, hogy partnere ugyanúgy kívánja, 

ahogyan ő vágyik utána. Korábban csak üres kalandjai voltak, szabványos 

mozdulatokkal, adok-kapok, és a gyönyör elérésének görcsös vágya. 

Most azonban mindent a csontig ható vágy diktált, minden zűrzavaros volt és 

eleven. A lány szívébe különös szomorúság és sóvárgás költözött. 

Sawyer azonban nem adott időt Juliettának, hogy az érzelmeit elemezze. 

Egyetlen gyors mozdulattal lehajolt és a vállára vetette, majd a halion át 



 

átcsörtetett vele a hálószobába. Ott az ágyra fektette. A szatén hűvöse jólesett a 

lány felhevült bőrének. Lába lelógott az ágy széléről, még rajta volt a tűsarkú. 

-  Húzódj hátrébb, bébi! Fel az ágytámláig. A cipőt tartsd magadon! Julietta 

feljebb fészkelődött az ágyon. Sawyer helyeslően bólintott, felemelte a lány 

mindkét kezét, és a fiira akasztott láncra kapcsolta a bilincset. Az egész olyan 

gyorsan történt, hogy Juliettának esélye sem volt tiltakozni. Mielőtt kettőig 

számolhatott volna, keze már megkötözve lógott a feje felett. Hogy került az a 

lánc az ágyra? Ez egy tiszteletre méltó hotel. 

-  Nem hinném, hogy... 

-  Én viszont igen - ripakodott rá Sawyer, mire Julietta elhallgatott. Puncija 

megint érthetetlenül lüktetni kezdett a parancsoló hangnemre. 

Sawyer kihúzta az éjjeliszekrény fiókját, és kondomot vett elő, meg egy 

gumikarikát. Mindkettőt a szekrényre helyezte, és felmászott az ágyra. A lány 

megfeszült, ő azonban csak a haját kötötte le ráérősen a gumikarikával. Julietta 

összezárta előtte a lábait, ő azonban vigyorogva megfenyegette az ujjával. 

-  Rossz kislány! Ne merészeld elzárni magad előlem! Különben nem 

tehetek mást, mint hogy a lábad is az ágyhoz kötözöm. 

A lányt elöntötte a forróság, és felnyögött. 

Sawyer megragadta Julietta mindkét bokáját, szétfeszítette a lábait, és 

betérdelt közéjük. 

-  Hmm, ahogy látom, nem lenne ellenedre. Talán majd legközelebb. 

Legközelebb? Ez az egész kész őrület - gondolta Julietta. 

Minél hamarabb ki kell szabadulnia innen! Úgysem adhatná meg soha a 

férfinak azt, amit ő elvár a partnereitől. Nem is rá vágyik, ez csak egy szerep, 

amit itt most betölt. Különben pedig hamarosan száraz lesz, mint máskor is... 

Ki kell innen kerülnie valahogyan... 

-  Nézz rám, Julietta! Ide, a szemembe! - A lány ijedten Sawyerre emelte a 

szemét, és levegő után kapkodott. - Nincs mitől félned. Soha nem bántanálak. 

A félelem elmúlt, a bizonytalanság azonban nem. 

-  Nekem ez nem megy - suttogta Julietta. 

Sawyer tekintete szinte perzselt. Furcsa módon az arca azonban mintha 

ellágyult volna. Ilyennek Julietta még soha nem látta. 

-  Nem is kell erőlködnöd, bébi! Amúgy nincs is sok választásod... a 

kezemre adtad magad. Most eljátszadozom a csodás testeddel. Az égadta 

világon semmit nem tehetsz ellene. 

Julietta izmai megkönnyebbülten elernyedtek. Ellazította megbilincselt 

karjait. 

Hiszen úgyse tehet semmit... 

Bármit érez vagy gondol, mindegy. Miközben beletörődött ebbe, Sawyer 

lassan kigombolta az ingét. A lány mohón legeltette szemét kidolgozott 

mellkasa és válla pompás formáin; a férfi karizmai is kemény edzésről 

tanúskodtak. A hófehér ing félrehullt. Juliettának a lélegzete is elállt a feszes 

hasizmok látványától. A mellkas felső részét gyér szőrzet borította, különben 



 

azonban a férfi bőre kívánatosán sima és barna volt. A lány különböző helyeken 

különös forradásokat fedezett fel, de nem volt idő, hogy az eredetüket firtassa. 

Sawyer a könyökére ereszkedett Julietta szétterpesztett lába között, majd 

felnézett a lány meztelen testére, és elmosolyodott. 

Aszóba mintha megbillent volna ettől a farkas mosolytól. Semmi kétség, a 

férfi most nekiesik, hogy kedvére egyen belőle, és minden porcikáját megízlelje. 

Ennek a tudata csillogott a szemében. A lányt egyszerre megrémítette és 

felizgatta saját kiszolgáltatott helyzete. Ahogy elterülve hever ott, felnyíló szem 

érem ajkakkal. Ahogy lüktető hüvelye várja, bármiféle játékba fog is vele 

Sawyer az ujjaival, a nyelvével, a fogaival, az ajkával. Akarta, hogy így legyen. 

- Hosszú éjszakákon át ábrándoztam arról, hogy milyen lehetsz. Az életemet 

adtam volna, hogy forró pinádba merítsem a nyelvemet, és kiszívjam a nedved. 

De most nem könnyíteni meg a dolgot egyikünknek sem. - A férfi elhallgatott a 

lüktető csöndben. - Könyörögnöd kell, hogy megadjam, amit kívánsz, bébi! 

Megszolgáltam! 

Ezzel nekiesett a lánynak. 

Julietta nem először élte ezt át. Többnyire túl tudatosan, azon aggódva, nem 

rossz-e a szaga, az íze, és hogy aktuális szeretője is élvezi-e a dolgot. Mindig 

megjátszottá az orgazmust, de olyan szánalmasan hamisan, hogy a végén nem 

volt más kiút, szakítani kellett velük. 

Sawyer a remegő combok belső oldalát cirógatta, mialatt szája a nedves 

szeméremszőrzet kis dombja fölött járt. Már borostás álla is kéjesen 

csiklandozta a lányt. Hüvelye görcsbe rándult önnön üressége körül, a folytatást 

követelve, a férfi azonban csak rövid ideig játszott el vele. Időnként mocskos 

szavakat suttogott a puncijának, vagy könnyed kézzel morzsolgatta a csiklóját. 

Julietta lihegve próbálta visszanyerni gyengülő önuralmát, a teste azonban 

mást akart: hogy szüntesse már meg valami a tagjait görcsbe rántó feszültséget. 

Semmi másra nem tudott figyelni, csak arra, mi lesz Sawyer következő 

mozdulata. Úgy tűnt neki, mintha órák teltek volna el, mire a férfi nedves 

nyelve mélyebbre hatolt - ám akkor is csak épp egy pillanatra, ami tovább 

növelte Julietta éhségét. 

Felnyögött, és hadonászni kezdett a bilinccsel. 

-  Nem adod meg magad könnyen, ugye? - mondta Sawyer, miközben két 

hüvelykjével széjjelebb feszítette a lány lábait. - Pedig a csiklód felágaskodott, 

mert több kell neki. Kéred a folytatást? 

Julietta keze ökölbe szorult, kétségbeesetten próbálta megőrizni a józan 

eszét. 

-  Tudom, hogy méltó ellenfél vagy - villant meg eszelős kéjvággyal Sawyer 

tekintete. - Jól gondoltam. Olyan az ízed, mint a kókuszos csokoládéé. Ezzel 

újra félni kezdte a lányt. 

Julietta felsikoltott. Sawyer követelőző nyelvcsapásai nyomán minden 

korábbi ismerete érvényét vesztette az orális szexről. A férfi hol ebből, hol abból 

az irányból csapott le, és ez olyan csodás volt, hogy a lány lábfeje görcsbe 



 

rándult a kihívó tűsarkúban. Sawyer körbenyalta a puncija oldalát, beljebb 

azonban egyszer sem hatolt. Finom harapásai épp csak a csúcs közelébe juttatták 

el a lányt, a teljes gyönyörig azonban nem. 

-  Kérlek! - könyörgött Julietta. A hangja elcsuklott, de már ez sem 

érdekelte. - Kérlek, csináld tovább! 

-  Egyelőre még nem. 

Julietta erre káromkodni kezdett, mint egy kocsis. A mama bizonyára 

elénekelte volna érte annak idején. 

-  Hmm, új szavakat tanulok - kuncogott fel Sawyer gonoszul. – Csak nem 

idiótának neveztél? Engem, mikor tőlem függ az orgazmusod? 

Julietta feje ide-oda rándult a puha párnán. Sawyer büntetésül megcirógatta 

hüvelykjével a duzzadt csiklót. A lány homlokán verejtékcseppek gyöngyöztek. 

-    Mi dispiace. Kérlek, Sawyer! Arra lenne szükségem, hogy... 

-     Tudom, mire lenne szükséged. 

A férfi bedugta két ujját a nedvedző hüvelybe. Julietta összeszorította 

körülötte a lábát, hogy még mélyebben fogadja magába, Sawyer azonban túl 

lassan mozgott. A nedvességet szétmázolta a csiklón, és finoman masszírozta a 

sajgó húst. Julietta közel járt ahhoz, hogy elveszítse az eszét. Mindennél jobban 

szüksége volt erre az orgazmusra. Mit számított már az a hülye alku? Semmit, 

ahogy semmi más sem. Mellbimbói felágaskodtak, megkönnyebbülés után 

esengve.  

-  Kérjed szépen, Julietta! 

A lány felemelte a csípőjét a vágy egy újabb hullámánál. Tűsarkúja a 

paplanba fúródott. 

-  Hogy mi? 

Sawyer tekintete nem engedte el az övét. Ledöntött minden korlátot, amit a 

lány valaha is maga köré emelt, és lelkének legsötétebb zugaiba hatolt. Ebben a 

pillanatban Julietta nem is bánta ezt. Beengedte magához Sawyert, és mindenét 

átadta neki. 

-  Kérj meg rá! - suttogta a férfi. 

-  Kérlek, Sawyer, kérlek, engedd, hogy elszálljak! - zokogta Julietta. 

Sawyer arcvonásait nyers birtoklási vágy torzította el, és minden porcikáját 

eltöltötte az elégedettség.  

-  Jó kislány vagy - mondta. 

Három ujjával mélyen benyúlt a hüvelybe, és azt a helyet masszírozta, 

dörzsölte, amelyre az imént talált rá erőteljes simogatásaival. Ezzel egy időben 

száját a csiklóra tapasztotta, és végignyalta a nyelvével egyszer, kétszer... 

Julietta felsikoltott, ahogy a gyönyör egymást követő hullámai átcsaptak 

fölötte. Teste öntudatlanul vonaglott a nyers ostrom elsöprő erejétől. Az ezt 

követő elernyedés lénye legmélyére hatolt. Erezte a férfi erős markának 

szorítását a combján, miközben Sawyer változatlanul szétterpesztette a lábát, és 

tovább nyalta. Az apró rángások újabb végtelenbe nyúló percekig tartottak. 

Kielégülten hanyatlott a matracra. Minden izma remegett, és tudatát köd ülte 



 

meg, hiába próbált magához térni. Soha korábban nem volt még része ilyen 

átütő, elementáris élményben. 

Most már tudta, mit mulasztott eddig. De hát honnan sejthette volna, hogy 

létezik ilyen eget verő gyönyör, ami eltompítja az elmét, közben azonban az 

egész testet felrázza. Ami elveszi az eszét, lelkét ellenben a mennyekbe röpíti. 

Még a szemét is nehezére esett kinyitni. 

Sawyer lenézett rá. 

Az arcán húzódó forradás még erélyesebbnek mutatta markáns arcvonásait: a 

magas homlokot és a kifejezett pofacsontot, az érzéki szájat és az erőszakos 

állat. A szem borostyánsárga izzását. Most a lány fölé magasodott, hogy 

magáévá tegye. Felemelte a lány lábait, és a vállára helyezte. Julietta most 

ébredt csak rá kiszolgáltatott helyzetére, ami visszazökkentette a valóságba. 

A férfi jókorára duzzadt, lüktető pénisze azzal fenyegetett, hogy a következő 

pillanatban beléhatol. Ezt pedig nem tűrhette. Mio Dio, még mindig meg volt 

kötözve! Magatehetetlen volt! A bilincseit rázta, és levegő után kapkodott. 

Pánik fogta el. 

-  Nyugi, bébi! - Sawyer hosszan, gyöngéden csókolni kezdte. - Csodás 

vagy! Nem láttam még nőt, aki ilyen gyönyörű volt a tetőponton. - A férfi arcát 

valamiféle belső fény világította meg, ami elbűvölte Juliettát. - Mindent 

gondolkodás nélkül nekem adtál. Ritka ajándék. Soha nem felejtem el. 

Szavai megnyugtatták a lányt, és meggyógyítottak a belsejében valamit, 

amiről nem is tudta, hogy beteg. Teste elernyedt, nem viaskodott tovább. 

Sawyer nem bántja. Ezt a zsigereiben érezte, de ez sugárzott a férfi arcáról is, 

amely most megfeszült kissé, ahogy mozdulatlanul föléje hajolt. Julietta nyelt 

egyet. 

-  Egyelőre nem nyertél. 

Sawyer elragadtatott nevetéssel jutalmazta a megjegyzését, aztán még 

hevesebben csókolta a lányt. Nyelvük vad csatára kelt: hol az egyik támadott, 

hol a másik. A férfi farka egy centivel beljebb nyomult. A lány combján 

végigcsorgott a nedvesség. Egész belseje lüktetett, jelezve, hogy készen áll a 

következő menetre. Lehetséges ez? Még egy orgazmus? 

- De lógok! - Sawyer hangja ismét arrogánsra váltott át. Júlia gyomra 

megremegett. - Tudod, mit, emeljük a tétet! Mit szólsz hozzá? 

A férfi ráérősen ringatta a csípőjét, mintha csöppet sem sürgetné az idő. 

Arcvonásai megfeszültek, különben azonban tökéletesen ura maradt a 

helyzetnek. Sawyer parancsoló modora és önnön kiszolgáltatott helyzete ismét 

lángba borította a lány ölét. Édes sajgását tovább fokozta, ahogy elképzelte, 

hogyan dolgozik majd benne a duzzadt, megnyúlt szerszám. Mikor történt vele 

hasonló utoljára? Hónapokkal vagy inkább évekkel ezelőtt? De mi lesz, ha újra 

lebénul, mint máskor is? Az lenne csak a leégés! 

- Már megint untatlak? 

A lány figyelme újra Sawyerre irányult. Még mielőtt magához térhetett 

volna, a férfi lehajolt, és szájába vette a mellbimbóját. Olyan erővel szopta a 



 

sajgó bimbót, hogy Julietta felnyögött. A férfi pénisze a bejáratnál; felhevült, 

elkeveredő testük, mellbimbója Sawyer szájában. A férfi olyan erővel harapott a 

bimbóra, hogy a lány felkiáltott, aztán magának is hihetetlen módon 

benedvesedett. 

- Még mielőtt megint elkalandoznál, közlöm az új feltételeket. Két további 

orgazmust adok, mert nagylelkű kedvem lett. 

A lány megvetően felhorkantott, holott másra sem vágyott, mint egy újabb 

kéjes tortúrára. Sawyer keze a másik mellén járt, előkészítve a terepet. 

-  Képtelenség! Örülj, hogy megkaptad az elsőt. 

-  Nem, még kettő lesz a tét. De csak ha bocsánatot kérsz, amiért 

káromkodtál velem. 

-  Soha! 

-  Márpedig igenis, bocsánatot kérsz! Én meg szerzek egy tollat. 

A lány nem kapott levegőt, amíg Sawyer kicsivel megint beljebb nyomult, és 

Julietta combjai körbezárták. 

-  Csak nem írni akarsz? 

-  Nem, a tollra később lesz szükségem. Amikor megbüntetlek a 

szemtelenségedért. 

-  Megbüntetsz? Újabb éjszakát akarsz? 

Julietta agya kis híján rövidzárlatot kapott. 

Sawyer ajka rázárult az egyik kihegyesedő bimbóra. Julietta levegő után 

kapkodott. 

-  Igen. Újabb éjszakát ajánlok. - Mélyebbre nyomakodott a lány 

hüvelyébe. Még egy utolsó heves lökés, és kitölti a péniszével. Julietta hirtelen 

vágyni kezdett arra, hogy egyetlen férfihoz tartozzon, hogy az magáénak 

követelje és lerohanja. Egyszeriben mindennél fontosabb lett ez, fontosabb 

annál, ki nyer vagy veszít ebben a játszmában. - Mondj igent! 

A férfi hangja és tekintete elárulta, hogy az egész nőt magáénak akarja. 

-  Igen - felelte Julietta a fogát csikorgatva. 

Sawyer már benne járt. Julietta úgy üdvözölte lüktető szerszámát, mintha 

örök időktől odatartozott volna. 

Sawyer nem adott kiutat, bárhová menekült is volna előle. A lányt 

elárasztotta az érzelmek hurrikánja: keze megkötözve a feje fölött, lába 

szétterpesztve, és közben Sawyer szája a mellét csókolja. Túl sok volt ez 

egyszerre ahhoz, hogy fél tudja dolgozni. 

-  Nem, nem, nem! - kántálta aztán, fejét előre-hátra ingatva. 

Már visszakozott volna, de elkésett. Könnyek gyülekeztek a szemébe. 

-  Julietta, nézz rám! 

-  Jaj, nem, nem tudok! 

-  De igenis, tudsz! Lélegezz mélyeket, bébi! Igen, így! Folytasd! 

Megkaphatsz egészen, csak engedd el magad, hogy elélvezhess. Lélegezz 

tovább, így, szépen, nyugodtan!  

A lány megnyugodott, a levegő átjárta tüdejét, és félelme lassan megszűnt. 



 

Aztán váratlanul - mint amikor egy film fekete-fehérből színesbe vált át - 

életre kelt a teste. Átadta magát a kéjes súrlódásnak. Sawyer lassan mozgott 

benne, ő pedig egyre jobban felizgult és benedvesedett. 

-  Ez az! Most lazulj el, és engedd, hogy egyszerre menjünk el! 

A tudat, hogy bilincs van a kezén, ezért nem befolyásolhatja a szeretkezés 

szögét vagy ütemét, még inkább felizzította Julietta várakozását. Izmai 

elernyedtek, és a férfi mélyebben merült belé. 

-  Jesszusom, de szoros vagy. De kurva jó! - nyögte Sawyer. 

Ismét megragadta Julietta bokáját, és a vállára vetette. A tűsarok kemény 

izmokba hatolt, ami még jobban felizgatta a lányt. 

Sawyer újra beljebb nyomakodott, egyetlen heves lökéssel, aztán megállt, és 

lassan, komótosan visszahúzta a farkát. Julietta a hasonló finisek heves 

tempójára számított. Ilyenkor megpróbálta tartani a ritmust, hogy ne okozzon 

csalódást. Az orgazmus eddig merő stresszforrás volt, amit igyekezett elkerülni. 

Eddig - mostantól azonban már nem. 

Sawyer fütyült az időre. Csípője forgatása közben is tovább játszott a lány 

mellével, néha gyöngéden, máskor éhes mohósággal. Ez a kiszámíthatatlanság 

összezavarta a lányt, nem kellett semmihez igazodnia. Hirtelen azonban többet 

akart - sokkal, de sokkal többet! Csiklója lüktetett a folyton nekidörzsölődő 

pénisz érintésétől, tűsarkújával a férfi vállát kalapálta. Sawyer csúfolódó 

nevetése azt jelezte, hogy a férfi pontosan tudja, mit vár tőle Julietta, csak épp 

nem akarja 

Még! - nyögte a lány. - Nem. 

Julietta a bilincseit rángatta. Sawyer pénisze még mélyebbre süllyedt a 

hüvelyébe, míg végül úgy összenőtt vele, mintha az lenne az állandó lakhelye. 

Aztán a férfi lassan más szögbe helyezkedett, és harapdálni kezdte a lány 

mellbimbóját. 

A mellébe hasító Éjdalommal egy időben Sawyer a legtitkosabb, 

legérzékenyebb pontját érintette. Tűzijáték robbant zárt szemhéja mögött. 

Lihegni kezdett. A csúcs közelében járt. Már csak... 

-  A, ez tetszik, ugye? Itt a legjobb? - Újabb lökés, mire állati hang tört fél - 

kinek is az ajkáról? Juliettáéról? - Sawyer felkuncogott. - Igen, ez az a pont. És 

ehhez mit szólsz? 

Kettejük közé nyúlt, és dörzsölni kezdte a megduzzadt csiklót. Julietta úgy 

érezte, meghal most, a tetőpont közelében, pont a teljes elernyedés határán. 

Sawyer tovább masszírozta a csiklóját, és folytatta a titkos pont ingerlését, a 

fehér izzású robbanás központját. 

Julietta minden büszkeségét feladta. Hol volt már a józan ész a test nyers 

követelőzése közepette? 

-  Igen, Sawyer, kérlek, csináld! 

-  Nyisd ki a szemed! Látni akarom az arcod, amikor elmész. 

Ezek a szavak és a következő heves lökés átrepítették a lányt a határon. A 

férfi ujjai és farka egyre gyorsabban dolgoztak rajta, tökéletes összhangban 



 

azzal, amire neki szüksége volt. Másodszor is elment aznap éjszaka. 

Az orgazmus valamennyi porcikáján végigviharzott. Átadta magát a vad 

rohamnak. Torkából zokogás tört fél az elviselhetetlen gyönyörtől, amelynek 

csak nem akart vége szakadni. Sawyer végig rajta tartotta a pillantását. Minden 

arcrándulását és sikolyát a magáénak követelte. Mikor a lány felmerült a 

gyönyör hullámaiból, rájött, hogy a férfi merev pénisze még mindig benne van. 

Kábán felemelte fejét a párnáról. 

-  Mit csinálsz? - mormogta. 

Sawyer kihúzta a szerszámát, mire Julietta újra megremegett. Az orgazmus 

túlérzékennyé tette, ebben az állapotában összeolvadt a fájdalom a gyönyörrel. 

-  Nem végeztünk. Tartozol még eggyel. 

Julietta szívverése felgyorsult. Megpróbálta magabiztosan megrázni a fejét, 

de alig tudta mozdítani. 

Halk nevetést hallott. A férfi újrakezdte, lassú, ráérős ritmusban, kis 

gyönyörhullámokat gerjesztve benne. Nedvesség csurgott végig a lány combján, 

és háta ismét megfeszült az újabb tetőponton. 

-    Mio Dio, nem túlzás ez? 

-     Az alku az alku, szivi. 

Sawyer jobban szétfeszítette Julietta lábát, és most rövid, gyors löketekre 

váltott át, amelyek a herezacskóig a lányba mártották szerszámát. A lány már 

alig tudott magáról, tette tehát, amire utasították. Sawyer makacsul a csúcson 

tartotta. Olyan brutális, elemi erővel dolgozott benne, hogy ez, meg izzadt 

testük egymásnak verődése, a vágy átható illata, a verejtékes bőr síkossága újra 

felizgatta a lányt. Egész ágyéka egy merő lángtenger volt. 

Sawyer gyöngéden dörzsölni kezdte a csiklóját.  

- Gyere, menjünk el együtt, bébi! Most! 

Alig hallotta meg a parancsot, és Julietta elérte az orgazmust. Sawyer 

szorosan belekapaszkodott, és hörögve beleengedte ondóját. Arcának nyers 

hevültsége egyszerre eltűnt, mintha ő is ugyanolyan mélyen átadta volna magát 

az élménynek, mint a lány. A gyönyör Julietta minden porcikáját igénybe vette, 

ahogyan az előbb is, miközben Sawyer ráterülve, mozdulatlanul hevert. 

Julietta gyengének és tehetetlennek érezte magát. Korábbi üressége, amelyet 

pillanatokkal ezelőtt a teljesség csodás érzése töltött be, most kusza érzések 

szakadékává tágult. Ömlöttek a könnyei. Elfordította a fejét, mert szégyenkezett. 

Sawyer levette róla a bilincset. Masszírozni kezdte a lány elgémberedett 

kezét, ujjait és karját, aztán magához húzta, a mellkasára vonta, kettejükre 

borította a takarót, és átkarolta. 

-  Most elmegyek! Engedj! - mondta Julietta, de olyan gyámoltalannak 

érezte magát, mint egy újszülött bárány. 

-  Pszt, kislány, nem mész sehová! - A férfi vasmarokkal szorította, hangja 

és cirógató keze azonban gyöngéd volt, miközben halkan mormogott a fülébe. 

-  Kimerültél, pihenned kell. Az enyém vagy! 

A férfi testének melege és a puha paplan korábban elképzelhetetlen, 



 

biztonságos burokként vette körül Juliettát. Jó, marad még egy kicsit - gondolta. 

Hiszen Sawyernek olyan finom illata volt. A férfi gyöngéd simogatása az álom 

köde félé csábította, amely megnyugtatta volna már fáradt izmait. Csak még egy 

perc. Aztán várja az öntudatlanság. 

-  Mit tettél velem? - suttogta, aztán álomba merült. 

 

 

Kilencedik fejezet 
 

 

Sawyer szorosan átkarolta a lányt, és az arcát fürkészte. Julietta csapzott haja 

homlokára és orcájára tapadt. Duzzadt ajkát puhán emelgette a levegő. Csillogó 

bőrével és a hosszú pilláin megcsillanó könnyekkel alvó hercegkisasszonyra 

emlékeztetett, aki a királyfi érkezésére vár. Alaposan megdolgozott, kielégült 

hercegkisasszonyra. 

Sawyer szerszáma megmoccant. 

Ez meg mi? 

Rendszerint tökéletesen uralta a szeretkezéseket. Ilyenkor lemondott saját 

igényeiről, és a nőre koncentrált. Gond nélkül fogta vissza magát, bárhogy 

könyörögtek vagy hízelegtek neki az aktuális szeretők. Akkor engedélyezte a 

gyönyört mindkettejüknek, amikor neki úgy tetszett. Az érzelmek mellékesek 

voltak. 

Juliettával azonban minden más lett. Attól a pillanattól fogva, ahogy 

hozzáért, csak nagy nehézségek árán tudta megőrizni az önuralmát. A lány tüze 

az övét szította, eddig rendben is lett volna. Csakhogy soha senkit nem akart 

ennyire birtokolni, testét és lelkét magáénak tudni. Abban egy percig sem 

kételkedett, a legelején sem, hogy orgazmushoz tudja juttatni a lányt. Azok az 

idióták tették gátlásossá, akik előtte jártak. O, Sawyer azonban tudta, Juliettának 

olyan férfi kell, akinek megadhatja magát, és aki mellett teste átveheti az 

uralmat ragyogó értelme felett. Ösztönösen is kiszagolta, hogy a nő arra vágyik, 

uralkodjanak rajta az ágyban. Szinte könyörög, hogy az urára akadjon. 

Nem ez vette el az eszét, hanem ahogy a lány átadta magát neki a gyönyör 

kellős közepén. Amilyen bizalommal és bátorsággal hagyta, hogy 

megbilincselje ezen az első éjszakán. Ahogy a teste fellángolt az övé alatt, 

ahogyan egybeforrtak a végén, mintha mindörökre összetartoznának. 

Julietta minden más nőt elhomályosított a múltból. Sawyer máris úgy vágyott a 

következő menetre, ahogy a narkósok az adagjukra, pedig csak pillanatokkal 

korábban eresztette bele a magját. Sajgó vágy kínozta, hogy újra meg újra 

magáévá tegye a nőt, és az ágyban marasztalja, el se engedje onnan soha többé. 

Arra számított, hogy ekkora lángolás után rögtön lehűlnek az érzelmei. 

Már rutinja volt abban, hogyan ne bántsa meg ilyenkor az aktuális partnert: 

összebújás a közös takaró alatt, megnyugtató szavak, egy palack víz. Ám abban 

a pillanatban, hogy meglátta sírni a lányt, aki a saját gyengeségét átkozta, semmi 



 

másra nem vágyott, mint hogy szorosan magához ölelje, elringassa őt, 

lecsókolja a könnyeit, és maga mellett tartsa. Határozottan nem ez volt a 

megszokott reakciója. 

Orrát megcsapta a kókusz, a pézsma és a szex bódító illata. A gyönyör 

szédületében újabb éjszakát csikart ki Juliettából. Vajon miért tette? Belső 

hangja az igazat súgta, amitől ő maga rémült meg legjobban. 

Azért, mert nem akarta elveszíteni. 

Alig pár óra után végzetesen beleszeretett Julietta Contéba. Lenyűgözte a 

lány őszintesége, gerincessége és sebezhetősége, és még többet akart tőle. Ami 

persze lehetetlen volt. Közös munka - az igen. Ideiglenes kapcsolat, előre 

kijelölt határokkal, úgyszintén. De hogy hosszú távú viszony? Soha! 

Félelmei tovább gyötörték. Julietta szerető családban nőtt fel, ő azonban 

korán egyedül maradt a világban, és keményen meg kellett küzdenie a betevő 

falatért. Két gyermekotthonból is megszökött a szülei halála után. Kilencévesen 

rásütötték a bélyeget, hogy problémás gyerek. Az örökbefogadók többnyire 

újszülöttöket vagy totyogókat akartak, vagy legfeljebb aranyos, kezelhető 

hétéveseket. Tizenegy évesen már a hormonok is jelentkeztek, és megnőtt a fiú 

szája. Abban a pillanatban, amint belépett a harmadik családhoz, tudta, ez más 

lesz, mint a többi. Félelem ült a levegőben, és nevelőapja a húsos öklével, 

iszákos képével meg jókora pocakjával semmi jót nem ígért. A gyámügyest 

mindez a legkevésbé sem érdekelte. Az új apa nyomban közölte a helyi 

szabályokat, és szavainak a fiú meztelen hátára nadrágszíjjal mért ütésekkel 

adott kellő nyomatékot. 

Első ütés: Nem szöksz meg, mert kell a pénz. 

Második ütés: Nem kavarsz bajt. 

Harmadik ütés: Nem szólsz bele, hogyan fegyelmezem a többi gyereket. 

Negyedik ütés: Hallgatsz, mint a sír. Különben... 

Ütés. 

Faszfej ezután egy törülközővel letörölte a vért a hátáról, majd új pólót 

kellett húznia. Máig emlékezett a fájdalomra, mikor sebes bőre a pamuthoz ért; 

arra, hogyan szédelgett az ájulás és rókázás határán. Azt is tudta, hogy mindez 

már mindig így lesz. Ha Faszfejnek úgy hozza a kedve, naponta elverheti. A 

túléléshez hatalmas lelkierőre és önfegyelemre lesz szüksége. Az első pokoli 

napot hasonló évek követték. Egészen addig, amíg be nem töltötte a 

tizennyolcat, és meg nem szökött. 

De csak másvalaki élete árán menekülhetett meg. 

Megölte a mostohaöccsét. 

-  Szia. 

Elhessegette magától az emléket, és elmosolyodott. Julietta fátyolos hangja 

pokolian izgató volt, a pofacsontja halványan kipirult. Gyönyörű volt! A férfi 

erekciója a lány combjának feszült, mire Julietta szeme elkerekedett. 

-  Szia. - Sawyer végigcirógatta a lány felhevült bőrét. - Hogy érzed 

magad? 



 

-  Jól - forgatta a szemét Julietta viccelődve. - Nem, nem mondtam igazat. 

Pocsékul vagyok. Megolvadtam, mint az odakozmált karamella. 

Sawyer szerszáma újra megrándult. Julietta bizony olvatag volt, amikor magába 

fogadta. Megfordult a fejében, hogy újra eldöngeti, de inkább letett tervéről. A 

lány biztosan nagyon kimerült, és most legelsősorban rá kell gondolnia. 

-  A fürdőszobában gőzkabinos törökfürdőt találsz. Megnyitom neked a 

vízcsapot. 

Gyors csókot nyomott a lány halántékára, aztán kicsúszott az ágyból, majd 

meztelenül, halk léptekkel átsétált a szomszédos fürdőszobához. A zuhany 

terebélyes ajtaját aranyozott keret szegélyezte, a falakon míves, földszínű tónusú 

mozaikok sorakoztak. Gőz szállt fel róluk sziszegve, sűrű párában. Sawyer 

megnyitott egy csapot, mire meleg víz ömlött alá a mennyezetről a járólapokra 

és a speciálisan kialakított faragott padkára. Kikészített néhány hófehér 

törülközőt és a hotel fürdőköpenyeit, majd visszament a hálószobába. 

Ajka mosolyra rándult, ahogy meglátta a lányt. Julietta az ágy szélén ült 

lepedőkbe csavarva; úgy festett, mint egy múmia. Arca egyszerre volt komoly 

és felénk. Sawyer lábait keresztbe vetve az ajtófélfának támaszkodott. 

-  A zuhany rendelkezésedre áll. 

Julietta tekintete a férfi merev péniszére tévedt. Anyaszült meztelenül állt 

előtte. A lány ajkába harapott, és a következő pillanatban fel is állt. Hátát 

kihúzta, szeme eltökélten csillogott. Úgy vonult át a hálón, mint Sába 

királynője, a lepedőket uszályként vonszolta maga után. Sawyer azonban nem 

állt felre, hogy utat engedjen neki. Kíváncsi volt, mi történik. 

Julietta felszegett fejjel ellépett mellette, be a fürdőszobába. Az ajtó 

hangosan bevágódott mögötte. Sawyernek nevethetnékje támadt. Királynője 

hamarosan rájön majd, hogy előle nincs menekvés. 

Egy időre magára hagyta a lányt. Átment a nappaliba, és vizet töltött ki két 

pohárba. Tálcára állította őket, majd kenyeret, sajtot és gyümölcsöt tett 

melléjük. Az egészet egy asztalra helyezte, a fotel mellé. Két pohár pezsgővel 

egészítette ki a reggelit, és megindult a zuhany felé. 

A lány arckifejezése, mikor rányitott, minden pénzt megért. Vizes hajával és 

hibátlan meztelenségével együtt is igyekezett megőrizni a méltóságát. Félig 

elfordult, hogy elrejtse zavarát. Sawyer alig várta, hogy a lány minden gátlását 

eloszlassa, a közös fürdőzésre vonatkozót is beleértve. Arról nem beszélve, mi 

mindenre használhatnák a zuhanyrózsát. 

-  Segítsek? - rándult újra mosolyra szája. 

-  Nem, kösz. 

Erre Sawyer elnevette magát. Kikapta a lány kezéből a luffaszivacsot, és 

habfürdőt nyomott a tenyerére. 

-  Rossz válasz. 

Julietta minden bátorságát összeszedve hátat fordított neki, mert még így volt 

a legkevésbé zavarban. Pompás feneke és kecsesen hajló dereka láttán Sawyer 

hálát adott a teremtőnek, hogy férfinak született. Nincs izgatóbb egy női 



 

hátsónál. Julietta nyúlánk termetét és puha bőrét egyenesen az ő kezének szánta 

a sors. Belépett mellé, és magához húzta a csípőjét. 

Juliettának elakadt a lélegzete. 

-  Nem kell a segítséged. Valójában már végeztem is, úgyhogy én most... 

-  Még soha nem zuhanyoztál együtt pasikkal? - kérdezte Sawyer, és 

végighúzta a szappanos szivacsot a lány mellén. 

-  Természetesen igen. 

-  Hazudsz! 

Sawyer széles köröket írt le péniszével a lány hasán, a csípőjén, majd a 

combjai közé nyomakodott. 

-  Örülök, hogy eddig nem csináltál ilyesmit, így ebbe is én vezethetlek be. 

Julietta minden izma megfeszült. 

-  Nem vagyok tapasztalatlan kezdő, Sawyer - mondta hidegen a lány. - És 

jótékonykodásra sincs szükségem. 

Sawyer azonban maga felé penderítette Juliettát, és megragadta hosszú, vizes 

haját. A lány zihálva próbálta ellökni magától, ő azonban hátrarántotta a fejét, és 

föléje tornyosult. 

-  Soha többé ne mondj nekem ilyeneket! - morogta felbőszülve. - 

Szenvedélyes, gyönyörű nő vagy, csak pechedre eddig csupa seggfejjel hozott 

össze a sors, akik a sötétben nem találják meg a farkukat. A szavaid 

mindkettőnket megsértenek. 

Julietta pupillája kitágult a félelemtől, ami azonban rögtön vágyba fordult. 

Sawyer a lány gyorsuló lélegzete és ágaskodó mellbimbója láttán engedett a 

szorításán. O, igen! Ez a független, főnököt játszó nő a hálószobában szereti, ha 

irányítják. A férfi most a lány duzzadt ajka felé hajolt, úgy mondta az arcába. 

-  Talán a szádat ugyanúgy le kell foglalnom, mint az agyadat. 

Ezzel diadalmasan lecsapott a lány ajkára, és magába szívta ízeit. Minden 

nyelvcsapása azt adta Julietta tudtára, hogy tetőtől talpig az ő tulajdona. A nő 

viszonozta a nyelvjátékot, és felnyögött az édes megadás közben. Sawyer síkos 

vállába kapaszkodott, és hátát megfeszítve igyekezett megtartani az 

egyensúlyát. Am miután már megadta magát, felemelte arcát, és kiszakadt a 

csókból. 

Csodás fekete szemeiben kendőzetlen érzelmek örvénylettek. Sawyer hagyta, 

hadd tegye a nő, amit akar, noha ugrásra készen állt, hogy amennyiben 

menekülőre fogná, elállja az útját. 

-  Hülyén érzem magam - mondta aztán Julietta. 

-  Miért? - lepődött meg Sawyer. 

A lány behunyta a szemét, és megpróbálta összeszedni a bátorságát a 

folytatáshoz. 

-  Harminckét éves vagyok, és még soha nem csináltam ezt... ezt az 

egészet. Nem is tudom, hogyan szokták. 

Ez az őszinteség megrendítette Sawyert. Valami életre kelt Julietta belsejében, 

mivel azonban nem ismerte fel ezt az érzést, elhessegette magától. Olyan ez a 



 

lány, mint egy gyerek, de bátrabb, mint amit a legtöbb férfi el tud viselni. 

Magához vonta Juliettát, és homlokát az övének támasztotta. Felemelte a 

lány kezét, és mindkét tenyerére csókot nyomott. 

-  Nem kell sehogyan sem viselkedned. Egyedül az a dolgod, hogy 

elélvezz, és ne aggodalmaskodj emiatt. Majd én vigyázok rád! 

Julietta megborzongott. Sawyerbe úgy hasított a vágy, mint egy eltévedt 

puskagolyó. Nem tudta, mit kezdjen az elemi érzelmi viharral, ezért az előtte 

álló, meztelen nőt nézte, és arra gondolt, mi mindent játszhatna vele. Ezúttal a 

lány nem tiltakozott, amikor végighúzta bőrén a szappanos szivacsot. A 

gyönyör mély torokhangjait hallatva hagyta, hogy Sawyer tetőtől talpig 

lemossa. A férfi gyengéd, köröző mozdulatai újra felizgatták. Mellbimbóit 

Sawyer a luffa érdes oldalával vette kezelésbe, mire azok kíváncsian ágaskodva 

várták a folytatást. Rubinvörösük észvesztőn rímelt Julietta-Hófehérke piros 

ajkára. 

Sawyer térdre hullott a lány előtt. Ezt a testet azért alkotta meg a teremtő, 

hogy egy férfi elvesszen benne, a nyúlánk lábszártól fel a szeméremdomb sötét 

bozótjáig, és le a skarlátvörös lábkörmökig. Olyan gyengédséggel tisztogatta 

Juliettát, amilyent nem eddig egyetlen nővel szemben sem érzett. Alig várta, 

hogy a lány széttárja előtte a lábait. 

Julietta sóhajtva engedelmeskedett. 

Sawyeren ősemberi diadalérzet lett úrrá. Julietta rózsaszín kisajkai víztől és 

ölének nedvétől csillogtak. A férfi most a szeméremdombját kezdte dörgölni a 

szivaccsal, könnyed, előre-hátra irányuló mozdulatokkal. Julietta megfeszítette a 

hátát, és felnyögött. Melle szépséges ajándékként előreágaskodott. Egek! A 

lánynak pihennie kellene, de már túl késő volt leállni. Sawyer újra látni akarta, 

hogyan robbantja fel, szakítja darabokra a gyönyör, amit neki köszönhet. 

-  Fordulj meg! 

A lány tétovázott, mire ő keményen rávert a fenekére. Julietta összerándult, 

szeme haragosan megvillant. Sawyer várta, mi lesz. 

Igen, a mellbimbója még merevebb lett, és nyakán az ér hevesen lüktetett. 

Sawyer fogadni mert volna, hogy a lány némi erotikus elfenekelésre vágyik a 

leginkább. Ugyanakkor biztosra kellett mennie, nehogy elijessze. Julietta 

elkomorodott, a férfi azonban megismételte a parancsot. 

- Fordulj meg! Gyerünk! 

A lány engedelmeskedett. Feneke buja hajlata kivörösödött a gőztől és 

Sawyer kezétől. A férfi a sarkánál kezdte, innen haladt felfelé. Egy ideig 

elidőzött a comb hátsó felén, a csípőn, majd a deréktájon. Aztán 

felegyenesedett, végighúzta a szivacsot a vállon, és megcsiklandozta a tarkót. 

Közben állandóan váltogatta a szivacs sima és érdes oldalát, hogy egyfolytában 

izgassa a lányt. Julietta lábának enyhe remegése és megfeszülő izmai arról 

árulkodtak, hogy készen áll az aktusra. 

Sawyer ismét letérdelt, szétfeszítette a lány lábát, és öléhez szorította a 

szivacsot. 



 

Julietta megremegett, de igyekezett mozdulatlan maradni. Sawyer folytatta a 

kínzását. Végighúzta a szivacs érdes oldalát az érzékeny csiklón, és ezzel egy 

időben harapdálni kezdte a fenék fenséges hajlatait. 

Julietta keze kinyúlt, hogy megkapaszkodjon valamiben, és rátalált a 

gránitfalra. A gőz és a meleg permet mindkettőjüket eláztatta. Sawyer halkan 

hörgött, szétfeszítette a lány szeméremajkait, és a csöpögő hasadékba 

nyomakodott a nyelvével. Közben a szivacsot is buzgón forgatta a csikló fölött. 

Julietta felsikoltott, ahogy rátört az orgazmus. Sawyer ekkor sem hagyta 

abba, tovább nyújtotta a lány gyönyörét, miközben Julietta sikolyai elkeveredtek 

a gőz sziszegésével. Nyelve egy pillanatra sem állt meg. Végül Julietta 

megremegett, és a tálnak dőlt. Sawyer felkelt, és magához húzta. Száját a lány 

halántékára tapasztotta, és a hátát simogatta. Julietta testén apró rángások 

futottak végig, és a férfihoz bújt, mintha új otthonra talált volna. 

- Igenis rászorulsz a jótékonyságra - morogta Sawyer, aki megpróbált 

visszazökkenni a játékba, és elfeledkezni megduzzadt péniszéről. Rekedt 

nevetése a lány fülét cirógatta. 

-  Te pedig durva tahó vagy, aki élvezed az erőszakot. 

-  Ugyan már! 

-  Sei un maniaco sessuale. 

Sawyernek magasba szaladt a szemöldöke. 

- Ha jól végzem a dolgom, te is szexmániás leszel. Erre mérget vehetsz! 

Julietta elkomorodott. 

-  Engem is feladatnak tekintesz, Sawyer? - nézett fel a férfira. 

Ez az egyenes kérdés a megszokottnál nagyobb őszinteséget várt el tőle. 

Elhessegette a bosszúságát, és megfelelt rá. 

-  Nem. 

Ennyi telt tőle, több nem. Örült, hogy Julietta nem erőltette tovább a témát. 

De a lány ajka körül kihívó mosoly játszott. 

-  Helyes. És te, te hogy állsz éppen? 

Sawyer lepillantott merev péniszére, és vállat vont. 

-  Elfeledkeztem az óvszerről, miközben a vízi sporttal voltunk elfoglalva. 

Sebaj. 

-  Azt gondolod, túl nagy a szám? 

-  Hát, mi tagadás, igen - mondta Sawyer, és megsimította a lány haját. 

-  Akkor talán hasznosítani is tudnám. 

Sawyer nem tudta mire vélni a választ, amíg Julietta le nem térdelt elé, egy 

balerina könnyedségével, amitől elakadt a lélegzete. Már nyúlt, hogy megállítsa 

- ez az éjszaka nem róla szólt ám abban a pillanatban, amint a lány nedves szája 

körülfogta lüktető farkát, elveszett. Megesküdött magában, hogy addig hagyja 

dolgozni, amíg jólesik neki. Hiszen Juliettának nincs elég tapasztalata, meg kell 

tanulnia megbízni az ösztöneiben. Csakhogy a tanóra egy szemvillanás alatt az 

őrületbe kergette. A lány ügyes mozdulatokkal, lelkesen szopta és nyalta, olyan 

ártatlansággal, ami minden ellenállását legyőzte. Közben kezével is pumpálta a 



 

péniszét, amíg végül a gyönyör minden porcikáját átjárta.  

Miután a szoba megszűnt forogni Sawyer körül, a lány is felkelt, győztesen 

nézett rá, és fenekét riszálva kilibegett a zuhany alól. 

Egek, most vagyok csak bajban! - gondolta Sawyer. - Nagy-nagy bajban. 

Ki gondolta volna, hogy a Hókirálynőben egy csillapíthatatlanul éhes 

nimfomániás lakik? 

Julietta belebújt a frottírköpenybe. Minden tagja ellazult, és szinte sugárzott. 

Ezt műveli a nőkkel a jó szex? Kiüríti az agyukat, és buta mosolyt csal az 

arcukra? Veszedelmes állapot, meg kell hagyni. Nem csoda, hogy a férfiak 

dróton rángathatják a csajokat. Sawyer is hogy az ujja köré csavarta! O pedig 

milyen boldogan enged az erőszaknak! 

Különös módon mindez nem zavarta túlságosan. Talán a sok szex miatt nem 

működik az agya, és holnap üt csak be a várható pánikroham. 

Vagy igen, vagy nem. 

Nézte, amint a szeretője - ellazult arccal és ezúttal elernyedt pénisszel - 

kimegy a zuhanyzóból. Lefogadta volna, hogy nem marad sokáig ilyen. Ez a 

férfi egy szexuális örökmozgó, és egy éjszaka óta az ő pasija. 

Furcsa, birtokló érzés fogta el, de nem akart a mélyére nézni. 

Sawyer felkapott egy törülközőt, a dereka köré csavarta, és hátat fordított 

neki. 

Juliettának elállt a lélegzete a meglepetéstől. 

A férfi háta és fenekének felső része telis-tele volt forradásokkal; némelyik 

elhalványult már, mások haragosvörösek voltak. Semmi rendszer nem volt 

ezekben a hegekben. A bicepszen például szabályos körök sorakoztak. Sawyer 

megérezte a lány pillantását, és megdermedt álltában. Julietta sorra vette 

magában az éjszaka képeit. Igen, a legutolsó pillanatig magán tartotta az ingét. 

És a hátsóját sem mutatta neki soha, csakis az elülső felét. 

Elszorult a torka.   Miért voltak mások ezek a sebek, mint a Sawyer arcán 

húzódó forradás? Azzal láthatóan nem törődött. Egyfajta tetoválásnak 

tekinthette, ami nehézfiú mivoltát hangsúlyozta. Ezeket a hegeket azonban 

elrejtette a világ elől. Olyan Éjdalom nyomait titkolta, amiről nem volt hajlandó 

beszélni senkinek. 

A Juliettában élő racionális nő tudta, mi a teendő. Őrizd meg a hidegvéred. 

Ne vegyél tudomást a hegekről, és lépj tovább. Az egyéjszakás kalandoknak 

megvannak a maguk íratlan törvényei: csak semmi érzelmi elköteleződés, vagy 

turkálás a múltban. Örömszerzés, orgazmus, alkohol, és sietős távozás 

hajnalban. 

Most is igyekezett megmaradni ebben a szerepben, de buta könnyek tolultak 

a szemébe. Majd megszakadt a szíve a gondolatra, hogy az előtte álló erős férfit 

egykor ismeretlenek bántalmazták. Mellé lépett, és kezét gyöngéden a hátára 

tette. Sawyer összerezzent. Julietta minden egyes heget könnyed érintéssel 

cirógatott végig a széles háton. Sawyer nem mozdult közben, némán tűrte a 

simogatást. Végül Julietta szólalt meg. 



 

-  Sajnálom, hogy valaha bántottak. - Ügyelt arra, hogy szemernyi 

szánalom se vegyüljön a hangjába. Ugyan ki merne szánni egy ilyen sikeres, 

erős, önérzetes pasast? Talán ezek a hegek sarkallták arra, hogy jobbá váljon. 

Nem akarta tolakodó kérdésekkel zaklatni Sawyert, ugyanakkor szemet sem 

akart hunyni a dolog felett. - Örülök, hogy te győztél - mondta végül. 

Sawyer lehorgasztotta a fejét, és mélyet sóhajtott. 

-  Soha nem beszélek a múltamról - kezdte. - Túl hosszú időre rekedtem 

meg benne, és túl keményen kellett küzdenem, hogy magam mögött hagyjam. 

Egy velejéig gonosz ember tette, és évekig éltem mellette. Hiába-ütött vert, nem 

tudott végleg megtörni. - Hangjában olyan démonok kísértettek, amelyeknek a 

létezéséről Juliettának addig fogalma sem volt. - Tettem én is... egyet-mást. 

Nem bánom ezt sem. Megértem, ha mindez túl sok neked, és inkább lelépsz. 

Felmentelek a szerződésünk alól. 

Julietta csak nézte a hátát a férfinak, aki az orgazmusai ura volt, és akinek azt 

köszönhette, hogy életében először nőnek érezte magát. Ezen az éjszakán 

Sawyer mást sem tett, csak a határait feszegette. Eltűrte ezt is, miből gondolja 

akkor, hogy otthagyja néhány heg vagy a hajdani tévedések miatt? 

Csókolni kezdte a férfi hátát. Sawyer megdermedt a csókjai nyomán, ő 

azonban minden egyes forradást végigcsókolt, oly gyöngédséggel, amelyet 

mindenképpen ki szeretett volna nyilvánítani. 

- Che idiota! Ne sértegess, légy szíves! Bármit tettél, a túlélés érdekében 

tetted. Olyan kevésre tartasz, hogy azt hiszed, életem legforróbb éjszakája után 

elszaladok pár heg miatt? 

Sawyer megfordult, szembenézett vele, és az arcát fürkészte. Julietta 

magában átkozta a könnyek beszédes nyomát. Nem, soha nem lesz elég jó a 

lelkizésben. 

Sawyer végigsimította a nő arcát. - Te sírsz? 

Meglepett hangja ellenállásra ingerelte Juliettát. 

- Nem téged siratlak, hanem az egykori srácot, akit senki nem szeretett - 

vágott vissza. Hagyta, hogy haragja felszárítsa a könnyeit. - Remélem, meghalt 

a kínzód, bárki volt is az a vadállat. 

A férfi borostyánbarna szemében nyers vágy izzott. Ujjai végigcirógatták a 

lány állát, óvatosan, mintha attól félne, hogy egy tündér áll előtte, aki a 

következő pillanatban köddé foszlik. Aztán lassan elhúzta a tenyerét. Julietta 

észrevette, mennyire remeg a férfi keze. Sawyer mintha beszélni akart volna, de 

aztán meggondolta magát. Hallgatott egy sort, végül fényár mosollyal, aminek 

olyan nehéz volt ellenállni, megjegyezte: 

-  Már megint idiótának neveztél? Jól hallottam? 

-  Mert idiótaként viselkedsz - szipogott a lány. 

-  Finom úrilány létedre jól felvágták a nyelved! - kuncogott Sawyer. - Jó 

ezt tudni, bébi! 

-  Ha az enyéimet bántják, nincs kegyelem! - csattant fel Julietta. 

Sawyer mozdulatlanná dermedt. Mio Dio! Mit tettem, ijedt meg a lány, de 



 

már nem tudta visszaszívni, ami kiszaladt a száján. Ez a pasas nem tartozik 

hozzá, mert nem tartozhat. Szerződést kötöttek, egyszerű, átlátható szerződést. 

Bár egy éjszakával meghosszabbították, nincs, nem lehet közös jövőjük. 

Vagy mégis? 

Sawyer arcán az érzelmek egész vihara tükröződött. 

-  Hiszek neked - mondta rekedten. - Pokolian szerencsés lehet az a fickó, 

akit a magadénak érzel. - Megköszörülte a torkát. - Gyere, reggelizzünk meg! 

Biztosan farkas éhes vagy. 

A feszültség felengedett közöttük. 

Összekulcsolt kézzel mentek vissza a hálószobába. Jóízűen befalták a 

ropogós kenyeret, a krémsajtot és a zöldpaprikát. Előbb vizet ittak rá, aztán 

pezsgőt. Sawyer közben az ölébe vette Julietta lábfejét, és megmasszírozta a 

tűsarkútól sajgó talpát. A lányt meglepve állapította meg, mennyire nem érzi 

kényelmetlenül magát az együtt töltött éjszaka után. A munkájáról csevegtek, 

meg arról, milyen volt felnőni egy gondoskodó báty védőszárnyai alatt. 

Miközben az aranyló italt hörpölte a karcsú pohárból, Julietta 

megkockáztatta a következő kényes kérdést. 

-  Mióta ismered Wolfe-ot? 

Sawyer ujjai megálltak a lábfején. 

-  Úgy egy éve. 

A lány kéjesen felsóhajtott, miközben a férfi térde érzékeny izmait vette 

kezelésbe. 

-  Még nem köszöntem meg, hogy esélyt adtál neki. A legtöbben csak a 

külsejét nézik, ezért tartanak tőle - jegyezte meg Sawyer. 

-  Te senkit sem veszel fel, aki nem érdemli meg. Főleg most, hogy beindul 

a Purity. A fiú különben elmondott egyet-mást a múltjáról - felelte Julietta. 

-  Na, igen! Bizonyára azzal etetett, hogy tetkószalonban dolgozott - 

nevetett fel Sawyer. - Mindenkinek ezt mondja. Az igazságról senki nem tud. 

-  Azt mondta, hogy te mentetted ki a sittről, és magad mellé vetted. Esélyt 

adtál neki, hogy bebizonyítsa, mit ér. 

-  Ezt nem hiszem el! - nézett fel Sawyer meglepetten. - Soha... senkinek 

nem beszélt erről! 

- Rajong érted - mosolyodott el Julietta. - Csak adja a rosszfiút. A korához 

képest kitűnő üzleti érzéke van. Nem csoda, hogy Olaszországba is magaddal 

hoztad. 

     Sawyer elgondolkozva ingatta a fejét.  

-  Igen, okos kölyök. A gyámügy nem igazán törődött vele, ezért inkább az 

utcán próbált szerencsét. Elkaptam, amikor ki akart zsebelni, és választhatott: 

vagy a sitt, vagy gyakornokság a cégemnél. Az első néhány hónapban annyit 

bosszantott, hogy kis híján kidobtam - villant meg a szeme. - Ugyanakkor 

ördögien okos is. Fényképmemóriája van, és miután feladja kezdeti 

zárkózottságát, az emberekkel is könnyen hangot talál. Valahányszor 

megbíztam egy feladattal, idő előtt fejezte be - vont vállat a férfi. - Ezért még 



 

több munkát sóztam rá, felemeltem a fizetését, és vártam, mikor adja fel. De 

eddig nem tette. 

-  Rendes vagy vele. 

Sawyer megrezzent ezekre a szavakra, és a kezét is elvette a lány lábáról, 

akinek ugyanolyan hamar lehűlt a bőre, mint a férfi viselkedése. 

- Ennek semmi köze az érzelmekhez. - Azért hoztam magammal, hogy újabb 

vizsgának vessem alá. Rosetta Stone kazettáit hallgatta, és rekordidő alatt 

megtanult olaszul. De ha nem válik be eléggé, elküldöm. 

Julietta csak nézte az előtte ülő férfit. Fura, az ágyban tud adni, a hétköznapi 

emberi viszonyokkal azonban szemlátomást nehézségei vannak. Most is hogy 

letagadja, hogy törődik a kölyökkel! Talán nem is tudja, hogyan kezeljen egy 

sérült tinit. Julietta gyanította, hogy sok közös van a múltjukban. De nem ez volt 

a megfelelő alkalom, hogy tovább faggatózzon. 

-  Értem. Végső soron az üzlet az üzlet. 

Sawyer hálásan nézett rá. A kísértetek visszavonultak az őket megillető 

helyre. Julietta felnyögött, ahogy újra felforrósodott kettejük között a hangulat. 

Sawyer a bokájára zárta ujjait, és közelebb nyomult hozzá. 

-  Ahogy mondod. Azt hiszem, ideje visszatérni a megállapodásunkhoz. 

Julietta igyekezett nem tudomást venni arról, mennyire megörült a felvetésnek. 

A hormonjait okolta ezért. 

-  Azt hiszem, ezt már megbeszéltük. Három orgazmus, se több, se 

kevesebb. 

-  Ne mondd, hogy nem teljesítettem túl a feltételeket - villantotta fel 

Sawyer farkasmosolyát, és a lány fölé hengeredett. 

Soha ilyen édes nem volt még vereség - ez volt a lány utolsó gondolata. 

 

 

 

Tizedik fejezet 
 

 

Sawyer a csapatával együtt járta körül a Purity még felújítás alatt álló új 

előcsarnokát. Elektromos gépek berregése hallatszott, a levegőt fa, olaj és festék 

szaga töltötte be. Az egykor felkapott Le Méridien évek óta üresen állt. A 

terebélyes, magányos épületre sokan pályáztak. Sawyer csak mostanra szerezte 

meg magának. Ez volt az első elsöprő sikere. Innen meg sem áll a halhatatlanság 

felé vezető úton. 

Az építmény ódon bájt árasztott, és a férfi éppen ezt akarta az új hely 

névjegyévé tenni. A Le Méridien előtt álló szárnyas, márványból faragott ló 

omladozó, fehér homlokzattal nézett szembe, amelynek élénkvörös ajtó adott 

sajátos jelleget. Sawyer úgy tervezte, hogy az éttermet és a társalgót 

mindenestől lecseréli. Minden egyes szobát korszerűsíteni kellett. Dizájnerei 

jelenleg épp annak eldöntésén dolgoztak, hogy mi maradjon meg a 



 

berendezésből, mi nem. 

Sawyer büszkén vezette végig csapatát a lassan átalakuló vendégszobákon. 

Csevegve vonultak egyikből a másikba, miközben ő magyarázott, és Wolfe 

jegyzetelt. Mikor megállt a La Dolce Famiglia leendő helyisége előtt, Julietta 

felé fordult. 

Ez a lány sírt miatta. 

Az emlékezés Julietta könnyeire most összezavarta a férfit. Néhány 

villanáson kívül semmi nem maradt meg elméjében szülei gyöngéd gesztusairól. 

Később pedig a testi érintés egyet jelentett neki a büntetéssel, vagy valami annál 

is rosszabbal, amit mindenáron kerülni kellett. Brutálisan korán megtanulta, 

hogy a könnyek semmire nem jók, és csak a gyengeség jelei. Hányszor verték 

véresre, éheztették, alázták és fenyítették meg anélkül, hogy bárki törődött volna 

vele? Még a mostohatestvérei sem mertek kedvesek lenni vele, mert ezért is 

megtorlás járt. 

Nem hibáztatta őket. O is ugyanezt tette volna a helyükben. Am abban a 

pillanatban, amikor megpillantotta Julietta könnyeit, különös, fojtogató üresség 

támadt a belsejében. A lány törődött vele! Végigcsókolta a hegeit! Julietta 

kiabált vele, amiért ő azt hitte, hogy a lány elhagyja. Elképesztően rendes volt 

vele, és ő nem tudta, mit kezdjen mindezzel. 

Korábbi szeretőinek végtelen, névtelen sora összekuszálódott az 

emlékezetében. Ők csak azt firtatták, mikor szedeti már le a hegeket a hátáról. 

Soha, egyetlen kedvese sem csókolta még ilyen gyöngédséggel, vagy ejtett 

könnyet valamiért, amit nem is értett. Sawyer szívében korábban nem tapasztalt 

érzések dúltak. Jobbnak látta, ha nem néz magába. 

Egy teljes hét telt el azóta megfeszített munkával. Mikor aztán esténként 

végre beesett az ágyba, sehogyan sem tudott elaludni. A lány meztelen testének 

és forró, nedves ölének emléke elvette az álmát. Újabb együtt töltött éjszakára 

vágyott, de már a legelején úgy döntött, hogy vár. Ha túl korán kémé a 

folytatást, akkor elvesztené domináns szerepét, amire szüksége volt ahhoz, hogy 

a lányt megérdemelt gyönyörhöz juttassa. Ráadásul zűrzavaros érzelmei miatt is 

szüksége volt némi szünetre. Mikor történt meg utoljára, hogy ennyire kifordult 

magából egy nő miatt? Mikor töprengett utoljára azon, vajon szeretője mit 

csinálhat éppen, mit eszik ebédre, vagy milyen televíziós műsort néz meg 

lefekvés előtt? 

Soha. 

A megoldás egyszerű volt: vissza kell vonulnia egy időre, és csak azután 

belekezdeni a következő éjszakai kalandba, hogy összeszedte magát. Le kell 

hűteni kissé Juliettát, hogy rá ne akaszkodjon. 

Sawyer most megköszörülte a torkát. 

- Julietta, ahogy megbeszéltük, ez az üzlet az utcáról betérő vásárlókat 

szolgálja majd ki. Gondosan kell kiválogatnia az alkalmazottakat, mert a 

felszerelés nagy része nem ezen a szinten lesz. 

Julietta bólintott, és körülnézett az üres boltban. Szigorú fekete kosztümjét 



 

viselte, Sawyer kedvencét. A lehető legkonzervatívabb ceruzaszoknya és a 

kétsoros kosztümkabát eltakarta igéző idomait. Szigorú kontyba csavart haja és 

makulátlan fehér blúza láttán a férfi a legszívesebben rávetette volna magát. 

Mindig is szívesen fantáziáit komor könyvtárosnőkről. A kosztümöt talán le se 

vetetné a lánnyal. Csak feltolná a szoknyáját, az íróasztalra döntené, és letépné 

róla a bugyiját. Ráparancsolna, hogy egy hangot se adjon ki, aztán mindent 

elkövetne a nyelvével és a szájával, hogy Julietta sikoltozzon. 

Megmoccant a farka, ezért sietve elkergette fejéből a zavaró képeket. Még 

csak az kéne, hogy Tanya azt higgye, ő izgatta fel. Akkor szinte bizonyosra 

vehetne egy késő esti látogatást. A szakmájához értett a lány, egyébként 

azonban nőstény ragadozóra emlékeztetett. Sawyer összerázkódott a gondolatra. 

-  Ez is jó lesz - fordult feléje Julietta -, bár jobban örülnék a másik 

helynek, amiről eredetileg beszéltünk. 

Sawyer szája mosolyra húzódott. Jól felvágták a nő nyelvét! Várakozásaira 

rácáfolva újra a hidegfejű üzletasszony állt előtte. Egyetlen forró pillantást nem 

engedett meg magának a konferenciaasztal túloldaláról, és nem pirult el, ha 

találkozott a tekintetük. Ami csak még inkább begerjesztette a férfit. 

-  Pontosan emlékszem, mit beszéltünk meg. Mivel akkor már világosan 

megmondtam, miért nem kivitelezhető az ötlete, csodálkozom, hogy továbbra is 

ragaszkodik hozzá. 

-  Hmm, úgy tűnik, elfeledkeztem róla - felelte Julietta szárazon. - 

Valamiért kiment a fejemből, talán nem volt elég emlékezetes a magyarázata. 

Sawyer csaknem fuldoklott a nő pimaszságától. Wolfe furcsálkodó pillantást 

vetett rá, aztán újra a jegyzeteibe merült. A lánynak gonosz humora van, de nem 

baj, ezért a megjegyzésért még megfizet! Sawyer egy életen át gyakorolta, 

hogyan rejtse el az érzelmeit, így most is sikerült lepleznie dühét. 

-  Talán igaza van. Majd ezután igyekszem világosabban beszélni - villant 

meg a tekintete. 

-  Helyes, gyakorlat teszi a mestert - mosolyodott el Julietta édesen, amitől 

a férfi idegei táncot jártak. - Most pedig látni szeretném a konyhát. Meg 

szeretnék bizonyosodni róla, hogy a berendezése olyan, amilyenben 

megállapodtunk. 

A lány cipősarka Sawyer előtt kopogott csábító sziréndalként. Kecsesen 

ringó Éneke maga után csalogatta a férfit. Most jött rá, hogy Julietta Conte 

ellenállhatatlan. 

Isten legyen irgalmas hozzá! 

A hely bejárása és a tervek megvitatása jócskán belenyúlt a délutánba. 

Sawyer szándékosan a csapat többi tagját búcsúztatta el előbb. Kíváncsi volt, 

hajlandó-e négyszemközt maradni vele Julietta. És íme, a lány valóban nem 

ment még el, hanem Wolfe-fal társalgóit. A férfi, akár egy hormonoktól túlfűtött 

tinédzser, rá akarta vetni magát a lányra, most, azonnal. Az egyhetes 

önmegtartóztatás túl hosszúnak bizonyult. Sawyer sietve felmérte a terepet, hol 

vetkőztethetné le Juliettát anélkül, hogy szaftos ingyencirkuszt szolgáltatna az 



 

építőmunkásoknak. 

A férfi a beszélgetők mögé állt. Wolfe arcán halvány mosolyt vett észre. 

Fura, eddigi megfigyelései szerint a srácot nem igazán érdekelték a nők. Valami 

miatt azonban Juliettával jól kijött, ami kisebbfajta csodának számított. 

- Köszönöm a mai segítségét - mondta Julietta a maga szokásos üzleties 

modorában. - Remélem, lesz ideje, hogy kipihenje magát. 

-     Nem igazán fáradtam el - vont vállat Wolfe. - Szeretem a munkám. 

-  Ismerem ezt az érzést. - Julietta zavartan toporgott, aztán csak kibökte: 

Meg szeretném hívni hozzánk vasárnapra ebédre. Anyámhoz. 

Sawyer meglepetten hátrébb húzódott. De Wolfe is ugyanúgy ledöbbent. 

-  Ööö... kösz... de nem érek rá. 

-  Miért? 

-  Mert dolgozom - szegte le a fejét a fiú. 

A kakaóbarna szempár most megvillant, és Sawyert kereste. 

-  Biztos vagyok benne, hogy a főnöke elengedi vasárnap délutánra. 

-  Csak ha engem is meghívnak. 

Julietta bosszúsan elbiggyesztette az ajkát. 

-  A meghívás csak Wolfe-nak szól. 

-  Márpedig vagy együtt megyünk, vagy sehogyan. Nehogy már ő kajálja 

fel a házi pastát, nekem meg ne jusson belőle! Különben pedig meg sem tudja 

becsülni a rendes ételt. Csupa szemetet eszik. 

-  Ugyan már! - kapta fel a fejét Wolfe. - Ha volnál kedves néha 

bevásárolni, akkor akár fiznék is. De te az irodádban vacsorázol. 

-  És persze mosogatnál is, igaz? 

-  Miért, te meg a Hófehérke vagy, mi? Kicsi mellélőttél, öreg. A múltkor is 

a padlón hagytad a Big Mac zacskóját. 

Julietta csak nézte a veszekedő férfiakat. Sawyernek láthatóan nem tetszett, 

hogy kiteregetik a házi szokásait. Igyekezett témát váltani. 

-  Ne gyere folyton ezzel! - morogta. 

-  Maguk a McDonald’sban esznek? Ez borzasztó! - sziszegte Julietta. 

A francba! A végén a férfi még kinyírja Wolfe-ot. 

-  Jó, megkívántam egy hamburgert, mert a hazámra emlékeztetett. 

Sawyer a legszívesebben jót nevetett volna Julietta felháborodásán. 

-  Egyszer egyen egy igazi hamburgert Robertónál. Boldogan kiszolgálná 

magát. 

Ugyan hogy magyarázhatná el a nőnek, miért ízlik neki az a rettenetes szósz 

és a rengeteg só? Miért nem tud betelni vele? Eszébe jutott, mikor evett először 

hamburgert - a fele még a zacskóban volt egy kukában. Életében nem harapott 

még annyira finomat. Azóta valahányszor hamburgerezett, mindig ez az első, 

ünnepi alkalom jutott eszébe. Természetesen mindezt nem köti senki orrára. 

Egyáltalán, miért magyarázkodik, semmi oka rá. Kihúzta magát. 

-  Az nem ugyanaz. Nos, engem is meghív magukhoz vagy sem? 

-  Rendben, jöjjön. 



 

-  Hmm, passzolom a meghívást, Julietta. De azért kösz. 

Sawyer lenyűgözve figyelte, hogyan fonja össze a karját Julietta, és vet 

ellentmondást nem tűrő pillantást a fiúra. 

-  Márpedig eljön, és kész! Délre várjuk. Ne hozzon ajándékot! 

-  Én... izé... más programom van. Nem tudok menni - nyögte a srác 

ijedten. 

Juliettát azonban nem érdekelte a kifogás. 

-  Meghívtam ebédre a családunkhoz, Wolfe, nem utasíthatja vissza. 

Anyám szeret vendégekre főzni. Örömet okozna neki. 

Sawyer együtt érzőn figyelte Wolfe-ot, aki nemigen találkozott senkivel a 

munkán kívül. Az ő meghívásait is elutasította, valahányszor vacsorázni vagy 

társaságba hívta. 

A srác most dacosan felszegte az állát. 

-  Nem jövök ki jól az anyákkal. Nem szeretnek - morogta. 

Julietta mosolyogva megsimogatta a srác kezét. Wolfe-nak a szeme se 

rebbent az érintésétől. 

-  Nem ismeri az édesanyámat. Bizonyára imádná magát. Szívességet tenne 

azzal, ha eljönne. Anyám egyedül érzi magát, mióta a gyerekei kirepültek 

otthonról. Boldoggá tenné a látogatása. 

Határozottan ügyesen csinálta a lány. Ugyan ki tudna visszautasítani egy 

ilyen szívből jövő meghívást? Sawyer látta, hogyan adja be Wolfe lassan a 

derekát. 

-     Jó, akkor ott leszek. 

-     Grazié. 

-  Most mennem kell. Otthon találkozunk - mondta Sawyernek Wolfe, 

akinek már nagyon mehetnékje volt. 

Ezzel szó nélkül elrohant. Juliettáék végre kettesben maradtak. 

A lány arcáról eltűnt a mosoly. Újra a régi Hókirálynő volt. 

-  Amint látom, a hálószobán kívül is erőszakos alak vagy. 

Sawyer az építőmunkások felé pislogott. Úgy vélte, itt az ideje megértetnie a 

nővel, ki az úr a háznál. 

-  Fura, de úgy néz ki, tökéletesen kezelted a helyzetet. Szegény Wolfe - 

mondta a férfi. - Nem sejti, kivel van dolga. 

Ezzel megfordult, és megindult egy hátsó helyiség félé. Területének nagy 

részét építkezési anyagok foglalták el, de a férfi felfedezett egy masszív asztalt 

az egyik sarokban, amiről úgy vélte, megfelel a célnak. Julietta megpróbálta 

tartani a tempót, közben azonban tovább vitatkozott. 

-  Emberek közé kell mennie a fiúnak. Veszélyes, ha valaki túl sokáig 

magába zárkózik. 

-  Wolfe korán megtanulta, hogy egyedül önmagára számíthat. Lassan lehet 

csak megszelídíteni. Vigyázz, hová lépsz! 

Julietta átugrott egy kábelt, és kikerült egy motoros fűrészt. 

-  Mégis fontos, hogy jókat egyen olyanokkal, akikben megbízik - mondta. 



 

- Az autós McDonald’s semmire sem jó. 

Sawyer összerezzent, de aztán megragadta a lány kezét, és átterelte a készülő 

ajtókereten. 

-  Jó, hibáztam, elismerem. És én miért nem ehetek Conte mamánál? 

-  Azt hittem, ebben már megállapodtunk. 

-  Meggondoltam magam. Főleg, mert Wolfe-nak szabad bejárása lesz 

hozzátok. Erre megyünk. 

A sötét helyiségbe vezette Juliettát, aki a kiszemelt asztalig hátrált. A bútor 

felületét faforgács és fűrészpor borította. 

-  Wolfe a külsejével riasztja el magától az embereket. Mama azonban átlát 

majd a felszínen. És talán a fiú is rájön, hogy nem mindenki ellenség. Hol 

vagyunk? 

-  Vagy eszébe jutnak a családi ebédek a múltjából, és lelécel. Én a magam 

részéről semmit sem erőltetek rá. - Sawyer találomra felvett egy rongyot, és 

letörölte az asztalt. - Ülj fel ide egy pillanatra! 

-  Hatásos gyógymód, hajó emlékekkel helyettesítjük a rosszat. Hidd el, 

tudok erről egyet-mást. Miért kell ideülnöm, Sawyer? 

-  Mert itt akarlak kielégíteni! 

Sawyer nézte a lány arcán átviharzó érzelmeket: a döbbenetét, izgalmat, 

Élelmet, és igen, a vágyat. 

Belépett Julietta lábai közé, és felemelte szoknyája szegélyét. A nő nem 

ellenkezett, agya szemlátomást észérvek után kutatott, miért nem jó ötlet egy 

szerszámos asztalon közösülni. Sawyer kihasználta a meglepetés erejét, 

széthúzta a lány combjait, majd úgy hátralökte, hogy elvesztette az egyensúlyát. 

Julietta a férfi vállába kapaszkodott. Nyaki verőere őrült ritmusban lüktetett, 

illata megcsapta a férfi orrát. Kókusz, némi vanília és kávé. Sawyer a nő 

nyakának meztelen hajlatára hajtotta a fejét, és mélyen magába szívta a bódító 

keveréket. 

Julietta felszisszent, és megpróbálta ellökni. 

-  Megőrültél? - suttogta. - Nem csinálhatjuk itt, a munkások orra előtt! Ez 

középület, ha nem tudnád. Lehet, hogy te szeretsz pornószínészt játszani, engem 

azonban cseppet sem izgatsz fel vele. 

Sawyer hörögve beleharapott a nő füle mögötti érzékeny bőrbe. 

-  Én sem mások előtt akarok szeretkezni. Ha egyetlen férfi is meglátna 

téged meztelenül, hát a szart is kiverném belőle! - A lány ujjai Sawyer zakóját 

markolászták, és reszketett a lába. Nagy ég, ez a pasi kívül-belül felforgatja. 

Igenis tetszett neki, hogy utasítgatja, és a veszély érzete is fokozta az izgalmát. - 

Adtam elég időt, hogy rendes legyél velem, de te egész héten csak kínoztál! 

-  Nem igaz! - hördült fel Julietta. - Nem emlegettem az éjszakánkat. 

-  Rosszul tetted! - Sawyer végigfuttatta kezét a szoknya alatt. Meleg bőrre 

talált, harisnya vagy harisnyatartó sehol. Már a bugyi szélén járt. Igen, a lány 

máris benedvesedett. Még hogy frigid lenne! Ez a nő forró, mint a kénköves 

pokol! - Miattam öltöztél fel így? Abban reménykedtél, hogy elkaplak, és a 



 

konferenciaasztalra döntelek? Mert tudd meg, mindennap erről álmodom! 

A lány felháborodása csak még inkább megkeményítette Sawyer érékei óját. 

-  Természetesen eszemben sem volt. - Julietta felszisszent, ahogy a férfi 

hüvelykujja végigsimított a bugyi vékony anyagán. - Én... én... csak arra vártam, 

hogy te jelezz... Nem akartam olyan lenni, mint az olyan nők... akiket levakarni 

sem lehet... akik könyörögnek a pasinak... 

A tudat, hogy az új helyzet ugyanúgy összezavarta a lányt, mint őt, 

lecsillapította Sawyert. Korábban azt hitte, jól teszi, ha időt hagy Juliettának. 

Most látta csak, hogy már másnap a karjába kellett volna kapnia és halálra 

csókolnia. Hibázott, de most helyre akarta hozni a hibáját. Haladéktalanul. 

-  Bébi, te sosem lennél ilyen. Egész héten majd megőrültem érted, csak 

időt akartam adni neked. 

-  Micsoda udvariasság! - morogta a lány, és közelebb bújt hozzá. 

-  Gyerünk, ne húzzuk az időt! 

Sawyer úgy csapott le a nő ajkára, ahogyan magában annyiszor elképzelte. 

Mélyen a szájába nyomult, megrészegedve a csóktól, akár egy alkoholista a 

szesztől. A lány a csípője köré fonta a lábát. Julietta vadul visszacsókolta. 

Sawyer agya elködösült, és már csak kis híja volt, hogy beléhatoljon, amikor 

megszólalt egy hang a hátuk mögött. - Hé, főnök! 

Sawyer ujjai a nedves hüvelytől egy ujjnyira megálltak. Száját elszakította a 

lányéról, és megpróbált visszatalálni a valóságba. Julietta megdermedt 

ijedtében, szeme elkerekedett, nedves ajkát felhorzsolta a csók. 

- Igen? 

-  Mára végeztünk. Szüksége van még bármire? 

-  Nem, köszönöm. - Sawyer igyekezett erőt venni hangja remegésén. - 

Akkor a holnapi viszontlátásra. 

A szedelőzködő munkások motozása áthallatszott a sötét helyiségbe. Sawyer 

lassan elvette a kezét a lány szoknyája alól, visszasimított pár kósza fürtöt az 

arcából, és megcsókolta halvány rózsaszín ajkát. 

-  Eljössz hozzám újra a hotelbe? 

- Igen. 

Sawyer rettentően megkönnyebbült. Nem akarta emlékeztetni Juliettát, hogy 

valójában tartozik neki ezzel az éjszakával. Édes ajándék volt, hogy a lány 

önként akart vele lenni. Lesegítette az asztalról, kézen fogta, és kivezette a 

helyiségből. Am még mielőtt elengedte, lehajolt hozzá, és a fülébe súgta: 

-  Nem vagy olyan, mint a többi nő, de hogy könyörögni fogsz, azt 

garantálom! 

Sawyer beleharapott Julietta fülébe, majd vigyorogva otthagyta. Már nem 

hallotta a halk káromkodást, amit a lány utána küldött az estébe. 

 

 

-  Jól vagy, Julietta? 

A lány abbahagyta a paradicsom felvagdosását, és a mamára nézett, aki 



 

homlokát ráncolva, gyanakodva vizsgálgatta. Mio Dio, csak nem szagolta ki, 

hogy szexelt? Letette a kést, és megigazította a szvetterét, remélve, hogy nem 

látszanak meg az éjszaka szerzett áruló horzsolások és harapások. Második 

randija Sawyerrel megint túlment a normalitás határán. A férfi ismét sorra 

döntötte le a megszokott falakat: bebizonyította neki, hogy nem az, akinek 

képzelte magát. Ismét volt bilincs és a zuhanyszex, továbbá különféle 

segédeszközök is. Összerezzent az emlékre, hogy mekkora gyönyört okozhat 

egy vibrátor. Rövidesen már megcélozhatja a két számjegyű orgazmust. Ki hitte 

volna? 

-  Persze. Miért kérded? 

-  Szebb lett a bőröd. És magadban dudorásztál. 

Julietta megijedt. Észre se vette, hogy énekelt. Ez egyre rosszabb. 

-  Ööö... kozmetikusnál jártam valamelyik nap, és... jobban is érzem 

magam. 

-  Hmm. 

A paradicsom legurult a vágódeszkáról. Utánakapott. Vajon tényleg sugárzik 

a nőkről, hogy szexeitek? Jó, annyira kiéheztette a testét az utóbbi években, 

hogy be kell hoznia a lemaradást. Nem volt ebben semmi meglepő. Ideje volt 

témát váltani. 

-  Beszéltél mostanában Michaellel vagy Carinával? 

A mama a tűzhely felé fordult.  A konyhát betöltötte a hagyma, fokhagyma 

és saláta illata. 

-  Igen, nemsokára meglátogatnak minket. 

-  Mindannyian? 

-  Sí. Az összes bambinót hozzák. Talán Alexa és Nick is velük jönnek. 

Julietta őszinte örömmel elmosolyodott. A mama láthatóan már a várakozás 

lázában égett. Végre együtt lehet a család, az összes testvér a férjeikkel. Mint a 

régi szép időkben, csak kissé nagyobb létszámban. 

-  Jaj, mama, ez csodálatos! 

Kopogtattak az ajtón. A mama kötényébe törölte a kezét. 

-  Ne várakoztasd őket, Julietta! Menj, nyiss ajtót! 

A két férfi egy-egy csokrot szorongatva állt a küszöbön. Sawyer szeme 

elködösült az erotikus emlékektől. Juliettának minden önuralmára szüksége 

volt, hogy el ne piruljon. Wolfe végiggombos világoskék ingében és 

bőrzakójában idegesnek és soványnak látszott. Félszegen toporgott magasított 

sarkú cipőjében. Julietta megszánta, mert látta, hogy a fiú mennyire kiöltözött a 

kedvükért. Beterelte a vendégeket a meleg konyhába. 

-  Mama, ő Wolfe, Sawyer asszisztense. Nagyon sokat segített eddig a 

közös vállalkozásunk beindításában. 

Conte mama cuppanós csókot váltott Sawyerrel, megcsodálta a csokrokat, majd 

Wolfe elé lépett. A fiú rettegve várta, mit mond majd rá az idős hölgy. 

Fülkarikája megvillant, és tetkója feketén tekergőzött a nyakán az ünneplőing 

gallérja mögül. A mama mindezt szemügyre vette éles, mérlegelő tekintetével, 



 

majd kedvesen elmosolyodott. 

-  Isten hozta az otthonomban, Wolfe! Megtiszteltetésnek érzem, hogy időt 

szakított egy öregasszonyra. 

Nem törődve a fiú nebáncsvirág külsejével őt is arcon csókolta. Aztán sarkon 

fordult, és ment vissza főzni. 

-  Remélem, mindenki éhes. 

Wolfe zavartan hunyorogva nézett Juliettára, ám már a következő pillanatban 

felderült az arca, és elmosolyodott. Talán azért is öltözött így ki, hogy e mögé a 

páncél mögé rejtse érzékeny belső világát, amely sok gondot okozott neki. Most 

azonban ennyi kedvesség is elég volt, hogy felengedjen. Visszamosolygott a 

lányra, aki bevezette az otthonos konyhába. 

Nagy tálakban szósszal nyakon öntött, frissen készült ravioli állt az asztalon, 

ropogós kenyér, valamint több üveg vörös- és fehérbor. Julietta leültette őket a 

masszív fenyőalkotmány mellé. Nekiláttak az evésnek, és közben jóízűen 

társalogtak. 

-  Hadd halljam, mi is ez a nagy vállalkozás? - telepedett le melléjük a 

mama, és szokásos étvágyával ő is enni kezdett. - Annyit tudok eddig, hogy a La 

Dolce Famiglia kizárólagos beszállítója lesz a Purity hotelláncnak. Mikor 

kezdtek? 

-  Már csak a szex... bocsánat, az extrák vannak hátra - vágta rá Julietta. 

Szavait döbbent csend követte. A többiek úgy bámultak rá, mintha még egy 

feje nőtt volna. A francba, Freud most biztos hangosan nevet valahol! 

-  Scusi? - Conte mama úgy hunyorgott, mint a szeme lenne rossz, és nem 

félrehallott volna. 

Sawyer összepréselte a száját, de a szeme villanásán látszott, hogy kitűnően 

mulat. 

-     Á, az hamar lesz. 

-  Igen, nagyon igyekszünk - Sawyer beleivott a borába, majd hüvelykujjával 

végigsimította a pohár peremét. - Ugyanakkor az ügy nagyon megéri azt a kis 

erőbefektetést. 

Julietta gyomra megremegett. A férfi arcán ugyanaz a kifejezés ült, mint 

amikor őt orgazmusba hajszolta. Az a tapasztalt hüvelykujj gonosz dolgokat 

művelt a csiklójával és a mellbimbójával. Az meg majdhogynem törvénybe 

ütköző, amire a száját használta. De csak majdhogynem, hál’ istennek. Forróság 

áradt el a tagjaiban. Keresztbe vetette a lábát, hogy enyhítsen öle sajgásán. 

-  Sawyer mindig megszerzi magának, amit akar - jegyezte meg. – Ha 

egyszer a fejébe vett valamit, nem lehet neki nemet mondani. 

-  Édesapád is ilyen volt - suhant át halvány mosoly a mama ajkán. - Hitt a 

pékség sikerében, pedig kicsiben kezdtük. Ő sem ismert akadályt. 

-  Emlékszem, milyen volt akkoriban a konyha - sóhajtott fel Julietta. - 

Csak ültem itt a széken, és néztem, hogyan gyúrja a tésztát anyám. Mindig 

csupa liszt volt. Aztán amikor papa öltönyt húzott valami ünnepi alkalomra, 

mindig panaszkodott, hogy lisztesen kell az emberek elé állnia. 



 

Sawyer elvigyorodott. 

-  És ő is cukrászkodott? 

-  Mind segítettünk a konyhában - vigyorodott el Conte mama. - A 

gyerekek korán beletanultak a mesterségbe, de azért egyikükből sem lett 

cukrász. Venezia nagyon nem szerette, hogy őt is befogtam. Ót sokkal jobban 

érdekelte a divat, a márkás cipők és a smink. Michael kötelességtudatból 

megcsinálta, amire kértem. Carina akkor még túl fiatal volt, őt különben is 

egyedül a művészet érdekelte. Julietta ügyes a konyhában - nézett át az asztalon 

büszkén a lányára -, de ő inkább a papára ütött. Nagyon közel álltak egymáshoz. 

Mindkettő jobban élvezte a vállalkozás üzleti oldalát, mint a torta- és 

süteménykreációkat. 

Julietta megrágta az utolsó falat raviolit, és megtörölte a száját. 

-  Papa akkor kezdett magával vinni a munkába, amikor megvásárolta a 

központunkat. Mindig sokat veszekedett Michaellel. Azt mondogatta, hogy én 

vagyok az utolsó reménysége, ezért kell világos fejjel gondolkodnom. 

-  És az egyetem után rögtön munkába is állt? - kérdezte Sawyer. 

Julietta megrázta a fejét. 

-  Nem, nem volt időm egyetemre járni.  Az érettségi után rögtön dolgozni 

kezdtem. Papa mindent megmutatott, amire egy sikeres cég vezetéséhez 

szükségem volt. Addigra már terjeszkedni kezdtünk, szüksége volt megbízható 

segítségre. 

-      Soha nem akart más pályára menni? 

Julietta felkapta a fejét Wolfe hangjára. A fiú is végzett a raviolival, és 

egyértelmű kíváncsisággal tette fel a kérdést. A lány hunyorogva fontolgatta a 

választ. Tényleg, soha nem vágyott semmi másra? Hiszen hány olyan ismerőse 

volt, akit a szülei kényszerítettek egy utált szakmára. Tény, hogy néha azt 

kívánta, bárcsak gondtalanabb lett volna a fiatalsága, mondjuk koleszos 

partikkal és éjszakába nyúló ivászatokkal. Az ő kamaszévei ehelyett leginkább 

azzal teltek, hogy megértse az üzlet hatalmas világát. Megtanult önbizalmat 

sugározni, illendően felöltözni, és nem hozni szégyent a családjára. Randizás 

helyett főkönyvi kimutatások fölé görnyedt, mert a papa számított a segítségére. 

Hibázni nem lehetett, nem okozhatott neki csalódást. Michael és Venezia már 

épp eléggé összetörték a szívét, mikor megtagadták, hogy a keze alá 

dolgozzanak. Neki egyetlen célja maradt, hogy kitegyen magáért. Mi más 

választása lett volna? 

Ugyanakkor nem akarta beszennyezni a papa emlékét azzal, hogy mindezt 

fölpanaszolja. Meleg családi légkörben nőtt fel, és ez az ég ajándéka volt; ebből 

sem Sawyernek, sem Wolfe-nak nem jutott ki. 

A többiek elcsendesedtek. Rájött, hogy a mama és Sawyer is az ő válaszát 

várja. Vajon miért villant meg anyja tekintete: mert sajnálta, vagy csupán a 

fények játszottak a szemében? Büszkén felszegte tehát az állát. 

-  Tökéletesen elégedett vagyok a döntésemmel. Egy percre sem bántam 

meg. 



 

Conte mama megköszörülte a torkát, és felállt. 

-  Hozom a második fogást. 

-  Azt hittem, már végeztünk - kapta fel a fejét Wolfe. 

-  Csacsi amerikai fiú! - nevetett fel szívből az öregasszony. - A pasta csak 

az első fogás, három másik követi. 

Julietta Wolfe-ra kacsintott, és segített leszedni a tányérokat. Tálalás közben 

a fiú feszültsége fokozatosan enyhült, és Sawyer is oldottabban viselkedett. 

Mentával megszórt gyenge báránysültet, olajos-fokhagymás salátával teli tálakat 

és omlós polentát adtak körbe, Conte mama pedig a fiatalságáról és gyerekei 

viselt dolgairól beszélt. 

-  Sawyer, lehet, hogy nemsokára újra találkozhat Maximussal. Ide készül 

ugyanis. Jaj, Carina és Julietta is hogy odavolt a fiúért! 

-  Én csak egy icipicit - horkant fel Julietta. - Carina ellenben évekig bele 

volt esve. A sors is egymásnak szánta őket. 

Sawyer erre fülelni kezdett. 

-  Tényleg? - kérdezte vontatott hangon. - Úgy tűnik, a barátom nagy 

nőcsábász. 

Julietta visszavágott. 

-  Hát maga sem különb. Azt tudtad, mama, hogy Sawyer Vegasban 

udvarolt Carinának? Talán még egy régimódi párbajt is vívtak a lányod 

kegyeiért. 

Conte mama kíváncsian nézett fel a tányérjából. 

-  Igen, azt hiszem, Max beszélt nekem valami ilyesmiről az esküvő előtt. 

-   És maga veszített? - fordult most Julietta Sawyerhez. Mikor a férfi vállat 

vont, a lány megjátszott együttérzéssel csettintett a nyelvével. A vártnál 

mélyebben érintette, hogy Sawyer egyszer megkívánta a húgát. Persze 

igyekezett közömbösnek tűnni. Ebben és mindenben. A két együtt töltött éjszaka 

után nem beszéltek meg újabb találkozót. Talán ennyi volt az egész. Nem úgy 

festett, mintha ez egy valódi kapcsolat lenne. Carinának sem kívánt volna 

hasonlót. - Nahát, nahát! De gondolom, hamar megvigasztalódott. 

Sawyer villája megcsikordult a tányéron. Julietta várakozón ránézett. Sawyer 

szemében férfias düh villogott. Julietta megpróbált ellenállni mágneses 

vonzásának. Magában elképzelte, mi lenne, ha most átmászhatna az asztalon, a 

férfi ölébe telepedhetne és meglovagolhatná. 

-  Julietta, nem értem, mi ütött beléd! - pisszegett rá a mama rosszallóan. - 

Nem illik ilyeneket mondani a vendégünknek. 

-  Bocsánat - morogta a lány zavartan, amiért így kijött a sodrából. 

-  Elfogadom a bocsánatkérést - mondta Sawyer, és tekintete könyörtelenül 

a lányéba fúródott. - Egyvalamit azonban már most leszögezek. Ezzel még nem 

intéztük el az ügyet. Megértette, Julietta? - tette hozzá halkan. 

Szavainak titkos értelme egyszerre volt megnyugtató és izgató. A lány 

elvörösödött, ezért lehajtotta a fejét, hogy elrejtse pirulását. Ez az egész 

ebédmeghívás rossz ötlet volt. Eredetileg egyedül Wolfe-ot akarta meghívni, ám 



 

most a Sawyerrel kapcsolatos bonyolult érzelmei érezhetővé tették a kettejük 

közti titkos feszültséget. A mama fürkésző szemei így is felváltva pásztázták 

őket. 

Julietta felállt, és leszedte az asztalt. Az edényeket a mosogatóba gyűjtötte, a 

maradék ételt pedig a hűtőbe. Conte mama közben kávét főzött, és eltársalgott a 

vendégekkel. Desszertnek fügét, gyümölcsöt, sajtot és almás lepényt tett még az 

asztalra. 

Mi ütött belém? - morfondírozott Julietta. - Tartós kapcsolatot akarna 

Sawyer Wellsszel? Ez több mint lehetetlennek tűnt, teste azonban kitartóan 

vágyott rá. Soha nem hitte magáról, hogy megelégedne egy merőben érzéki 

viszonnyal, de hát olyan pasija sem volt eddig, aki orgazmushoz juttatta. O még 

csak belement volna abba, hogy járjanak, Sawyer azonban értésére adta, hogy 

nem a hosszú távú kapcsolatok embere. Talán az lenne a legjobb, ha még azelőtt 

szakítanának, hogy ő, Julietta túlzottan belebonyolódna az érzelmeibe. Nem 

akart Sawyer kegyeiért könyörögni, ehhez túlságosan is büszke volt.  

Ha beleszeretne a férfiba, az katasztrófa lenne. Egyedül az orgazmusokkal 

évekig ellesz majd. Csészékbe öntötte és feltálalta a kávét, aztán beleharapott 

egy duzzadozó fügébe. 

-  Nemsokára mennünk kell, mama. Kemény hét áll előttünk. 

-  Hogyne, persze. Volna egy perce, Wolfe? 

-  Természetesen - nézett fel a fiú meglepetten. 

-  Négyszemközt, ha lehet. Megvárnátok minket a nappaliban, Julietta? 

Julietta habozott a válasszal. Tudta azonban, hogy megbízhat az anyjában. 

Ha valamit közölni akar Wolfe-fal, akkor biztos oka van rá. 

-  Már megyünk is - bólintott. 

-  Grazié. 

Julietta átkísérte Sawyert a nappaliba.   A tarka, kézi csomózású szőnyeg 

fenyőfa padlóra simult. Élénk tónusai jól illettek a kanapék megnyugtató 

földszíneihez. Az ablakokat finom csipkefüggönyök szegélyezték. A 

kávézóasztalon több gombolyag pamut hevert Conte mama kötés iránti 

szenvedélyének tanúsítására. A kandallóban lobogó tűz felmelegítette a 

helyiséget. Julietta karját mellkasán összefonva járt fel-alá, túl zaklatott volt 

ahhoz, hogy leüljön. 

-  Ne aggódj, mama soha nem tolakodó - mondta aztán. 

-  Nem Wolfe miatt aggódom. - A férfi testmelege így, hátulról is 

megcsapta a lányt. Pézsma és fűszerek bódító illata terjengett körülötte. Julietta 

Sawyer szavaira meggyorsította lépteit. - Nem, az érdekelne, mi játszódik le épp 

a fejedben. 

Julietta a különböző mütyüröket és fényképeket kezdte rendezgetni az antik 

komódon, hogy tökéletesen egy vonalba kerüljenek. 

-  Semmi olyasmi, amiről most beszélhetnénk. 

-  Nem értek veled egyet. A péniszem alig tizenkét órája még mélyen 

benned volt, ezért azt hiszem, jogom van tudni, mi jár a fejedben! 



 

Julietta megállt, és Sawyer felé fordult. A férfi néma ragadozóként készült 

rávetni magát. Bárcsak még mindig a frigiditás mögé bújhatna, gondolta, de hol 

volt már az egykori Hókirálynő! Igyekezett megőrizni a haragját, és nem törődni 

a hormonjaival. 

-  Anyám házában vagyunk! - sziszegte. 

-  Aki azonban nem hallgathat ki minket ebben a pillanatban. Máris 

próbálod ésszerűen elrendezni a kettőnk dolgát, nem igaz?  

Julietta utálta, hogy a férfi ilyen éles eszű.   Ráadásul észvesztően szexi is.  

Szűkre szabott nadrágja előnyösen állt neki, és drapp inge kihangsúlyozta 

szemének aranybarna csillogását. Frissen mosott haja kellemesen illatozott. 

Julietta keze ökölbe szorult. A legszívesebben magához húzta volna a férfit egy 

forró csókra, hogy megrészegüljön az illatától. Ehelyett logikusan ki kell 

fejtenie, miért muszáj szakítaniuk. 

-  Abba kell ezt hagynunk. 

-  Nem értek veled egyet! 

Julietta szája elnyílt a csodálkozástól. 

-  Most mondtam meg, hogy mit akarok! 

-  Én viszont mást szeretnék! - keményedett meg a férfi álla. 

Julietta kezdett bepöccenni. Miért nem tud Sawyer is lelépni, mint az összes 

többi, akit kirúgott? 

-  Sajnálom. A magánszerződésünket teljesítettük. Te győztél. Mostantól 

minden erőnkkel a Purityre kell koncentrálnunk. Egyezzünk meg abban, hogy 

jól elvoltunk együtt, fogjunk kezet, és lépjünk tovább. 

Sawyer félrebillentette a fejét, úgy nevetett. Julietta a legszívesebben 

megfojtotta volna egy kanál vízben. 

-  Hú, hát persze! Fogjunk kezet, és lépjünk tovább! Te aztán tudod, 

hogyan kell szakítani, nem igaz? 

Villámgyorsan a lányra vetette magát, hogy annak nem volt ideje védekezni. 

Magához rántotta, és olyan szenvedélyesen csókolta, hogy Julietta mellbimbói 

rögtön felágaskodtak, és torkából önkéntelen nyögések törtek elő. Sawyer 

elszakította száját az övéről, és lihegve mondta: 

-  Miért hiszed, hogy én is olyan lúzer vagyok, mint a korábbi pasijaid? Azt 

képzeled, hogy te szabod meg a kapcsolatunk további sorsát, hogy csak úgy 

szakíthatsz? - Sawyer arcát nyers vágy torzította el. Julietta lenyűgözve bámult 

vissza rá. - Azt mondom, nem szakítunk! Nem akarok kezet rázni veled, amikor 

a legszívesebben a lábaid közé nyúlnék, hogy a csúcsra juttassalak. Nem 

mosolygok udvariasan, amikor ész nélkül csókolnálak, és szembesítenélek azzal 

a nővel, aki valójában vagy! 

A lány ököllel verni kezdte a férfi mellkasát, ő azonban szilárdan állta az 

ütéseit. 

-  Pontosan tudom, ki vagyok! - suttogta dühödten Julietta. - Felnőtt nő, aki a 

logikára alapozva hozza meg a döntéseit. Pár orgazmus nem elég ok, hogy 

kockáztassam az üzletet vagy a józan eszemet. 



 

-     Baromság! - vicsorgott a férfi. - Nem lépek le, nem hagyom magam 

dróton rángatni! Egyedül akarsz aludni az ágyadban, mit egy apáca, jó, tegyed! 

De akkor sem tágítok mellőled, és naponta emlékeztetlek majd, mit veszítesz. 

Nem kopok le csak azért, mert zűrös a viszonyunk, mint a valóság általában, 

bébi! 

-    Igen? Mégis mit veszítek veled, Sawyer? - állt lábujjhegyre Julietta, hogy 

a férfi arcába nézzen. - Ha ráuntunk a bilincsre, a vibrátorra és szembekötősdire, 

mi más marad utána? Te magad mondtad, hogy nem mész bele hosszú távú 

kapcsolatokba. Ezért ne etess engem a valósággal meg a többivel, bébi! 

Sawyer elengedte a lányt, és döbbenten hátratántorodott. Julietta feldúltan a 

szájára szorította mindkét kezét. O maga sem tudta, mit akar. Ki szeretné 

csikarni a férfiból, hogy elkötelezze magát mellette? 

De nem volt idő arra, hogy ezen töprengjen. Hangok törték meg a feszült 

csöndet. Conte mama állt a küszöbön, Wolfe-fal az oldalán. 

-  Megbeszéltük, amit akartunk - mondta. 

Julietta összeszedte magát, és mosolyt erőltetett az arcára. 

-  Pompás! Csak fogom a kabátomat és a retikülömet, és már itt se 

vagyunk. 

Sawyer szótlanul követte a példáját, és elbúcsúzott a ház asszonyától. Julietta 

melegen megölelgette a mamát, erőt merítve megnyugtató közelségéből és az 

otthon illatából. 

- Vigyázz magadra, édes kislányom! - cirógatta meg anyja az arcát, 

miközben továbbra is az arcvonásait fürkészte, hogy rájöjjön, mi bántja Juliettát. 

-    Szeretlek, mama! 

Wolfe különös tekintettel állt az öregasszony elé. Lassú, habozó 

mozdulatokkal átölelte, majd sután rögtön el is húzódott tőle. 

-  Köszönöm, hogy meghívott az otthonába, Conte mama! - mondta korára 

rácáfoló méltósággal. - Mindent... nagyon köszönök! 

Julietta az ajkába harapott, hogy erőt vegyen megindultságán. Anyja 

mosolyogva megcirógatta a fiú arcát. 

-  Bármikor szívesen látom! Jöjjenek el máskor is Sawyerrel 

vasárnaponként! 

Wolfe bólintott. Julietta kibotorkált a szabadba. Még sietve odaintett 

Sawyernek és Wolfe-nak, mielőtt beindította a kocsiját. Oly erővel lépett a 

gázpedálra, mintha démonok kergetnék. 

Nem volt hajlandó végiggondolni ezt a zűrzavaros délutánt. Holnap majd 

tiszta fejjel ébred, és szembenéz a következményekkel. Megkeresett egy helyi 

adót a rádión, feltekerte a hangot, és hazafelé indult. 

 

* 

 

Sawyer a sötétben ült, és megpróbált rájönni, mi a baj vele. 

Egész úton hazafelé egyetlen szót sem szólt. Wolfe szintén hallgatott, és 



 

kibámult az ablakon. Valami megváltozott ma este, és Sawyer nem tudta, 

hogyan tovább. 

Abban a pillanatban, amikor Julietta megpróbálta ellökni magától, teljesen 

elvesztette az eszét. A lány hűvös határozottsága addig soha nem tapasztalt 

pánikot keltett benne. Mindössze azt tudta, hogy nem hajlandó lemondani róla. 

Egyelőre nem. 

Feltehetően megijesztette Juliettát. Nem segített a dolgon, hogy eddig úgy 

bánt vele, mint egy ősember. Ráadásul a lány mintha meg is zsarolta volna. 

Vajon tartós kapcsolatot akar tőle Julietta? Valódi érzések ébredtek volna benne 

az érzéki vágyon túl? 

Nem tudhatta, minderről semmi tapasztalata nem volt. Soha nem kívánt 

egyetlen nőt sem néhány éjszakánál tovább, és nem akart a lelkűkbe látni. 

Élvezte, hogy ő uralja a helyzetet, és gyönyörhöz juttathatja a nőket. Juliettával 

azonban valahogy minden más volt, csak azt nem tudta, mit kezdjen ezzel. 

A falon függő festményt nézte, amely egy ölelkező párt ábrázolt. A férfi a nő 

széttárt combjai közé Észkelte magát, meztelen háta a látvány nagy részét 

eltakarta a kép szemlélőjétől. A félhomályban mégis felderengtek a nő idomai. 

A csípője hajlata. Felágaskodó mellbimbója. Vállára omló fekete haja. 

Kendőzetlen vággyal nézett szeretőjére. Sawyer azért szerette ezt a képet, mert a 

testi vágyra csupaszította le a szerelmet. Mindig is kedvelte az erotikus 

művészetet, volt benne valami kézzelfogható, valami valóságos. Amit ő is át 

tudott érezni. 

Békességgel töltötte el a lelkét, hogy az otthonában, az édesanyja 

társaságában láthatta Juliettát. Eddig csak vendéglőkben, autós 

gyorséttermekben vagy az íróasztalánál étkeztek együtt. A mostani közös ebéd 

olyan meghittséget teremtett közöttük, amely megigézte. 

Ugyanakkor a kapcsolatuk semmiképpen nem működne. Ez világos. 

Eszébe jutott az az este, amikor megismerkedett Conte mamával. Egek, 

milyen fiatal volt még, egy zöldfülű srác, tele nyers dühvel és ambícióval, amit 

alig tudott magába fojtani. Egy New York-i Plaza Hotel gyakornoki állását 

célozta meg. A főnöke azonban elképesztő szemétláda volt. A mostohaapjára 

emlékeztette ez a rosszindulatú, ízléstelenül kiöltözött pénzeszsák. Robin első 

látásra meggyűlölte őt, és igyekezett pokollá tenni a napjait. Minden jóért 

magának követelte a dicsőséget, és minden rosszért a fiút okolta. Mégis 

megengedte neki, hogy elkísérje Milánóba. Sawyert feldobta, hogy repülőre 

szállhat, útlevele lesz, és olaszul tanulhat. Többé nem névtelen senki volt, 

remélhetett valamit a jövőtől. Egészen a végzetes estéig. 

Jó benyomást tett az ügyfélre. Elkövette azonban azt a hibát, hogy átadta 

neki a névjegykártyáját a majdani együttműködés reményében. Robinnak 

viszont nem tetszett, hogy a gyakornoka leelőzi. Mikor betértek abba a bárba, 

hogy megünnepeljék a megkötött üzletet, szidni kezdte Sawyert. Ő 

visszabeszélt, és a vita egyre jobban elmérgesedett. 

A főnöke erre kirúgta. 



 

Sawyer hunyorogva idézte fel az emléket. Ott állt idegenben, munka nélkül. 

Mindent elölről kellett kezdenie. Már az is milyen megalázó volt, hogy a bárban 

mindenki őt nézte - a vendégek fejüket csóválva sajnálták szegény srácot. 

Robin tovább vedelt, láthatóan azért, hogy kikezdjen a bárpultot támasztó, 

kihívóan öltözött nővel. A kurvát Sawyer szabadította az részeg seggfejre. Amíg 

főnöke a piát döntötte magába, ő elrohant, bérelt egy videokamerát, és 

felfogadta ezt a szajhát, hogy a párra törve lefilmezhesse, ahogy dugnak. Ezzel 

zsarolja majd meg Robint. Nézte, ahogy a nő elvezeti a holtrészeg faszkalapot. 

Közben a kurva odabiccentett neki, ő pedig intett, hogy rajta, mehet minden a 

terv szerint. 

Öt perce maradt, hogy akcióba lépjen. 

Amíg várakozott, valaki megszólította. 

— Megérdemli, amit kap, tudja. 

A hang irányába fordult. A mellette álló nő bádogszürke nadrágot és 

szénfekete kardigánt viselt. Gyönyörű, ősz haját kontyba csavarva hordta. 

Kellemes arcvonásai humorról tanúskodtak, és jóságosán nézett rá barna 

szemével. 

— Scusi? 

A nő elmosolyodott, és egy pohár chardonnay-t rendelt a csapostól. 

— A barátnőmmel vacsoráztam itt, és fültanúja voltam az előbbieknek. Ez a 

pasas a főnöke, ugye? 

Sawyer idegesen dobolt ujjaival a fapulton, és megnézte az óráját. Négy perc 

múlva indulnia kell. 

— A főnököm volt, de kirúgott - mondta. 

— Sokan rosszra használják a hatalmukat — sóhajtott fel az ismeretlen nő. 

— Mivel foglalkozik? 

— Hotelbiznisz. Itt találkoztunk egy ügyfelünkkel, de attól tartok, az illető 

túlzottan megkedvelt. — Haragosan félrelökte a sörét. — Nem is tudom, miért 

hittem, hogy ez egyszer másként lesz. Mekkora hülye voltam, hogy tartottam 

magam a szabályokhoz! 

— Nem. Maga bátor volt. Csak az tarthat össze minket, ha hiszünk valami 

jóban. 

Sawyer néma maradt, és a nőt tanulmányozta, aki cukor és sütemény szagát 

árasztotta. Vajon mit akarhat? Ujjai megmarkolták a videofelvevő táskáját. 

Beleivott a sörébe. Még három perc. 

— Higgye el, a valóságban élek - mondta aztán. - Az ember úgy védi meg 

magát, ahogyan tudja. Csak az erős győzhet. 

A nő ekkor kinyújtotta a karját, és Sawyer legnagyobb meglepetésére 

megragadta a csuklóját. Első reakciója az volt, hogy elrántja a kezét. Nem 

állhatta, ha hozzáérnek. De a nő bőre meleg volt, és a tekintete szilárd, ahogyan 

az övébe kapaszkodott. Sawyer érezte, hogy ez a barna szempár a lelke mélyére 

hatol, s látja az ott nyüzsgő, vonagló démonokat. 

— Az élet nem csupán a túlélésről szól, nem gondolja? Létezik valami 



 

nálunk hatalmasabb, a karma. A mindenség minden jótettet megjutalmaz, a 

rosszakat pedig kivétel nélkül megtorolja. Talán nem itt, a mi világunkban, 

hanem később. 

Sawyer megrázkódott a rátörő érzelmek rohamától, majd sietve összeszedte 

magát. 

— Ostobaság, hölgyem! Nincs másvilág, itt pedig a pénz és a hatalom jelenti 

a boldogságot. Ha elveszed, ami a tiéd. 

A nő gyengéd mosolyában azonban annyi bölcsesség bujkált, hogy a fiú 

egészen elgyengült tőle. 

— Nagyon téved! Tudom, mire készül, és nem kárhoztatom érte. Hogyan is 

tehetném. Szemet szemért... méltányosnak tűnik Csakhogy ettől még üresebben 

ébred holnap, és még több gyűlöletre lesz szüksége, hogy betöltse ezt az űrt. — 

Ujjai egye szorosabban markolták a fiút, akinek hirtelen felgyorsult a pulzusa. 

— Mindössze arra kérem, hogy ma ne ezt az utat válassza. Tegyen le a 

tervéről, és meglátja, minden jóra fordul. 

Sawyer hirtelen összerázkódott a félelemtől, mint az út szélére kitett 

kölyökkutya. 

— Ki maga? - fakadt ki. - Nem ismer sem engem, sem a főnökömet. 

Semmit sem tud. 

— Annyit igen, hogy úgy érzem, maga több ennél. - Elengedte a fiú 

csuklóját, néhány eurót vett elő a retiküljéből, és átcsúsztatta a pénzt a 

bárpulton. Aztán egy névjegykártyát tett le Sawyer mellé. — Segíteni szeretnék 

magán. Ismerek valakit, aki egy jó nevű hotelt igazgat. Szerintem megfelelő 

állást tudna adni magának. Csak el kell döntenie, mi a fontosabb: a Sawyer 

gúnyosan nézett a névjegykártyára, amin a La Dolce Famiglia cégnév volt 

olvasható, mellette pedig szépen megrajzolt sütemény díszelgett. 

Egy nyamvadt pékség? Kis híján eszelős nevetésbe tört ki. Pillanatokon 

belül lefilmezi főnökét a prostival, aztán megzsarolja. A szennyben élt eddig, ezt 

a világot ismerte. Bármi, ami tiszta, csak csalódást keltene benne. Jól 

megtanulta a leckét. 

Tilos reménykedni, mert a remény maga a halál. 

— Persze, hölgyem. Feltétlenül. - Zakója zsebébe süllyesztette a 

névjegykártyát, csak hogy lerázza a tolakodó asszonyt. — Köszönöm az 

ajánlatot. 

A nő csalódottan leeresztette szemhéját, mintha Sawyer a fia lenne, aki most 

hagyta cserben. Mikor újra kinyitotta a szemét, tekintete éles volt, mint egy 

törött palack széle. 

— Tudom, hogy nem hisz nekem. Talán én is ilyen lennék a maga helyében. 

Ennek ellenére az Úr naponta esélyt ad nekünk, és ezek a kisebb-nagyobb 

választásaink alkotják az életünk keretét. Mindez persze nem garantálja, hogy jó 

emberekkel, ártatlan emberekkel ne történjenek szörnyűségek — komorodott el.    

-   Ugyanakkor egyetlen döntés is sorsfordító lehet. Egy jótett tömérdek rosszat 

törölhet el. Ehhez persze választania kell. 



 

Felvette a borospoharát, és odabiccentett a fiúnak, olyan méltósággal, ami 

valami homályos sóvárgást ébresztett Sawyerben. 

— Köszönöm, hogy meghallgatott. 

Ezzel az ismeretlen nő már ott se volt, mintha csak egy varázsló tüntette 

volna el az idióta Harry Potter-sorozatból. Sawyer az órájára nézett. Nem 

törődhetett többé a fura találkozással. Eljött az idő. 

Kiitta a sörét, fizetett, és elindult a lifttel a tizedik emeletre. Kezét szinte 

égette a száztizenhetes szoba mágneskártyás beléptetője. Körülnézett a folyosón, 

nincs-e valaki a közelben. Elővette a videokamerát, és beállította felvételre. Ez 

lesz élete nagy dobása. Végre igazán bosszút állhat valakin. 

Eddig csak kiskölyköket tángált el, akik megpróbálták rávetni magukat a 

sikátorokban, vagy gazdag faszfejeket zsebelt ki, akik két kézzel szórták a pénzt 

nőkre meg márkás cuccokra. 

Lehúzta a kártyát, és várta, hogy az ajtó kinyíljon. Aztán megállt a 

küszöbön. 

Danny arca jelent meg az emlékezetében. A kisfiúé, aki felnézett rá, és elég 

erősnek hitte ahhoz, hogy megvédje. A kudarc mostanáig nem hagyta nyugodni. 

Reszketett a keze, és hányingerrel küzdött. 

Ez lesz hát az élete. Egy élet szabályok és határok nélkül, az üresség 

véghetetlen spirálja. Pánik kerülgette, és mellkasa úgy zihált, mintha a hideg 

rázná. 

Az ajtó mögül halk nevetés hallatszott. Ittas, durva férfihang, ütések 

puffanásai, a nő nyögése. Sawyer tudta, hogy magára a pokolra nyitna ajtót. Jó, 

visszakapná a munkáját, kirúgatná Robint, és szépen eltemetné magában a 

mocskos közjátékot. 

Az idő egésze előtte: múlt, jelen és jövő mosódott egybe. 

Választania kellett, ahogyan az az ismeretlen nő mondta, és vállalni döntése 

következményeit. 

Az egyik út egyértelmű volt és belátható. A másik csupa kockázat és 

bizonytalanság. A végén jól ráfázhatna, csak mert egyszer az életben becsületes 

akart maradni. 

— Jaj, bébi, csináld! Hú, de jó! 

Sawyer hátratántorodott, és levegő után kapkodott. Kábán botladozott végig 

a folyosón. Lerohant a lépcsőn, egyre gyorsabban, hogy megszabaduljon 

démonaitól. Már az előcsarnokban járt. Onnan kirontott a járdára, és mélyen 

magába szívta a tiszta levegőt. Körülötte hömpölygőit a tömeg, ki-ki a célja felé 

sietett, legyen az munka, szerető, család vagy vacsora. 

Nem tudta, mennyi ideig bolyongott a városban. Percek teltek el közben vagy 

órák? Végül elővette a névjegykártyát, és megnézte a címet. Taxit fogott, aztán 

felszállt a Bergamóba felvezető fogaskerekűre. Megállt a ház előtt, és remegő 

kézzel bekopogtatott. 

Nyílt az ajtó, a bárban megismert nő állt a küszöbön. — Nem tettem meg - 

lihegte. - Nem! - És zokogott. 



 

A nő hangja maga volt a biztonság, amiben a fiú eddig egy pillanatig sem 

hitt. 

— Büszke vagyok magára! Hogy hívják? 

— Sawyer Wellsnek 

— Fáradjon be, Sawyer Wells! Beszélgessünk. Meglátja, mindent rendbe 

hozunk 

Sawyer átlépett a küszöbön, és egész élete megváltozott. 

Sawyer magához tért emlékeiből. Tessék, elárulta a nőt, akinek mindent 

hanem Conte mamának is. Julietta erős, önérzetes, céltudatos teremtés. Szereti a 

családját, és eddig az élet napos oldalát ismerte. O, Sawyer soha nem lenne elég 

neki. Minél tovább nyújtják ezt a viszonyt, annál veszedelmesebb. Engednie kell 

Julietta kívánságának, és szakítani vele. A lány egészséges férfit érdemel maga 

mellé, aki megadja neki, amire minden nő vágyik: házasságot, gyerekeket, teljes, 

maradéktalan elkötelezettséget. Juliettának nem olyan valakire van szüksége, 

akitől a jó szándékon és töméntelen szexen kívül semmi egyebet nem kaphat. 

Nem, ennek véget kell vetni! Visszatérni a munkatársi kapcsolathoz, és 

beérni az emlékekkel. 

-  Mi történt? 

Felkapta a fejét.   Wolfe állt az ajtóban hosszú ujjú Nike pólóban és 

bokszeralsóban. Haja most is furán az ég felé meredezett. 

- Semmi. - Sawyer hangja üresen csengett. Ugyanilyen üres volt szegény, 

nyomorult lelke is. - Menj, feküdj le! 

Már éppen hátat fordított volna a fiúnak, amikor elkapta űzött tekintetét. 

Hát, igen, a démonok mindig éjjel jelentkeznek, amikor pedig az ember 

semmi másra nem vágyik, mint alvásra és egy kis békére. Amikor a leginkább 

sebezhető. 

-  Kérlek, tegyél meg nekem egy szívességet! Ülj le mellém! Nincs 

jókedvem, nem szívesen maradnék egyedül. 

A fiú belépett a nappaliba, letelepedett az ezüstszínű ágyhuzatra, és 

félrelökött egy drága, kék csíkos párnát, hogy helyet csináljon magának. Sawyer 

verejtékcseppeket fedezett fel a homlokán. A póló gyűrött volt, nyilván attól, 

ahogy a srác az ágyában forgolódott; a fiú arca beesettnek tűnt. 

-  Mi a hézag? Azt hittem, már rég alszol - szólalt meg végül a kölyök. 

-  Én is azt hittem, hogy lefeküdtél. 

Kurta csend telepedett kettejük közé. Sawyer máskor nem viselte, ha valaki 

betolakszik személyes terébe, Wolfe jelenléte azonban megnyugtatta. 

-  Rémálmod volt, ugye? - fészkelődött Wolfe a kanapén. 

Ahogy most Sawyer elnézte a srácot, rájött, mennyire hasonlít Dannyre. 

Wolfe fiatal volt, erős, nagyszájú. Pokolian okos. Ugyanakkor mezítlábasán és a 

bolondos hajával átkozottul sebezhetőnek is látszott. Olyan könnyű lenne újra 

becsapni. Megköszörülte a torkát. 

-  Már megint vertek. A régi sztori. És te? 

Wolfe kék szeme elködösült. 



 

-  Dettó. 

Sawyer sietve témát váltott. Nem akarta feltépni a srác sebeit, hiszen ő maga 

is hasonló lidércekkel küzdött. 

-  Kora reggel ki kell mennem megnézni az építkezést. Át tudod nézni, mi 

van raktáron, hogy elindítsuk a következő szállítmányt? 

-  Igen. 

-  Jó volt az ebéd, ugye? 

-  Hú, az a tészta tök finom volt! Jobb, mint bármi azokban a sznob 

éttermekben, ahová jársz. 

-  Na, igen. Conte mama tud főzni. Mellesleg, miről beszéltetek? 

A fiú lehajtotta a fejét. 

-  Irtó kedves volt velem. 

- Alig voltam idősebb nálad, amikor megvédte a seggemet. Jó ember.  

- Igen. 

- Az egész család bámulatos! És kóstoltad már a desszertjeiket? 

Fenségesek! 

-  Elmúlik ez valaha is? 

A kérdés úgy süvöltött végig a nappalin, mint egy eltévedt ágyúgolyó. 

Sawyer gyorsan eltüntette arcáról a meglepődést, és szembenézett a sráccal. 

Wolfe összeszorított szájjal, csillogó, rettegő szemmel várta a választ, hogy 

egyszer ő is úgy élhet majd, mint mindenki más. 

Sawyer szívesen áltatta volna, de tudta, hogy az igazság fontosabb. 

-  Nem. 

Wolfe csalódott arca a lelke mélyéig megrendítette. 

- Idővel azért könnyebb lesz - mondta aztán. - Lesznek majd éjszakák, 

amikor nem kísértenek rossz emlékek és rémálmok. Kezd minden a normális 

élethez hasonlítani. A munka sokat segít. Meg talán a terápia. 

-  Jaj, csak azt ne! - csattant fel Wolfe. - Próbáltam már, de szart se ér. 

-  A pszichológustól függ. Akadnak köztük rendesek is. Én is otthagytam 

őket. Esetleg újra próbálkozhatnánk. 

Wolfe bólintott. 

-  Oké. Legalább őszinte voltál. 

Sawyer hirtelen maga előtt látta halott testvérét egy sikátorban. Úgy hevert 

ott, mint egy kupac szemét. 

-  Mindig az igazat mondom neked - sóhajtotta. - És minden lehetséges 

módon melletted állok. Nem vagyok érzelgős alkat, de nekem bármit 

elmondhatsz. 

Wolfe beleegyezése jeléül biccentett, tartása szemlátomást ellazult. 

-  Kösz! 

Sawyer gyors döntést hozott. A pokolba, úgysem alszanak már ma éjjel. 

Felállt, és intett Wolfe-nak. 

-  Gyere! 

-  Hová? 



 

-  Az edzőterembe. Ez az én terápiám. Ötkor ott találkozunk. Oké? 

-  Oké. 

Sawyer a szobájába csörtetett, hogy átöltözzön. Majd jól elveri a 

bokszzsákot, végez néhány talaj gyakorlatot, és kegyetlen súlyzómérkőzésre 

hívja ki Wolfe-ot. Felvidult, ahogy erre a pár könnyű órára, test és lélek áldott 

ürességére gondolt, ráadásul annak a srácnak a társaságában, akihez egyre 

jobban kötődött. Felkapta a sporttáskáját, és kiment a nappaliból. 

 

 

Tizenegyedik fejezet 
 

 

Julietta nézte a festményt, és nem értette, miért áll olyan csálén. A 

szabálytalanság sértette kényszeres rendérzékét. A kép, Carina ajándéka 

megnyugtatta, valahányszor ránézett. Az irodájában akasztotta ki, mivel úgyis 

ott töltötte a legtöbb időt. 

A festmény a papát örökítette meg, amint a konyhai fenyőfa asztal mellett ül 

az asztalfőn. Előtte étellel megrakott tányérok, kenyereskosarak és 

borospalackok sorakoznak. A körülötte ülők csupán elmosódott árnynak 

látszanak, ám a papa őket nézi. Kezét összekulcsolja maga előtt, szemében a 

családtagjai iránt érzett, leplezetlen szeretet ül. Ősz haját gondosan hátrafésülte 

homlokából, arcát nevetőráncok és a fáradtság árkai szántják keresztbe-kasul, 

markáns olasz orra egész arcát uralja. 

Julietta különleges kapcsolatot ápolt az apjával. Persze a papa kedvence is 

volt, ugyanakkor annak mélységes belátása is összekötötte őket, hogy a La 

Dolce Famiglia az alap, amire a család építhet. Juliettát apja iránti tisztelete arra 

ösztönözte, hogy egyre többet és többet hozzon ki magából. Mindketten azon 

fáradoztak, hogy valóra váltsák a mama álmát. Valamennyiük álmát. 

Julietta szerette elnézegetni ezt a képet egy-egy üzleti döntés előtt vagy a 

munkanap végén, miután kollégái már mind elmentek, és egyedül ő maradt bent. 

Mintha Carina megsejtette volna, hogy nővérének jólesik apjuk figyelő tekintete. 

Vajon voltak-e hasonló élményei Sawyernek valaha is? 

Julietta egész éjjel nem tudott elaludni.   Kielemezte utolsó találkozásuk 

minden egyes részletét, akár egy szerelmes tini. Ahogy a férfi makacsul tovább 

követelte az odaadását. Ahogy nem hátrált meg hideg szavaitól, hanem mögéjük 

látott. Az esze azt mondta, tartsa távol magát ettől a fickótól, a teste és a szíve 

azonban folytatásért kiáltott. 

Agyában hánykolódva rájött valamire. Az üzleti világban számos kockázatot 

vállalt, a magánéletében azonban mindig megfutamodott, ha valami túl 

bonyolultnak tűnt, vagy azzal fenyegetett, hogy kikergeti biztonságos kis 

fedezékéből. Mostanra valamennyi húga férjhez ment, ő volt egyedül szingli. 

Dobolni kezdett ujjaival az íróasztalon, és a papa képét nézte. Vajon büszke 

lenne rá az apja? Vagy sajnálkozva csóválná a fejét a gyávasága miatt? Talán 



 

nem tetszene neki egy futó kaland, ő azonban tudta, hogy fel kell vállalnia. 

Sawyer semmit sem ígér, de legalább őszinte. Neki is felre kell tehát tennie az 

óvatosságát, és belemennie ebbe a szenvedélyes viszonyba, amiből azonban 

több is kisülhet még. Egy olyan viszonyba, ami eddig nem tapasztalt érzelmeket 

ébreszt benne. Ha legközelebb találkozik Sawyerrel, közli vele a döntését. 

Elégedett mosollyal kelt fel íróasztala mellől, és lerúgta a cipőjét. 

Belebolondul, ha egyetlen perccel is tovább kell néznie a ferdén álló keretet. Elé 

húzta a krémszínű fotelt, és felállt rá. Kinyújtotta a kezét, hogy megigazítsa a 

képet, de csupán a széléig ért el. Hm, mi lenne, ha ráállna a fotel karfájára? Elég 

masszív szerkezet ahhoz, hogy elbírja. Felhúzta kissé a szoknyáját, egyik 

kezével a falnak támaszkodott, és fellépett a karfára. Megingott ugyan, de már 

elérte a súlyos aranyozott keretet. A bal sarok rendben van, a jobbat kell csak 

megigazítania... 

-  Te meg mit művelsz itt? - hallotta meg háta mögött az ismerős hangot. 

Ijedtében ellöket magát a faltól, és a semmibe zuhant. 

Akaratlan sikolya elhalt az ajkán, mert erős karok kapták el esés közben. A 

lány a férfi izmos mellkasának csapódott. Sawyer megtántorodott a súlya alatt, 

aztán visszanyerte az egyensúlyát. Julietta felnézett rá. A legszívesebben rögtön 

szájon csókolta volna. Mio Dio, micsoda jóvágású pasas! Arcát egyenesen a 

mennyben mintázták, száján démonok áldása ül. 

-  Miféle marhaság ez megint? - vonta össze a szemöldökét Sawyer, és 

szeme aranyszikrákat vetett haragjában. - Mondd, te képtelen vagy segítséget 

kérni? Annyira kontrollmániás vagy, hogy inkább a bokádat töröd el, mint hogy 

más igazítson meg neked egy istenverte képet? 

Julietta visszafojtotta hálálkodó szavait. Lábai megtalálták a padlót, és 

kiszakította magát a férfi öleléséből. 

-  Miért? - nézett Sawyerre villámló tekintettel. - Mitől könnyebb egy 

pasasnak megigazítani egy istenverte képet, mint nekem, ha ugyanakkora, mint 

én? Történetesen magasabb vagyok a legtöbb beosztottamnál. Farkam ugyan 

nincsen, ha arra gondolsz, hogy ez lenne az eget verő különbség közöttünk. 

-  Az isten szerelmére, megkérhetted volna a titkárnődet, hogy tartson meg. 

Vagy már ez is sértené a női önérzeted? 

-  Mindössze egy festményt igazítottam meg, Sawyer - nézett vissza rá 

Julietta fagyos nyugalommal. - Mindennek semmi köze a nemek 

egyenlőségéhez meg más efféle baromsághoz. Talán magadba kellene nézned, 

miért dühít fel annyira, hogy nem uralhatod minden mozdulatomat. 

Sawyer szárazon felnevetett, és beletúrt a hajába. Abba a kócos, dögös 

hajába, ami azt a látszatot keltette, hogy egyenesen az ágyból szállt ki. 

-  Mindenre van valami okostojás válaszod? 

-  Hogyne. Miért zavar ez ennyire? 

-  Rosszul aludtam az éjszaka - morogta Sawyer a foga között. 

Julietta haragja elpárolgott, látva, milyen karikás a szeme és gyűrött az arca a 

férfinak. Tett egy lépést Sawyer felé. 



 

- Mi dispiace, segíthetek valamiben? 

Kinyújtotta a kezét, hogy megsimogassa a férfi karját, ő azonban elrántotta 

előle. Julietta szívébe jeges félelem költözött. Sawyer nem hajlandó sem 

ránézni, sem megérinteni őt. Ami csak egyvalamit jelenthet... 

-  Gondolkodtam azon, amit tegnap este mondtál. - A férfi nehezen préselte 

ki száján a szavakat. Julietta moccanatlanul állt, úgy hallgatta. - Azt hiszem, 

igazad volt. 

Nos, ezek után nem kapja meg az elégtételt, hogy sajnálkozni látja, gondolta 

a lány. 

-  Őszintén örülök. Tartottam attól, hogy ez a dolog közénk áll. Márpedig az 

üzlet mindennél fontosabb... fontosabb ennél a... hogy is mondjam... kis szexnél. 

A férfi tekintete egyenesen a veséjébe látott. Látta az igazságot, mégsem 

tiltakozott. 

-  Rendben. Köszönöm, hogy elviselsz a továbbiakban. ígérem, hogy nem 

nehezítem meg a helyzetedet. 

-  Helyes. Akkor háromkor találkozunk az értekezleten. 

-      Rendben. 

-  Nagyszerű! Köszönöm, hogy mindezt személyesen mondtad el. 

-  Nincs mit. 

Ez a kimért udvariasság jobban Éjt a lánynak, mint ha kést forgattak volna 

meg benne. Megfordult, és felkapott egy dossziét az íróasztaláról. Tűnjön akkor 

innen ez az alak, még mielőtt elsírná magát. 

-  Vár a munka. Akkor majd találkozunk. 

A lány az iratokba mélyedt, bár a szavak összefolytak a szeme előtt. 

-  Soha nem felejtem el a két éjszakánkat, Julietta! Páratlan ajándék volt! 

Ezzel Sawyer elment. Julietta a tökéletesre igazított festményre nézett. 

Hirtelen megértette, miért nem kockáztatott soha a magánéletében. 

Amikor Sawyer meghallotta a hangját a telefonban, első reakciója az volt, hogy 

lemondja a meghívást. És még csak hazudnia sem kellett volna. Semmire nem 

jutott ideje, a határidőnaplója tele volt, akár egy nyaralni induló nő bőröndje.  

Pont arra van szüksége, hogy a mamával találkozzon most, amikor tombol a 

vihar. Nem, erről szó sem lehet! Sajnos azonban Conte mama most is 

ugyanolyan makacs volt, mint amikor megismerte. Nem lehetett visszautasítani 

a kérését. 

Annyit mondott csak a férfinak, hogy várja. 

Sawyer türelemre intette magát, miközben az öregasszony erős feketével 

kínálta, alig huszonnégy órával azután, hogy kisétált a házából. Pár percnyi 

udvarias társalgás után a mama leült vele szemben, belekortyolt a kávéba, és 

ráemelte a tekintetét. 

-  Azt akarom, hogy vegye el a lányomat! 

Sawyer körülnézett, rejtett kamera után kutatva. A francba! Látta a Punk'd 

adásait az MTV-n, azok azonban mintha újabban szüneteltek volna. Betty White 

öregeket tréfált meg hasonló megrendezett trükkökkel. Vagy épp a Scare 



 

Tactics újabb változatával áll szemben? 

-  Bocs, de ismerem ezeket a műsorokat. Nem ejthet át - vigyorodott el. 

-  Miféle műsorokat? - szaladt ráncba a mama homloka. 

Sawyer arcáról eltűnt a mosoly. Jobban belegondolva, ugyan miért akarná 

bárki felvenni ezt a beszélgetést? 

-  Elnézést, de azt hiszem, félrehallottam. Azt mondta, ugye, hogy vigyem 

el valahová a lányát. Elviszem én, de hová? 

-  Sawyer Wells, ne játssza itt nekem az eszét! Jól hallotta, azt akarom, 

hogy vegye féleségül a lányomat, Juliettát. Akivel együtt is alszik. 

Sawyernek furcsa, vinnyogó hang hagyta el az ajkát. Hallott már ilyet, 

rendszerint olyan lúzerektől, akiknek túljártak az eszén, és elvették tőlük az 

élelmüket, pénzüket, vagy a fedelet a fejük felől. Szánalmas, hogy ő is idejutott. 

A hang gengszterfilmekre emlékeztette, többek között a Nagymenőkre. Abban 

jajgatott az egyik bandita a földön hemperegve, akár egy kislány, miközben a 

társa a szart is kiverte belőle. Mit is mondott a mama az előbb? 

-  Nem alszunk együtt. - Conte mama csalódott tekintete láttán még egyszer 

megismételte a nyomaték kedvéért. - Nem. 

-  Pár napja még együtt aludtak. 

Jézus, ez nem lehet igaz! - gondolta Sawyer. Ideje lesz összeszedni magát, 

hogy véget vessen ennek a nevetséges kihallgatásnak. 

-  Igen, elismerem, így volt, de ennek már vége - mondta. 

-  És miért lett vége? 

-  Ehhez igazán semmi köze, Conte mama! - Sawyer lassan, nyomatékosan 

ejtette a szavakat, mintha egy engedetlen gyerekkel beszélne. - Összejöttünk, de 

aztán úgy határoztunk, úgy lesz jobb, ha szigorúan üzleti alapokra helyezzük a 

kapcsolatunkat. 

-  Persze, az üzlet! - horkant fél a mama. - A lányom a kezdetektől fogva a 

munka megszállottja. És ez kezdetben rendben is volt. Céltudatos lett, megtanult 

felelősséget vállalni. Határozott, független nő vált belőle, és ezt a tulajdonságát 

mindannyian nagyra becsülünk. Csakhogy a nyereségért épp a lelkét vesztegeti 

el. 

Sawyer felállt. Nem akart Julietta lelkéről tárgyalni. A lány anyjával 

semmiképpen nem. Főleg, amikor saját érzelmein sem igazodott ki. A pokolba 

az egésszel, bármivel tartozik is Conte mamának, most rövid úton lelép innen. 

-  Ööö... ez nem az én problémám. Sajnálom, de mennem kell. Nem tudom, 

hogyan képzelte, de... 

-  Üljön csak vissza, Sawyer! 

Sawyer leült. A francba, ilyenek lennének az anyák? Úgy engedelmeskedik 

nekik az ember, akár egy gyerek? Conte mama leeresztette szemhéját, mintha az 

égtől kéme segítséget. Mikor újra kinyitotta a szemét, Sawyernek hideg 

futkározott a hátán. Ez az asszony a gengszterfőnököktől sem ijedne meg. 

-  Kérem, hallgasson végig! Öreg vagyok már. Gyenge a szívem, egyre 

többet bajlódom a reumámmal, pedig életem vége felé jogom lenne némi 



 

nyugalomra. Sok örömem is van, ez igaz. Két dolog azonban nem hagy 

nyugodni, és egyre ezeken gyötrődöm: a legidősebb lányomon és a La Dolce 

Famiglia jövőjén. 

Az asszony lassan, tagoltan beszélt, Sawyer figyelmesen hallgatta. 

- Vérrel-verejtékkel, családi összefogással építettem ki ezt a pékséget. 

Szeretném, ha anélkül élne túl engem, hogy Juliettának mindent fel kellene 

áldoznia érte. Csakhogy előre tudom, ő aztán nem adja ki a kezéből az 

irányítást! Túl büszke, túlságosan is az apjára ütött, ezért azt hiszi, mindenhez ő 

ért a legjobban. Tudnom kell, hogy a két cég összeolvadása valóban szabaddá 

teszi. A szerződés aláírásával az öröksége egy részét is magára bízta. Julietta 

bízik a közös sikerben, és hosszú távon is támogatja majd magát. 

-  Várjon csak! Azt a szerződést már aláírtuk - ingatta a fejét 

összezavarodva Sawyer. - A betartásához pedig nincs szükség tartós személyes 

viszonyra kettőnk között. Mindketten álljuk a szavunkat, és tartjuk magunkat a 

leírtakhoz. Emiatt ne aggódjon! Szavamat adom, hogy úgy vigyázok Juliettára 

és a pékségre, mintha a saját cégem lenne. 

-  Maga jó ember, csak egyelőre nem tudja magáról - enyhült meg a mama 

arca, majd mélyen felsóhajtott. - Hiszek magának, Sawyer. Csakhogy miután a 

szerződéseket aláírják, meg is szeghetik azokat, ahogy telik az idő. Egyetlen 

lehetőséget tudok arra, hogy biztonságban legyen a La Dolce Famiglia és 

Julietta jövője: ez pedig a házasság. A házastársi fogadalom felbonthatatlan 

köteléket teremt. Ezt várom el magától. 

-  Conte mama, azt hiszem, maga fontos tényekkel nincs tisztában. 

Manapság a házasságot annyira sem veszik komolyan, mint az üzleti 

szerződéseket. Az emberek elválnak, szakítanak, félrelépnek. A mai házasság 

nem az már, ami egykorvolt. Senki nem veszi komolyan a szentségét. 

A mama elgondolkozva billentette oldalra a fejét. 

- A házasság olyan, mint bármi más: rajtunk múlik, milyen lesz. Nem az 

intézményben van a hiba, hanem az emberekben. Ha egyszer maga és Julietta 

megházasodnak, biztos vagyok benne, hogy soha nem szöknek meg a felelősség 

elől. 

Sawyer közel állt a totális pánikrohamhoz, de nem hagyta magát. 

-  Jó, beszéljünk akkor Juliettáról. Együtt aludtunk, az igaz, de ez nem 

szerelem. Juliettának esze ágában sincs örök hűséget fogadni nekem, főleg úgy, 

hogy kényszerítik rá. Gondolom, tudja, milyen makacs a lánya. 

- Láttam magukat együtt. Láttam, ahogy Julietta magára nézett, láttam, 

milyen érzéseket ébresztett benne. - Sawyer egy pillanatra a régi Conte mamát 

látta maga előtt, aki tele volt magasztos eszményekkel. - Ezek valódi érzések, 

csak épp elhomályosítja őket a félelem, az üzlet és a logika. A lányomnak olyan 

férfira van szüksége, aki egyenrangú társa. Aki megérti a munkamániáját, és 

nem akarja megváltoztatni, hanem elfogadja olyannak, amilyen. 

-   Ez a férfi nem én vagyok. 

Hirtelen mindent megértett. Korábban egy pillanatra elképzelte, milyen 



 

lenne, ha mindent meg tudna adni a lánynak. Ha végre ő is közel engedne 

magához valakit, akiben megbízhatna. Ez azonban csak merő fantáziálás, az 

egész nem neki való. Főleg nem egy olyan nővel, mint Julietta. 

-  Dehogynem. Tökéletesen összeillenek. Már akkor tudtam ezt, amikor 

együtt láttam magukat. Egy érme két félét alkotják, csak azt nem tudják, hogyan 

olvadjanak össze. Ha egyszer belátják ezt, akkor adnak ki egy teljes egészet. 

Sawyernek fogyni kezdett a türelme. Nem akarta ezt tovább hallgatni. 

-  Sajnálom, Conte mama, de téved. Nem az vagyok, akinek képzel. Nem 

vagyok alkalmas tartós párkapcsolatra. Ha igazán szereti a lányát, ne 

kényszerítse egy ilyen viszonyba. Egy életre boldogtalanná tenné. De hadd 

kérdezzek valamit. Ezt művelte a többi gyerekével is? Rájuk erőltette az 

akaratát, mint valami akarattalan bábokra? Fenyegette vagy zsarolta őket, amíg 

nem adták be a derekukat? Feleljen őszintén a kérdésemre! Vagy Julietta más, 

mint a testvérei? 

Csakhogy a mamán nem volt könnyű kifogni.   Sawyer arra számított, hogy 

az asszony megtörik végre, és szégyenkezve lehorgasztja a fejét, vagy legalábbis 

felbosszantja az ő okoskodása. Ehelyett Conte mama hátravetette a fejét, és 

édesen felkacagott. Sawyer döbbenten bámult rá. 

-  Beletalált a közepébe. De őszintén mondom, Juliettával sem bánok 

másként, mint a többi gyerekemmel. Nekem elhiheti - villant meg a szeme 

széles jókedvében. 

-  Különben is fölöslegesen beszélgetünk - rázta meg a fejét Sawyer. - 

Julietta soha nem jönne hozzám. 

-  Ha megkéri a kezét, igent mond, abban biztos lehet. 

-  Na persze - horkant fel Sawyer. - És leharapja a fejem lánykérés közben. 

Nem, kösz, de nem kérek ebből! Azt viszont nem akarom, hogy aggódjon, 

Conte mama - lágyult el a hangja. - Szavamat adom, hogy gondom lesz a La 

Dolce Famigliára, és mindig támasza maradok a lányának. Va bene? 

Felkelt, hogy távozzon. De a mama utánaszólt. 

-  Emlékszik, mit ígért nekem egyszer? 

Sawyerrel forogni kezdett a világ. Megtántorodott, mintha óriáskígyó 

tekeredett volna a nyakára. Lehorgasztotta a fejét, mintha a sors alaposan képen 

törölte volna. 

- Igen, emlékszem - felelte fogát csikorgatva. 

La devo un grande debito. Sei lei mai ha bisogno di me, faró che lei chiede. 

Örök hálára kötelezett. Ha bármikor szüksége lesz rám, csak szóljon! 

— És most szükségem van a segítségére. Ez a kérésem: vegye feleségül a 

lányomat. 

Sawyer nem nagyon emlékezett rá, mi történt ezután. Fülében hangosan 

dübörgött a vér, és a tenyere is megizzadt. Nem mert a mama szemébe nézni. 

Most mi legyen? Mondjon nemet? Szegény asszony, fogalma sincs arról, 

mit kér. Ha most igent mond, ezzel események egész lavináját indítja el, olyan 

eseményekét, amelyektől halálosan rettegett. 



 

Aztán rájött, hogy a kocka el van vetve. Az öregasszony benyújtotta a 

számlát. 

Felsóhajtott, és elfogadta a sorsát. De ha le is rója az adósságát, azt már 

senki nem kívánhatja tőle, hogy örüljön is neki. Az ajtó felé botorkált, és úgy 

ragadta meg a kilincset, mintha haláltusáját vívná. 

- Jól van, beleegyezem. De előbb beszéljen vele maga. És Isten legyen 

hozzánk irgalmas, ha ő is igent mond.  

Ezzel hátra se nézve kirontott a házból. 

 

* 

 

Julietta a Piazza del Duomón ült. Súlyos köd nehezedett a dóm égbe törő, 

elegáns formáira. Hideg, csontokba hatoló köd. A március végi szél végigsöpört 

az utcákon, és a járókelők télikabátban, kalapban siettek céljuk felé. Julietta a 

meseszép építményt méregette, amely gyermekkora óta élete része volt: 

megcsodált minden egyes bronz domborművet a masszív főkapun, 

elgyönyörködött az égbe szökő fatornyok kecses erdejében. Ezt az egész csodát 

a Madonna aranyozott bronzszobra uralta. 

Gyerekkorában a katedrális belsejében is szeretett üldögélni, ahol a festett 

gótikus üvegablakokon színes fény szüremlett keresztül. Micsoda béke és 

nyugalom honolt a falak között! Később a papa megebédelt vele a téren. Friss 

paninit ettek a cappuccino mellé, amihez pancetta és a piacról hozott szőlő járt. 

A kislány elnézte a téren márkás cuccaikban, tűsarkúkban végiglejtő elegáns 

nőket. Egy napon ő is olyan szeretett volna lenni, mint ők. 

Nos, ez a kívánsága teljesült. Legalábbis ami a külsejét illeti. Gyapjúkabátja 

és hozzáillő szőrmekalapja magabiztos, sikkes üzletasszonyt sejtetett, aki épp 

ide jött ebédelni. Zöld Prada táskája és Manolo cipője kifinomult ízlésről 

árulkodott. Carinával és a bátyjával ellentétben ő soha nem hagyta el a hazáját, 

itthon érezte jól magát. Nem is vágyott sehová máshová. 

Egészen mostanáig. 

Most ugyanis hamarosan férjhez megy Sawyer Wellshez. Tulajdon anyja 

erőltette ezt a házasságot, hogy ne legyen belőle megsavanyodott, magányos, a 

pénzét számolgató vénlány. A döntést heves vita előzte meg, ami előbb 

szórakoztatta, aztán megijesztette, végül felhergelte. Borzasztó dolgokat vágott 

szegény anyja fejéhez, aki mindvégig megőrizte a hidegvérét. Egyre ugyanazt 

ismételgette, akár egy beprogramozott robot. 

Megérdemled a boldogságot, édes kislányom. És ha te nem teszel érte, akkor 

majd teszek én. Sawyer Wells megadja neked, amire szükséged van, még ha 

most nem is hiszel ebben. 

Nem, tényleg nem hitt ebben, és soha nem is fog hinni. Sawyer csak azért 

veszi el, mert valamiért adósa az anyjának. A mama pedig arra vágyott, hogy 

meggyőződhessen róla: minden gyereke hagyományos házasságban él és végre 

megállapodik. És láthatóan nem bízott benne, hogy Julietta egyedül is boldogul 



 

az üzlettel, ezért egy nagy, erős férfi személyében külön védelemmel ruházta 

fel. 

Jaj, hogy gyűlölte most mindkettejüket! A mamát az árulásáért. 

Sawyert pedig azért, mert engedelmeskedett neki. 

Árnyék vetődött rá. Sawyer ült mellette a pádon, tisztes távolságban. Julietta 

a férfi csillogó Rolex órájára sandított, hirtelenszőke hajára, hűvös szénfekete 

árnyalatú kasmírkabátjára. A nyaka köré tekert vörös sál merészségről 

árulkodott, és arról, hogy viselője fütyül a mások véleményére. Jó ideje ültek 

így egymás mellett dermedtem Járókelők siettek el mellettük, fel-felsandítva a 

dóm fenséges, égbe törő tömegére. Népes galambraj szállt le a térre. Ott 

totyogtak világoskék szárnyukkal, kenyérmorzsák után kutatva. 

Julietta némán nézte, ahogy egy fiatal pár összebújva nevetett a 

madárinvázión. A nő csinos volt, haja tűzvörösen lángolt. Letérdelt a galambok 

közé, széttárta a kezét, mire több madár a karjára szállt. A nő csilingelőn 

felkacagott a hűvös szélben. A párja vele nevetett, mellé térdelt, és megcsókolta. 

Julietta arra gondolt, hogy neki soha nem lesz része ilyen önfeledt 

boldogságban. 

Végül megszólalt. 

-  Ilyen sokkal tartozol anyámnak? - suttogta. - Annyira, hogy feladd az 

életedet egy kényszerházasság kedvéért? 

- Igen. 

Julietta bólintott. Ezt a választ várta. Ásító üresség és mardosó Éjdalom 

töltötte el a belsejét, de aztán eltaposta az érzést, ahogyan egy hangyát taposna 

szét a tűsarkújával. Soha többé! Többé semmit nem érezhet a férfi iránt. 

-  Természetesen nemet mondtam. Megesküdtem neki, hogy elmegyek, és 

soha többé nem jövök vissza. Mindennek elhordtam szegény mamát. Őrjöngtem 

vele. Ö azonban fél sem vette. Azt mondta, így lesz a legjobb. - Keserűen 

felkacagott. - Tudod, mi a legrosszabb az egészben? Valóban azt hiszi, hogy jót 

tesz velünk. Mit is mondanak a jó szándékról? 

-  Hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. 

-  Pontosan! Mintha ez olyan egyszerű lenne! Egy lány meg egy legény 

biztos egy pár! - Megpróbált nyugalmat erőltetni magára. Ugyan miért is jönne 

ki a sodrából egy kitervelt házasság gondolatára? Megadja az anyjának, amit 

kíván tőle, de úgy, hogy megkeserüli! - Ne haragudj, de egyelőre nem sikerült 

megemésztenem ezt az egész ökörséget. Bár Olaszországban vagyunk, nem 

hittem volna, hogy léteznek még előre elrendezett házasságok. 

-  Megértelek. 

Sawyer hangja szelíd volt. Julietta a legszívesebben megragadta volna a férfi 

karját, hogy azt mondja neki, majd csak átvészelik együtt ezt az egészet. Hogy 

hozzábújjon, és ne legyen olyan iszonyatosan nehéz a szíve. Ehelyett csak ült 

tovább a maga hűvös világában, mert ezt szokta meg. 

-  Három napba került, amíg felfogtam, hogy ő győzött. Hogy hiába 

güriztem neki éveken át, és értem el, amit elértem, az mind nem számít. Még 



 

mindig gyerekként kezel. 

-  És miért gondoltad meg magad? 

Ez volt a legrosszabb. Julietta nem szeretett volna csalódást okozni az 

anyjának, de esze ágában sem volt boldogtalan házasságban élni. Csakhogy a 

mama olyasmivel állt elő, ami ellen nem tiltakozhatott. 

- Mielőtt a papa meghalt, két dolgot ígértetett meg velem. Egyrészt hogy te 

viszed tovább a La Dolce Famigliát, családi örökségként. Másrészt hogy férjhez 

mégy. Minden gyermekét egyformán szerette, de te különösen közel álltái a 

szívéhez. Érted aggódott a legjobban. Nem nyugodna meg a lelke a túlvilágon, 

ha nem teljesítenéd az utolsó kívánságát, édes kislányom. 

Tehát ennek a halálos ágyon elhangzott kérésnek az áldozata lett. 

Megpróbált nem törődni az egésszel, de anyja szavai éjjel-nappal kísértették. Az 

irodájában függő portré, ami apját ábrázolta, vádlón tekintett rá, és a 

beleegyezését követelte. Végül beletörődött, hogy nincs kiút. Akárcsak Sawyer. 

- Anyám azt mondta, ez volt apám utolsó kívánsága - mondta most 

érzelemmentes hangon. - Miattam és a La Dolce Famiglia miatt. Amúgy attól 

tartok, anyámnak igaza van. 

Sawyer már mozdult volna feléje, hogy megvigasztalja, de Julietta 

megmerevedett, mire a férfi is elhúzódott tőle. A lány még örült is ennek, nem 

tudott volna most elviselni semmiféle érzelmi kitörést. 

-  Hogyan akarod megszervezni az esküvőt? - kérdezte halkan. 

Ezzel a feladattal könnyebben megbirkózott a lány. 

-  A legjobb, ha csöndben, feltűnés nélkül házasodunk össze, ahogy Carina 

és Max tették. Amint megérkeznek az irataink, Richard atya összead minket, 

rajtunk kívül csak anyám lesz ott. Majd azt mondom a családnak, hogy így jött 

ki a lépés, és különben sem akartunk nagy felhajtást. A vállalati fúzióra és a 

munkánkra foghatjuk, miért nem megyünk nászútra. Rövid hírt teszünk közzé az 

újságokban a házasságunkról, a munkatársainknak majd egy értekezleten 

szólunk. Remélhetőleg a pletyka is hamar elül. Elfogadható ez így? 

A téren ejtőző fiatal pár most összeölelkezve távozott. Julietta utánuk nézett. 

Vajon lesznek-e ők is valaha ilyen boldogok? Elhessegette magától ezt a 

gondolatot, és visszatért a legsürgősebb tennivalókhoz. 

-  Helyes. És azt javaslom, vegyünk ki azonnal egy tágas lakást. Lehetőleg 

Milánóban, közel az irodáinkhoz. A saját apartmanomat egyelőre fenntartom. A 

költségeket majd megfelezzük. Nagy helyre lesz szükségünk, hogy egymást 

nem zavarva, önállóan élhessük az életünket. Most rögtön megbízom a 

kereséssel az ingatlanosomat. Rendben? 

Újabb kurta biccentés volt a felelet. 

-  Házassági szerződést is kellene kötnünk. Melyikünk ügyvédjét bízzuk 

meg? 

-  Mindegy. 

Egy család telepedett a fiatal pár helyére. Két kiskölyök kezdett futkosni a 

pad körül. Kacagva vették üldözőbe a galambokat, miközben a szülők a fejüket 



 

rázták, és próbálták visszafogni őket. A férj magához ölelte a feleségét, és 

mosolyogva felmutatott a dómra. Az asszony olyan természetességgel bújt 

hozzá, ami hosszú együtt töltött évekről tanúskodott. 

- Természetesen rögzíteni kell a feltételeket. A mamának nem muszáj 

tudnia, hogy egy idő után után szét akarunk menni. Ha neked ez elfogadható, én 

két évben gondolkodom. Attól tartok, a mama kevesellné, ha csak egy évet 

maradnánk együtt, kettő azonban untig elég annak bizonyítására, hogy mi 

mindent megpróbáltunk. Ha neked is megfelel így. 

Sawyer nem nézett rá. A kisgyerekes családot figyelte, mintha ők adnák meg 

a választ a kérdéseire. 

-  Rendben, legyen két év - mondta végül. 

-  Helyes. Nem szeretném, ha ez a hülyeség hátráltatná a nyitást. 

Megígérem, segítőket veszek fel ahhoz, hogy az átmenet minél simábban 

folyjon le. 

Sawyer felemelte a fejét, mint aki tündérmeseálomból ébred. 

-  És velünk mi lesz? 

-  Velünk? - pislogott zavartan Julietta. 

-  Igen, velünk. Ránk milyen szabály vonatkozik? Közös lesz a háló vagy 

nem? Együtt dolgozunk nap közben, és külön töltjük a szabadidőnket? Ehetünk-

e együtt, szóba állhatunk-e egymással? Ezekkel kapcsolatban mik a terveid? 

Julietta háta olyan egyenes lett, mintha karót nyelt volna.   Sawyer tekintete az 

övébe fúródott, mintha valamilyen érzelemnyilvánításra várna, amit azonban a 

lány megtagadott tőle. Mit szeretett volna elérni a nőnél? 

-  Hagyjuk ezt későbbre! - mondta Julietta tömören, alaposan 

végiggondolva szavait. - Miután összeházasodtunk, majd leülünk, és 

megtárgyaljuk, kinek mi a legjobb. Bizonyára képesek leszünk majd 

kölcsönösen kielégítő alkut kötni. 

-  Úgy beszélsz, mint aki tökéletesen kézben tartja a helyzetet! Ez szép! - 

nevetett fel örömtelenül Sawyer. 

Julietta védelmi vonalai átszakadtak, majd a lány feladta a harcot. - Mégis 

mit vársz tőlem? - fakadt ki. - Kérjek bocsánatot? - Elcsuklott a hangja, de azért 

folytatta. - Jó. Bocsánatot kérek, amiért olyan mérhetetlenül lekötelezett anyám 

jótette, hogy nekem adtad két évedet. Elnézést kérek azért is, hogy a családom 

kevesli, aki vagyok. Rólad nem is szólva. Mindenesetre ígérem, mindent 

elkövetek, hogy elviselhetővé tegyem ezt a két évet mindkettőnknek - tette még 

hozzá könnyeit nyelve. 

A férfiról ekkor lehullott a jólneveltség és a távolságtartás páncélja. 

Kinyújtotta a kezét, megragadta a lány karját, és magához húzta. 

-   Te kérsz tőlem bocsánatot? - Aranybarna szeme szikrákat vetett, 

miközben megrázta Juliettát. - A fene vigyen el, azt hiszed, az a bajom, hogy 

kikötöttem melletted? Hogy becsülheted le ennyire magad előttem, aki 

levetkőztettelek, és addig dugtalak, amíg mindketten ki nem dőltünk? De neked 

egy egészséges fickóra lenne szükséged, olyanra, aki boldoggá tesz, és nem tép 



 

szét darabokra lassanként! Soha nem lennék képes megadni ezt neked! Hát nem 

érted, hogy megfagytam belül? Nem kaphatsz többet tőlem a testi gyönyörnél! 

Sawyer érzéki ajka fájdalmasan megrándult, és ujjai a kabát vastag anyagán 

is a lány karjába vájtak. 

- És egyáltalán nem vagyok jó modorú úrifiú, akivel méltányosan 

egyezkedhetsz a hálószobákról, vagy aki mellett mosolyogva elsurranhatsz az 

előszobában. - Az angyali szempárba megszelídíthetetlen, démoni tűz költözött. 

-  Tőlem csak azt várhatod, hogy rád töröm az ajtót, ha elegem lesz ebből az 

egészből, és pokollá teszem mindkettőnk életét. És még csak sajnálni sem 

foglak, semmi szánalom sem lesz bennem. 

Julietta szája elnyílt, és megigézték a férfi erős aurájának hullámokban 

érkező lökései. Sawyer testének melege leküzdötte a hideg szelet, és annyira 

felhevítette a lányt, hogy ő legszívesebben hagyta volna a férfinak: tegye 

magáévá annyiszor és úgy, ahogy fantáziáiban már eltervezte. 

A férfi tekintete a szájára tévedt. Julietta szíve gyorsabban kezdett verni, és 

azt várta, hogy Sawyer fölé hajol, és elveszi, ami úgyis az övé. Ehelyett 

elengedte, és elhúzódott mellőle. Arca maga volt a csüggedt lemondás. 

-  Viszont nem akarlak bántani. Ezért úgy barikádozod el magad tőlem, és 

ott alszol, ahol tetszik. Egyvalamit kérek csupán. Soha ne ócsárold magad 

előttem! 

A férfi egy kósza hajfürtje a homlokába lógott. Julietta habozás nélkül a füle 

mögé igazította. Aztán megsimogatta az arcát. Borostás álla birizgálta az ujjait. 

A szél féléje hozta az ismerős pézsma-, fűszer- és citromillatot. 

-  Rendben - suttogta. 

Sawyer lehajolt, és akár egy vezeklő vétkes, belecsókolt nyitott tenyerébe. 

Julietta valami mélyebbet érzett ebben a gesztusban. Tudta, hogy veszedelmes 

úton indul el, és tüskés bozótosokon kell átvágnia, miközben vérszomjas 

vadállatok lesnek rá, hogy ízekre szaggassák. Mikor azonban a férfi végre 

ráemelte a tekintetét, tudta, érezte, hogy vagy ő lesz a párja, vagy senki. 

Erőt vett rajta a rettegés, egész testében reszketett. Sawyer végigsimított 

arca és álla érzékeny vonalán, majd keze a nyakára siklott. A könnyű érintéstől 

lúdbőrös lett a bőre, és felágaskodott a mellbimbója. Igen, hajlandó volt vállalni 

a kockázatot. Lesz, ami lesz. 

Sawyer azonban nem hagyta rá a választást. Felállt, és azt mondta: 

-  Most rögtön nekilátok az iratok intézésének. Majd jelezz, ha az 

ingatlanos talált megfelelő lakást. Ha bármire szükséged van, csak hívd Wolfe-

ot. Ma délután elérhető. 

Ezzel elment. 

Julietta nézte, ahogy átvág a téren, és befordul egy utcába. Aztán csak ült a 

pádon a hidegben, és azon töprengett, hogyan lesz ezután. 

 

 

 



 

Tizenkettedik fejezet 
 

 

Julietta belépett az előcsarnokba. A boltozatos mennyezet finom eleganciát 

árasztott, ami ott lüktetett új otthonuk minden egyes téglájában. Az ódon bájú 

kúriát a Via Della Spigában fedezte fel nekik az ingatlanos. Aki kívülről nézte 

az épületet, azt képzelhette, takaros lakások rejtőzhetnek a kissé omladozó 

homlokzat mögött. A belépőt viszont az érzékek orgiája várta. Julietta a 

csigalépcsőhöz ment a büszke, háromszintes házat borító fényes parkettán, és 

gyorsan körbepillantott. Az egybenyitott nappali és konyha tágas benyomást 

keltett, a patinás fa, a vastag falak és a buja repkény pedig elegáns egységbe 

fogta a helyet. 

Abban a pillanatban, amint betette ide a lábát, a lány tudta, hogy ez lesz az 

otthona. Fura módon nem sajnálta az apartmanját, ahol pedig jó ideje lakott. 

Miután bedobozolta minden holmiját, rájött a szánalmas igazságra. Nagyon 

kevés személyes tárgya volt, ami a szívéhez nőtt, vagy amit tényleg magával 

kellett vinnie. Ez a ház azonban más lesz. Karaktere és múltja volt. Julietta 

elképzelte magának, hogy itt folytatódik majd az ő személyes története, ahol 

valami maradandó jelet hagy maga után. Életében először érezte egy helyről, 

hogy jó lesz ott élni és családot alapítani. 

Sawyerrel. 

Már kitűzték az esküvő napját. A házat megvásárolták. A lapoknak 

sajtóanyagban számoltak be románcukról és gyors házasságukról, így 

történetükről már nem volt érdemes pletykálni. Az elmúlt három hét rengeteg 

munkával telt, és azzal, hogy Julietta igyekezett megerősíteni védelmi vonalait. 

Akárhányszor beszélt Sawyerrel, a férfi udvarias volt, segítőkész és 

távolságtartó. Mintha csak valaki más esküvőjéről lenne szó, nem a sajátjukról, 

mivel beszélgetéseik pont úgy zajlottak, ahogy azt Julietta szerette volna. Üzleti 

stílusban. Minden érzelmi zűrzavar nélkül, hűvösen koncentráltak a haditerv 

végrehajtására. 

Julietta gyűlölte az egészet. 

Most léptek hangzottak fél a háta mögött, és Julietta elhessegette a 

gondolatait. Megfordult, és meglátta Sawyert. A rááradó napfény kiemelte és 

aranyszínbe vonta az arcát kettémetsző forradást. A férfi a rá jellemző 

könnyedséggel járt szobára szobára, és ismerkedett a lakás beosztásával. 

-  Na, mit mondasz? Még meggondolhatjuk magunkat. Kicsit ugyan tovább 

tart beérni az irodába, de engem teljesen levesz a lábamról ez a ház. 

Sawyer megállt a teraszhoz vezető üvegajtó előtt. A kő járólapok kivezettek 

a tágas kertbe, amely egy szabálytalan alakú kis medencét is rejtett. Julietta 

elképzelte, milyen lenne üldögélni a csendes kertben a laptopjával, és a kávéját 

kortyolgatva hagyni, hogy a víz csobogása lenyugtassa. 

-  Ez a hely gyönyörű! 

A férfi fátyolos hangja olyan volt, mintha simogatná őt. Julietta 



 

megkönnyebbülten elmosolyodott. 

-  Örülök, hogy tetszik. Van egy önálló szárny, ott lakhatna Wolfe. Külön 

bejáratú, de nem úgy választották le, hogy napokig ne lássuk a srácot. 

Sawyer arca fájdalmasan eltorzult, ezért a lány megkérdezte: 

-  Mi a baj? 

-  Még nem beszéltem meg Wolfe-fal, hogy ki hol lakik majd. 

-  De hiszen tud a házasságunkról! - komorodott el Julietta. - Hol máshol 

élhetne a srác? 

-  A régi helyemen - állt Sawyer egyik lábáról a másikra. - Nem hinném, 

hogy velünk akarna tartani. Nem tudja, pontosan mi a helyzet velünk, ezért azt 

hiszi, hogy most jönnek a mézesheteink. Kényelmetlen lenne neki a szitu. 

-  Mit mondtál neki rólunk? 

-  Általánosságokat. Hogy azért házasodunk össze, mert egymásra 

találtunk. Azt is közöltem vele, hogy mindez nem érinti az állását. Egy szóval 

sem kérdezte, hol lakunk majd, ezért nem is hoztam elő a témát. 

Julietta a hallottakat mérlegelte. 

-  Nem mersz őszintén beszélni vele, ugye? 

-  Ugyan, menj már! Hiszen együtt lakunk, és naponta beszélünk Wolfe-fal. 

Julietta a fejét csóválta. 

- Szerintem viszont félsz megmondani az igazat. Nem akarod felzaklatni. 

Meg akarsz maradni a felszínen, hogy el ne ijeszd magadtól. Nem, Sawyer, a 

fiúnak tudnia kell, hogy szükséged van rá! Látom, hogyan néz rád. Soha nem 

hozná szóba, de sokat jelent neki az elismerésed. Ha úgy érzi, hogy útban van, 

akkor lelép. Nem lesz senkinek a terhére. 

Sawyer most szembefordult Juliettával, és a szeme haragosan megvillant. 

-  Már hogy lenne teher! De te nem tudod, milyenek a hozzá hasonló 

srácok. Wolfe-ot is verték, érzelmileg kínozták. Nem szabad, hogy csapdában 

érezze magát, mert akkor lelécel. Ezért nem akarom nyomás alatt tartani. Azt 

szeretném, ha biztonságban érezné magát a srác. Próbálom megvédeni. 

A férfi még egy réteget levetkőzött magáról a szeme láttára. Julietta 

döbbenten meredt leendő férjére, és azon gondolkodott, biztonságban lesz-e 

valaha is tőle. Sawyer szexuális kisugárzása mágnesként vonzotta, de ezzel még 

csak meg tudott küzdeni. Am védekezőképességét egyszerűen megszüntette a 

tény, hogy a férfi eltökélten meg akarja óvni Wolfe-ot. Sawyer őszintén 

kedvelte a srácot. Ugyanakkor fogalma nem volt arról, hogyan kommunikáljon 

vagy bánjon vele. Julietta rájött, Sawyernek elképzelése sincsen, hogyan 

kezeljen egy tartós kapcsolatot. A férfit a múltja arra tanította meg, hogy az 

elköteleződés a végén mindig fájdalmat okoz. Isten tudja, mi mindenen ment 

keresztül Sawyer, de ő majd mutat neki egy másik utat. Megmutatja neki, mi 

lesz a jutalma, ha megnyílik végre. Megérdemli, Sawyer is és Wolfe is. 

Julietta leküzdötte vágyát, hogy átölelje a férfit, és nyugodtan megszólalt. - 

Nem játszom meg, hogy át tudom érezni, amin ti ketten keresztülmentetek. 

Annyit tudok, hogy ennek a tizenkilenc éves kölyöknek szüksége van rád. 



 

Biztonságra vágyik, valamire, amiben megkapaszkodhat. 

Sawyer összerándult, mint akit pofon ütöttek. 

- Megteszem, amit tőlem telik - mordult fel. - De kérlek, ne erőltess rá a 

srácra semmit! Jézusom! Meg tudom érteni, ha külön akar lakni. Nem szabad 

belekényszeríteni egy kellemetlen helyzetbe. 

Julietta érezte, hogy veszedelmes vizekre evezett, de az ösztöneire hallgatott, 

és nem hátrált meg. Tűsarkúja kopogott, ahogy közelebb lépett a férfihoz. 

Felszegte a fejét, és kihívóan Sawyer szemébe nézett. 

- Pontosan az ellenkezőjére van most szüksége, mint amit te gondolsz. Ha 

szabadjára engeded, ezzel csak azt jelzed, hogy fütyülsz rá. Magára akarod 

hagyni? Ennyire gyáva lennél? Hiszen így félmunkát végeznél. Először segítesz 

neki, aztán lelépsz, mert túl zűrös ez az egész? Magadhoz vetted, munkát adtál 

neki. De abban a pillanatban, amikor az érzelmek is bejátszanak, te lefogysz, és 

egyenesen letagadod a létezésüket. Ráadásul ugyanezt a viselkedést dörgölöd az 

orrom alá. 

Sawyer aranyló tigrisszeme fenyegetőn megvillant. Úgy tűnt, valami 

elpattant benne: mintha egy régi emlék hatására elvesztette volna önuralmát, 

hogy szabadon engedje a benne élő vérengző fenevadat. 

- Azt hiszed, pár őszinte szó és egy ölelés segít rajtunk? - csikorgatta a fogát. 

- Az a hajó már elment, bébi! Már az is kibaszott csoda, hogy Wolfe már nem 

ugrik egy nagyot ijedtében, ha valaki véletlenül hozzáér, a lelkizésről nem is 

beszélve. Na és a jéghideg éjszakák az utcán, amikor koszos újságpapírba 

takaróztunk, és úgy bűzlöttünk, mint egy görény? Mikor összeverekedtünk a 

kukába dobott hot dogért? Mikor tehetetlenül néztük végig, hogyan vernek 

szarrá egy kölyköt, mert semmit sem tehettünk érte? - Sawyer egész testében 

remegett. Julietta tudta, ez már nem Wolfe-ról szól, hanem a férfi saját 

rettenetes múltjáról. - Valahányszor megpróbáltam megvédeni valakit, mindig 

baj lett belőle. Megtanultam, mindenkinek az a jobb, ha nem avatkozom mások 

dolgába. 

-  Most majd máshogy lesz! - ragadta meg a kezét Julietta. Sawyer ránézett, 

de nem a lányt látta, tekintete a távolba révedt. - Akkor küzdened kellett a 

túlélésért. Most azonban élned kell, Sawyer, ahogyan Wolfe-nak is. Többet kell 

adnod magadból neki, akkor is, ha félsz ettől. Wolfe azért kapott egy esélyt, 

mert időben megmentetted. Felfogtad már? 

-  És mi lesz, ha mindent elrontok? Nem akarom, hogy Wolfe... elmenjen. 

Julietta közelebb lépett a férfihoz, és fejét a mellkasára hajtotta. Vérzett a 

szíve a hajdani kisfiúért, akinek senki nem segített. Sawyer viszonozta az 

ölelést, és magához szorította Juliettát. 

-  Wolfe nem akar elhagyni téged - suttogta a lány. - Csupán tudni szeretné, 

megküzdesz-e érte. Hogy nem csupán eszköznek használtad arra, hogy 

jótékonykodhass egy kicsit. 

Csend ereszkedett közéjük. Julietta sokáig ott maradt Sawyer ölelésében. 

Csak azután bontakozott ki a karjából, amikor a férfi szíve nem kalapált már 



 

olyan vadul. Sawyer az arcát fürkészte, holott a lány ettől félt a legjobban. 

-  Miért olyan fontos neked ez az egész? 

-  Azért, mert téged látlak Wolfe-ban - sóhajtotta Julietta. 

A lány hátrébb lépett. Azt várta, hogy a férfi megragadja majd a karját, és 

tiltakozik az állítása ellen. Hogy Sawyer arra kényszeríti, nézzen szembe a saját 

érzéseivel, ahogy azt a hálószobában töltött órák alatt is tette, amikor őszinte 

válaszokat csikart ki belőle a titkokról, amelyeket Julietta testében-lelkében 

rejtegetett. De Sawyer hallgatott. A lány csalódást érzett, de aztán azt mondta 

magában: jobb ez így. Jobb megtartani a tíz lépés távolságot, mert különben 

elemésztik egymást. 

- Mennünk kell. Délben megbeszélésem van. 

Sawyer némán indult Julietta után. 

 

* 

 

Sawyer kopogtatott Wolfe ajtaján, és próbált nem foglalkozni izzadt tenyerével. 

A rohadt életbe! Minden tapasztalat nélkül szakadt a nyakába a szülői szerep. 

Juliettának azonban igaza volt. Ideje lesz összeszedni magát, és kezébe venni az 

irányítást. 

-  Majd melegszendvicset eszem - mondta. 

-  Nem a kajarendelést akarom felvenni, okostojás! - hördült fel Sawyer. 

Különben is van még maradék tegnapról, majd megmelegítjük. 

-  Király! Szóval mi a gond? 

A fiún szokásos hosszú ujjú pamutpólói egyike, farmer és fehér sportzokni 

volt. Fejhallgatója a nyakán lógott, a készülékből halk zene szólt. Máskor vadul 

meredező haja most vizesen és puhán tapadt a fejére. Sűrű fürtjeit talán így 

viselte a punkfrizura előtt. 

-  Beszélni szeretnék veled. Csak egy perc az egész. 

-  Persze - villant meg a türkizkék szempár. - Figyuzz, már akartam szólni, 

de gondoltam, van elég dolgod az esküvővel. Elköltözöm. 

Sawyer belépett a szobába, így Wolfe-nak hátrálnia kellett, hogy helyet adjon 

neki. A férfi gyomra elszorult, de igyekezett megőrizni a könnyed hangnemet. 

-   Hová készülsz? 

- Nézd, én sehol nem tudok sokáig maradni. Úgy tervezem, hogy még 

segítek a nyitásig, aztán elhúzok New Yorkba. 

-  Már nem akarsz nekem dolgozni? 

- Nem erről van szó. Legyünk őszinték, öreg. Soha nem terveztünk hosszú 

távra. Egy ideje már félreteszem a pénzem, azt hiszem, abból elleszek. 

Hiszen jól megfizettél. Sokat segítettél, de ideje a saját lábamra állnom. 

Tudnál majd ajánlólevelet adni? Már ha nem gond, persze. 

Sawyer nagy levegőt vett. Juliettának megint igaza volt. Wolfe közönyös 

arckifejezése mögött irdatlan reményvesztettség és szorongás rejtőzött. Azzal 

még egyetértett, hogy fontos az önállóság, a srác keresse csak meg a maga útját. 



 

Ugyanakkor egy kölyök állt előtte, aki nem tudta, hogyan tovább. Akit eddig 

soha, senki nem marasztalt maga mellett. 

A férfiban újra lejátszódott az a borzalmas éjszaka. 

-  Kérlek, várj, Sawyer! - Danny egészen kikelt magából, ahogy könyörgött 

neki. Sápadt holdfény szűrődött be a törött ablakredőnyökön, és világította meg 

a matracot. - Veled megyek! 

Ő azonban tovább pakolta kevéske holmiját, és nem nézett a gyerekre. 

Félt magára hagyni a srácot Faszfejjel, de minél hamarabb lelép innen, 

annál előbb szerez munkát, és akkor majd visszajöhet érte. Ha maradna, a 

mostohaapja Dannyvel zsarolná. Viszont ha elmegy, Faszfej talán elfeledkezik 

Terve egyszerű volt. Lelép innen, sikeres lesz, és elviszi Dannyt. Aztán feljelenti 

ezt a gennyládát a hatóságoknál. Végre eljött az ő ideje! 

Megragadta a fiú csontos, hegyes vállát. Nem törődve mostohatestvére 

remegő ajkával, erőltetetten rámosolygott. 

-  Minden rendbe jön, ne félj, te kis hülye! Szerzek munkát, és visszajövök 

érted, elviszlek ebből a patkánylyukból! Addig próbáld meghúzni magad. Ha az 

öreg berúg, zárkózz be a fürdőszobába. Ott tartja a fegyverét, ha kell, azt is 

használhatod. 

-  Jó. 

A srác fakó hangjából Sawyer arra következtetett, hogy Danny nem hisz neki. 

Mikor elment, Sawyer eltökélte, hogy valóban mindent rendbe hoz. 

Hónapokkal később azonban már nem volt erre módja. 

Az előtte álló fiút nézte, miközben múlt és jelen pszichedelikus ködként ülte 

meg a tudatát. Cserbenhagyta Dannyt! Ha most szó nélkül hagyja, hogy Wolfe 

eltűnjön, soha nem bocsátja meg magának. Felszakadt benne valami, amit 

korábban mélyen magába temetett. Ösztönei azt súgták, hogy észvesztve 

meneküljön ebből a helyzetből, és vissza se nézzen. Ehelyett összefont karral 

megállt a kölyök előtt, és keményen a szemébe nézett. 

-  Nem akarom, hogy elmenj! 

Wolfe ezekre a szavakra megrándult, és vizes hajába túrt. 

-  Mondtam, hogy a nyitásig maradok. 

-  Francba a nyitással! Most rólad van szó! - Vett egy nagy levegőt, úgy 

folytatta: - Eddig is rengeteget tettél a Purityért. Amikor alkalmaztalak, csak utat 

akartam mutatni neked, hogy így is lehet élni. Nagyjából annyi idős voltam, 

mint most te, amikor valaki engem is kisegített, és ez az egész életemet 

megváltoztatta. Én is ezt terveztem veled, bár soha nem agyaltam még azon, 

meddig maradsz, meg mi lesz a folytatás. Nem akarok nyálas lenni, az nem 

megy nekem, de szeretem, ha itt vagy körülöttem. Tetszik az, akivé válsz. Nem 

akarom, hogy csak úgy elmenj! 

A legszívesebben elrohant volna, mert sebezhetőnek érezte magát a 

vallomása miatt, de kényszerítette magát, hogy nyugodtan álljon. A Wolfe 

arcára kiülő döbbenet miatt megérte, hogy maradt. A fiú tátott szájjal bámult rá. 

-  De... de... épp nősülsz. 



 

-  Na és? - vont vállat Sawyer. - Julietta is azt szeretné, ha nálunk laknál. 

Egy hatalmas házba költözünk, ahol bőven lesz helyed meg nyugalmad. 

Ráadásul Julietta főz ránk. Vasárnaponként meg meglátogathatjuk a mamát, ha 

akarjuk. Bejárónő nem lesz. Szerintem a nők nehezen tűrik a rumlit, úgyhogy 

erre oda kéne figyelned. 

A srác a körmét kezdte rágni. Sawyer azt remélte, az ideges gesztus annak a 

jele, hogy fontolóra veszi az ajánlatát. 

-     Nem akarok útban lenni. És nem szeretném, ha jótékonykodnátok velem. 

-  Ne mondj ilyeneket, én nem játszom szeretetszolgálatot! - csattant fel 

Sawyer. - Szerintem tök rendes srác vagy, és azt akarom, hogy maradj...! 

Kérlek! - mondta még kis hallgatás után. 

A fiú kék szeme felcsillant az őszinte szavakra. Sawyer úgy érezte, végre 

valamit jól csinált. 

-  Rendben. 

Sawyer elvigyorodott. Ő győzött. 

-  Csomagolj be szombatig! És az esküvőre is várunk! Utána ünnepi ebéd, 

aztán irány az új kégli! 

-  Nem mentek nászútra? 

-  Nem, túl sok a meló. Akkor áll az alku? 

Wolfe lassan bólintott. 

- Igen. 

Sawyer szívéről hatalmas kő gördült le. Egyetlen őrült pillanatig a 

legszívesebben magához ölelte volna a fiút, de aztán visszafogta magát. 

Egyelőre pont elég volt az érzelmekből. 

-  Király! 

Sawyer becsukta maga után az ajtót, és fellélegezve nekitámaszkodott. 

Hókirálynője megint jó tanácsot adott. Egyáltalán nem akart érzelegni Wolfe-

fal, de muszáj volt. Azt szerette volna, hogy a srác maradjon. Ha most nem 

beszél vele, a fiú egyszer és mindenkorra kisétál az életéből. 

Vajon milyen meglepetést okoz még neki Julietta? 

A benne élő, uralkodni vágyó hím a legszívesebben azonnal ágyba vitte 

volna a lányt. Akkor Julietta elolvadna a karjaiban, és ő irányíthatná az 

eseményeket. Rettentően kevés volt az a két éjszaka. Ezért sem okos dolog 

olyan nővel kötni össze az életét, aki ennyire kivetkőzteti magából. Vajon hogy 

bírja majd, hogy egy fedél alatt élnek? Hogyan töltik majd a közös étkezéseket, 

és legfőképpen az estéket? Ahhoz, hogy megőrizze a józan eszét, kerülni kell 

majd a szexet. Egyelőre legalábbis. Munka, partnerség. Egyszerű szabályok, 

egyszerű érzelmek. 

Már ha a lány akar többet tőle. 

Két év. Két évet kell lehúznia ahhoz, hogy annak tudatában távozhasson: 

megtartotta a szavát. Eltöprengett, vajon milyen lenne, ha igazi férje lehetne a 

nőnek, gyerekeik születnének, és teljes életet élnének. De belső üressége nemet 

mondott az ötletre. Végtelen, jeges, sarki táj volt a lelke. 



 

Igen, erről már lekésett, el kellet fogadnia ezt a tényt. 

Csüggedten a hálószobájába ment. 

 

 

 

Tizenharmadik fejezet 
 

 

Julietta lenézett az ujján sziporkázó gyémántgyűrűre; háromkarátos, princess 

csiszolású, makulátlan tisztaságú darab volt. Egyetlen kő csillogott a platina- és 

aranyfoglalatban. A férje remekül eltalálta ízlését, a visszafogott eleganciát. 

Milyen kár, hogy csak az ékszer valódi, a férj nem. 

A szertartás pont úgy zajlott, ahogyan eltervezte. Istennek hála Venezia és 

Dominick épp Londonban jártak üzleti ügyben. Nem akarta, hogy egyetlen 

családtagja is tanúja legyen a hamis esketésnek. Mindig is arra vágyott, hogy a 

Colleoni-kápolnában mondja ki a boldogító igent, amelynek híres rózsaablakát 

Caeasar és Traianus császár faragott portréi fogják közre. A bergamói kápolna 

meghitt belső terénél alkalmasabb helyszínt elképzelni sem lehetett. 

Elegáns Rivini menyasszonyi ruhája tele volt finom részletekkel a szűk, pánt 

nélküli ruhaderéktól kezdve a szétterebélyesedő szoknyáig, amelynek vajszín 

selyme minden mozdulatára megcsillant. Haját gyémánt hajtűk fogták össze, 

melyek villogva tündököltek éjszín fürtjei között. Méretre készült, tíz centi magas 

tűsarkúját szintén gyémántberakás díszítette. Ahogy végiglejtett a 

templomhajón, lábai ki-kivillantak a selyemből. 

Mikor a főoltár elé lépett, a gyönyörű freskók színek egész áradatát záporozták 

rá. A mama és Wolfe ott állt a pár oldalán, és színjátszó fény áradt be a festett 

üvegablakokon. Vajon nem sújt le Isten villáma, annak jeleként, hogy a 

házasságot elátkozta az ég? 

A fizetett énekes gyönyörűen dalolt a meleg tavaszi napon az orgona hangjától 

kísérve. A dallam végigvisszhangzott a kupolán, és olyan érzéseket ébresztett, 

amelyeket Julietta nem volt hajlandó tudomásul venni. A mama olyan büszke 

elégedettséggel feszített mellette, hogy elszorult a szíve. Amíg a házastársi 

fogadalom szövegét ismételte, azon tűnődött, apja lelke vajon megnyugodott-e a 

másvilágon. 

Húgaival ellentétben nem álmodozott templomi esküvőről, sőt igazából 

semmilyenről. Az aranybarna szempárba nézve most azonban megsajdult a szíve 

a fájdalomtól. Valahol belül egy gúnyos hang közölte vele az igazságot: azt 

szeretné, ha ez egy igazi házasság lenne. 

Milyen lehet majd annak a nőnek, akit Sawyer megszeret egyszer? Aki megnyitja 

a férfi lelkének titkos, pókhálós zugait, és friss, szabad levegővel szellőzteti át. 

Biztos ősemberi vadsággal birtokolja majd a feleségét, ugyanakkor gyöngédség 

is van a férfiban. Julietta visszaemlékezett, milyen szeretettel fürdette és 

cirógatta, milyen nyomatékosan kérte tőle, soha ne ócsárolja magát. 



 

—  Julietta? Jól vagy? 

Felrezzent álmodozásából, és felnézett. Újdonsült férje állt dolgozószobája 

ajtajában. Az ünnepi ebéd után mindketten hazajöttek, visszavonultak a saját 

lakrészükbe, és elmerültek a munkában. Wolfe már régen lefeküdt. A csöndes, 

személytelen helyiség ellentmondott a ténynek, hogy lakója alig néhány órája 

ment férjhez. Az iPadek, laptopok, és a munkatársaknak címzett halaszthatatlan 

üzenetek arról tanúskodtak, hogy minden megy a maga megszokott útján. 

-  Igen, csak befejeztem még pár dolgot. 

Sawyer kinyújtózott, és a tarkóját masszírozta. Laza khaki nadrágot és tiszta 

fehér pólót viselt. Mezítláb volt. Julietta most fogta fel, mennyire intim élmény 

megosztozni valakivel egy házon. Csakhogy hiába látja Sawyert lenge 

öltözetben, mégsem érhet hozzá. Pánik tört rá. Mi lesz, ha nem tudja 

végigcsinálni ezt a komédiát? Egyelőre azt sem találta ki, hogyan viselkedjen a 

saját nászéjszakáján. Hidegen és elutasítón? Kedvesen és barátságosan? A 

legszívesebben elvonult volna, hogy magára húzza a paplant. De nem lenne ez 

elképesztő gyávaság az adott körülmények között? Férjének láthatóan fogalma 

sem volt az ő ijedtségéről. 

-  Ja, én is. Holnap korán kell kelnem, mert kimegyek az építkezéshez. 

Végeztél mára? 

- Igen. 

-  Nem akarsz inni velem valamit lefekvés előtt? 

Julietta idegei összerándultak, és legszívesebben a férfi nyakába ugrott volna, 

de inkább dacosan szorosra zárta a combjait. 

-  Miért ne. Jól jönne egy korty konyak az alváshoz. Nekem is hamar 

kezdődik a nap. 

Követte Sawyert fél a csigalépcsőn, és közben könnyedén a sima mahagóni 

korlátba kapaszkodott. Bementek a könyvtárba. Julietta magába szívta a citrom, 

bőr és papír megnyugtató illatát. Regények, életrajzok, üzleti és szakácskönyvek 

tömege borította a faltól falig polcokat, a kötetek kettejük könyvtáraiból 

származtak. Juliettát lenyűgözte Sawyer sokoldalúsága. Úgy tűnt, a férjét 

semmilyen téma nem hozná zavarba. A lány letelepedett a kandalló mellé, és 

maga alá húzta a lábát. Megértette, hogy döntő pillanatokhoz érkeztek: most 

fektetik le közös életük szabályait. Ezért úgy döntött, hogy barátságos lesz, de 

távolságtartó. 

Sawyer kezébe adta az aranybarna folyadékkal teli poharat. A tűz melege 

kellemesen ellazította felajzott idegeiket. 

-  Gyönyörű voltál ma! - mondta Sawyer. 

-  Grazié - mosolyodott el Julietta. - Te is jól néztél ki. Meg Wolfe is. Még 

a piercingjeit is kivette a kedvünkért. 

Sawyer felnevetett, és belekortyolt az italába. 

-  Igen, egyre szalonképesebb lesz. Ja, el is felejtettem megköszönni. Jó 

tanácsot adtál vele kapcsolatban. - Sawyer a lányra emelte izzó tekintetét. - Már 

épp le akart lécelni. Ha nem kérem meg, hogy maradjon, mostanra elhúzott 



 

volna. Honnan tudtad, hogy ez lett volna a következő húzása? 

Julietta nyelt egy nagyot. 

-  Láttam, hogyan szoktatok egymásra nézni. Tisztelettel. Rajongással. 

Szeretettel. Lehet, hogy a fiú nemrég még idegen volt neked, mostanra azonban 

már hozzád tartozik. Mint egy családtag. A rokonaink néha az őrületbe 

kergetnek minket, mégis a család a legbiztosabb támasz. 

-  Nekem erről egészen más tapasztalataim voltak. 

-  Tudom. De a család nem csupán a vérségi kötelékekről szól, hanem a 

kitartásról, hűségről és önfeláldozásról. Nem szerettem volna, ha Wolfe azért 

megy el, mert túl önérzetes. 

-  És hozzám is ezért jöttél feleségül. Igazam van? 

Julietta megfeszült. Nem akarta, hogy Sawyer kitalálja, mi az igazság. Igen, a 

családja miatt ment hozzá, a papa és az üzlet miatt. De ez nem lett volna elég 

ok, ha nem szereti a férfit, és nem bízik meg benne. 

- Igen. 

-  Korábban meg sem fordult a fejedben, hogy férjhez mész? 

A kérdés meglepte Juliettát, de azért válaszolt rá. 

-  Nem. Volt egyszer valaki, akihez közel éreztem magam. Az egyik 

munkatársam. Egy ideig elábrándoztam arról, milyen lenne, ha hozzá mehetnék 

haza esténként. Ha megosztanánk az asztalunkat, az ágyunkat és az életünket. 

De aztán lassan rájöttem, hogy a dolog sehogyan sem működne. A pasi nem 

szeretett igazán. Beiktatott a napirendjébe, mint az üzleti tárgyalásait. 

Julietta felidézte magában, mennyire letörte annak idején ez a felismerés. Az 

a pasas hideg, racionális alkat volt: a feleségét is elsősorban egy fajta 

üzlettársnak képzelte el. A lány frigiditása bosszantotta, mégsem tett semmit 

azért, hogy több reakciót csalogasson ki belőle. A helyzet persze minden egyes 

öleléssel tovább romlott. Végül a kapcsolat magától kihunyt. 

-  Igazi seggfej lehetett. 

Julietta fanyarul elmosolyodott. 

-  Nem, csak nem szeretett igazán. Ahogyan más sem. 

Sawyer arckifejezése hirtelen megváltozott. Forró tekintete már Julietta 

alakját fürkészte. A lánynak eszébe jutott, hányszor csókolta már végig, nyalta 

és harapta a férfi a testét. 

-  Ismétlem: seggfej volt, ráadásul tahó is. 

Julietta elszégyellte magát a vallomása miatt. Kihúzta magát a széken, és úgy 

nevetett, mint aki az egész ügyet rég maga mögött hagyta. 

-  Egyetértek. De már alig gondolok rá. így volt a legjobb - hazudta. - És 

te? Te soha nem akartál megnősülni? 

-  Nem. 

Julietta erre felkapta a fejét.  

-  Tudom, hogy sok nőd volt. Szereted a nőket. Akkor mi volt a baj? 

Sawyer elkomorodott. Markáns arcvonásai megfeszültek, amitől még feltűnőbbé 

vált az arcát végigszántó forradás. 



 

-  Minden és semmi egyszerre. Élvezem a szexet, de ezek a nők mind 

többet akartak. Amit már nem tudtam nekik megadni. Ezért rendszerint 

leléptem. 

-  És most? Mi lesz most? 

Sawyert láthatóan meglepte a nyíltan nekiszegezett kérdés. 

-  Életemben nem találkoztam még olyan szókimondó nővel, mint te! 

-  Nem hinném, hogy ezt bóknak szántad. 

Sawyer kurtán felnevetett. 

-  Pedig igen. Mindig meghökkentesz valamivel. Szóval, itt az ideje a 

lelkizésnek? 

Julietta gyanakvón összeszűkítette a szemét. 

-  Nem bírom, ha kigúnyolnak. Azt javaslom, igyekezzünk elviselhetővé 

tenni egymás számára a helyzetet. Hiszen együtt dolgozunk, egy fedél alatt 

élünk. Tartsuk tiszteletben egymás határait, így mindketten jól járunk. 

Egyetértész velem? 

Sawyer könyörtelenül tovább tanulmányozta a lányt, ő azonban állta a férfi 

vizslató tekintetét. Esze arra várt, hogy Sawyer igent mondjon, a szíve azonban 

arra, hogy férje felkapja, és az ágyba vigye. Sawyer végül bólintott. 

-  Ahogy akarod. 

Juliettára hirtelen rátört az egész napi fáradság. Sietve kiitta a konyakot. 

-  Örülök, hogy ezt sikerült megbeszélnünk. Így lesz a legjobb. Ha nem 

haragszol, most megyek és lefekszem. 

-     A szomszéd szobában alszom, nehogy Wolfe gyanút fogjon. 

-     Oké, miért ne. 

Julietta az asztalra helyezte a poharát, és magára erőltetett egy mosolyt. 

-     Jó éjszakát, Sawyer. 

Ezzel felig megkönnyebbülten, felig azonban csalódottan megindult a hálója 

felé. 

 

* 

 

Miután az ajtó becsukódott a lány mögött, Sawyer újratöltötte a poharát. A 

szobát még mindig beborította Julietta illata, a kávé és a kókusz sajátos 

keveréke. Akarta vagy sem, erről a lány szétterpesztett combjai és a 

szeméremajkairól csurranó csodás, mézszínű folyadék jutott eszébe. 

Jézusom, hogyan csinálja ezt végig? 

Farka szabadulásra várva nekifeszült a nadrágjának. Ez a nő a végén az 

őrületbe kergeti! Hiszen mit is vár tőle Julietta? Barátságot, munkatársi 

kapcsolatot. Hogyan nyújthatná ezt a lánynak, amikor másra sem vágyik, mint 

hogy letépje róla a jólneveltség álarcát, és újra megtalálja mögötte az érzéki 

nőstényt? Meddig lesz képes uralkodni magán? Elképzelte, amint egy nyugodt 

vacsora során elborul az agya, és letépi a ruhát Juliettáról. 

Kérdés, vajon Julietta hogyan reagálna erre? 



 

Fülében még ott csengtek a lány szavai. Eddig egyetlen férfi sem akarta őt 

eléggé. Az ő kemény, harcias feleségének is megvannak a maga démonai. Le 

merte volna fogadni, hogy az a pár idióta, akivel a lány összejött, sárba tiporta az 

önbizalmát. Hogyan hihetné különben ez a vonzó, önálló nő, hogy nem elég jó a 

házasságra? 

Talán neki, Sawyernek kellene bebizonyítania ennek az ellenkezőjét. 

Igen, belemehetne Julietta feltételeibe, és eléldegélhetnének baj nélkül 

egymás mellett. És valószínűleg ez lenne a legjobb megoldás. Mégis, a lány 

arca, mikor beleegyezett a feltételeibe, másról árulkodott. 

Eddig egyetlen férfi sem volt elég erős ahhoz, hogy méltó párja legyen 

Juliettának. Hogy elcsábítsa, kimozdítsa a csigaházából. A nő teste feladta az 

ellenállást az ő irányítása alatt, de lelke titkos rekeszeit is megnyitotta előtte. 

Úgy vágyott a feleségére, mint kemény drogos a tűre, pedig kettejük jövője 

maga volt a káosz és a kiszámíthatatlanság. 

Ha most hagyja, hogy a nő egyedül aludjon el hideg ágyában, azzal csak azt 

sietteti, hogy kiépítse ellene a védvonalait. Az lenne a helyes döntés, ha békén 

hagyná a lányt. Ha nem szeretkezne vele. Julietta megérdemli a szerelmet. 

De mi a jobb? Ha nem sérül meg, de abban a hiszemben marad, hogy érte már 

egyetlen férfi sem harcol, vagy az ágyába cipeli, és a végén összetöri a szívét? 

Esze arra intette, hogy hozza meg az egyetlen helyes döntést. Hogy maradjon 

azon az úton, amelyre akkor lépett, amikor egyértelművé vált neki: 

egyértelműen ő felel a mostohatestvére haláláért, mintha csak ő húzta volna meg 

a ravaszt. Most este azonban a farka irányította. Nem maradt más választása. 

Letette tehát a poharát, és ment, hogy magáénak követelje a feleségét. 

 

* 

 

Julietta hosszan forgolódott a halványkék paplan alatt.   Egyik lábát kilógatta 

alóla, hogy lehűljön kissé. Hiába volt régi a ház, a radiátorok valósággal ontották 

a meleget, megizzadt tőle a háta és a nyaka. Felnyögött, lehányta magáról a 

paplant, és a plafont bámulta. Testét perzselte a vágy, amit ma éjszaka nem tud 

csillapítani. Legalább egy vibrátora lehetne. Korábban szégyellte kipróbálni az 

eszközt, mert attól tartott, még így sem tudna kielégülni. 

Milyen fantasztikus volt Sawyer a szeretkezéseik során: a férfi mindig 

érzékelte, amikor máshol jártak a gondolatai, és visszarángatta a pillanat 

valóságába. 

Nem, őrá most nem szabad gondolnia! 

Próbálj aludni! - parancsolt magára. Behunyta a szemét, és számolni kezdett. 

Egy. Kettő. Három. Lássuk csak, jóváhagyta vajon a negyedévi mérleget? Igen, 

tovább is küldte. Négy. Öt. Hat. A héten lesz a titkárnője születésnapja. Holnap 

meg kell vennie neki az ajándékát. Hét. Nyolc. Kilenc... 

Ekkor azonban nyílt az ajtó. 

Felült az ágyban, és a sötétben feléje közelítő alakra meredt. Sawyer már 



 

megszabadult az ingétől, csupasz mellkasát most holdfény fürdette. Feszes 

hasizmain és bicepszén ott sötétlettek a forradások. Mezítláb jött, tekintetéből 

nyugodt erő sugárzott. Julietta levegő után kapkodott, és megpróbálta 

elcsendesíteni vadul kalapáló szívét. 

-    Mit keresel itt? 

-    Szerintem pontosan tudod. 

A hangja sima volt, akár a karamell. Egyúttal pokolian szexi is. Julietta 

felelni akart, de a szavak cserbenhagyták. Sawyer lassan közelített hozzá szokott 

könnyed járásával. Julietta dermedten ült az ágyban, akár egy riadt őz, aki arra 

vár, hogy a lecsapó fenevad egészben felfalja. 

-  Nem! 

Ennyi telt a lánytól. Nem, nem akart felszállni az érzelmek félelmetes 

hullámvasútjára. 

Sawyer megállt az ágya mellett. Nyers, férfias illatától Julietta halkan 

felnyögött. Sawyer ekkor megragadta a csuklóját, és arra kényszerítette, hogy 

felálljon. Halvány rózsaszín hálóingének vékony anyagán átsejlettek meztelen 

mellbimbói és testének körvonalai. Ahogy ott állt mezítlábasán a feléje 

tornyosuló férfival szemben, nem volt kérdés, ki uralja a helyzetet. Hogy ki ural 

mindent. 

- A feleségem vagy! Ez a nászéjszakánk! Jól emlékszem megfontolt 

szavaidra, és egyet is értettem veled abban, hogy mindkettőnknek az lenne a 

legjobb, ha hagynánk a szexet. - Elhallgatott, megsimogatta a lány arcát, és 

hátrasimította vállára hulló haját. - Ez lenne az ésszerű megoldás, csakhogy 

képtelen vagyok rá! Hozzám tartozol! 

-   Nem tartozom senkihez! 

Sawyer felkuncogott, és tovább simogatta Julietta arcát, haját, nyakát, vállát, 

mintha csak egy ijedt macskát próbálna megszelídíteni. 

- Jézusom, milyen csodálatos vagy! Soha nem adod fel, és nem félsz 

semmitől a világon, ezen az egyen kívül. De elég, ha hozzád érek, és máris rá 

tudlak venni, hogy átadd nekem a nagyszerű testedet. - Julietta bőre felhevült a 

férfi cirógatásaira, és mellbimbója fájdalmasan megkeményedett a puha pamut 

alatt. - Nem akarom álmatlanul tölteni az éjszakákat azért, mert nem bírok a  

farkammal. Kellesz nekem! Hozzám tartozol, Julietta! A tested már az enyém, 

és ma éjjel el is veszem magamnak! 

Szája máris a lányéra tapadt. Julietta brutalitásra és nyers rohamra számított, 

de gyöngéd erő érkezett helyette. Megpróbálta ugyan ellökni magától Sawyert, 

ám a férfi nyelve a szájába nyomult, hogy közös játékra csábítsa. Olyan játékra, 

amelyben újabb és újabb sötét élvezetekben részesíti. 

Julietta a férfi vállába kapaszkodott, és megadta magát. Sawyer elégedetten 

felsóhajtott. Nyelvük egymásba gabalyodott. Juliettát betöltötte férje illata, a 

szesz, fűszerek és mentás fogkrém keveréke. Sawyer olyan szenvedéllyel ejtette 

rabul a száját, ahogyan az ölét is nemsokára. Ilyen elemi erő ellenében nem volt 

értelme ellenállásnak vagy beleegyezésnek. 



 

A férfi egy pillanatra sem engedte el, és végül a falnak taszította.   Julietta 

keze mohón járt férje mellén, válla és karja duzzadó izmain, a hasa közepén 

függőlegesen húzódó szőrcsíkon, amely eltűnt az öv és a nadrág határán. 

Sawyer most elszakította száját az övéről, hátrébb lépett, rávillantotta 

farkasmosolyát, majd megrántotta a hálóing finoman ívelő gallérját, és 

kettétépte. Julietta öle benedvesedett az erőszakos mozdulatra. Sawyer éhesen 

falta félesége meztelen testének látványát. A lány csiklója lüktetett a vágytól. A 

férfi megérintette az egyik kemény mellbimbót, hüvelykjét végigfuttatta a 

mellek vonalán, majd haladt tovább lefelé, a reszkető hasig. 

-  Nincs rajtad bugyi. Miért? 

A férfi kérdése őszinte választ követelt. 

-  Azért, mert nem bírtam elviselni magamon. Rád gondoltam, és túl... 

-  Felizgultál? 

Julietta szembenézett Sawyerral. A férfi tigristekintetéből vágy sütött. 

Sawyer újra megcsókolta. Szorosan magához húzta Juliettát, úgy falta-tépte 

minden porcikáját. Aztán kigombolta a nadrágját, és lassan megfordította a 

lányt. Julietta vonakodott, mert továbbra is a szoros ölelésre vágyott, a férfi 

azonban büntetésből beleharapott a nyakába. 

-  Tedd a kezedet a falra, és el ne vedd onnan! - parancsolta. 

Julietta egész testében megremegett, de engedelmesen a falra támasztotta 

mindkét kezét. Szétterpesztett lábai között hűvös levegő legyezte lüktető húsát. 

-  Bárcsak le tudnálak festeni így! - morogta Sawyer rajongva, és 

végigcirógatta a hát meg a fenék hajlatait. - Nálad tökéletesebb, szebb nő a 

világon nincs! Kecses vagy, izmos, kellemesen gömbölyű és aranyló bőrű. Igazi 

istennő! - Csókokkal halmozta el a lány hátát, a tarkóját harapdálta. - Meg 

akarom jelölni minden porcikádat, hogy csakis az én csókjaim kelljenek neked! 

Megőrülök az ízedtől! Miközben el a tárgyalásokon nézlek, elképzelem, ahogy 

felemelem a szoknyádat, és nyalni kezdem a pinádat. 

-  Sawyer... - Julietta megfordult volna, de egy legyintés a fenekére 

elhallgattatta. 

-  Kezeket a falra, azt mondtam! Csak azután mehetsz el, hogy beléd 

hatolok. Ha fellázadsz ellenem, bajba kerülsz. – A férfi Julietta vállába harapott. 

- Nem árt, ha tudod, bébi, mindent megteszek, hogy engedetlen legyél, és aztán 

megbüntethesselek. 

Ezek a vérforraló szavak elvették a lány józan eszét, és vak, állati lénnyé 

aljasították. Mocorogni kezdett, és a hűvös vakolatnak támasztotta a homlokát. 

A folytatásra várt. A férfi halk kuncogása elárulta, hogy a lány minden sötét, 

titkos vágyát ismeri, és ki is fogja elégíteni. Két keze Julietta melleit 

markolászta, és eljátszott a bimbókkal. Addig morzsolgatta őket, amíg olyan 

érzékennyé nem váltak, hogy a fájdalom színtiszta gyönyörbe olvadt át. Sawyer 

nyelve végigszántotta a csípő vonalát, a farpofákat, majd közéjük kerülve a 

nedves csiklót vette kezelésbe. 

A gyönyör csúcsaira repítette a lányt a férfi nyelvének érintése a duzzadt 



 

dombon, fogainak harapása, meg ahogy erős keze minden testnyílását 

megnyitotta: az orgazmus úgy ragadta el, akár homokszemet a dagály. Sawyer 

segített neki, hogy sokáig tartson az élvezete. Végül Julietta remegő izmai 

elernyedtek. Sawyer megtartotta a testét, majd lüktető péniszével a combjai közé 

nyomakodott. 

-  Hú, de jó vagy! Te vagy a... mindenem! - A lágy szavak újabb 

remegéshullámot csaltak elő a lány testéből. Sawyer felemelte Juliettát, és letette 

az ágyra. - Mivel azonban engedetlen voltál, meg kell, hogy büntesselek. 

-  Nem igazság! A falon tartottam a kezemet! 

-  Az igaz - nevette el magát Sawyer. - Csak félig büntetlek, mert 

felerészben én is hibás vagyok a vétkedben. Térdre! 

Julietta halkan elkáromkodta magát, de engedelmeskedett. 

-  Miért parancsolgatsz nekem? 

-  Mert ehhez van kedvem. Amúgy te is attól gerjedsz be, ha 

engedelmeskedsz. Fenekeitek már fél valaha is? 

-  Mégis mit gondolsz? - fordította félé felbőszülve a fejét Julietta. 

-  Gondolhattam volna - rándult vigyorra Sawyer szája. - Nos, akkor most 

kapsz párat a fenekedre. 

-  Nem vagyok gyerek! Ez az egész iszonyúan megalázó! És ha így 

folytatod, ez volt az utolsó alkalom! 

-  A, bébi, játszod a kis játékaidat, mi? Nyugi, nagymesterrel állsz 

szemben. Ahhoz mit szólsz, ha órákon át kínozlak, és nem elégítelek ki? 

Julietta már vissza akart vágni valami szellemességgel, de aztán meggondolta 

magát. Halálosan megrémítette a gondolat, hogy a férfi komolyan beszél. 

-  Hm, okos válasz. Talán egyszer büntetésből majd tényleg megvonom 

tőled az orgazmust, egyelőre azonban megelégszem pár ütéssel. 

-  Miért jó ez neked vagy nekem? Soha nem hallottam hasonlóról! 

-  Majd te elmondod, mire jó. Egy. 

Sawyer tenyere a lány jobb fenekén csattant.   Csípett az ütés, fel is szisszent 

tőle. A hátsója valószínűleg ugyanolyan vörös lett, mint az arca, úgy szégyellte 

a lealázó, kiszolgáltatott testhelyzetet. Sawyer még háromszor csapott a jobb 

farpofájára ára, aztán a bal oldali félgömbre sújtott. Julietta védekezőn 

összerándult minden egyes ütés előtt, és halkan szitkozódott. Ugyan miért van 

szükség erre a nevetséges fenekelősdire? Miért ez izgatja fél a férjét? 

Aztán észrevette, hogy egész teste érzékenyebbé lett, és készen áll arra, hogy 

átlendüljön a határon, elérje a csúcsot. 

Mintha csak megérezte volna, Sawyer abbahagyta a fenekelést, és 

masszírozni kezdte felhevült bőrét. A masszázs érthetetlen módon még inkább 

felizgatta Juliettát. Behunyta a szemét a rettentő felismeréstől. Sawyer újra 

rácsapott háromszor a bal fenekére. A lány azonban most nem tiltakozott, 

hanem gondolkodás nélkül félé tolta hátsóját, hogy még többet kapjon az izgató, 

bizsergető melegségből, ami minden idegvégződését felizgatta. Az utolsó két 

ütésnél még a lélegzetét is visszafojtotta izgalmában. 



 

- Tárd szét a lábad! 

Julietta lába szétvált egyujjnyira, aztán kettőre. Rettegve várta a rátörő 

fájdalmat. Sawyer a fenekére helyezte kezét, majd becsusszantotta a lány 

combjai közé. 

- Mio Dio! 

Julietta csiklója lüktetve várta a megkönnyebbülést, mellbimbója mereven 

sóvárgott Sawyer szája, nyelve és foga után. Aztán már majdnem elérte az 

orgazmust, amikor Sawyer elvette a kezét, és kétszer erősen rávert a hátsójára. 

A lány keze annyira remegett, hogy alig tudta megtartani magát. Halk, állati 

nyöszörgés szakadt ki a torkából, és visszhangzott végig a hálószobán. 

Sawyer eddig győzte önuralommal. Julietta hallotta, hogy ő is felnyög, aztán 

elszakad az óvszer zacskója. A férfi hirtelen mögé mászott, hogy 

szeretkezzenek. Megmarkolta Julietta csípőjét, és egyetlen heves lökéssel 

beléhatolt, betöltötte a testét, és mindenestől magáénak követelte. 

Julietta testestől-lelkestől átadta magát a kéjnek. Hosszú, erőteljes lökéseivel 

a férfi a gyönyör széléig repítette a lányt, majd kegyetlenül sokáig ott tartotta. 

Végig ő diktálta az ütemet. Csak annyit engedett meg lánynak, hogy 

engedelmesen térdeljen, amíg ő a kedvét tölti rajta. 

Sawyer egy örökkévalóságnak tetsző ideig kínozta így, míg a végén a lány 

már könyörögni kezdett. 

Sawyer leállt benne, nem mozgott tovább, és Julietta hüvelye rápréselődött a 

péniszére. 

-    Hozzám tartozol! Mondd ki! 

-    Hozzád tartozom, Sawyer! A tied akarok lenni! 

Sawyer gyöngéden megsimogatta a csiklóját, és belémerült. 

Csaknem egyszerre mentek el. A férfi halk kiáltása jelezte, hogy követi a 

féleségét. Julietta felzokogott a megkönnyebbüléstől. Mindent megadott a 

férfinak, amit csak kért tőle, és még többet is. 

 

* 

-     Teljesen kész vagyok, majdnem meghaltam. 

Sawyer a lány arcát csókolgatta, és magához húzta.   Julietta selymes, meleg 

teste az övéhez simult a paplan alatt. A hálót betöltötte a szeretkezés illata. Az 

ablakon beszűrődő holdfény sötét árnyékokat rajzolt az ágyra. 

- Akkor jó munkát végeztem az éjjel. - Sawyer Julietta karját cirógatta. 

Élvezte bőre bársonyos puhaságát. Úgy érezte, soha nem tud majd betelni vele. 

-  Minden éjszaka meg akarsz gyilkolni? 

-  Remélem, veled minden rendben van, különben mindennap el kell 

játszanom az ősembert. - Sawyer visszafojtott lélegzettel várta a választ. Julietta 

valamiért szinte a részévé vált. Szüksége volt a közelségére, arra, hogy újra meg 

újra szeretkezzen vele. Ha így lesz, talán csökken majd a köztük lévő feszültség. 

Végül is házasok. 

-  Nem, nem akarok tovább harcolni veled. Sem ezzel az egész helyzettel. 



 

-  Helyes. 

Hosszú perceken át csöndben, ellazulva hevertek egymás oldalán. Aztán a 

lány megszólalt. 

-  Sawyer? 

-  Mi az, kedves? 

-  Tudom, nem szeretsz a múltadról beszélni - kezdte Julietta bátortalanul. - 

Megértelek. Viszont te sokkal többet tudsz rólam. Ez nem igazság! Úgy érzem... 

-  Hogyan? 

-  Sebezhetőnek, kiszolgáltatottnak érzem magam így - suttogta Julietta. A 

lánynak igaza volt. Eddig nem adott mást neki, csak a testét. 

Eltöprengett, mivel ajándékozhatná meg. Aztán beszélni kezdett. Valósággal 

ömlött belőle a szó, mintha mindig is arra várt volna, hogy egyszer, a megfelelő 

embernek a megfelelő időben elmondja a történetét. 

-  A szüleim meghaltak kilencéves koromban. Nem volt se rokonom, se egy 

közeli barát, aki magához vehetett volna. A gyámhatóság kezdett foglalkozni 

velem. Készületlenül ért, amivel szembekerültem. Senkinek nem volt szüksége 

egy kiskamaszra. Több nevelőszülőnél is megfordultam, mielőtt állandó 

mostohára találtam. Egy rettenetes mostohára. Talán az is rontott a helyzeten, 

hogy korábban megtapasztalhattam, milyen egy meleg családi fészek. 

Gyökeresen változtatnom kellett a világhoz való hozzáállásomat a túlélés 

érdekében. Aztán tizennyolc évesen sikerült elmenekülnöm. Az utcán aludtam, 

később pedig befészkeltem magam Manhattan egyik lepukkant szállodájába. A 

pincében, a portásfülke közelében rejtőzködtem el. Lopott kaján éltem. Egészen 

addig, amíg Jerry rám nem talált. Ö volt a gondnok a szállóban már évek óta. 

Arra számítottam, hogy kidob, vagy az igazgatóságot, esetleg a zsarukat 

hívja, de nem ezt tette. 

A férfi elhallgatott. Julietta sem szólt semmit. Sawyer nem terhelte meg a 

lányt törvényszegő múltjának, sem a mostohaapja kegyetlenkedéseinek 

részleteivel. Úgysem értené meg. Egy idő után pedig folytatta. 

-  Jerryt nem igazán érdekelte, honnan szalajtottak. Egyenruhát lopott 

nekem, és bedobott a mély vízbe. Az igazgatóságnak azt hazudta, hogy az 

unokaöccse vagyok, és állást szerzett nekem. Legalulról kezdtem a szakmát. Ez 

a legjobb mód arra, hogy mindent kitanulj. Megismered a beosztottakat, a 

munkahelyi pletykákat, a szabályokat, meg azt a sok disznóságot, ami titokban 

zajlik minden szállodában.   Jerry azt akarta, hogy igyekezzek, és ember legyen 

belőlem. Később munkát kaptam a Waldorfnál, gyakornoki állást szereztem 

Milánóban, egy ideig itt éltem, majd visszamentem New Yorkba... Aztán Jerry 

infarktust kapott egy keddi napon, délután háromnegyed kettőkor. Addigra már 

megálltam a saját lábamon. Akkor derült ki, hogy Jerry Irakban megsebesült, és 

Bíbor Szív érdemrendet szerzett. Jómódú családból származott, de a háború után 

eltávolodott a rokonaitól. Két ügyvéd közölte velem, hogy Jerry minden 

vagyonát rám hagyta. Multimilliomos lettem huszonegy éves koromra. 

Julietta valósággal itta a férfi minden szavát. De nem kérdezősködött, csak 



 

hallgatott, mély megértéssel, ami megkönnyítette Sawyernek a vallomást. 

-  Jerry egy levelet is hagyott rám, amit húszéves koromban írt. „Mutasd 

meg nekik, hogy ki vagy!” - kérte többek között. Belekerült egy időbe, mire a 

halála után összeszedtem magam. Addig egy csomó pénzt elvertem, de aztán 

igyekeztem teljesíteni Jerry kérését, hogy nevet szerezzek magamnak a 

világban. A Purityt is neki köszönhetem. A szüleimen kívül ő volt az egyetlen 

ember, aki törődött velem. 

Felsóhajtott, és várta, hogy a lány kérdezzen, hogy tovább vájkáljon a 

múltjában. A nők mindig ezt tették, nem is hibáztatta őket ezért. Rettegve várta 

most is ugyanezt, míg végül Julietta felemelte a fejét. Kakaóbarna szeme 

könnyektől csillogott, de nem sírt. Rásimult a férfira, és hosszan, gyengéden 

megcsókolta. Mintha törékeny üvegből lenne, és minden törődést, figyelmet 

megérdemelne. 

-  Köszönöm - suttogta. 

Fejét Sawyer mellkasára fektette, combját ráfonta az övére, mélyet sóhajtott, 

és elaludt. 

Sawyer várta, hogy elöntse a tisztátalanság és érdemtelenség érzése, de 

furcsa módon az ismerős fájdalom nem jelentkezett. Helyette kellemes 

könnyűség és béke töltötte el. 

 

 

 

Tizennegyedik fejezet 
 

 

-  Ez furcsa. Több autó is áll a mama háza előtt. Biztos vendégei érkeztek. 

Sawyer kezét a feleségéébe kulcsolta, és rákacsintott Wolfe-ra. 

-  Helyes, akkor még többet ehetünk. 

Julietta nevetve csóválta a fejét. 

-  Micsoda alakok vagytok! Nem láttam még felnőtt férfiakat ilyen 

falánknak. Mintha életetekben nem ettetek volna még egy rendeset. 

-  De én legalább segítek az asztal leszedésében - mutatott rá Wolfe. 

-  Áruló! - villant meg Sawyer szeme. - Várj csak, mit kapsz tőlem az 

edzőteremben! 

-  Érdekes. Eddig nem tűnt fel, hogy olyan szívós lennél, mint Rocky 

Balboa. Amikor kiütlek, mindig a földön is maradsz. 

-  Ki az a Rocky Balboa? - kérdezte Julietta. 

A két férfi döbbenten nézett össze. 

-  Te jó ég, te sose láttad Rockyt, amikor rászámolnak a filmjeiben... az 

elsőben, a másodikban, meg a hatodikban is? - kérdezte Sawyer. 

-  Nem szeretem az olyan filmeket, amiknek hat folytatása van - mondta 

Julietta már az ajtó előtt. 

-  Márpedig ma éjjel megnézzük, bébi. Maratoni videózást csapunk. 



 

-  Viselkedjetek, fiúk! Embereket hallok. 

-  Meglepetés! 

Az ajtónyitásra harsány nevetés fogadta Juliettát, aki ámulva meredt teljes 

rokonságára. 

Könnyek szöktek a szemébe, és kezét a szája elé kapta elképedésében. 

- Mio Dio, miért nem szóltatok, hogy jöttök? 

A családtagjai közé szaladt, és ők körülvették. Hangos nevetgélés, kiáltozás 

támadt. Julietta sírva ölelte magához Carinát és másik karjával sógorát, Maxet. 

Carina elragadtatottan kacagott, és viszonozta az ölelést. 

-  Meg akartunk lepni! Mamának persze szóltunk, hogy jövünk. Arra 

viszont nem számítottunk, hogy ekkora összeesküvést szervez.  

Michael karjába kapta a húgát, majd megforgatta maga előtt, mintha ötéves 

kislány lenne. 

-  Mindannyian szabadságot vettünk ki. Elhoztuk az ikreket is, hadd 

ismerjék meg végre a nagynénjüket. 

Két fiúcska kandikált ki Maggie lábai mögül a szoba zűrzavarára. Úgy 

hasonlítottak egymásra, mint két tojás. Az egyik világoszöld szeme az anyjukéra 

emlékeztetett, míg a másik mély hangú nevetése elárulta, hogy ő a mélázó 

kedvű Luké, aki pontosan negyven másodperccel volt idősebb az öccsénél, 

Ethannél. Julietta leguggolt hozzájuk, és széttárta a karját. 

-  Szia, Luké! Szia, Ethan! A nagynénétek vagyok, Julietta - kezdte halk, 

kedveskedő hangon. - Kaphatok egy puszit? 

Maggie gyengéden megböködte a fiait, akik közelebb húzódtak a 

nagynénihez. Márkás farmert, pólót és egyforma bőrdzsekit viseltek. Masszív 

strapacipőjük segített megtartani egyensúlyukat, ahogy Julietta felé tipegtek. 

Julietta ajka puha gyerekhajat érintett. Úgy szívta magába a tiszta illatot, akár 

egy bódító narkotikumot. 

-  Jaj, aranyoskáim! - sóhajtotta. - És a szerelésetek is szuper! 

-  Látnod kellene, mi mindent vásárol össze a sógornőm a kölkeimnek! 

Julietta feltérdelt, úgy nevetett rá elragadtatva Nickre és Alexandrára. Most látta 

őket először, de máris családtagnak érezte őket a fotók és a történetek alapján. 

Alexa Maggie gyerekkori barátnője volt, Nick pedig Maggie testvére. Most 

megölelgette a rokonszenves párt. Alexa arcát göndör fúrtok keretezték. Telt 

alakja Carinára emlékeztetett. Az ilyen nőies formákért rendszerint megőrülnek 

a férfiak. Nick szőke haja gazdag árnyalatokban játszott, gesztenyebarna 

szemében most öröm ragyogott. 

-  Igen, azt hittem, a bátyád majd megszelídíti, de őt aztán nem lehet. Egyik 

este is arra mentem haza, hogy Lily a Gangnam style táncmozdulatait 

próbálgatta, Maria pedig büszkén feszített egy Macskanő-nyomatos pólóban. 

Maggie oldalba bökte Nicket, és a szemét forgatta. 

-  Ha rajtatok múlna, Mozartért rajonganának, és közutálatnak 

örvendenének a suliban a stréberségükért. 

-  Rontsd el a saját gyerekeidet, Maggs. 



 

-  Ne veszekedjetek, gyerekek! - sóhajtott fel Carina. - Most érkeztünk, és 

máris kezditek! 

Julietta láthatóan jót mulatott rajtuk. 

-  De jó, hogy elszabadultatok a könyvesboltból! Végre együtt! - mondta. 

-  Nick jelenleg épp két projekt között pihen, engem pedig szerencsére 

kisegít a boltban Carina. Egy teljes hét szabadságot sikerült összekaparnunk. 

Michael gépén jöttünk, és így jóval egyszerűbb volt az út. Remélem persze, nem 

készítjük ki a héten szegény Conte mamát. 

A mama, ölében a kis Mariával, elégedetten nézett körbe a családján. 

-  Ne mondj ilyeneket! - csattant fél aztán a hangja parancsolom - Túl 

sokáig állt üresen ez a ház. Végre újra nevetést és gyerekhangokat hallok! Addig 

maradtok, amíg jólesik. 

Julietta sorra megölelgetett mindenkit. Azután azonban különös csend 

telepedett a helyiségre. Ahogy megfordult, elkapta a férje pillantását. Sawyer 

szemlátomást rosszul érezte magát. Wolfe is idegesen toporgott félrehúzódva, 

hátát az ajtónak vetve. Julietta szíve elszorult a szánalomtól. Mindkét férfit 

kézen fogta, és a rokonai elé vezette őket. 

-  Gyerekek, ő Sawyer! A férjem. Ő pedig Wolfe, nagyon közeli barátunk, 

akit családtagként szeretünk. 

Max előrelépett. Kreol színei éles kontrasztban álltak Sawyer szőkeségével. 

-  Szép dolog, mondhatom! - támadt Max játékosan Sawyerre. - Se egy e- 

mail, se egy telefon, hogy bejelentsd, elkaptak! Úgy látom, szegről-végről mi is 

rokonok lettünk. 

-  Az kéne még csak! - vigyorodott el Sawyer. - Ugyan ki akarna a rokonod 

lenni? Pocsékul pókerezel, és ronda vagy, mint a bűn. 

-  Csakhogy magasabb vagyok nálad, és a szart is kiverhetném belőled! - 

hajolt hozzá közelebb Max. 

-  Már ha hagynám - vágott vissza Sawyer, és tekintete megállapodott 

Carinán. - Előbb-utóbb mindannyian horogra kerülünk. 

Hirtelen csend támadt. Aztán a férfiak harsányan felnevettek, és vállon 

veregették egymást. Julietta egy szót sem értett az egészből. Igyekezett Wolfe-ot 

is bevonni a társalgásba. 

-  Tetszik a tetkód - lépett a fiú elé Maggie is. - Kígyó. Úgy látom, a 

mellkasodig ér. 

- Igen. 

-  Nagyon menő! És a frizurád is szuper. Nem modellkedsz? 

-  Mi van? - szűkült össze gyanakvón Wolfe szeme, mintha attól tartana, 

hogy ki gúnyolják. 

-  Pedig istenien festenél egy magazinborítón - gondolkozott el Maggie. - 

Látom, edzel is. Ki vannak gyúrva az izmaid. 

Michael megragadta a felesége karját, és sietve odébb vonszolta. 

-  La mia piccola tigre, kérlek, hagyd békén szegény fiút! Nem akar gatyára 

vetkőzni, hogy lefotózhasd. 



 

-  Miért is ne? Egy zsák pénzt kereshetne vele. Nem akármilyen fotók 

lennének. 

-  Ezt komolyan mondja? Maga szerint tényleg meg tudnám csinálni? 

-  Na, tessék! Helyben vagyunk - nyögött fel Michael. 

Maggie ügyet se vetett a férjére, hanem tovább lelkendezett. 

-  Új olasz divattervezővel dolgozom, és pont a te típusodat keresem. 

Reggel felhívom, és összehozok vele egy meghallgatást. 

-  Király!- húzta ki magát Wolfe. - Igen, miért ne? Kösz. 

-  Nem veszed el a legjobb asszisztensemet! Szó sem lehet róla - avatkozott 

közbe Sawyer is. 

-  Várjuk ki, milyen fizetést ajánl Victorio - mosolygott rá lefegyverezően 

Maggie. 

-  Mi dispiace, Sawyer. A feleségem nem bír magával, ha megfelelő 

modellt talál a fotóihoz. 

-  Holnap nem főzök neked - vágott rá egy grimaszt Maggie. 

-  Hála istennek! 

Julietta jót nevetett gyengéd veszekedésükön. Máig igazi szerelmespár 

benyomását keltették. Carina - jó szíve jeleként - szintén könnyed csevegésbe 

kezdett Wolfe-fal. Julietta csak Veneziát és Dominickot hiányolta a családi 

körből, de Venezia épp egy celebet öltöztetett egy filmbemutatóra. Dominick is 

elkísérte őt Londonba, ahol egy hétig maradtak. Julietta magában megfogadta, 

hogy legalább Skype-on elcseveg majd vele is. 

Repültek az órák, miközben ők több palack chiantit ürítettek ki, játszottak a 

gyerekekkel, és előételekkel megrakott tálakat hoztak át a konyhából. Lédús 

paradicsomszelekkel, bivalytejből készült mozzarellával, ízletes olívaolajjal és 

friss bazsalikommal megrakott olasz kenyeret ettek, amihez dundi gomba, rák, 

és dinnye köré tekert prosciutto járt. Julietta néha Wolfe-ra sandított, aki eleinte 

alig nyúlt az ételhez. Láthatóan zavarban volt a neki idegen családi körben. 

Idővel azonban észrevehetően felengedett. Ahogy megjött az étvágya, Conte 

mama a közelébe tolta a tálakat. A jelek szerint már Sawyer is jól érezte magát. 

Elénk beszélgetésbe merült Maxszel és Carinával. A férfi most látta először 

Maxet az édesanyja társaságában, aki sugárzó büszkeséggel nézett a fiára és 

meleg szeretettel a menyére. 

Ekkor Maggie integetett be Juliettának az ajtóból. 

-  Mi történt? 

Maggie fahéjszínű haja megcsillant a csillár fényében. Zöld szemében 

őszinte aggodalom ült. 

-  Nem akarom megint kézzel gyúrni a tésztát, Julietta! Ezer év, mire 

elkészülök vele, és mindig tiszta kínszenvedés. Én már eleget tettem a 

hagyománynak, te következel. 

Julietta az ajkába harapott. 

-  Nekem a tésztagyúrás semmiség, Maggie. Viszont Alexandra ott van a 

konyhában, tehát ő lesz a következő áldozat. 



 

-  Anyád azt hiszi, nem főzök eleget, és gyakorolnom kell - sziszegte 

Maggie. - Az almás lepény már egész jól megy, sokkal jobban csinálom, mint a 

tésztát. Alexa nem normális, ő imád főzni... nézd, hogy pörög most is. - Alexa 

ragyogó arccal hallgatta Conte mama utasításait. Épp tésztát dagasztott, és 

könyökig merült a masszába. - Egyébként a mama azt is mondta, hogy most te 

jössz, mert még nem főztél a férjednek. 

Julietta gyomra elszorult ijedtében. Ősi, íratlan hagyomány volt a Conte 

családban, hogy az új férjre saját kezűleg főz a feleség. Ez ugyanis egy mélyebb, 

a fizikain túlmutató köteléket teremt a házastársak között. Nem mintha Sawyer 

észrevenné a különbséget. Fel sem tűnne neki a változás, Julietta viszont nem 

érzett magában erőt a konyhatündérkedéshez. Alig két hete házasodtak össze, és 

úgy tűnt, törékeny kapcsolatuk napról napra mélyül. Egyikük sem vizsgálta még 

meg alaposabban a viszonyukat. Sawyer éjszakáról éjszakára együtt aludt a 

feleségével, minden lehetséges módon szeretkezett vele, aztán összefonódva 

aludtak el. A Purity megnyitásának ideje fénysebességgel közeledett. Mindössze 

három hónap volt addig hátra. Mikor épp nem kellett túlórázniuk, Julietta 

természetesen főzött, nemcsak Sawyernek, hanem Wolfe-nak is, de csak 

könnyen elkészíthető, tápláló fogásokat. Kis családként éltek, ám egyikük sem 

firtatta, mi köti össze őket. 

-    Ööö... nem igazán érek rá. Foglalkoznom kell Wolfe-fal, és ott van Lily 

is... 

-  Mindkettőre figyelek helyetted, csak menj már! - tépte le a kötényét 

Maggie. 

Porca vacca. 

-  Hol van Margharita? 

Julietta felsóhajtott, és derekára kötötte a kötényt. 

-  Lelépett. Tudod, hogy ha teheti, kivonja magát a főzés alól. 

-  Akkor majd ő csinálja az almás lepényt és a biscottit - nevetett fel 

vidáman a mama. - Sajnálhatja, hogy nem tanul tőlem. Na jó, idekészítettem a 

hozzávalókat. 

- Imádok főzni! - mosolygott Juliettára Alexandra. - Mostantól én is mindig 

frissen gyúrom majd a tésztát. De azt hiszem, robotgépet használok majd, Conte 

mama. Nem szoktak hozzá az ujjaim a gyúráshoz, hamar elfáradnak. 

- Pedig a kézi dagasztás az igazi. Az emberi kézből energia árad az ételbe.  

Alexa élvezettel dolgozott, és Julietta őszinte örömmel nézte. Ö is ellazult a két 

munkálkodó nő közelében. Gyermekkora óta megszokta ezeket a mozdulatokat: 

a liszt megszitálását, a tojás felverését, a tészta gyúrását, majd kinyújtását a 

gyúródeszkán. A tészta állaga a hozzávalóktól és a háziasszony tapasztalatától 

függött. Élvezte a munkát, és közben különös vágy ébredt benne: hogy ő 

készítsen a férjének jobbnál jobb fogásokat. Ősi ösztön volt ez, amelyet 

töretlenül élő hagyomány táplált. A világ szinte eltűnt körülötte, és ő elmerült a 

feladatban, mialatt egyenletes vékonyságú lappá nyújtotta ki a tésztamasszát. 

Hallotta ugyan Alexa halk átkozódását, amiért az ő tésztája kilyukadt, mégis 



 

minden figyelmét a munkájának szentelte. Egyik lapot a másik után nyújtotta ki, 

és fektette a tálcára száradni. 

Aztán kihúzta a friss kenyeret a sütőből, és felszeletelte. Carina is belibegett, 

sőt, a végén Maggie is megjelent. Megterítették az asztalt, nevetgéltek, 

borozgattak, miközben a mártások ott rotyogtak a különböző fazekakban, és a 

levegőt betöltötte a fokhagyma és a citrom illata. Minden szék elé fatálak 

kerültek. Végül a férfiak is beszállingóztak, és elégedetten sóhajtoztak. Julietta a 

gőzölgő lábosba kémlelt, al dente keménységű-e már a tészta. Maga sem tudta 

volna megmondani, miért olyan fontos ez. 

A gyerekeket magas székekre ültették, és kicsiny tálkákban helyeztek eléjük 

a tésztát. Inni kispoharakból kaptak. Az ikreket szemlátomást elbűvölte a 

látvány, és Lily egyfolytában mondta a magáét Maggie-nek. Mikor időnként 

apja vagy anyja megsimogatta göndör fürtjeit, felkacagott. 

Alexa Nick elé állította a tányérját. 

-  Egészségedre!  – mondta.  

-  Te csináltad? - nézett fel a férje. 

-  Igen. Nos, hadd halljam, hogy ízlik? 

Nick szájába vett egy villára való adagot. Alexa várakozásteljesen nézte. 

-  Fenséges! - mondta aztán Nick széles vigyorral. - Életemben nem ettem 

ilyen finom tésztát! - Alexa büszkeségtől sugárzó arccal feléje hajolt, és 

megcsókolta. - Később megjutalmazlak érte. 

-  Maggie vigyáz majd a gyerekekre? - vonta fel Nick a szemöldökét. 

-  Nagy tévedés, ma ti vagytok a bébiszitterek - horkant fel a húga. 

-  Abbahagynátok végre? - sóhajtott fel Carina. - Ha el akartok vonulni, 

majd Max meg én bébicsőszködünk. 

Max kis híján félrenyelte a falatot. 

-  Nem, szó sem lehet róla! Én semmi ilyet nem mondtam! 

Felnyögött, bizonyára mert Carina bokán rúgta az asztal alatt. 

Julietta kezében a tállal megállt a férje előtt. Nevetségesnek érezte magát, 

hogy engedelmeskedik ennek a hülye hagyománynak. Sawyernek nem is szabad 

tudnia róla. Semmi szín alatt. 

-  Tessék. Buon appetito - mondta. 

A konyhában hirtelen halálos csönd támadt. Minden tekintet Sawyerre 

szegeződött, aki értetlenül pislogott körbe. A fenébe, mi ez az egész? 

-  Ümm... valami baj van? - kérdezte. 

Conte mama jelentőségteljesen nézett Juliettára. Azzal a tekintettel, amellyel 

oly sok mindenre rákényszerítette őt az évek során. Mivel Julietta makacsul 

hallgatott, az öregasszony szólalt meg. 

-  A lányom a saját kezével készítette, amit a tányérodon látsz. Annak 

bizonyságaként, hogy készségesen eleget tesz férje kívánságainak. 

Julietta rákvörös lett. Micsoda idióta szokás ez! Sawyer meg majd elsüllyed 

szégyenében, amiért minden szem rá szegeződik. 

-  Ne lihegjük túl - morogta Julietta. - Jó étvágyat! 



 

A lány leült a székére Sawyer mellé, és ölébe vette az asztalkendőt. Mivel 

Sawyer továbbra is hallgatott, lopva méregette a férfit. 

Férje döbbenten meredt a tésztára, mintha színaranyból lenne. 

-  Ezt kizárólag nekem készítetted? - kérdezte meghatódva. 

Julietta kurtán biccentett. 

Sawyer némán villájára csavart egy adagot, és áhítatosan a szájába vette. 

Julietta lélegzet-visszafojtva nézte. Elgyönyörködött férje nemes arcvonásaiban. 

Ez az arc még a forradással együtt is angyali bájt sugárzott. Sawyer lenyelte 

a falatot, letette a villát, aztán a többiekkel nem törődve megfogta a felesége 

kezét. Meleg érintése megnyugtatta és örömmel töltötte el Juliettát. 

- Köszönöm neked ezt az ajándékot! Életemben nem ettem még ilyen 

finomat! 

-  Prego - suttogta Julietta mosolyogva, és megszorította a kezét. 

Mintha csak megérezte volna, hogy enyhült az iménti feszültség, Lily 

elrikkantotta magát: 

-  Kérek még! 

Nick az orrára koppintott, és megtöltötte a tányérját. Újra kezdődött a 

beszélgetés az asztal körül, és Julietta is enni kezdett. Tudta, hogy valami történt 

most közte és a férje között, amit már nem lehet visszacsinálni. Ami ellentmond 

minden általa felállított szabálynak. 

Egyelőre elhessegette magától ezt a gondolatot, és a családjára figyelt. 

 

* 

 

Julietta főzött neki! 

Sawyer módszeresen rágta az ételt, miközben a világ mintha megszűnt volna 

körülötte. Fura, de amikor a felesége eléje tette a tányérját, mintha egyszeriben a 

létezés másik síkjára került volna, ahol a gesztusoknak mély mögöttes 

jelentésük van. Julietta egyedül rá gondolt, amikor a tésztát gyúrta! Olyan 

alázattal szolgálta ki, amit nem érdemelt meg. A szeméből sütő tűz olyan 

ellenállhatatlanul vonzotta magához, mint egy postagalambot az otthona. 

Az étel az ő szemében alapszükséglet volt, semmi több. Mikor pénze lett, és 

megengedhette magának, ínyenc éttermekbe járt. Sztárszakácsok főztjét kóstolta 

meg a különböző jachtokon és a hotelek végtelen sorában. Aktuális kedveseit a 

szobaszervizzel felhozatott fogásokkal lakatta jól. 

Az esküvőjük óta Julietta egyszerű ételeket készített neki meg Wolfe-nak: 

báránysültet, olaszos tésztát, rizottót, grillezett halat. Soha nem használt mirelit 

zöldséget. Ő is kezdett hozzászokni, hogy fűszernövények zöldellnek az 

ablakpárkányon, és a konyhai munkapulton kosarakban áll a paradicsom, az 

aszalt szilva, a szőlő és a citrom. 

Eddig is hálásan fogadta Julietta szorgoskodását, a mai eset azonban más 

volt. Felesége felajánlott magából valamit, olyan keresetlen egyszerűséggel, 

ahogyan gyönyörű testét is nekiadta éjszakáról éjszakára. Ő pedig mindezt 



 

elfogadta, mert azt tanulta, hogy az élet már csak ilyen. Gyönyörben részesítette 

Juliettát, közben azonban elzárta előle önmagát. De a fal, amit maga köré emelt, 

egyre gyengült, és összeomlóban volt. 

Érzelmeinek ebben a zűrzavarában újra elöntötték az emlékei. 

Hálaadás napja. A kamrában ült a mostohafivérével és -nővérével. Egy 

szelet pulykasült, kenyér és fél bögre tej állt előttük. 

-  Ebből még nagy botrány lesz! - suttogta Danny, de szeme mohón tapadt 

a húsra. - Loptad? 

-  Igen. De kit érdekel. Hálaadás napja van, és ez az ünnepi ételünk. 

-  Igen, az iskolában is beszéltek róla. Tudom, kik azok a Zarándok Atyák. 

De a többi gyerek töltött pulykát és áfonyaszószt emlegetett. 

-  Mivel töltik meg a pulykát? 

Nővérük úgy érintette meg a szelet húst, mintha attól félne, hogy rögtön 

szertefoszlik a szemük előtt. 

-  Vissza kellene adnunk, mert megver minket — mondta aggódó arccal. 

-  Leszarom! Nem vesz észre semmit, nagyon vigyáztam. Jó, akkor most 

mindenki kap egy harapást. 

A hús nagy részét a testvéreinek szelte le, neki már alig jutott. Némán ettek, 

minden egyes harapást kiélvezve. A kiéheztetés ugyanúgy hozzátartozott Faszfej 

büntetési módszereihez, mint a verés vagy a szobafogság. 

-  Mindenki mondja el, miért ad hálát! 

Sawyer sietve visszanyelte első, keserű válaszát, és megpróbált valami 

vidámra gondolni helyette. 

-  Jól van. Kezdjed te, Danny! 

-  Hálás vagyok, amiért hoztál nekünk húst! - vágta ki végül büszkén. 

Sawyer elmosolyodott. 

-  Én is, hogy megszerezhettem. Te jössz, Molly! 

-  Én azért adok hálát, hogy egészséges vagyok. Láttam egy bácsit az utcán, 

akinek se keze, se lába nem volt. Hálás vagyok, hogy ép lehetek — felelte nagy 

komolyan a kislány, akinek égő, zöld szempár ült beesett arcában. — Én is. 

-  Na és te, Sawyer? Te miért vagy hálás? 

A fiúnak gombóc keletkezett a torkában. Vég nélküli kínzások és üresség várt 

rá minden új napon. A szabadság ígérete úgy ragyogott fel előtte, mint a Szent 

Grál. Ha megéri a tizennyolcadik évét, szabad lesz! Akkor a testvérein is tud 

majd segíteni. 

-  Hálás vagyok nektek, srácok! Nélkületek halálra unnám magam. 

-  Mi folyik itt? 

Nyílt az ajtó. Sawyer a testvérei elé állt, miközben Faszkalap úgy tornyosult 

előttük, mint a sátán, eltorlaszolva a menny felé vezető egyetlen kijáratot. 

Rögtön észrevette az üres tányért a pulykacsontokkal. Sawyer orra alá dugta 

húsos öklét. 

-  Azt hiszed, átverhetsz, kölyök? Kilested a hűtőzár kombinációját, mi? 

Mindenkinél okosabbnak képzeled magad? 



 

A fiú magában fortyogva hallgatott. Tudta, hogy ha megszólal, azzal csak 

ront a helyzeten. 

-  Hallgatsz, mint szar a fűben, ugye? Úgyis beszélni fogsz, ez holtbiztos. 

Először is kérj tőlem bocsánatot! 

-  Baszd meg! 

Faszkalap szeme elégedetten felcsillant. A fiú innen tudta, hogy nagy hibát 

követett el. 

-  Mocskos a szád! Azt hiszed, azt csinálsz, amit akarsz? Na, most majd 

megkapod a magadét! 

Ezzel rárontott Sawyerre. A srác védekezett, de nem bírt el egy felnőtt 

férfival. Faszkalap alaposan elverte ököllel és nadrágszíjjal, majd az ágy 

lábához kötözte. 

A mostohatestvéreit kirángatta a kamrából, és felsorakoztatta őket maga 

előtt. Sawyer belenézett gonosz fekete szemébe, amelyben feneketlen szadizmus 

izzott. Tudta, hogy rettentő hibát követett el, és megfizet érte. 

-  Meg akartad vendégelni a gyerekeket hálaadás napján? Ezt alaposan 

benézted, és ők is megkapják a magukét. Végig kell nézned, ahogy megbüntetem 

őket. A bocsánatomért kell könyörögnöd, amíg rekedtre nem kiabálod magad. 

A testvérek arcára kiülő félelem újabb lecke volt Sawyernek Senkin nem 

segíthet. Már a puszta jelenlétével is árt azoknak, akik a legközelebb állnak 

hozzá. 

Az ő hálaadás napja nem boldog családi körben, pulykasült mellett telt. 

Nem, végig kellett néznie, hogyan verik a testvéreit, mialatt ő kegyelemért 

könyörgött kínzójukhoz. 

-  Jól vagy, Sawyer? 

A férfi felrezzent emlékeiből, de már késő volt. Felkavarodott a gyomra, és 

úszott az izzadságban. Semmibe révedő tekintettel nézett vissza Juliettára. Most 

rögtön ki kell jutnia ebből a szobából néhány percre! - gondolta. 

-  Csak ki kell mennem a mosdóba. Egy perc az egész. 

Tántorogva feltápászkodott székéből, és végigrohant a folyosón. Reszkető 

ujjakkal zárta magára a fürdőszoba ajtaját, és a vécékagyló fölé hajolva hányni 

próbált. Nagy ég, ennyi év elteltével sem engedi ez a borzalom! Biztonságban 

van, kedves és jó emberek között. Biztonságban. 

Megnyitotta a csapot, és hideg vízzel megmosta az arcát. Mélyeket lélegzett. 

Becsapta magát eddig. Azt játszotta, hogy ő is élhet úgy, mint mások. Pedig 

mindenkit tönkretett, akihez csak közel került, és Juliettával is ezt műveli majd. 

Szívesen megadta volna neki, amire szüksége volt, de olyan régen megfagytak 

már az érzései, hogy nem tudta, képes lesz-e valaha is igazi érzelmekre. 

Legfőképpen szerelemre. 

Sürgősen le kell lépnie innen! Majd azt mondja, hogy rosszul lett, ezért ment 

haza. Otthon aztán végiggondolja a továbbiakat, és valószínűleg lelécel. 

Mégpedig haladéktalanul. 

Kilépett a fürdőszobából. Wolfe állt előtte. 



 

A srác toporogva, látható zavarban fürkészte. 

-  Jól vagy? 

Sawyer vállat vont. 

-  Persze. Csak túl gyorsan ettem, tudod. Nem érzem jól magam, haza kell 

mennem. 

A fiú sokat tudón nézett rá kék szemével. Öt aztán nem verhette át. 

-  Túl sok volt ez neked - mondta aztán a srác, és a konyha felé mutatott. - 

Nekem sem kell sok, hogy meglépjek. A Cosby Show olasz változatában érzem 

magam. Létezik ilyen a valóságban, vagy csak a realitykben? Vasárnapi ebéd 

házi kajával? Kedves, nevetgélő emberek, akik jól érzik magukat? 

-  Hát igen - morogta Sawyer, aki legszívesebben már indult volna. 

A fiú állkapcsa megfeszült, és elkomorodott. 

-  Egyszer együtt lógtam egy bandával. A srácok aztán tudták, hogyan kell 

elverni egy vasárnap délutánt. Azzal szórakoztunk, hogy elkaptunk egy balfeszt. 

Mindenkire rákerült a sor a bandából. Kinéztünk magunknak egy fickót az 

utcán, és a nyomába eredtünk. Olyat, aki rendesnek és pénzesnek látszott. Jól 

szituáltnak. Persze, alaposan kiterveltük, mivel verjük át. Általában azt adtuk be 

nekik, hogy találtunk az utcában egy kutyakölyköt. Az ostobák többnyire 

bevették. - Sawyer nézte, ahogy a fiú ádámcsutkája fel-le ugrál izgalmában. - A 

szart is kivertük az ürgéből. Elvettük a pénzét és minden holmiját, az arcába 

köptünk. Aztán jót röhögtünk a dolgon, és elmentünk, hogy együnk egy igazán 

jót. Fura azonban, hogy amikor ott ültünk a McDonald’sban, előttünk a rengeteg 

kajával, nekem alig ment le falat a torkomon. Egyre ott láttam magam előtt 

szegény hülye véresre vert képét, és azon jártattam az agyam, hogy ugyan mivel 

szolgált rá minderre. Igen, hát ilyen vasárnapi ebédjeim voltak nekem. 

Ennek a kölyöknek minden egyes pillanatban meg kell küzdenie a józan 

eszéért. Erre akarom tanítani? Hogy elfusson az első emberséges szóra? - 

gondolta Sawyer. Hogy gyanakvással nézzen mindenkire, aki segíteni próbál 

rajta? 

Nem, Wolfe tudni akarta, van-e más is a rosszon kívül, amit addigi életében 

tapasztalt. Valami, ami tiszta, jó és egészséges. Amiért érdemes élni és küzdeni. 

Sawyer hirtelen rájött, hogy neki is van választása. Ennél is fontosabb 

azonban, hogy nem hagyhatja cserben Wolfe-ot. Soha többé senkit nem hagy 

benne a szarban! Már nem gyámoltalan, magatehetetlen kamasz, aki nem tudja 

megvédeni magát. Nem árulja el Wolfe-ot néhány hülye lidércálom miatt. 

Mély nyugalom szállta meg. Bólintott, és megveregette a fiú vállát. Wolfe 

összerezzent az érintésétől, mert neki is megvoltak a maga emlékei. Várta, mi 

lesz. 

-  Szerintem jobb így tölteni a vasárnapot, nem gondolod? 

A fiú most nem húzódott el tőle, mint máskor. Érezte, hogy az érintés 

mindkettejüket megnyugtatja. 

-  Ahogy látom, jobb kondiban leszek, és legyőzlek a súlyemelésben, mert 

én eszem ma többet - mondta Sawyer. 



 

-  Baromság - vágott vissza a kölyök. - Én már kétszer szedtem, te viszont 

alig nyúlsz a tányérodhoz. 

-  Akkor visszamegyek, hogy behozzam az előnyödet. 

Visszasétált Wolfe-fal az asztalhoz, és leült a székére. Julietta ijedten nézett 

Sawyerre, amit ő csöppet sem érzett kellemetlennek. Fura érzés, hogy egy nő 

törődik velem - gondolta. 

-  Jól vagy? - suttogta Julietta. 

-  Igen, már jobban vagyok. 

Egymásra mosolyogtak, és Sawyernek hirtelen jókedve kerekedett. Felemelte 

a tányérját. 

-  Kérek még! - mondta hangosan. 

Lily felkuncogott. Olyan fura volt ez a bácsi. 

 

* 

 

A társaság átvonult a nappaliba kávézni. Maggie a konyhában maradt, és 

morgott, amiért neki kell megsütnie a kétfelé süteményt. Alexa a konyhapultra 

ültette Lilyt, hogy onnan figyelje a munkálatokat. így a segítségét is könnyebben 

felajánlhatta. Conte mama attól a pillanattól megkedvelte Maggie-t, hogy 

meglátta, noha homlokegyenest az ellentéte volt annak a nőtípusnak, akit 

Michael elképzelt élete párjának. Alexa még könnyebben alkalmazkodott a 

család életviteléhez, örökös nevetésével és kedvességével akár született Conte is 

lehetett volna. Az ikreket korán lefektették, Julietta pedig a karjában ringatta 

Mariát. 

A hat hónapos kislány szorosan hozzábújt. Julietta élvezte, hogy egy dundi 

pelenkást tarthat az ölében, és gyönyörködve nézte, amint a kicsi 

összegömbölyödött álmában. Julietta elheveredett a kanapén, és a kandallóban 

pattogó lángokat nézte. 

- Nos, mit terveztek a héten? Városnézést? Pihenést? Tudjátok, még az 

unokatestvéreket is át kell hívnunk. 

Carina Maxhez bújt. Julietta észrevette, hogy olyanok ketten, akár a friss 

házasok. El nem engedték volna egymást. Könnybe lábadt a szeme. Mio Dio, ő 

nem akar ilyen feleség lenni! Ugyanakkor Carina független, erős nővé is érett. 

Erotikus festményei nagy sikert arattak Manhattanben, most pedig programokat 

szervezett Alexa könyvesboltjában. Max még mindig vonzó pasas volt, mégis 

minden figyelmét a feleségének szentelte. Kék szeme gyöngéden felcsillant, 

valahányszor ránézett. Úgy látszik, a családban mindenki révbe ért. 

Aztán Julietta felnézett, mert magán érezte Sawyer pillantását. Ő 

csodálkozott a legjobban, hogyan uralta őt a férje, akár egyetlen fej 

biccentésével is. Az is ugyanilyen csodálatos érzés volt, hogy frigid nőből 

nimfomániás lett. Most is legszívesebben letépte volna a ruháját, hogy meztelen 

testével a férjének feszüljön, és addig játsszon a péniszével, amíg magába nem 

vezetheti. 



 

Elpirult, mert Sawyer, mintha csak kitalálta volna a gondolatát, rákacsintott. 

A pillantása sokat ígért, sőt, annál is többet. 

Michael a sambucáját kortyolgatva kinyújtotta lábát a mama kávézóasztalán. 

-  Maggie ezen a héten Milánóban fényképez - mondta. - Mi lenne, ha 

megmutatnátok, hogy álltok a Purityvel? Minden tiszteletem mindkettőtöknek, 

hogy véghezvisztek egy ilyen nagyszabású vállalkozást. Remek ötlet, hogy 

összeolvad a két cég, a tied meg a La Dolce Famiglia. Tudtam, hogy a húgom 

országos hírt szerez a vállalatunknak. 

Julietta elmosolyodott, mert kiérezte a bátyja hangjából, hogy büszke rá. 

Annak idején nem egykönnyen engedte át neki a cég olaszországi irányítását. 

Erezte azonban, hogy most már teljesen megbízik benne. 

- Grazié, Michael! A Purity nagyon sokat jelent nekem. Az egész projekt 

egyszerűen bámulatos! Az elgondolás, a tervek, a marketing. Minden 

tökéletesen egybevág. Szerencsések vagyunk, hogy Sawyer minket szemelt ki a 

fúzióra. 

Sawyer idegesen felnevetett. Kicsit zavarba is jött a felesége hízelgő 

szavaitól. 

-  Dicsérj csak, én meg majd visszadicsérlek - mondta. 

-  Látom, ti is rekordsebességgel összejöttetek - villant meg Michael szeme. 

- Éppenséggel várhattatok is volna, hogy mi is el tudjunk jönni az esküvőtökre. 

- Hát, igazából Carinát és Maxet utánoztuk - köszörülte meg a torkát Julietta. 

- Ez látszott a legegyszerűbbnek. A munka nem vár, nem jutott többre idő. 

-  Na, igen - bólogatott Michael, és hol az egyikre, hol a másikra pillantott. 

- Néha nem árt összekötni a kellemeset a hasznossal. 

-  Okvetlenül meg kell néznetek az új házat. Remélem, tetszik majd nektek 

- szólt közbe Julietta. 

- Kicsit unom már, hogy mi, nők egyfolytában az éhes férjeinkre főzünk - 

hördült fel Carina. - Együnk vendéglőben! 

-  Egyetértek - szólt be Maggie a haliból. - Legyetek szívesek, vigyétek el a 

nejeiteket enni. Vagy milliomos létetekre rajtunk akartok spórolni? 

-  Igen, igen! - rikoltotta Alexa is. 

-  És ki vigyáz a bambinókra? - vetette ellen Michael. - A mama? 

Anyjára pillantott, aki olasz szitokáradatban tört ki. 

-  Hogy kérdezhetsz ilyet, Maximus? Ezer örömmel vigyázok az 

unokáimra! 

-  Hurrá! Akkor holnap este! - kurjantott fel Julietta. - Találkozzunk itt, 

kora este. Mondjuk ötkor. Beülhetünk Botineróhoz, nagyon jól feznek. 

Julietta Sawyerre nézett jóváhagyásért. 

-  Sí. Ezt megbeszéltük. 

Maggie is hatalmasat rikkantott örömében. 

-  Mi lenne, ha előtte benéznék hozzád a Purityhez? - javasolta Max. - 

Körbevezetsz, elpletykálgatunk. 

-  Jó ötlet - mondta Sawyer. - Te is jössz, Michael? 



 

- Sí. 

Maria álmában felnyögött. Julietta lemosolygott a kislányra. 

-  Azt hiszem, passzoljuk a desszertet, és hazamegyünk - mondta. - 

Rengeteg dolgunk lesz holnap. Úgy gondolom... szent ég? Ez csak nem... 

Dante? 

A kérdés jogos volt, mivel jókora fekete szőrgombolyag settenkedett a 

helyiségbe. Kisebbfajta kutyára emlékeztette Juliettát, amelyik épp valami 

harapnivaló után kutat. A kandúr csillámos zöld szemét rávillantotta a 

jelenlévőkre, végigmérve a család minden egyes tagját, hogy aztán gőgösen 

semmibe vegye őket. Dante valaha kóbor macska volt. Michael és Maggie 

fogadta be a cicát, aki azonban különc természetét azóta is megőrizte. Julietta 

elnevette magát, amikor Carina felugrott helyéről a macska láttán, és Dante elé 

térdelt. A kandúr fenyegetőn ráfojt. 

Carina elszontyolodott. 

-  Mindennap találkozunk, mégsem fogad el. De nem adom fel, tovább 

próbálkozom. 

-  Pontosan erre pályázik, szívem - jegyezte meg Max. - Nézzünk szembe a 

zord igazsággal. Valamennyien utáljuk szegényt, Maggie kivételével. Undok, 

erőszakos, falánk állat! Tényleg basáskodik velünk. 

-  Ne bántsd Dantét! - méltatlankodott Maggie. - Úgy tökéletes, ahogy van. 

Michael felháborodottan felhördült. 

-  A legszívesebben otthon hagytam volna, de Maggie-nek aztán 

beszélhettem. Mindenhová magával akarja cipelni. Néha a feleségemhez se 

érhetek, mert féltékeny rám a macska. Ha pedig kizárjuk a hálóból, vigyáznom 

kell, amikor belelépek a cipőbe... mert esetleg benne hagyott valamit a mi 

Danténk büntetésül. 

Julietta felnevetett. 

-  Én azért örülök, hogy végre talált valakit, akihez kötődik. 

Nick felkelt. 

-  Mindjárt jövök. El kell intéznem egy telefont. 

Alexa tűnt fel, karján a bepúderezett Lilyvel. Elkomorodott, amikor látta, 

mire készül a férje. 

-  Nick, alig néhány órája hívtad anyámat. Biztos lehetsz benne, hogy azóta 

sem esett semmi bajuk. 

-  Nem az anyádat hívom! - háborgott Nick. - Munkaügyben telefonálok. 

Csak pár másodperc az egész. 

Miután eltűnt, Alexa hosszan felsóhajtott. 

-  Miért hívná anyádat? - kíváncsiskodott Julietta. - Csak nem beteg? 

Alexa a szemét forgatta. 

-  Nem, semmi baja, csak a drágalátos kedvenceinkre vigyáz. A férjem meg 

kész idegbeteg, annyira félti őket. 

-  Életemben nem láttam még pasast, aki ennyire kötődik az állataihoz! - 

kuncogott fel Carina. - Még Max és én sem vagyunk oda ennyire Rockyért. 



 

- A férjem a kutyáink, Old Yeller és Simba miatt aggódik - magyarázta 

Julietta felé fordulva Alexa. Azért hagytuk mindkettőt anyunál, mert nem akarta 

repülőn utaztatni őket. Most azonban szinte óránként érdeklődik utánuk. Én 

igazán tisztelem az állatbarátokat, de ez már kicsit túlzás. 

Julietta ürességet érzett a zsigereiben a gondolatra, hogy vannak emberek, 

akik még az állataikat is ennyire szeretik. 

És az volt a baj, hogy ő is ilyen teljes családot akart Sawyerrel. És ez a 

kívánság napról napra erősebb lett benne. 

Julietta átadta Mariát Alexának, de előtte még csókot nyomott a kicsi 

homlokára. 

-  Most már igazán mennünk kell - suttogta. 

-  Persze - nézett rá aggódva Alexa. - Kösz, hogy vigyáztál rá. 

-  Wolfe, jössz te is... mi... 

De Julietta nem folytatta. Ámulva nézte az előtte kibontakozó jelenetet. 

Dante megállt Wolfe előtt egy arasszal, és fejét felvetve méregette a fiút, 

mintha valami mélyebbet érzékelne, mint amit a felszín elárul. Wolfe keresztbe 

tett lábbal terült el a kanapén a tinik szokása szerint. Julietta már majdnem 

elkergette a macskát Wolfe mellől, nehogy még megharapja a fiút, amikor 

valami hihetetlen történt. 

Dante egyetlen kecses ugrással a srác ölében termett. Szőrös pofiját a fiú 

arcához dugta, körbeszaglászta, végül Wolfe két combja közé fészkelődött. 

Te jó ég! 

Alexa a száját is eltátotta, annyira meglepődött. Maggie is megérezhetett 

valamit a történtek rendkívüliségéből, mert a folyosóról érkezve megállt az 

ajtóban. Ámulva bámulta az elégedetten doromboló kandúrt. 

Wolfe először habozott, aztán simogatni kezdte a macska bundáját. A kandúr 

elégedett dorombolása még hangosabb lett. Láthatóan a gyönyör csúcsain érezte 

magát. 

Julietta a sógornőjére nézett. Maggie ajka széles mosolyra húzódott. 

-  Mondtam már, ugye, hogy Danténál okosabb macska a világon nincs! 

Kitűnőek az ösztönei, és csakis a legklasszabb embereket szúrja ki. Üdvözöllek 

a klubunkban, Wolfe! 

 

* 

 

Julietta kinézett az ablakon.   Sötét éjszaka volt, a vékony holdsarló alig 

világított. Előtte a ligethajladozó fái baljós árnyakat vetettek, a gyepen dér 

csillogott. Julietta a hűvös ablaküveghez szorította az arcát, és azon töprengett, 

mi lesz ezután. 

Szerelmes volt a férjébe. 

Ez az érzés mindennek a megcsúfolása volt, amivel korábban azonosult, 

amire igent mondott. Rögös út vezetett el idáig. Először a megismerkedésük, 

aztán a szex. Hogyan is képzelhette eddig, hogy ugyanúgy rekeszekbe 



 

rendezheti az érzelmi életét, mint valami adatlapokat? Az érzések valahogy 

összekeveredtek a testi vonzalommal, és minden józan megfontolást felülírtak. 

Sawyer pontosan az a pasas volt, akibe nem szerethet bele egy nő, ha jót 

akar. A férfi elképesztő gyönyörben részesítette, ugyanakkor azt is világossá 

tette, hogy a maga ura marad. Sawyer nem hitt a szerelemben, félt attól, hogy 

bárkinek megadja ezt az érzést. Ismerte a korlátait, és nyíltan elismerte 

létezésüket. Különben pedig hogyan is várhatná valaki, hogy megváltoztassa a 

férjét kétheti házasság után? 

Julietta arra az éjszakára gondolt, amikor Sawyer mesélt neki egy keveset a 

múltjáról. Tudta, milyen nehéz neki újraélni azt a rettenetes időszakot. Értékes 

ajándéknak tekintette tehát a vallomást. Adakozó természetű volt a férje, ám e jó 

tulajdonsága mellé kétes, sötét vonások is társultak. 

Mikor az imént eléje helyezte a tányérnyi pastát, ez az egyszerű, 

szolgálatkész gesztus rádöbbentette, mennyi mindent akar még tőle, és adna érte 

cserébe. 

Igazi félesége szeretett volna lenni a férfinak, a támasza jóban és rosszban. 

Családja szeretete bizakodással töltötte el. Talán a házasságuktól is várhat 

többet. Vajon Sawyer is így gondolja? Vagy esetleg elutasítja, ha elé áll az 

igazsággal? Amíg semmit nem öntenek szavakba, így is folytathatják. Jó pajtása 

és szexpartnere lehet a férfinak. Van akkor értelme tönkretenni az egészet 

egyetlen ostoba szó miatt? Nem érezte magát olyan bátornak, mint a húgai. 

Korábbi rossz tapasztalatai még több gátlást ültettek el benne. Talán anyja is 

azért kényszerítette bele ebbe a házasságba, mert érzékelte az ő belső 

bizonytalanságát. 

Szánalmas helyzet! 

Nem hallotta meg a férje lépéseit. Máris ott állt mellette, átkarolta és 

magához húzta. Julietta beszívta az illatát, kezük összekulcsolódott. Igen, beéri 

azzal, amit a férfi adni tud neki: a testével. Hiszen éjszakáról éjszakára 

megkapja. Lénye egy része mindig az övé marad, ami persze fordítva is igaz. 

Am ha Sawyer Wells a lelkét kémé, ő azt is habozás nélkül nekiadná. 

Újra felizzott a kettejük között vibráló erotikus feszültség. Julietta tagjai 

elernyedtek, lábát széttárta, hogy férje azonnal beléje hatolhasson. Hátulról is 

érzékelte, hogy Sawyer meztelen. A férfi pénisze követelőzve a farpofa közé 

nyomult. Julietta várta, hogy elkezdődjön a sötét, kétes játék: az uralomé és 

megadásé, a puszta kéjé és nyers erotikáé. Ekkor azonban Sawyer lassan maga 

félé fordította, két keze közé vette az arcát, és megcsókolta. 

Nyelve lassú csapásokkal dolgozott. Julietta hagyta, hogy a férje 

levetkőztesse. Selyempongyolája a földre siklott. Ezúttal a férfi cirógatásaira se 

lett volna szükség, épp elég előjáték volt az együtt töltött este. Sawyer ujja a 

duzzadt hüvelybe csusszant. 

Aztán felemelte a féleségét, anélkül, hogy kiszakította volna a csókból.



 

Julietta lábszára a férfi csípőjére fonódott. Egyetlen mozdulat, és Sawyer 

már benne is volt. 

Hazaért. 

Julietta örvendezve köszöntötte: ráfeszült a farkára. Ezúttal nem játszadoztak 

egymással, Sawyer nem harapdálta a mellbimbóját, és nem kényszerített ki 

belőle vallomásokat. Julietta csupán férje lélegzetét érezte az arcán, csípője 

ringását, nyelve csapásait. Egyetlen pillanatra sem szakadtak el egymástól. 

Aztán a férfi magja óvszer nélkül ömlött a féleségébe, fogával ősi birtokló 

ösztönnel marta-tépte a nő érzékeny ajkát. 

Még mindig benne volt, amikor az ágyra fektette. Juliettának úgy kellett 

visszafognia magát, nehogy kiszakadjon belőle a vallomás. Az utolsó, amire 

még emlékezett, hogy Sawyer a nevét suttogja. 

 

 

 

Tizenötödik fejezet 
 

 

Sawyer felemelte a sörét, és koccintott Maxszel. A jéghideg ital simán csúszott 

le torkán. 

-  Egészségedre. Régen találkoztunk, öreg! 

-  Igen, utoljára Vegasban. Amikor megpróbáltad elcsábítani a feleségemet. 

-  Ha akkor nem kényszerítem ki belőled a döntést, máig agglegény lennél. 

Én voltam a Cupidód. 

-  Na, igen, bár máig nem érzek igazi hálát... 

Sawyer két újabb pohár sört rendelt Nicknek és Michaelnek, akik azt vitatták 

éppen, melyik a jobb márka, a Prada vagy a Gucci. 

-  Ezek férfiak? - intett féléjük. - A régi szép időkben a futballról és a 

baseballról ment a vita. 

- Csak nevezd őket metroszexuálisnak, ha azt akarod, hogy szétrúgják a 

segged - kuncogott fél Sawyer. 

- Miért, az micsoda? 

- Hidd el, öregem, nem akarod tudni. 

A Brera környéke tele volt felkapott klubokkal, bárokkal és éttermekkel. 

Az igazi éjszakai élet tíz körül kezdődött, de öt után is sokan gyűltek ide, hogy 

bedobjanak egy italt a munkanap végén. Sawyer ritkán járt emberek közé, most 

azonban, miután megmutatta a Purityt a barátjának, és órákon át vázolta előtte a 

terveit, jólesett együtt iszogatni vele. Max a közeli barátai közé tartozott. Olyan 

egyenességet érzett benne, amit nagyra tartott. Egyszer ugyan kis híján 

összeverekedtek egy görög jachton valami jelentéktelen nő miatt, de azóta szent 

lett a béke. Kapcsolatukat még jobban megerősítette Max és Carina házassága. 

-  Na, hogy ízlik a házasélet? - kérdezte Max. 



 

-  Nem rossz - felelte Sawyer kis hallgatás után. 

-  Miért érzem azt, hogy valami mélyebb is zajlik itt a felszín mögött? - 

vonta fel szemöldökét a barátja. - Nem az a fajta vagy, aki meggondolatlanul 

belerohan egy házasságba. Vagy ez volt a kivétel a szabály alól? Szerelem első 

látásra? 

Sawyer szívesen bevallotta volna az igazat. Persze, maga se tudta, hányadán 

áll a feleségével. A tegnap esti szeretkezés más volt, mint a korábbi erotikus 

játékok. A dolgok változóban voltak, és a lejtőn nem volt megállás. 

-  Valami olyasmi - mondta, és meghúzta a sörét.  

-  Tudod, hogy nekem mindent elmondhatsz - nézett egyenesen a szemébe a 

barátja. - Julietta ugyan Carina nővére, de ha azt látnám, hogy boldogtalan vagy, 

mindent elkövetnék, hogy szabadulj meg ebből a kapcsolatból. De láttalak 

titeket együtt. Ezt a nőt az ég is neked teremtette. 

-  Hogy mondhatod ezt néhány órai benyomás után? - kérdezte Sawyer. 

-  Le sem tagadhatnátok, milyen szoros a kapcsolatotok - vont vállat Max. - 

És valahogy te is más lettél. Nem vagy annyira... 

-  Milyen? 

-  Űzött. 

Sawyer összerezzent a jelző hallatára. Ekkor azonban Nick és Michael 

csusszantak be melléjük a sörükkel a bokszba. 

-   Miről dumáltok?   – érdeklődött Michael.  

-  A nőkről, mi másról - forgatta a szemét Max. 

-  Hogy egyem azt az érzékeny szíveteket! - morogta Nick a fogai között. - 

Hé, fiúk, ha már a nőkről beszélünk, nem vagyunk késésben? Ötkor találkozunk 

a nejeinkkel. Ki tudja az időt? 

A két másik megnézte márkás Zanetti óráját. 

-  Igen, csak kiisszuk a sörünket, és máris indulunk - mondta Michael. - 

Amúgy sehová nem járok már egyedül. Miért, ti igen? 

Max és Nick egy ütemre rázta a fejét. 

-  Nem mintha korábban sokat buliztam volna, de a gyerekek után már 

végképp szóba sem jöhetett. Igazából örülök, ha tudunk időt szakítani egymásra 

Alexával. 

-  Én is így vagyok Maggie-vel. Rengeteg macera van a két sráccal. 

Ugyanakkor megérik a faradságot. És te hogy vagy ezzel, Max? Gondolom, még 

éled világodat. 

-  Viccelsz velem? - horkantott fel Max. - Mi még legalább egy évig nem 

terveztünk be gyerekeket, de máris halálosan kifáradtunk. Gürcölünk, mint a 

rabszolgák, és este tízkor már ágyba esünk. Szánalmas! 

-  A francba! - morgolódott Sawyer. - Végre férfiakkal ihattok, és máris 

nyavalyogtok. Élvezzük ki a helyzetet! Ami meg az én társaséletemet illeti, alig 

várom, hogy végignézzem Juliettával és Wolfe-fal a Rocky valamennyi 

folytatását. 

-  Én szeretem Stallonét. Igazi olasz csődör. Soha nem öregszik meg - 



 

mondta Nick. 

- Na és mit szóltok az Országúti diszkóhoz? Az aztán klassz kis film! - 

lelkesedett Max. 

Sawyer hátrahajtotta a fejét, és egy hajtásra kiitta a sörét. 

-  A nők nem fogják fel annak a filmnek az igazi értelmét! - legyintett. 

-  Én meg Tarantino-hívő lettem - vallotta be Michael. - Egy zseni az a 

fickó! Kutyaszorítóban, Django... egyik jobb, mint a másik. 

-  Alexa nem bírja. Szerinte túl sok az erőszak a filmjeiben. 

A férfiak kórusban felmordultak, majd újabb kör sört rendeltek. 

Mikor végre befutottak a Conte-házba, Sawyer érezte, hogy baj van. Tudta, 

hogy késtek, de azt remélte, a nők elnézik ezt nekik. Végül is mikor szabadultak 

el a férjeik egy kis férfibulira? 

Michael megtorpant az ajtó előtt. 

-  Mennyit is késtünk pontosan? - kérdezte ijedten pislogva. 

Nick elnevette magát. Az utóbbi néhány órában jóval többet nevetett, mint 

szokása volt. 

-  Mindössze egy vagy két órát. A harmadik kör után elvesztettem a 

fonalat. Az az átkozott villamos is csengethetett volna. Majdnem belementünk. 

Sawyer gyors leltárt készített magáról. Határozottan spicces volt, részeg 

azonban még nem, ahogyan egyikük sem. Miért áll akkor úgy Michael, mintha 

elvarázsolták volna? 

-  Mondd, öreg, mikor nyitod végre ki azt az ajtót? 

Nick a súlyos ajtóhoz szorította a fölét. 

- Túl nagy a csend odabent. Hogyhogy nem hallom a gyerekeket? 

-  Itt valami bűzlik. Ezek összebeszéltek - dörgölte meg a homlokát Max. 

— Mit gondoltok, ez a büntetés, csak mert késtünk kicsit? 

-  Talán pont Maggie lázította fel őket - nyögött fel Michael. 

-  Fiúk, szedjük össze magunkat! - fújt egyet Sawyer. - Álljunk eléjük, 

ismerjük el, hogy lecsúsztunk a megbeszélt időpontról, és vigyük el őket 

vacsorázni! Csak nem félünk a saját féleségeinktől? 

Sógorai fancsali képe arról tanúskodott, hogy igenis félnek, a férfibüszkeség 

azonban nem engedte, hogy ezt be is vallják. Michael végre erőt vett magán, és 

belökte az ajtót. 

Négy nő ült velük szemben a halira néző nappaliban: Maggie, Carina, Alexa 

és Julietta. Fekete miniruha és dögös tűsarkú volt rajtuk. A pézsma és fűszerek 

illata betöltötte a helyiséget, meg valami másfajta szag is. 

A női haragé. 

Mindegyik ugyanazzal a vészjósló tekintettel meredt a későkre. Vádló 

pillantásaik úgy záporoztak rájuk, akár a paintball-lövedékek. Erről eszükbe 

juthatott, hogy a női düh maga a pokol. Az éhes nő pedig egyenesen egy fúria. 

Sawyer végignézett társain. Mind szánta-bánta már vétkét. Előrelépett, hogy 

lehűtse a felajzott kedélyeket. 

Julietta azonban elém ént félútig. Hosszú, fedetlen lábszára láttán Sawyer 



 

szédülni kezdett. A lány haja dús zuhatagban omlott le meztelen vállára. A 

csípőjétől combközépig érő keskeny miniszoknya fekete csipkéje rafinált 

bújócskára invitált. Érzéki ajkán lángvörös rúzs ragyogott nedvesen a 

villanyfényben. 

-  Jobb, ha ki se nyitod a szádat! - emelte fél a kezét. - Három kerek órája 

várunk. Max édesanyja már elment. Mamának sikerült végül lefektetni a 

gyerekeket, az ikreket kivéve, mert ők nehezen alszanak el idegen helyen. Lily 

bepisilt álmában, nekünk pedig legalább háromszor kellett újra fésülködnünk és 

sminkelnünk. 

Alexa vasvillatekintettel meredt Nickre. 

-  Te részeg vagy! 

-  Nem, dehogy! 

Sawyer behunyta a szemét. A fickó nyilván nem szokott hozzá, hogy nyolc 

korsó sört gurítson le három óra leforgása alatt. 

-  Felfogtátok egyáltalán, milyen régóta várok egy ilyen estére? Hogy végre 

valamennyien elmehessünk együtt szórakozni? Miért késtetek ennyit? - kérdezte 

Alexa.  

Michael megemberelte magát, és a neje elé állt.  

-  Iszonyúan sajnálom, cara! Iszogattunk egy keveset, de közben megálltak 

az óráink, és elfeledkeztünk az időről. 

Maggie a csuklóján díszelgő drága szerkezetre mutatott. 

-  Mármint ez az óra? Amelyik soha nem jár le, vízálló, búvárkodhatsz is 

benne, és erős, mint James Bond? Amit a születésnapodra vásároltam, mert 

neked megtetszett Max órája? Ami egy vagyonba került, és úgy néz ki, mint a 

kémek kütyüjei? 

Ez nem jött össze. 

Max némán tárta szét a kezét, miközben szemét felesége mély dekoltázsán 

legeltette. 

-  Gyönyörű vagy, bébi! Menjünk, majd kárpótolunk valahogy benneteket. 

Nincs még késő, és a gyerekek már alszanak. 

Carina vágott egy fintort. 

-  Már ettünk, Max. Éhesek voltunk, ezért a mama összedobott nekünk 

valamit. Nem hagyhatjuk magára egy ilyen hosszú, fárasztó nap után. 

Újabb sikertelen békítési kísérlet. 

Nick erre vidáman felnevetett. 

-  Nézzétek, ha már mind együtt vagyunk, nyissunk ki egy palack bort, 

gyújtsunk be, és érezzük jól magunkat szűk családi körben. Régen csináltunk 

már ilyesmit. 

-  Minden péntek estét együtt töltünk - dörrent rá Alexa. - Már miután 

főztünk, elmostuk az edényeket, és lefektettük a gyerekeket. 

Harmadik eredménytelen próbálkozás. 

-  Akkor mit akartok, mi legyen? - kérdezte Sawyer. 

A négy nő összenézett. Elmosolyodtak, mire Sawyer megkönnyebbülten 



 

fellélegzett. Helyes. Akkor mégis megmentik az estét. Aztán hamar lelépnek 

Juliettával, otthon pedig megmutatja neki, hányféleképpen használható fél a 

megkötözős szexben a dögös miniruha. 

A nők testületileg felálltak. Megragadták gyönggyel kivarrt retiküljeiket, és 

felvették kabátjukat. 

-  Mariát egy órán belül meg kell etetni - mondta Alexa. - A cumisüveg a 

frigóban van. Majd nézz rá Lilyre, többször felébred éjszakánként. Viszlát. 

-  Az ikrek is felriadnak párszor - vigyorodott el Maggie. - Sok szerencsét. 

Carina és Julietta szó nélkül surrantak el a férjeik mellett a bejárati ajtó 

irányában. 

Sawyer értetlenül pislogott. 

- Várjatok! Hová mentek? 

- El - kacsintott rá Julietta. - Ne várj meg, nem érdemes. Az ajtó 

becsapódott mögöttük. 

A férfiak leforrázva néztek egymásra. 

 

* 

 

-   A saját férjeink felejtettek el minket! Szánalmas! 

Maggie végigsimította a pohara karimáját, majd lenyalta a sót az ujjáról. 

Alexa felsóhajtott, és borongva bámult a csokoládés martinibe. 

-  Legyantáztam magam. Bikinigyantázással! 

-  Tudod, milyenek a pasik, ha összekerülnek. Valószínűleg ostoba, 

erőszakos filmekről és a sportról dumáltak. Felidézték a régi szép időket, amikor 

még bármikor leihatták magukat. 

Julietta végignézett a lehangolt nőkön. 

-  Elég legyen ebből! Fel a fejjel, csajok! - reccsent rájuk. - Igen, 

lemaradtunk egy romantikus vacsoráról, de most legalább mi is bulizhatunk. 

Mikor történt ilyen utoljára? 

-  Igazad van. Jó régen - vont vállat Maggie. 

-  Na, látod! Ne szidjuk ezért a férjeinket, hanem rúgjunk ki a hámból úgy 

istenigazából! 

Alexa is megélénkült. 

-  Juliettának igaza van. Nem rossz ez sem. A Marc Jacobsban vásárolni és 

itt enni a kávézóban maga a valóra vált álom. Ígérjétek meg, hogy nem 

nyafogtok tovább! Nézzetek csak körül! 

Julietta körbepillantott az ismerős helyen. Sokszor beugrott ide egy italra 

vásárlás után vagy hazafelé menet. Most azonban Alexa szemével látta a csupa 

üveg és fény bárt, és a csúsztatott síkokból megkomponált mennyezetet. Olyan 

asztalhoz ültek, ahonnan az egész kávézóra ráláttak. 

-  Ott a pont. Egyvalamit azonban fogadjunk meg. Tanítsuk jó modorra a 

férjeinket. 

-   Rendben. De mégis mire gondolsz? Mit tegyünk? - kérdezte Carina. 



 

-  Inkább az a kérdés, hogy mit ne - vigyorgott rá a sógornője. – Ma éjszaka 

nincs szex. 

Szavait néma csend fogadta.  

Julietta pontosan tudta, mire gondolnak a többiek. Tény és való, ő is berágott 

Sawyerre, ennek ellenére alig várta, hogy ágyba bújjon vele a csajos este után. 

Alexa visszasüppedt letargiájába. 

-  Akkor hiába volt az a rohadt bikinigyantázás. 

Carina eltöprengett. 

-  Mi lenne, ha az ágyban kínoznánk meg őket? 

-  Nem! - rázta meg a fejét Maggie. - Ki kell tartanunk. Legalább ma éjjel. 

Különben is, mire hazaérünk, úgyis alszanak már. De egyikünk sem engedhet. 

-  Egyetértek! - bólintott Julietta. 

Egy külön töltött éjszaka egyáltalán nem árt meg kettejüknek.   Carina és 

Alexa is beleegyezett a tervbe. 

Maggie elégedetten dörzsölgette a kezét, zöld szeme csillogott. 

-  Szuper! Úgy hallom, kezdődik a zene és a tánc. Akár a parketten is 

nyomhatjuk. Most, hogy nem szexelhetünk az éjjel, pletykáljuk ki, kinek milyen 

a szexuális élete - pillantott körbe a többieken. - Kezdjük Juliettával. Na, ki vele, 

csajszi, mondj el mindent! 

-  Hogy én? - pirult el Julietta, és zavarában belekortyolt a Kahlúájába. - 

Huh, hát jók vagyunk. Igazi lepedőakrobaták. 

-  Elpirultál. Ez mindent elmond - kuncogott fél Carina. 

Julietta kíváncsian szembefordult a húgával. 

-  Ha már itt tartunk, én is megkérdezlek, nem próbáltad ki Sawyert Max 

előtt? 

-  Nem feküdtem le a mostam sógorommal, Julietta - vágott egy grimaszt 

Carina. - Mindössze egy rövid csók csattant el, ami azonban az égvilágon 

semmit sem jelentett egyikünknek sem. Eszköznek használtam Sawyert, hogy 

féltékennyé tegyem Maxet. Ugyanakkor roppant szexi pasi, sokat adhat a 

partnerének. Melletted különben is megváltozott - csillant fél sötét tekintete. - 

Nyugodtabb lett, boldogabb. 

-  Tényleg? Honnan tudod? - rezzent össze Julietta. 

A nők aggódva néztek össze. 

-  Miért lepődsz meg ezen ennyire? - kérdezte Carina gyengéden. - Elvégre 

is a férjed, és láthatóan őrülten szereted. Vagy van még valami, ami tudnunk 

kell? 

Bármilyen közel érezte magát a húgaihoz, Julietta soha nem beszélt velük a 

belső dolgairól. Venezia nagyon más természetű volt, mint ő, Carina pedig túl 

fiatal volt még az ilyesmihez. Barátnőit többnyire munkatársnői közül 

választotta, és ezek a kapcsolatok felületesek voltak mindenfajta lelkizéshez. A 

veleszületett magányosság már annyira hozzátartozott az életéhez, hogy soha 

nem is kérdezett rá az okára. Mióta azonban Sawyer berobbant az életébe, 

többre vágyott. A barátságból is. 



 

Most kalapáló szívvel és izzadó tenyérrel kezdte a vallomását. 

- Nem véletlenül zavartuk le ilyen gyorsan az esküvőt. Muszáj volt 

összeházasodnunk. 

-  Miért, máris terhes vagy? - hüledezett Carina. 

-  Nem, a mama kényszerített minket bele a házasságba. 

Csönd telepedett az asztal körül ülőkre. A zenekar rákezdte, poharak 

csilingeltek, emberek nevetgéltek körülöttük. 

Maggie megköszörülte a torkát. 

-  Ööö... Julietta... azt hiszem, mindent el kellene mondanod nekünk. 

És Julietta megtette. Miután befejezte történetét, hatalmas kő gördült le a 

szívéről. Életében először nem érezte elszigeteltnek magát a többiektől. Milyen 

hülye is volt, hogy eddig nem mert megnyílni. Az őt körülvevő komoly, aggódó 

arcok arról tanúskodtak, hogy vannak, akiket érdekel a sorsa, és együtt éreznek 

vele. 

Carina megfogta a kezét, és megszorította. 

-  Nehéz lehet neked, Julietta. Fogalmam sem volt, min mész keresztül. Én 

meg azzal tömtem a csajok fejét, hogy a szerelmi varázslás minden jel szerint 

nálad is bevált. 

Juliettának eszébe jutott, hogyan végezte el ő is a varázslatot, és miként 

égette el a listáját. Fura, erre nem is gondolt eddig. 

-  Nem, azt hiszem, ezúttal nem a könyv fejtette ki a hatását, hanem a 

mama. 

Carina nagy levegőt vett. 

-  Tartozom nektek egy vallomással. A mi házasságunkat is a mama 

kényszerítette ki. 

-  De hát ti Vegasban esküdtetek, nem? - ámult el Julietta. 

-  Igen - bólogatott a húga. - Ott kapott rajta minket a mama, miután együtt 

töltöttük az éjszakát. Ránk ijesztett, mire sietve összeesküdtünk Maxszel. 

Maggie egy hajtásra kiitta a margaritáját. 

-  Ez rémes, csajok! Úgy hangzik, mintha a mama egy ellentmondást nem 

tűrő, félőrült keresztanya lenne. 

-  Nagyon is megvan a magához való esze, egyszerűen csak a hagyományos 

értékrend híve. Később elmondta, látta, mennyire szerelmes vagyok Maxbe, 

különben semmiképp nem erőltette volna a házasságunkat. 

-  Két kényszerházasság egy családban. Ez több mint különös - töprengett 

el Maggie, aztán mintha eszébe jutott volna valami. - Nem tudom, tudjátok-e, 

csajok, de mi sem házasként jöttünk először ide látogatóba. Jegyespárnak 

hazudtuk magunkat, hogy Venezia férjhez mehessen. 

-  Nem, ez nem lehet igaz! - maradt tátva Julietta szája. 

-  Pedig az. Nem gondoltam volna, hogy valaha is pletykálok erről, de úgy 

látszik, ez itt a nagy vallomások ideje - nevette el magát Maggie. - Aztán persze 

az álházasság igazi lett, mert felbukkant Richard atya... egek... a mama talán 

végig sejtette ezt... A mama betegeskedett, Michael ezért nem mert ellenkezni 



 

vele... 

-  Emlékeztek, ugye, hogy meglepődtünk, amikor néhány óra múlva kutya 

baja sem volt! - préselte össze a száját Carina. - Maggie, erős a gyanúm, hogy 

téged is ő kényszerített bele a házasságba! 

Elhallgattak, és magukba fordulva töprengtek Conte mama sötét titkain. 

Aztán Maggie elfüttyentette magát. 

-  A francba, a mama egy igazi keresztanya! Olyan keresztanya, aki 

szerelmi szálakat köt össze. Nem is tudom, mit szeretnék jobban: jól 

összeveszni vele, vagy megcsókolni. 

Most Alexa szólalt meg. 

-  Hmm... mivel épp mind bevalljuk, hogyan állunk a férjünkkel, azt 

hiszem, rajtam a sor. Az én esetemben nem Conte mama kényszerítette ki a 

házasságomat, de tulajdonképpen én is érdekből mentem férjhez. Pénzre volt 

szükségem, hogy kifizessem az anyám adósságait. Alkut kötöttünk Nickkel, 

hogy egy évre szól a házasságunk. Nem lesz szex, se szerelem, semmi ilyesmi. 

De aztán egészen más lett a dologból - vigyorodott el. - Egymásba szerettünk, és 

a végén működni kezdett a kapcsolatunk. Amúgy meg nem furcsa, hogy mind, 

akik ennél az asztalnál ülünk, kényszerből mentünk férjhez? 

Maggie magához vette a pénztárcáját, és lecsusszant a bárszékről. 

-  Várjatok, csajok! Fizetek még egy kört. Valami komolyabb piára van 

szükségünk. 

-  Beszélned kell az érzéseidről a férjednek, Julietta! - hajolt át az asztalon 

Carina. - Szeret téged, látom a szemén, ahogyan rád néz. És Wolfe-fal is irtó 

rendes. Végig gondja volt rá, hogy a srác jól érezze magát a mamánál, és ne 

maradjon ki a társalgásból. Mikor pedig Dante a fiú ölébe ugrott, úgy megörült, 

mintha Wolfe vér szerinti apja lenne. 

-  Néha vállalni kell a kockázatot - bólintott Alexa. - Lehet, hogy az egész 

kényszerházasságként kezdődött, de Sawyer őszintén szeret téged. Biztos meg is 

ijedt ettől az érzéstől. Neked kell lépned. Végül is mit veszíthetsz? 

Mindent - gondolta Julietta. 

-  Amíg nem beszélünk erről, minden maradhat a régiben - suttogta Julietta. 

- A nyílt vallomás mindent összezavarna. Jól megvagyunk egymással, és idővel 

talán Sawyer magától beszél az érzéseiről. Egyelőre teljesen egyértelműen 

közölte, hogy nem hisz a szerelemben. 

-  Nickkel is ez volt a helyzet - mosolyodott el Alexa. - Ö is lelki sérült 

volt, de aztán helyrejött a segítségemmel. Még kísérti a múltja, de megküzdünk 

ezzel is. Tudja, hogy nem hagyom el. Sawyernek is éreznie kell, hogy mellette 

maradsz. Megérdemled a boldogságot, Julietta! Valódi házasságot érdemelsz, és 

egy napon talán gyereket is. 

-  És ha Sawyer nem tudja ezt megadni neked, még mindig szabadon 

választhatsz - bólogatott Carina. - Mikor Maxszel rossz passzban voltunk, 

rájöttem, hogy én vagyok a hibás. Úgy éreztem, hogy nem érdemlem meg őt. 

Beletelt némi időbe, amíg megjött az önbizalmam, és sikerült őt 



 

visszaszereznem. Valami azt súgja, te sem véletlenül kerülted az intim 

kapcsolatokat. Rá kell jönnöd, mi volt az oka, és meglátod, többé nem lesz mitől 

félned. 

Húga szavai szíven találták Juliettát. Végül is hány és hány éven át érezte, 

hogy nem megy neki a szerelem. Rajta múlik, hogy megelégszik-e egy papírral, 

miközben boldogtalan. 

Maggie érkezett vigyorogva az italokkal. 

-  Egy pasi fel akart szedni az előbb a bárpultnál. Király! Be kéne fejezni a 

csoportterápiát, csajok, és táncolni egyet. Na, isten, isten! 

Koccintottak. 

* 

 

Sawyer a hátára feküdt, és felnézett a mennyezetre. Hajnali kettő volt. Nem 

várta, hogy a felesége ma éjjel is átjön hozzá, de legalább tudni akarta, hogy 

épségben hazaért. Kényelmesebb helyzetbe húzta a térdét. Természetesen 

Julietta biztonságban van. Maggie bárkivel elbánna, de mégis. Hol késik a 

félesége? Mi van, ha túl sokat ivott, és most rosszul van? Vajon ez esetben 

Carina felhívná? Tovább fészkelődött, aztán a mobiljára pillantott. Talán neki 

kellene telefonálnia. Egyetlenegyszer megpróbálja... lehet, hogy... 

Ekkor azonban léptek hangzottak. 

Rettentően megkönnyebbült. Julietta itthon van. A legszívesebben rohant 

volna, hogy üdvözölje, de aztán lebeszélte magát erről. Ideje aludni egyet, 

hiszen már nem kell féltenie a féleségét. 

Hosszú percek teltek el. Hallotta, hogy nyílik a szomszédos fürdőszobaajtó. 

Julietta megeresztette a csapot. Elképzelte, hogyan mossa meg a fogát, veszi fel 

a hálóingét, aztán esik az ágyba kimerültén. Nyilván nyomban el is alszik az 

átmulatott éjszaka után, mialatt ő bébicsőszködött, halálra unta a többi pasit, és 

őt várta órákon keresztül. 

A párnát verte haragjában. Ekkor azonban nyílt az ajtó, és a hallban égő 

lámpa fényénél ott állt a küszöbön Julietta. Anyaszült meztelenül. 

Moccanatlanul hagyta, hogy a férje végigjártassa rajta mohó tekintetét. 

Megcsodálja a hegyes melleket, a málnavörös, kemény bimbókat. A táncos 

alkatú termet kecses arányait, a csípő hajlatát, a hosszú combokat és a szem 

érem domb sötét bozótját. 

Sawyer felült az ágyban, és várt. 

Julietta megindult feléje ringó csípővel, haja selyemzuhatagként hullott 

meztelen hátára. Céltudatos, határozott tekintete láttán Sawyer ereiben 

megfagyott a vér. A legszívesebben megállította volna a félelmetes jelenést, de 

merev farka arról tanúskodott, hogy a lelkét is eladná a mai éjszakáért. 

Julietta átmászott fölötte, átvetette rajta a lábát, és a combjára ült. Sawyer 

felnyögött, és érte nyúlt. 

-  Nem! - mondta Julietta. Bársonyos hangja úgy csengett, mint egy 

istennőé. - Nem érinthetsz meg! Ma éjszaka fordul a kocka. - Megrázta a haját, 



 

majd ujjait végigfuttatta Sawyer firkán. - Kezeket a fej fölé! Fogd meg az 

ágyrácsot! 

Sawyer pánikba esett. Soha nem játszott a szexben alárendelt szerepet. 

Képtelen volt rá. 

-  Bébi, hiszen te is azt szereted, ha én diktálok. Hadd bizonyítsam be, 

mennyire hiányoztál. 

Felnyúlt, hogy maga alá hengerítse a nőt, de a gyengéd kezek szorítása most 

erősödött a péniszén. Felsóhajtott, heréi megkeményedtek. 

- Nem! Ma az én játékomat játsszuk, vagy elmegyek. Nem viccelek, Sawyer! 

Gondold meg, hogyan döntesz. 

Te jó ég, a kemény hangnem megtette a magáét, lángba borította a férfi 

testét. Sawyer félesége arcát fürkészte. Valami olyat látott meg rajta, amit nem 

akart tudomásul venni. Szóra nyitotta a száját, hogy tiltakozzon, a lány azonban 

olyan ügyesen dolgozott rajta, hogy egész teste beleremegett. 

Julietta most lehajolt, és szájába vette a farkát. Sawyer ettől ijedten 

összerezzent, és a fogát csikorgatta. Jézusom, hogy kitanult mindent ez a nő! 

Julietta haja a hasára hullott, tovább ingerelve érzékeit. A férfi megigézve 

szorította a fa ágyrácsot. 

Julietta a péniszét harapdálta, miközben keze a férfi heréit gyúrta. Farka 

olyan óriásira duzzadt, hogy úgy érezte, nem tudja tovább visszatartani magát. 

Julietta minden mozdulata elárulta, milyen örömmel adja át magát neki. 

Több volt ez szexnél és puszta örömszerzésnél. Sawyer egyre közeledett a 

csúcshoz. 

Elengedte a rácsot. 

- Várj, bébi! Hagyd, hogy... 

Julietta felemelte a fejét. 

-  Nem! - Kakaóbarna szeme olyan szigorúan nézett rá, hogy a férfiban 

benne rekedt a szó. - Ne akard, hogy megbüntesselek! - Masszírozni kezdte saját 

mellbimbóit. - A végén nem engedem meg, hogy hozzám érj. 

Lám, életre kelt a szörny, akit ő, Sawyer alkotott. A férfi teste megálljt 

parancsolt az agyának, halkan szitkozódva újra megfogta az ágyat. Közben 

azonban élvezte a nő gömbölyű fenekének látványát, meztelen testének 

körvonalait a haliból beszűrődő lámpafényben, szájának gyönyört okozó 

mozgását fél-le, ahogyan a farkát szopta. Kétségbeesetten próbálta megőrizni a 

józan eszét, de azt már régen elvesztette. Julietta minden porcikáját 

végigcsókolta: a lábát, a csípőjét, a hasát. Miközben keze tovább masszírozta 

kőkemény péniszét, a mellbimbóival is eljátszott. Mikor végül a szájához ért, a 

férfi alig várta, hogy a nő megcsókolja. Julietta végignyalta az alsó ajkát. 

Sawyer felnyögött, és kinyitotta a száját. 

Julietta lecsapott rá, magának követelve őt, ahogyan a férfi tette vég nélküli 

éjszakáikon. Most a férje volt kiszolgáltatva neki. A nő szájának édes 

csokoládé-, friss menta- és Kahlúa-íze volt. Pézsmaillata megcsapta Sawyer 

orrát, aki ettől őrjöngve kívánta a folytatást. A férfi ujjai olyan erővel szorították 



 

az ágyrácsot, hogy attól félt, rögtön kettétöri. 

-  Olyan jó az ízed. Soha nem tudok betelni veled - súgta Julietta férje 

fülébe, és a szájába merült a nyelvével. 

Ideje volt befejezni az aktust. Sawyer elengedte az ágyrácsot, és készült 

elvenni, ami az övé. 

Julietta megérezte, mit akar a férje, és egyetlen kecses mozdulattal fölé 

helyezkedett. Széttárta a lábát, és mélyen magára húzta a férfit. 

Sawyer felkiáltott. A selyemsima, nedves hüvely szorosan körbefogta. 

Julietta a csípőjét ringatva lovagolt rajta. Sawyer a gyönyör közelében egyszer 

csak félni kezdett. Át akarta fordítani Juliettát. 

- Nem! - nézett rá a felesége vadul villogó szemmel. - Hadd csináljam ezt 

végig! Hadd bizonyítsam be, mennyire szeretlek! 

Szavai ostorként csattantak a sötétben. 

-  Nem! - hörögte Sawyer. – A nő ívben megfeszült fölötte, és a gyönyör 

hullámai végigfodrozódtak a péniszén. - Julietta, kérlek, ne tedd ezt! 

-  Engedd! Csak most az egyszer! 

Julietta nem várta meg a választ. Vad vágtába kezdett. A vágy, hogy 

elmenjen, és hogy feleségét is kielégítse, Sawyer önuralmának utolsó 

maradványait is elsöpörte. Nézte, ahogy Julietta eljut a gyönyör közelébe, 

megmarad ott, és közben ujjai a csípőjébe vájnak, és arca teljesen megnyílik 

előtte. 

-  Mondd, hogy hozzám tartozol! 

Sawyer a fogát csikorgatva engedelmeskedett. 

-  A tied vagyok. 

-  Menjünk el együtt, Sawyer! 

A férfi felkiáltott, és elengedte magát. Magja a nő hüvelyébe spriccelt, 

Julietta azonban nem hagyta abba az őrült vágtát. Eláztatta Sawyert saját 

orgazmusával. A kielégülést követő rángásai Sawyert is magukkal ragadták. 

Orgazmusuk olyan sokáig tartott, hogy a gyönyör lassanként Éjdalomba ment 

át. Sawyer úgy érezte, megalázza a nő szépsége. Elborította az érzelmek vihara. 

Julietta föléhajolt, melle Sawyer mellkasának feszült, aki hátrasimította 

félesége nedves haját. A lány gondolkodás nélkül kezdett beszélni a sötétben. 

-  Szeretlek, Sawyer! Ez már nem csak szex. Nem csak törvényes házasság, 

üzleti érdek. Arról szól, mit érzek, amikor rád nézek. Arról, ahogy Wolfe-ot 

védelmezed, arról, ahogyan engem tisztelsz, és jobb emberré teszel. Teljesebb 

emberré. Ez az egész arról a férfiról szól, akit nap mint nap látok. Aki képes 

arra, hogy mindent megadjon nekem, de fel elfogadni a szeretetet. Én már nem 

félek. Máj d helyetted is bátor leszek. 

Sawyert mélyen megdöbbentették ezek a szavak, amelyek a szívéig hatoltak. 

Gondolatai összezavarodtak. Soha nem tapasztalt félelem és vágy kerítette 

hatalmába. Képtelen volt megszólalni vagy megmozdulni, teljesen lebénult. 

Julietta nem várt választ. Hamarosan elaludt mellette. 

 



 

 

Tizenhatodik fejezet 

 
Két nappal később Sawyer megnyomta az intercom gombját. - Wolfe 

visszaért már? 

-  Most jött meg, Mr. Sawyer - jelentette a titkárnő szolgálatkészen. - 

Beküldjem? 

-  Legyen szíves. 

Sawyer hátralökte a székét, és fel-alá kezdett járni belső szentélyében. Időről 

időre megállt egy-egy erotikus festmény előtt. Kezdett rájönni, hogy újdonsült 

felesége enyhén kényszeres, és mindent katonás rendben tart maga körül. Főleg, 

amikor ideges. Sawyert mulattatta Juliettának ez a kis hibája, nem zavarta. 

Most a festményeket tanulmányozta. Illettek az irodai légkörhöz, mégis 

megfeleltek az ízlésének. A nő az egyik képen fejét a férfi mellkasára hajtotta, 

szemét behunyta, arcán a nemrég átélt orgazmus békéje ült. A férfi birtokló 

gesztusa mindig elbűvölte Sawyert. Korábban, amikor ágyba vitte a nőket, soha 

nem érezte szükségét, hogy védelmezőn átölelje őket, vagy hogy a benne élő 

főemlős a testükön kívül mást is birtokoljon. Támaszt nyújtott, ha kellett, és 

gyönyört adott minden mennyiségben. Erezni azonban mindeközben semmit 

sem érzett. 

Egészen addig, amíg Julietta fél nem bukkant az életében. 

Tegnap újra együtt motoroztak a kora tavaszban. Az ebédidejüket áldozták 

arra, hogy ellógjanak száguldozni. Sawyer élvezettel nézte, hogyan pattan 

nyeregbe a felesége. Ezután nevetve végigrepesztettek a városon. 

Rettegett attól, hogy a lány újra felemlegeti a témát, mely esetben neki az 

érzelmi korlátaira kellene hivatkoznia, de semmi ilyen nem történt. 

Nem is tudta, örüljön-e ennek vagy bosszankodjon. 

Az ajtó kinyílt a háta mögött, de Sawyer nem fordult meg. 

-  Na, végre! Csak nem volt gond az építkezésnél? 

-  Nem, de ha emlékszel, kértem néhány óra szünetet Maggie miatt. 

-  A, igen, az a modellügy - csóválta a fejét Sawyer értetlenkedve. - Még 

felvenni sem akarod azokat a márkás cuccokat, amiket neked veszek. Most meg 

fényképezkedni akarsz bennük? De azért persze rendes volt tőled, hogy hagytad, 

hadd vonszoljon oda a fotózásra Maggie. - Megfordult, hogy szembenézzen 

Wolfe-fal. - Hogyan... te jó ég! 

Sawyer zavartan pislogott, mert alig ismert rá az előtte álló srácra, aki közben 

kopaszra nyiratkozott. Tar fejjel jobban érvényesültek markáns arcvonásai, 

átható tekintetű kék szeme, az erélyes, borostás áll és a kis gödröcske, amit 

eddig Sawyer észre se vett a piercing miatt. 

A szokásos ing és nyakkendő helyett Wolfe most Armani öltönyt viselt, 

amelyet mintha ráöntöttek volna. A szűk szabás még inkább kihangsúlyozta 

magasságát, és a kétsoros zakó meg a vörös nyakkendő látványától a legtöbb 



 

nőről rögtön lecsúszott volna a bugyi. A zakó szabása kiemelte széles vállát és 

mellkasát. Ezek szerint nem volt hiába az a sok edzés. 

Dögös pasi, ahogy a csajok mondanák. 

Miközben Sawyer a látványt emésztette, Wolfe a szokásos daccal szegte fel 

-  Mi az, nem tetszik a frizurám? 

-  Úgy megváltoztál - dadogta Sawyer. 

-  Már hogy értve? Idióta yuppie-nak látszom, azt mondod? 

-  Nem, dehogy - rázta meg a fejét Sawyer. - Vagányul nézel ki. Csak azon 

csodálkozom, hogyhogy Maggie rá tudott venni erre. Hogyan csinálta? 

-  Beszéltem a stylisttal - állt Wolfe egyik lábáról a másikra. - Bejöttem 

neki, csak azt mondta, szolidabbra kellene lógnunk a megjelenésemet. Az 

Maggie ötlete volt, hogy nyiratkozzam meg. Szerintem az üzletnek is jót tesz, 

nem szeretném tovább sokkolni a fontos ügyfeleinket a külsőmmel. Ez veled 

szemben sem volt fair. 

Sawyer tovább ámuldozott. Csak nem valami párhuzamos univerzumba 

került? Ugyanaz a kölyök állt előtte, aki eddig az egész világgal dacolt?  

-  Szóval átalakítottak kissé, és a pasas előjegyzett egy jövő heti fotózásra. 

Ugyanakkor szeretném, hogy tudd, ez az egész egy percet sem vesz el a 

Puritytől. Szombatra hívtak be, de majd ledolgozom. Jó lesz így? 

-  Hogyne, persze. Jézusom, Wolfe, klasszul nézel ki! Olyan... felnőttes 

lettél. Eszerint címlapokra kerülsz. Majd ragadnak rád a nők. 

Wolfe elvigyorodott. Sawyer nem győzött csodálkozni, mennyire 

megváltozott a fiú. 

-  Hát... remélem is. Most lelépek, mert Juliettával kellene beszélnem. 

Szükséged van még valamire? 

-  Egyelőre nem. Négykor azonban értekezlet. Téged is várlak. 

-  Ott leszek, persze. Kösz, Sawyer. 

Egyáltalán nem elveszett ember. 

 

* 

 

Késő éjjel, mikor már a stáblista futott a tévében, Sawyer ölébe vette a felesége 

lábfejét. Julietta felnyögött, miközben ő a talpát masszírozta. 

- Nem bírok megnézni több részt - panaszkodott a nő. - Tele lettem 

Rockyval. Hogyan győzi le mindig az ellenfeleit, amikor azok annyival 

híresebbek nála? 

-  Várd ki a végét! - hördült fel Wolfe. - Az ötödik nagyon szar, azt 

kihagyjuk, a hatodik rész viszont megint jó. 

-  De hány éves Rocky? És hogyhogy túlélte az agykárosodást a harmadik 

részben? 

Sawyer felsóhajtott. A nők már csak ilyenek. 

-  Túlélte, és kész. Wolfe-nak igaza van, az ötös a mélypont. Az utolsó rész 

azonban méltó befejezése a sorozatnak. Szegény fickó! 



 

-  Igen. Láthatóan nem találja a helyét a felesége, Adrian nélkül. 

-  Micsoda? Adrién meghal? - kapta fel a fejét Julietta. - Ez borzalmas! 

Nem akarom látni! 

Wolfe újabb adag popcornt tömött a szájába, és megigazította magán a 

takarót. Flanelnadrágban és hosszú ujjú pólóban üldögélt, mezítlábas lábát egy 

székre tette, az ölében a popcornt tartotta. 

- Ugyan már, Julietta! Máskor nem vagy ilyen nyávogós. Igazán 

összekaphatnád magad!  

Julietta prüszkölve felnevetett, majd a kacagás kéjes sóhajokba ment át, 

amikor férje a lábujjait vette kezelésbe. Finom csontú lábfeje volt, vérvörös, 

szexi körmökkel. 

-  Oké, de ez legyen az utolsó rész. Már mindjárt hajnali kettő. Még a 

végén K.O.-król álmodom. 

Sawyer csókot nyomott a nő feje búbjára, és felállt, hogy betegye az utolsó 

DVD-t. Mikor Wolfe hazaért a munkából, Julietta rendszerint puszival és 

öleléssel fogadta. A fiú ilyenkor zavarba jött, kék szemének csillogása azonban 

elárulta az igazságot. Erősen kötődött Juliettához, és sok mindent megengedett 

neki, amit másnak nem. A nő megérinthette, rámosolyoghatott, nevetgélhetett 

vele. 

Vacsora után a fiú bejelentette, hogy maratoni mozizás következik. Mivel 

gyűjteménye kizárólag a Rocky-sorozatból állt, meggyőzték Juliettát, hogy 

nézze végig ő is a filmeket. A végére ők is ugyanúgy lerobbantak, mint maga 

Stallone. 

-  Vécészünet - jelentette be Wolfe. - Ne kezdjétek el nélkülem! 

Julietta láthatóan jól mulatott a fiú szókimondásán, ami megdobogtatta 

Sawyer szívét. Kezdenek úgy viselkedni, mint egy család. Ez lenne az egész 

sztori legijesztőbb része? 

Egyáltalán nem, nagyon is élvezte ezeket a pillanatokat. A feleségére nézett, 

aki krémszínű takaróba burkolózott. Továbbra sem tudta, mihez kezdjen Julietta 

vallomásával. Ugyanakkor szégyellte magát, amiért ilyen gyáva és férfiatlan, és 

úgy tesz, mintha meg se hallotta volna felesége szavait. 

Julietta szereti őt. Ez a szeméből is sütött, valahányszor rápillantott. Az ő 

Hókirálynője szenvedélyes nő és jó ember, aki rábízza magát egy volt csövesre. 

Neki nem kell mást tennie, csak elfogadni a feléje nyújtott kezet. 

Talán meg tudja tenni. Talán ez a kapcsolat nem siklik felre. 

-  Elfelejtettem szólni, hogy levelet kaptál. Ott van a konyhapulton - mondta 

most Julietta. 

-    Valószínűleg számla. Megnézem. Mindjárt jövök. 

A konyhába ment, és végigforgatta a borítékokat. Aztán megdermedt a 

levéltől, ami a kezébe került. Feladója a Fishkill fegyház volt. 

A vér is megfagyott az ereiben. Dermedt ujjakkal vette kézbe a küldeményt. 

A múlt kísérlete támadt most fel Dante Poklából. 

- Sürgősen meg kell néznem valamit a számítógépen - szólt ki. - Egy pillanat, 



 

és jövök. 

A dolgozószobájába sietett, magára zárta az ajtót, és feltépte a borítékot. 

Széthajtotta a levelet, melyen nevelőapja keze írását látta viszont. 

Kedves Sawyer! 

Ugye nem gondolod, hogy csak mert nevet változtattál és Olaszországba 

lógtál, örökre megléphetsz előlem. Mindent tudok rólad, amióta csak bezárattál 

erre a pokoli helyre. Mindig is többnek képzelted magad másoknál. Pedig, látod, 

én befogadtalak, menedéket nyújtottam neked, és mit kaptam érte cserébe? 

Neked kellene börtönben rohadnod, te ölted meg Dannyt! Amilyen köcsög voltál, 

nem mertél kiállni a testvéredért. Szegény, bízott benned, te pedig 

cserbenhagytad. Pontosan tudtad, mi történik, ha lelécelsz, mégis elhúztál. Az 

egész a te hibád! Vajon kísért-e a bűnöd éjszakánként, vagy szarsz az egészre, és 

éled a tökéletes kis életedet? 

Bizottság elé kerülök, amely a feltételes szabadlábra helyezésemet tárgyalja. Te 

juttattál ide, most neked kell kimentened innen! Szükségem van az ajánlásodra. 

Szinte hallom, ahogy kinevetsz, hiszen miért is segítenél. Hát megmondom, 

miért. Ha nem teljesíted a kérésemet, innen, a sittről is megtalálom a módját, 

hogy tönkretegyem a jó híredet. Idebent bőven van idő gondolkozni és 

tervezgetni. Mondd csak el a drágalátos családodnak, milyen szar alak vagy, 

hogy miattad halt meg az öcséd. Vagy máris fontosabb a kölyök, aki nálad 

dekkol, és túlléptél az egészen? 

Utolsó erőmmel is azon leszek, hogy ne tudd lehazudni a múltadat. 

Megtehetem, nincs vesztenivalóm. És neked? 

Az ajánlást a feltételes szabadlábra helyezési bizottság itt megadott címére 

küldd. 

Sawyer visszagyömöszölte a levelet a borítékjába, és az asztalra dobta. 

Megvetette magát, amiért fel, akár egy kiskölyök. Elvégre felnőtt férfi. Ez pedig 

lezárt ügy. Soha nem működik közre abban, hogy Faszfej kikerüljön a sittről, és 

más gyerekeket kínozhasson. 

Élete legszebb emléke volt, amikor nevelőapja lakat alá került. Danny 

elvesztése után rögtön felkereste a gyámügyeseket, és beszámolt nekik Faszfej 

évek óta folyó üzelmeiről. Nem telt bele néhány hónap, és a gennyládát hosszú, 

nagyon hosszú időre lecsukták. Ha valamiért jól aludt ezekben az években, azt 

ennek köszönhette. 

És most a vadállat újra visszatért. 

Vele együtt a másik emlék is felbukkant. Égető volt, szégyenletes, nem 

lehetett megszabadulni tőle. Danny az utcán akarta megkeresni Sawyert, mert 

azt hitte, megáll már egyedül a lábán. Ehelyett rajtakapta az egyik helyi banda, 

mikor éppen az ételükből lopott. Az utca törvénye szerint mindenért fizetni kell, 

és Danny az életével fizetett. 

És ez az ő hibája, Sawyeré. 

Vakon meredt maga elé. Vert még a szíve, tüdeje megtelt levegővel, vér 

áramlott az ereiben. A belseje azonban üres volt. Mi más is lehetett volna egy 



 

ilyen kitörölhetetlen emlékkel, amely folyton az orra alá dörgöli, hogy ő egy 

nagy nulla. 

Ujjával végigsimította arcán a forradást. A sebhely mementó volt, arra 

emlékeztette, amit kis híján elfelejtett. Jobb, ha egyedül csinálja végig az 

Különben ez az egész borzalom rászakadna Juliettára és Wolfe-ra. És 

szegény fiú nem igazán viseli a nyilvánosságot. Légióképpen nem most, amikor 

kezd magára találni. Többször végiggondolta a lehetőségeket, mielőtt visszatért 

a nappaliba. 

Wolfe kezében a távkapcsolóban kérdezte: 

-  Na, mehet, öreg? 

-  Bocs, de én most lefekszem - mondta fahangon. - Ti csak nézzétek 

tovább. Megfej dúlt a fejem, aludnom kell. 

Julietta meglepetten nézett az arcába. Sawyer mosolyt erőltetett magára, és 

otthagyta őket. 

Mikor végül felesége becsusszant mellé az ágyba, alvást színlelt. Pedig 

átvirrasztotta az éjszakát. Azon gyötrődött, mihez kezd ezek után. 

Julietta az irodájában ült, a húgával szemben. 

-  Valami gáz van. Nagyon nagy gáz. 

Carina letette a kávéscsészéjét, és aggódva nézett rá. 

-  Mégis mi? 

Julietta felállt, és fel-alá kezdett járkálni a helyiségben. Már így is elég 

nyugtalan volt, egyelőre azonban nem tudta, mi vár rá. Annyit érzett csak, hogy 

a férje egyik napról a másikra megváltozott. Pár nap telt el a maratoni mozizás 

óta, és Sawyer messzire révedő tekintete, távolságtartó modora azt jelezte, hogy 

névtelen, arctalan szellemek kísértik. A munkájára hivatkozott, és nem volt 

hajlandó otthon enni. Julietta megpróbálta kifaggatni, de a férfi elzárkózott a 

beszélgetéstől. Elbarikádozta magát az irodájában, ahol végtelen 

telefonbeszélgetéseket folytatott. A családi ebédektől és Conte mamától is távol 

tartotta magát. Mikor éppen nem dolgozott, a falat nézte, és ez nagyon 

aggasztotta Juliettát. Megpróbált türelmes és megértő lenni. Beszélni Sawyerrel. 

A szexszel is próbálkozott, ám mire a férje ágyba került, őt már elnyomta az 

álom. 

-  Azt hiszem, kiakadt. Bevallottam neki, hogy szeretem. Azon az éjszakán, 

amikor elmentünk a csajokkal bulizni. Szeretkezés közben. 

-  Hé, nem lett volna szabad szexelned aznap éjjel! - kapta fel a fejét 

Carina. - Megegyeztünk, nem emlékszel? 

-  Miért, te nem ugrottál Maxre, amikor hazaértél? 

-  Na, jó, igen - sóhajtott fel a húga. - Alexa is bevallotta, hogy gyenge volt. 

Maggie szokatlanul csöndes volt másnap, szerintem azért, mert Michael is 

kiengesztelte, ahogy kell. Azaz senki nem tartotta be a fogadalmát. 

-  Látod? A nők részegen begerjednek. Szóval, a vallomásom után Sawyer 

megváltozott: nyitottabb lett, boldogabb, bár nem kommentálta az egészet. 

Kezdtünk olyanok lenni, mint egy igazi család. - Julietta fel-alá járkált az 



 

irodában, tűsarka hangosan kopogott a padlón. - De aztán a Rocky-maraton 

közepén, miután egy kis szünetet tartottunk, furcsán kezdett viselkedni. Teljesen 

magába zárkózott, és azóta ilyen. Aggódom érte, Carina. 

-  Úgy szeretem azokat a Rocky-filmeket! 

-  Hé, figyelsz arra, amit mondok? 

-  Bocs. Próbáltál vele őszintén beszélni? 

- Többször is, de teljesen magába fordult. Wolfe is aggódik érte. 

Korábban naponta edzettek együtt, most azonban ennek is vége. 

-  Nem lehetne szex közben kifaggatni? 

-  Nem megy. Nem fekszik le velem. 

- Akkor ez komoly! - Carina az ajkát kezdte harapdálni. - Talán Maxszel 

inkább szóba állna. Közeli barátok. Lehet, hogy valami férfidologról van szó. 

Julietta megigazította unokaöccsei és unokahúga fényképeit, hogy éleik 

párhuzamosak legyenek egymással. Miért nem képes vigyázni erre a takarító? 

Ingerülten felsóhajtott, és újra a gondjával kezdett foglalkozni. 

-  Mikor indultok vissza? 

-  Még két napig maradunk. Még ma este beszélek Maxszel. Próbáld meg 

Sawyert elcsábítani a mamához. Nagy búcsúvacsorát rendez, titeket is várunk. 

-  Mi van, ha velem van baja? - töprengett el kétségbeesetten Julietta. - Ha 

nem szeret úgy, ahogyan én őt? 

Húga felkelt, és szorosan magához ölelte. 

-  Dehogynem szeret. Csak adj neki időt! Nem hinném, hogy volt valaki is 

az életében, aki annyira hitt benne, mint te. Sőt. Pont az a gyanúm, hogy nem 

érzi magát méltónak hozzád. 

Julietta viszonozta az ölelést. 

- Köszönöm. Egy perc, és kezdődik az értekezlet. Akkor a mamánál 

találkozunk. 

Carina felvette a kabátját. 

-  Igen. Bízz meg az ösztöneidben, és tedd, amit helyesnek érzel. 

Húga távozása után Julietta összeszedte magát, és megindult a 

konferenciaterem felé. Meg kellett nyugodnia. Türelmesnek lennie. Hagyni, 

hogy Sawyer feldolgozza, ami nyomasztja. Felvette a fejhallgatóját, megragadta 

a dossziéit, és elfoglalta helyét az asztal mellett. Az osztályvezetők nevetgélve, 

viccelődve szállingóztak a terembe. Julietta rögtön belerázódott a szerepébe. 

Ismét az üzletre összpontosított, beszámoltatta a menedzsereit, hogy nagyobb 

hatékonyságra, termelékenységre és eladásra serkentse őket. 

Keményen megmarkolta a tollát, mialatt a vetítővásznon a PowerPoint- 

ábrák követték egymást. 

Muszáj lesz beszélnie a férjével! 

Belső hangja az értekezlet előrehaladtával egyre hangosabban ösztökélte. 

Mikor kiállt a csapata elé, már biztos volt abban, hogy semmi más nem számít, 

csak a szerelem. 

A szerelem, amit egy üzleti fúzió hozott el az életébe. 



 

A toll kicsúszott a kezéből. Levette a fejhallgatóját, és az asztalra lökte. 

Alkalmazottai meglepetten néztek rá. 

-  Mennem kell! - mondta. 

Titkárnője, Elena még utánakiáltott. 

-  Megvárjuk, ha telefonálnia kell. Marcus addig ismerteti az új 

marketingadatokat. 

-  Nem, muszáj elmennem - intett oda. - Találkoznom kell valakivel. Az 

értekezletnek vége. 

Hátra se nézett, amikor kisietett az épületből. 

Az ajtó hangtalanul nyílt ki előtte, ahogy belépett Sawyer irodájába. 

A férfi háttal állt neki. Méretre szabott fekete öltönyt viselt. A nadrág és a 

szűk zakó vonalai kiemelték izmos termetét. Szőke haja a vállára omlott. 

Magányos remete benyomását keltette, aki a világtól távol önmagából merít 

erőt. Julietta szívét összeszorította a szánalom, ahogy ránézett. 

-  Beszélnünk kell! Mondd el, mi bánt! Megérdemlem! 

Sawyer feléje fordult. Tigristekintete egyenesen Julietta lelkébe fúródott. 

Aztán lassan lehorgasztotta a fejét. 

-  Hogyne, persze. Igazad van. Ne haragudj, hogy eddig kerültelek. Azt 

hiszem, nem megy sehogyan sem a kettőnk dolga. 

Julietta elfojtotta a félelmét, és igyekezett uralkodni magán. 

-  Ezt bővebben is kifejtenéd? 

Sawyer beszélni kezdett, de úgy, mintha nem is lett volna jelen. Fal vette 

körül. Mintha emberként beszélő, emberként viselkedő báb lenne - de lélek 

nélkül. 

- A legelején szóltam, hogy nem megy ez nekem. Úgy látom, a házasság, 

meg hogy egymás közelében élünk, lebontotta a kívánatos határokat, Julietta. 

Nem hiszem, hogy tényleg szeretsz. Tárgyilagosan szemlélve a helyzetet és azt, 

miért is vagyunk együtt, visszatérhetünk a kiindulópontra. Nem kockáztathatom 

a Purityt olyan érzésekért, amelyek nem is valóságosak. 

Julietta felbőszültén közelebb lépett a férjéhez. Megragadta a karját, és 

körmeit a zakójába vájta. Sawyer összerezzent. 

- Ne merd megmondani, mit érezhetek és mit nem! - sziszegte a felesége. - 

Azt gondolod, csak a levegőbe beszéltem? Szeretlek! Ez nem múlik el csak úgy, 

és nem is valami tiszta, egyértelmű érzésről beszélek. Most pedig elég a süket 

dumából! Halljam, mi történt! Előkerült a múltadból valami? Vagy valaki? - 

tette hozzá kis hallgatás után. 

Sawyer meglepett pillantása igazolta Julietta gyanúját. 

-  Úgy, szóval jól gondoltam! Ha az a szemétláda volt, akinek a sebeidet 

köszönheted, akkor kikaparom a szemét! Mi történt? Az illető rád akarja 

zúdítani a múltadat? Bemagyarázni, hogy neked nem jár a boldogság? 

Az utolsó mondat telibe talált. Sawyer megragadta felesége karját, miközben 

harag és lemondás küzdött a lelkében. 

-  Miért csinálod ezt? Nem vagyok méltó rád, soha nem is voltam. Ne tedd 



 

tönkre, ami közöttünk van! Nézzük higgadtan a dolgot. Miért is házasodtunk 

össze? Hogy letörlesszek egy adósságot, és megnyugtassam anyádat. Hogy 

biztosabb alapokra helyezzük a La Dolce Famigliát. 

-  Bassza meg! - hörögte Julietta. 

A férje előtte állt, de a férfi mintha máris köddé foszlott volna. Attól félt, ha 

most hagyja elmenni Sawyert, soha nem kapja vissza. 

-  Nem érdekel a munkám, a La Dolce Famiglia, semmi, amiben eddig 

hittem! Most te vagy nekem a legfontosabb. Na, ki vele, mi a helyzet! 

-  Irt a nevelőapám. A börtönből. 

Sawyer ezt szinte vicsorogva mondta. Elengedte Juliettát, és hátrált egy 

lépést, mintha az érintését sem bírná elviselni. Aztán a fejét csóválva a homlokát 

dörzsölgette. 

-  Mit írt? - kérdezte Julietta halkan. - Megérdemlem, hogy tudjak róla, nem 

gondolod? 

-  A szemétláda feltételes szabadlábra helyezést kér, és azt akarja, hogy én 

írjak ajánlást az érdekében. Megfenyegetett, hogy ha nem teszem, 

kiszivárogtatja a sajtónak a múltamat. 

Nagy csönd támadt, akár a tornádó közepén. 

-  Miről beszélsz pontosan? - kérdezte Julietta halkan. 

-  Kilencévesen elveszítettem a szüléimét. Nevelőintézetbe kerültem. Ez a 

férfi és az alkoholista felesége vett magához. Az idősebb árvákra utaztak, mert 

azokat senkinek sem kellettek. Sok kölyök fordult meg náluk, de a nevelőapám 

engem pécézett ki magának. Majd ő kiveri belőlem a nagyképűséget! - ezt 

szokta mondani. Korán megtanultam, hogy tartsam a számat, különben a 

többiek keserülik meg. Az a vicces, hogy a legtöbb ember, amikor ilyen 

sztorikat hall, csak annyit mond: szólni kell a gyámügynek. De a legtöbb 

gyámügyis egyáltalán nem olyan jóságos és gondoskodó figura, mint a 

filmeken. Örülnek, hogy elhelyeztek végre valakit, és nem foglalkoznak néhány 

kék folttal... Szóval, volt ott egy kisfiú is, Danny, aki felnézett rám. Ahogy 

egyre nagyobb lettem, Faszfej előszeretettel játszotta ki ellenem a kisebbeket. 

Ha nem engedelmeskedtem az akaratának, akkor véresre verte őket. Én bírtam a 

verést, ők nem. Számoltam a napokat, mikor töltöm be a tizennyolcat, hogy 

nagykorúként a magam ura legyek. Addigra megígértem Dannynek, hogy 

kimentem majd onnan. Ehhez azonban először munkát kellett szereznem. 

Megkértem a srácot, hogy várjon rám. 

Juliettának majd a szíve szakadt meg a történettől, de közönyt erőltetett 

magára. 

-   Ekkor találtál rá Jerryre? 

- Nem. Egy tizennyolc éves, iskolázatlan, nincstelen srác sehol nem kap 

munkát. A hajléktalanszállók szinte a nevelőotthonoknál is rosszabbak voltak. 

Szinte. Kezdtem megtanulni az utca törvényeit. Rájöttem, hol alhatok, kitől 

lophatok, milyen éttermekben zsebelhetem ki a vendégeket. Tudtam, hol melyik 

banda az úr, hogyan lehet életben maradni. Danny azonban nem bírta tovább a 



 

nevelőapánknál. Nem jártam vissza hozzá, ő pedig talán azt hitte, hogy 

elfeledkeztem róla. 

Fülsiketítő csönd telepedett a helyiségre. - És azután mi történt? 

- A kölyök a keresésemre indult. Összecsomagolta kevés holmiját, és egy 

éjszaka megszökött. Csak éppen azt nem tudta, hol talál meg. Mégis híre ment 

az utcagyerekek között, hogy egy kissrác lopni próbált az egyik bandától, mire 

agyonverték. Kiderült, hogy Danny volt az. 

Julietta behunyta a szemét, mert forgott vele a világ. 

-  És kit vettek elő ezért? A nevelőapádat? 

-  Nem. Beadta a gyámügyeseknek, hogy Danny megszökött. Engem is 

megtaláltak, és bevittek kihallgatásra. Az arcukra volt írva, azt hiszik, hogy én 

öltem meg, mert nem tartottam be a szavam. Megígértem neki, hogy kimentem 

onnan, és biztonságba helyezem. Ehelyett megöltem. 

A nő, aki szerette, legszívesebben sírt és őrjöngött volna, és meg akarta 

vigasztalni. Sawyer azonban már nem volt jelen. Belezuhant az önvád 

feneketlen vermébe, a bűntudatéba, amit a nevelőapja ültetett el a lelkében. 

-  Miért gondolod, hogy ez a te hibád? Verted Dannyt? Te dobtad fel a 

bandatagoknak, akik megölték? 

-  Nem, de ha üzenek neki, hogy várjon, ma is élne. 

-  Hülyeség. Azt mondtad, a nevelőapátok naponta elverte, és én nem 

hiszem, hogy egy üzenettel visszatarthattad volna a szökéstől. Besokallt, és a 

balszerencséje összehozta ezzel a bandával. Nem te ölted meg! - Sawyer úgy 

nézett Juliettára, mintha meglepné, hogy a lány még mindig ott van mellette. - 

És a forradás honnan van? 

Sawyer az állát dörzsölgette, és halványan elmosolyodott. 

- Megkerestem azt a bandát. Hatan voltak ellenem, hármat azonban úgy 

elintéztem, hogy kórházba kerültek. Késsel jöttek nekem. A seb soha nem 

gyógyult be rendesen. Az elkövetkező év nehézségei összefolynak az 

emlékeimben, egészen addig, amíg nem találkoztam Jerryvel - komorodott el. - 

Volt egy kislány is a mostohatestvéreim között, Molly. Rajta is megpróbáltam 

segíteni. A lány prostituált lett, hogy ne kelljen a mostohaapánkkal élnie. Ö 

kábítószer-túladagolásban halt meg, mielőtt rátalálhattam volna. A többit már 

tudod. 

-  És a nevelőapád? Hogy került börtönbe? 

-  Én küldtem a sittre. Hosszú éveken át azzal etetett, hogy hiába mennék a 

hatóságokhoz, senki nem hinne nekem. De aggódtam a többiek miatt. Danny és 

Molly halála után pedig már semmi nem számított. Nem hagyhattam, hogy 

Faszfej más gyerekeket is bántson. És akadt is egy gyámügyes, aki 

meghallgatott. Elmondtam neki az igazságot, és a bíróság előtt is tanúskodtam a 

nevelőapám ellen. Dannyéken ez már nem segített, de legalább Faszfej nem 

árthatott többé másoknak. 

Julietta összeszedte minden bátorságát, Sawyerhez lépett, és felnézett 

markáns arcába. A férfi sehogyan sem értette, miért nem hagyja ott a felesége, 



 

miért nem undorodik tőle. Julietta nem tudta, begyógyulnak-e valaha Érje lelki 

sebei, elmenni azonban esze ágában sem volt. Gyöngéden végigsimította a 

forradás vonalát. 

- Ez a heg mindig is a bátorságodra emlékeztet majd - mondta. - Arra, hogy 

olyan ember vagy, aki megvédi azokat, akiket szeret. Aki akár az egész világgal 

szembeszáll azért, amiben hisz. Márpedig az ilyen ember mindent megérdemel. 

Boldogságot. Engem. Wolfe-ot. Családot. Mert én ezt kérem tőled, Sawyer 

Wells! Nem érdekel a múltad. Sőt, pont bizonyítja, mire vagy képes minden 

nehézség ellenében. Nem rázhatsz le csak úgy! Harcolni akarok kettőnkért, 

hacsak nem mondod a képembe, hogy semmit sem jelentek neked. - Julietta 

lábujjhegyre állt, és szájon csókolta a férjét. - Kérlek, gyere el este a mamához a 

búcsúvacsorára! A rokonaim mind látni szeretnének, mert mostanra te is közénk 

tartozol... Szeretlek, ha nem tudnád. 

Ezzel magára hagyta Sawyert, de szavai még ott visszhangzottak a helyiségben. 

 

* 

 

De Sawyer nem ment el a vacsorára. 

Julietta elszoruló szívvel leste az ajtót. Mellette Wolfe terült el a kanapén. A 

srác Dante hátát simogatta, amire a kandúr hangos dorombolással válaszolt. A 

gyerekek körbeültek egy kirakós játékot. Az ikrek kuncogva hancúroztak. Lily 

az anyukájukat játszva szidta őket. Alexa a konyhában segédkezett a mamának a 

mosogatásban, Maggie és Michael pedig sétálni mentek. A ház délután tele volt 

unokatesókkal, nagybácsikkal és rokonokkal. Mostanra már csaknem mindenki 

elment. A villa elcsendesedett. 

Julietta elhatározta, hogy nem adja fel olyan könnyen. Igenis megküzd a 

férfi ért, akit szeret! Úgy látszik, Sawyer nem áll készen erre. Az első csatát 

elvesztette. Mégsem engedi, hogy a szerelme elszigetelje magát tőle, csak mert 

attól fél, üres a lelke az érzelmekhez. 

A francba! 

Wolfe mély aggodalommal fürkészte Julietta arcát. Öt is felkavarta Sawyer 

meghátrálása, ami igazolni látszott eddigi félelmeit, hogy egyszer minden jó 

semmivé foszlik körülötte. Julietta megesküdött, hogy erre soha nem kerülhet 

sor, akkor sem, ha Sawyer cserbenhagyja őket. 

Max ült le vele szemben. 

-  Azóta nem láttam Sawyert, hogy együtt buliztunk. Gondolom, napi 

huszonnégy órát robotol. 

Julietta Wolfe-ra sandított, és mosolyt erőltetett az arcára. 

-  Igen, közeledik a nyitás napja. Mindannyian túlórázunk, hogy tudjuk 

tartani a határidőt. 

Wolfe keze megáll a macska hátán. Úgy nézett Julietta arcába, mint aki sejti, 

hogy nagy a baj. Dante a fiú tenyerét kezdte bökdösni a fejével, a folytatást 

követelve. Wolfe mosolyogva nézett le rá. 



 

-  Az agyamra mész - morogta. - Tej kellene? 

Dante leugrott az öléből, és mintha csak értené a szavait, a konyha felé 

indult. Még csak hátra se fordult, láthatóan biztos volt benne, hogy Wolfe 

követi. 

Julietta a sógora felé fordult. 

-  Nagy baj van, Max. Tudsz valamit Sawyer múltjáról? 

-  Nem - rázta meg a fejét Max. - Az természetesen tabutéma. Én meg nem 

erőltettem. 

Julietta vívódott, mi legyen. Őrizze-e meg férje titkát, vagy segítséget 

kérjen. Végül az utóbbi mellett döntött.  

-  Valaki előjött a gyerekkorából. Feléledtek a rossz emlékek, ezért tartja 

távol magát tőlünk. 

-  Gondolod, hogy mindössze időre van szüksége? 

-  Talán - szorult ökölbe Julietta keze. - Mégis az az érzésem, minél inkább 

elengedem, annál jobban eltávolodik tőlem. Az a bizonyos valaki zsarolni 

próbálja. 

-    Valami sötét ügy? 

-     Igen. Sawyer ugyan semmi rosszat nem tett, ő azonban másként látja. 

-  Sawyer nem gyáva. Nem ijed meg valami üres fenyegetéstől. Holnap 

beugrom hozzá. 

-      Kösz. 

Julietta nem tudta, nem árt-e azzal, hogy a férjére szabadítja a sógorát. 

Sawyer a végén esetleg mindkettejükre berág. De bízott az ösztöneiben, mert 

az üzletben még soha nem hagyták cserben. Ideje, hogy a magánéletében is 

támaszkodjon a megérzéseire. 

Max bátorítón megszorította a vállát. 

–  Sawyer kemény fickó.   Ne félj, nem hátrál meg!  Te bizonyára 

összezavartad a fejét, és most nem akarja, hogy elgyengítsék az érzelmek. 

-  Remélem, igazad van - mosolyodott el idegesen Julietta. 

Ne hagyj minket cserben, Sawyer! Szükségünk van rád! - mondta magában. 

 

 

Tizenhetedik fejezet 
 

 

Sawyer az alagsor felé indult, ahonnan nyögések hallatszottak. Hajnali három 

volt. A rémálmok és a szellemek órája. Belökte az ajtót. Wolfe püfölte a 

bokszzsákot, olyan veszett dühvel, mint Rocky az Apollo Creed elleni utolsó 

körben. 

Bőre fénylett az izzadságtól. Merev koncentrációja mögött valami mélyebb 

dolog rejtőzött. Sawyert furdalni kezdte a lelkiismeret, mennyire elhanyagolta a 

fiút az utóbbi időben. A héten nem edzettek együtt. Magányra volt szüksége, 

hogy végiggondolja a házassága ügyét. Wolfe sem érdemli meg, hogy 



 

belerángassa ebbe az érzelmi zűrzavarba. 

Letette a vizespalackját és a törülközőjét, és várta, hogy a kölyök végezzen. 

Wolfe levetette a kesztyűjét. Kapkodva szedte a levegőt. 

-  Szép munka, de a balhorog még mindig nem elég pontos. - Várta, hogy a 

fiú visszafeleseljen neki, Wolfe azonban mintha meg se hallotta volna. Ehelyett 

hátat fordított neki, és meghúzta a saját vizespalackját. - Rosszul aludtál? - 

próbálkozott tovább Sawyer. 

A fiú megtörölte a száját, és rákiabált. 

-  Ne játszd meg, hogy érdekel! 

-  Nézd, elnézést, hogy kihagytam néhány edzést! - próbálta 

megengesztelni Sawyer. - Tudod, hogy halálra dolgozom magam. A Purity 

mindennél előbbre való. 

-  Azzal semmi bajom. Csak a hazudozást nem bírom. 

-  Nem hazudok - vonta fel a szemöldökét Sawyer. - A nyitás minden 

erőmet elveszi, és az első év sem lesz könnyebb. Azt hittem, egyetértünk ebben. 

A kék szempár villámokat szórt. 

-  Hülyének nézel, öreg? Azt hiszed, nem tudom, hogy le akarsz lécelni? - 

nevetett fel dühödtem - Abban a műfajban én vagyok a legjobb. Ne csinálj már 

úgy, mintha az egész a Tisztaságról szólna! Nem, Juliettáról van szó, meg 

rólam, mindhármunkról! Nem tudsz mit kezdeni ezzel az egész helyzettel, és 

meg akarsz lógni. Jól van, a te dolgod. Leszarom. Csak legyél tökös, és vágd a 

képünkbe, ahelyett, hogy a munkádról kamuzol. 

Sawyerrel forogni kezdett a világ. Úristen, már a kölyök is azt hiszi, hogy 

cserben akarja hagyni! Mint eddigi életében mindenki. Közelebb lépett Wolfe- 

hoz. 

- Totál tévedésben vagy - mondta. - Nem hagylak cserben, se most, se 

máskor! Egy csapat vagyunk. Csak Juliettával nincs minden rendben, és ezen 

rágódom. 

Wolfe felhördült, és hátrált egy lépés. 

-  Ez is csak szar duma, haver! Látom, hogyan nézel rám és rá. Mintha alig 

várnád, hogy megszabadulj tőlünk. Arra emlékeztetünk, amit már soha nem 

tudsz helyrehozni. Csak idő kérdése, és lekoccolsz. Csakhogy ezt nem várom 

meg. Bírom Juliettát, rendesebben bánt velem, mint bárki eddig. Már téged 

leszámítva. Az ő kedvéért igyekszem jobbá lenni. Nem nézem végig, ahogy 

teljesen kicsinálod szegényt. Gondolom, utána én következnék. Nem először 

történne meg velem, ember. Ezen már túl vagyok! 

-  Fontos vagy nekem, az isten verje meg! - esett pánikba Sawyer. - Nem 

akarom, hogy elmenj, és én sem hagylak cserben. Soha többé nem akarok 

cserbenhagyni senkit! 

A háttérben a Foo Fighters bömbölt. Sawyer a fiú arcát kémlelte a 

félhomályban. A kék szempárból valami mély igazságot olvasott ki, ami teljes 

lényét megrázta. 

Tudta, hogy Wolfe-nak igaza van. 



 

Tényleg hazug alak volt. Nem tud tovább élni úgy, ahogyan eddig. Főleg 

most, hogy az ölébe hullott minden, amit el akart érni, amit csak remélt és 

álmodott. Egy feleség, akit szeret. Egy fiú, akiről gondoskodhat. Otthon és 

család. Soha nem hitte, hogy mindez kijár neki, ezért most inkább lelépne, 

nehogy nyakába szakadjon a boldogság. 

Wolfe szája grimaszba rándult, és a fiú a nyaka köré tekerte a törülközőt. 

-   Megértelek, haver - mondta. - Nem akarsz minket cserbenhagyni, csak azt 

teszed, amit mindenki: a túlélésre játszol. Tévedtem, amikor azt hittem, több van 

benned. Nem te tehetsz róla. - Az ajtó felé indult. - Megvárom a Purity nyitását, 

aztán visszamegyek New Yorkba. És Juliettát se etesd! Főleg, miután már 

eldöntötted, hogy elhagyod. 

Wolfe eltűnt. 

Sawyer a padra roskadt, és a falnak vetette a hátát. Ösztönei azt súgták, 

menjen a fiú után, és próbálja meg kiengesztelni. Rángassa ki az ágyból 

Juliettát, vallja meg töredelmesen a gyávaságát, és nyugtassa meg: harcolni fog 

érte meg Wolfe-ért. Fülében azonban ott csengtek nevelőapja szavai, amelyek 

arra emlékeztették, ő semmire se jó. A bulvárlapok majd elcsámcsognak a 

kipattanó botrányon, kivált most, hogy a szállodalánca miatt amúgy is 

reflektorfénybe kerül. Mindez Juliettát és a La Dolce Famigliát is a sárba 

rángatja. És mi lesz Wolfe-fal? Mi lesz, ha a szennylapok az ő múltját is firtatni 

kezdik? Nem kockáztathatta meg egyik lehetőséget sem. 

A legtöbb, amit értük tehet, ha most csöndben elpályázik. 

Megérdemlik. 

Felkelt a pádról, és megindult a kézi súlyzók felé. Úgy akart elmenni a 

helyiségből, hogy izmai remegjenek a kimerültségtől. Akkor talán megnyugszik 

valamennyire. 

 

* 

 

Az építkezést bejárva nem kis büszkeséggel szemlélte a változást. Kezdett 

alakot ölteni az egész terv, helyükre kerültek a részletek. A hely majd minden 

modem fényűzést megad az utazónak, ráadásul otthonos lesz. Lesz 

számítógépterem az üzletembereknek a skype-oláshoz és videokonferenciák 

tárásához; lesz wellness-szolgáltatás, úszómedence és gőzfürdő. A csiszolt 

márványfelületek gazdag textúrája, a csillogó kristálycsillárok, a süppedős 

bársony és mahagónibútorok a régi világot kapcsolták az újhoz. Sawyer saját 

magángyűjteménye segítségével varázsolta a közös helyiségeket inspiráló 

környezetté, mintha csak egy első osztályú galériával kedveskedne a 

vendégeinek. 

Egy pillanatra behunyta a szemét, és maga elé képzelte az elkészült hotelt. 

Vajon miért pont most, álma valóra válásával érzi magát üresebbnek, mint 

valaha? Mintha kitépték volna a szívét. Mintha üres lenne. Egy élőhalott. 

-  Hú, ez igen, öregem! 



 

Sawyer Max felé fordult. Elfogta a bűntudat. Nyílt arculcsapása volt a Conte 

családnak, Juliettát is beleértve, hogy nem ment el a családi ebédre. Most 

kényszeredetten Maxre mosolygott. 

-  Köszönöm. Nézd, ne haragudj, nem tudtam elmenni a búcsúvacsorára. 

Az irodában ragadtam. Remélem, megértesz. 

-  Hogyne. Tudom, mivel jár egy új hely megnyitása. De ugye van rám egy 

perced? 

-  Bocs, de megbeszélésem lesz. Majd később - mondott nemet Sawyer 

gyanakodva. 

-  Egyetlen percet kérek! 

-  Rendben - felelte Sawyer rosszat sejtve. 

Felvezette Maxet a lépcsőn, leendő irodájába. A helyiség egyelőre üresen 

tátongott. Ezért a beszélgetést eleve rövidre kellett fogni, hiszen egy szék sem 

volt, amire leülhettek volna. 

-  Nos, hallgatlak. 

-  Juliettától tudom, hogy megzsaroltak. A részletekről nem beszélt, csak 

annyit mondott, hogy valami seggfej fenyegetett meg. Csak azt akartam 

megkérdezni, tudok-e segíteni. 

-  Rendes vagy, de már megoldottam az ügyet. Mindenesetre köszi. 

Már indult is volna, Max azonban nem mozdult. Sawyer szíve egyenetlen 

ritmusban kezdett verni. 

- Még nem fejeztük be - mondta Max. Sawyer megmerevedett. - Nézd, nem 

hiszem, hogy lerendezted a dolgot. Úgy érzed, egyedül kell szembeszállnod 

valami évekkel ezelőtt történt eseménnyel, amiről nem is tehettél. Az a gond, 

hogy Julietta már a feleséged. Beházasodtál a családunkba, mi pedig egyetlen 

hozzátartozónkat sem hagyjuk szarban. Biztos van annyi ismerősöd, mint 

nekem, de nem pont ugyanolyanok. Ismerek egy fickót. A következőképpen 

tudnánk megoldani ezt az egészet. Mondd meg az illető nevét. Ennyi. A többi az 

én dolgom. Capisce? 

Sawyer szája vigyorra görbült. - Jól hallottam? Azt mondtad: „Ismerek egy 

fickót’? Mikor kerültünk bele egy gengszterfilmbe? 

Max azonban nem mosolyodott el. 

-  Rohadtul nem viccnek szántam. 

Sawyer rájött, hogy a barátja halálkomolyan beszél. 

-  Kösz, de tényleg megoldom egyedül. 

-  Úgy, hogy közben elhidegülsz a feleségedtől? Wolfe-tól? Hogy olyan 

dolgokkal kínozod magad, amiken már nem tudsz változtatni? 

-  Mennyit mondott el Julietta? 

-  Nem sokat - vont vállat Max. - Viszont jó ideje ismerlek. Barátok 

voltunk, és bár nem beszéltél a múltadról, hülye azért nem vagyok. Tudom, 

hogy sötét dolgokon mentél keresztül, ahogyan azt is, kivé lettél azóta. És ez az, 

ami számít! 

-  Jézusom, csak hagyjuk a lelkizést! - Sawyer minden idegszálával 



 

egyenesen Max arcára összpontosított. Egyszer csak elöntötte a vágy, hogy 

mindent megosszon barátjával, és megbízzon benne. - Tévedsz, Max - mondta 

aztán lágyan. - Nem érdemlem meg Juliettát. Neki olyan valakire van szüksége, 

aki boldoggá tudja tenni. Aki úgy szereti, ahogyan megérdemli. Aki mellett 

biztonságban van. Ez az ember nem én vagyok. 

-  De, te vagy az! Csak hinned is kell benne. - Max a kopár falnak 

támasztotta a hátát. - Mikor Carinával összekerültünk, egy rakás dologgal meg 

kellett küzdenünk. Nevetséges volt az egész. Mintha kötélhúzást játszottunk 

volna. Én sem éreztem magam méltónak rá. O azonban nem engedett el, így 

végül beadtam a derekamat. Házasemberként rájöttem, nem az érdemekről szól 

az egész, hanem arról, szereted-e annyira a párodat, hogy összekapd magad a 

kedvéért. Valamennyien megérdemeljük a boldogságot, legfőképpen pedig te. 

Tudod, Carina is tele volt kételyekkel. Nem hitt magában. Belekerült egy időbe, 

mire elegendő önbizalomra tett szert, én azonban kivártam. Nézd, öreg, amúgy 

sem létezik senki, aki elég tökéletes lenne Juliettához. Különben pedig máris 

elcseszted. Julietta szeret téged, és ha egyszer beléd zúg egy Conte lány, nem 

menekülhetsz előle. Akár a világ végére is elfuthatsz, ő akkor is megvár. 

Némelyik nő roppant félelmetes tud lenni, ha egyszer kiszemel magának - 

csóválta a fejét Max. 

-  Nem is tudom - dünnyögte Sawyer elbizonytalanodva. 

-  Figyelj, ma este hazarepülünk. Kikísérnél minket? Michael és Nick is 

szeretne elbúcsúzni tőled. Hatkor indulunk. Gondold ezt végig, mert sürget az 

idő. Fogd fel végre, hogy itt vagyunk neked mi, és mindenben melletted 

leszünk. Akár akarod, hogy segítsünk, akár nem, Sawyer, a dolog túl van 

tárgyalva. Nem csupán azt a bizonyos fickót ismerem, de kitűnő ügyvédeim is 

vannak. Na, akkor viszlát a reptéren. 

Max sietve átölelte. Sawyer távozó barátja után nézett. Torkát félelem 

fojtogatta, és a hála szokatlan érzése. Max mentőövet dobott neki. 

Most már csak azt kellett eldöntenie, elfogadja-e a felajánlott segítséget vagy 

nem. 

Julietta várta, hogy a húga elbúcsúzzon a mamától. Carina könnyeit nyelve 

bontakozott ki az ölelésből. 

-  Nem akarok még elmenni! - suttogta. 

Conte mama még egyszer megszorongatta. 

-  Tudom, édes kislányom. De az életed ott vár rád New Yorkban, ideje 

visszamenned. Nekem adnád valamelyik újabb képedet? Egy olyat, amin nem 

meztelenkednek? 

-  Igen, persze - szipogta Carina. - Michael már dolgozik rajta, hogy megint 

megszervezzen neked egy látogatást az Egyesült Államokba. 

-     Ez remek. 

Julietta nézte, amint Maggie és Alexa is elbúcsúzik a mamától, majd 

megindulnak az autó felé. 

-  Te is velünk jössz a reptérre? - fordult hozzá Maggie. 



 

-  Igen. Utánatok megyek, és ott köszönök tőletek. 

-  Veled megyek! 

Julietta mosolyogva Wolfe felé fordult. 

-  Kösz. Tudom, Danténak is rossz lesz, hogy itt kell hagynia téged. Nézte, 

hogyan teszi be a fiú a kandúrt a kosarába. 

Carina átkarolta és félrevonta Juliettát. 

-  Üdvözöljük Sawyert! Sajnálom, hogy nem tudott eljönni. 

-  Tudom, hogy Max beszélt vele - szorult el Julietta torka. - De nem adom 

fel. Egész életemben ilyen férfira vártam. Ugyanolyan keményen küzdök érte, 

mint amikor a Luigi pékség próbálta ellopni a receptjeinket, és őket kellett 

helyre raknom. 

-  Semmi esélyük sem volt ellened - nevette el magát Carina. - Ahogyan 

Sawyernek sem. Majd keress, ha rendeződik az ügyetek, rendben? 

-  Csak ha megígéred, hogy mostantól békén hagysz a szerelmi 

varázslatokkal. 

-  Nem tudom, hogy lehet, hogy neked nem jött be. Irtó fura, de a varázslat 

mind a hármunknál bevált - sóhajtott fel Carina. 

-  Nálam azért nem, mert én mindig kilógok a sorból - mondta Julietta. 

A húga azonban oldalba bökte. 

-  Ugyan már. Téged is megtalált a szerelem, csak egy kicsit bonyolultabb 

úton érsz célba. Szeretlek! 

- Én is szeretlek! Na, akkor irány a reptér, srácok! Beszálltak a kocsiba, és 

elhajtottak. 

 

* 

 

Sawyer az ajtóra meredt. Úgy látszik, a többiek már elmentek. Mégis 

megpróbált bejutni a házba. Egész nap Max szavai jártak a fejében, akár egy 

mantra. Hosszan habozott, ide merjen-e jönni, mert még mindig nem érezte 

magát családtagnak. 

Már fordult volna, hogy hazainduljon, és tartsa magát ahhoz, amit az ösztöne 

sugallt. Az lenne a könnyebb. 

Ekkor azonban Conte mama ajtót nyitott. 

-  Lekéste őket. Már úton vannak a reptér felé. 

Sawyer úgy toporgott, akár egy gyerek, aki rossz fit tett a tűzre. 

-  Ne haragudjon, Conte mama! Majd otthon találkozom Juliettával. Az 

öregasszony szélesebbre tárta az ajtót. 

-  Most viszont jöjjön csak be. Beszédem van magával... 

-  Ööö... én... 

-  Kerüljön beljebb! 

Sawyer belépett a házba, amely ezúttal néma volt, és ragyogott a tisztaságtól. 

Conte mama a konyhába vezette, ahol elfoglalta szokásos helyét. Az 

öregasszony szótlanul kávét főzött neki, és eléje tette. Aztán ő is leült. Sawyer a 



 

forró főzetet kortyolgatva magában az éghez fohászkodott, nehogy a mama 

nagyon nekiessen. Épp elég baja volt így is. 

-  Tudja, miért akartam, hogy elvegye lányomat? 

-  A La Dolce Famiglia érdekében - nézett fel rá Sawyer. 

-  Érdekel is engem a pékség! - legyintett Conte mama. - Igen, persze, 

fontos, de nem annyira, mint a gyerekeim boldogsága. Nem, Sawyer Wells, 

azért kényszerítettem, mert láttam, hogy a lányomnak maga lesz az igazi. 

Ahogyan azt is tudtam, némi erőszakot kell alkalmaznom, mert egyikőjük sincs 

oda a házasságért. Hiszen mindketten makacsok, munkamániások, és a 

szerelemben sem hisznek. 

-  És látja, mekkorát tévedett! - vágott vissza Sawyer. - Már akkor 

elmondtam, amikor először előállt ezzel az agyament tervvel, hogy sötét dolgok 

vannak a múltamban. Cserbenhagytam másokat. Julietta, de még Wolfe is 

jobbat érdemel nálam. 

-  Bolond beszéd! - hördült fel a mama. - Mindenkinek van múltja, 

egyeseknek cifrább, mint másoknak. Mindenki megsérül az életben, vagy 

testileg, vagy lelkileg, esetleg mindkét módon. Emlékszik, mit mondtam 

magának akkor a bárban a karmáról? Aznap éjjel választania kellett. El kellett 

döntenie, merre tovább. Akkor is mondhatta volna, hogy a múltja kényszeríti a 

rossz útra: valami, amire maga szerint rászolgált. Mégsem hátrált meg. Most 

ugyanezzel a döntéssel áll szemben. Harcolhat a lányomért, a nőért, akit szeret. 

Harcolhat Wolfe-ért, hogy végignézze, hogyan érik felnőtté. De választhatja a 

másik utat is. Hivatkozhat a végzetre, és arra, hogy a múlt magába szippantja. 

A mama szavai ledöntötték a Sawyer körülvevő felből azt, amit Julietta és 

Max ostroma meghagyott. Szívében csak az érzelmi zűrzavar, a sebezhetőség és 

a felszakadó hegek maradtak. 

-  Nem tudom, lesz-e hozzá erőm - horgasztotta le fejét a férfi.  

Conte mama felkelt, melléje lépett, és gondolkodás nélkül, csendben átölelte 

erős karjával. Úgy simogatta a haját, ahogyan az anyák szokták gyermeküket. 

Védelmező melegsége, a belőle áradó biztonság és hit megnyugtatták a férfit. 

-  Persze hogy lesz ereje, édes fiam! Gyerekként nem tudta megvédeni 

azokat, akiket szeretett. De hát senki nem képes megvédeni a szeretteit. Ehelyett 

csak szeretjük őket, amennyire lehetséges, és ennél többet nem is várhatunk 

senkitől. 

Csókot lehelt a férfi feje búbjára. Sawyer szemében könnyek gyülekeztek, 

ahogy viszonozta az ölelést. 

-  A lányom nem választott rosszul. Maga kell neki, senki más, és nem 

mond le magáról egykönnyen. Hagyja, hogy ő válasszon, ő mondja meg, elég-e 

neki ez a házasság vagy nem. 

Sawyert különös béke szállta meg. Újra átélte a pillanatot, amikor a hotelben 

állt, videokamerával a kezében. Az is a döntés pillanata volt. 

-  Hol van most Julietta? 

Conte mama mosolyodva kibontakozott az ölelésből. 



 

-  Kikísérte a többieket a reptérre. Ha siet, még ott találja őket. 

-  Köszönöm. 

-  Prego. És most menjen! 

Sawyer felállt, újra megölelte Conte mamát, aztán elrohant. 

 

* 

 

Michael lökhajtásos repülőgépét feltankolták, és útra készen állt. Julietta 

nehéz szívvel köszönt el a többiektől a becsekkoló pult előtt. Michael szorosan 

átölelte. 

-  Csak okosan, kislány! - súgta a fülébe. 

Max biztos leadta már neki a drótot, gondolta, de nem bánta. 

-  Majd igyekszem. Vigyázz az unokaöcséimre! 

- Sí. 

Alexa a karjában tartotta Mariát, mert a kislány elaludt a reptérre menet. 

-  Köszönjük a vendéglátást, Julietta! Alig várom, hogy otthon kipróbáljam 

a receptjeiteket! 

-  Talán meglátogatlak benneteket New Yorkban. Majd meglátom, hogyan 

tudom beleszorítani a naptáramba. 

-  Hú, az klassz lenne! 

Maggie és Carina is újra megölelték Juliettát. 

-  Viszlát, nővérke! Nagyon szeretünk! 

-  Én is szeretlek titeket! 

-  Csörögj ránk, ha bármire szükséged van. 

-  Oké. 

Carina és a többiek elindultak, hogy becsekkoljanak. 

-  Várjatok! 

Mindenki megdermedt a váratlan felszólításra. Sawyer furakodott feléjük a 

tömegben, csomagok és biztonsági őrök között. Lihegve állt meg előttük. 

Kasmírkabátja és vörös sálja maga volt a választékos elegancia, arcát ellenben 

viharos érzelmek szántották végig. A neonfényben a forradás is jobban látszott. 

-  Hát mégis eljöttél! - ragyogott fél Julietta. 

Családja köréje gyűlt volna, Sawyer azonban feltartotta a kezét. 

-  Álljatok meg! Valamit mondanom kell. 

Julietta elhallgatott. Wolfe is feszülten várta mellette a fejleményeket. 

Julietta szíve a torkában dobogott. Remélte, hogy Max közbelépése nem rontott 

el mindent. 

Sawyer gyönyörű tigristekintete körbejárt a csoporton, aztán megállapodott 

Juliettán. 

- Nem tehetem ezt többé veletek. A feleségemmel. Wolfe-fal. Senkivel. 

-  Kérlek, ne! - könyörgött Julietta elhalón. 

-  De igen. Ezt kell tennem! - Sawyer nagy levegőt vett, úgy folytatta. - 

Teljesen hülye vagyok. Azt akartam, hogy leküzdd a korlátaidat, és azt ígértem, 



 

hogy segítek neked a változásban. Mégsem tettem. Az őszinteség és meghittség 

első jelére elfutottam, mert ezt tanultam egész eddigi életemben. De te nem 

engedtél el. Valahogy keresztülláttál rajtam. Ízekre szedtél, aztán újra 

összeraktál. Szeretlek! És bár továbbra sem hiszem, hogy megérdemellek, mégis 

megteszem, ami tőlem telik. Titeket választalak! Mindannyiótokat! Már ha 

kellek így nektek. 

Julietta felzokogott. Felismerte, milyen hihetetlen bátorság kellett ahhoz, 

hogy férje az egész család elé álljon, holott pont a nyilvános kitárulkozástól 

rettegett a legjobban. Botladozva Sawyer felé lépett, ő pedig a karjába zárta. 

Szorosan belékapaszkodott, attól félve, hogy csak álmodik, és mindjárt felébred. 

-  Szeretlek! Minden porcikádat! Nem hagyom, hogy elmenj! Hozzám 

tartozol! Hozzánk! Ezentúl életem minden napján bebizonyítom ezt neked! 

-  Egek, micsoda reptéri jelenet! - szipogta Alexa. - Tisztára, mint a 

moziban és a könyvekben. A férfi utánamegy a nőnek, és szerelmet vall, mielőtt 

az felszáll a gépre. 

-  De drágám, Julietta nem száll fel semmiféle gépre! - nevette el magát 

Nick. 

-  Jó, de azért majdnem stimmel. 

-  A fenébe, ezt jól mondtad - jegyezte meg Maggie is. - Majdnem olyan 

hatásos, mint amikor a Könyvbarlangban a Mets sapkáját viseled. 

-  Hmm... inkább ne most beszéljük ezt meg - köhécselt Nick. 

-  Mi ez, hadd halljam? - vigyorodott el Max. - Nehogy kihagyjatok belőle! 

Kell valami szórakoztató az útra. 

-  Menj a francba! 

-  Mi lenne, ha magukra hagynánk a szerelmeseket? Hadd fejezzék be a 

nagyjelenetet egyedül - szólt közbe Michael. 

-  Szó se lehet róla! - hördült fél Maggie. - Nem úsznak meg egy csoportos 

összeölelkezést. Hiszen maga Sawyer mondta: be kell érnie velünk. 

Juliettát hirtelen körülvették családjának nevetgélő, szipogó női tagjai. A 

férfiak viszont kissé arrébb húzódtak, hogy megőrizzék hűvös 

távolságtartásukat. 

-  Eszméletlenül hülyék vagytok! - sziszegett rájuk Wolfe, aki szintén 

félrehúzódott. 

- Akkor te is hülye vagy. Mert már te is hozzánk tartozol - szólt oda neki 

Julietta. 

Sawyer a fiúhoz lépett, megfogta a vállát, és a szemébe nézett: 

-  Igazad volt, Wolfe. Le akartam lépni, mert eddig ehhez szoktam. 

Mostantól azonban másként lesz! És te se lépj le soha! Ha valami tisztával és 

jóval találkozol, tarts ki mellette! Oké? 

-  Oké - vigyorodott el Wolfe. 

Sawyer rövid ideig keményen megszorongatta a srácot. Wolfe ezúttal 

viszonozta az ölelést. 

 



 

* 

 

Sawyer keze Julietta mellére tévedt. Játékosan elbabrált a bimbóval, mire a nő 

újra tűzbe jött, és felnyögött. 

-  Pihennem kellene. Túl sok volt az orgazmusból. 

Férje felkuncogott, és felesége nyakának érzékeny hajlatát harapdálta. 

-  Hamar feladod! 

-  Kimerültem a csatában.  

-  Pedig csatázni jó. - Sawyer nyelve már Julietta fülcimpája körül járt, 

forró leheletétől libabőrös lett az nő bőre. - Kárpótolni szeretnélek az 

elvesztegetett időért. 

-  Már megtetted - mondta Julietta. 

Szembefordult férjével, és hosszan megcsókolta. 

-  Mit gondolsz, Wolfe megbocsát nekem? 

-  De hiszen nem hagytad cserben. Öt választottad, erre emlékszik majd. 

-  Vissza kellene küldenem New Yorkba. Természetesen csak azután, hogy 

megnyitottuk a Purityt, és beindult a nagyüzem. Szeretném, ha tovább tanulna. 

Van esze, diplomát kellene szereznie. Egy ideig úgy élhetne, mint minden 

normális tini az ő korában. 

-  Ö sosem lesz teljesen normális, de én éppen így szeretem. Amúgy 

egyetértek veled. Michael, Nick és Max majd vigyáz rá. Egyelőre azonban még 

nehezemre esne elengedni. 

-  Nekem is. Hagyjuk ezt későbbre. 

-  És a nevelőapád? 

Sawyer felesége hosszú haját simogatta, amely mindkettőjüket betakarta. 

-  Engem már nem érdekel! A levele elég bizonyíték arra, hogy meg akart 

zsarolni. Ezek után várhatja, hogy szabadon engedjék. Ami pedig a múltam 

megszellőztetését illeti, nincs mitől Élnem. Max különben is ismer egy fickót. 

És j ó ügyvédei vannak. 

-  Imádom a gátlástalan olasz csődöröket! - mormolta Julietta egy újabb 

csók után. - És velünk mi lesz? 

Férje rávigyorgott, és föléje hengeredett.   Juliettába hatolt, és addig ringott 

fölötte, amíg a kakaóbarna szempár el nem felhősödött. 

-  Boldogan élünk, amíg meg nem halunk. 

Julietta fölébe került, és addig lovagolt rajta, amíg el nem érte őket a közös 

orgazmus. Sawyer gyönyörködve nézte feleségét, hátára omló haját, nyílt, 

szeretettől sugárzó arcát. Hálát adott a sorsnak, hogy olyan párt adott neki, 

akinek volt elég ereje megküzdeni az őt kísértő sötét démonokkal. 

 

 



 

Epilógus 
 

 

-  Micsoda kupi! 

Julietta bejárta a lakását, amely most tele volt dobozokkal. Végre találtak rá 

vevőt, és most a holmija maradékát költöztették át a hétvégén. Istennek hála, 

Wolfe rengeteget segített. Az elmúlt pár éjszaka ő fuvarozta házukba az 

ingóságokat, amit pedig kiszuperáltak, jótékonysági intézményeknek vitte el. 

Julietta belépett régi hálószobájába, ahol már csak az ágykeret állt. Sietve 

végignézett az üres szobán, nem maradt-e ott valami. Aztán megakadt a szeme 

egy papiroson. A lista volt az. 

A szerelmi varázslat kívánságlistája. 

Julietta megrázta a fejét. Kínos, hogy Wolfe szeme elé került a papír. Aztán 

eszébe jutott, hogy miután az eredeti példányt elégette, a másolatot a matrac alá 

rejtette. Már gyűrte volna össze a papirost, de aztán mégiscsak vetett rá egy 

pillantást. Az egyes tételek összefolytak a szeme előtt. 

1.   Olyan férfi kell, aki ki tud elégíteni. 

2.   Aki tisztel, és segít a munkámban. 

3.  Aki elég erős ahhoz, hogy megharcoljon értem. 

4.  Aki a legtitkosabb gondolataimat is megérti. 

5.  Aki magától vitte valamire az életben. 

6.  Aki adni tud magából. 

Ujjai szorosan a papirosra zárultak. Behunyta a szemét, mert a szoba mintha 

meglódult volna körülötte. Kész őrület! Sawyert a mamának köszönheti, nem 

ennek a hülye varázslatnak. Csakhogy közben valamennyi kívánsága is teljesült. 

Újra végigfutotta a listát. Nem, szó sem volt tévedésről. Mintha Sawyert 

egyenesen neki teremtették volna. 

Kiszaladt a nappaliba, és végigvizsgálta az üres könyvespolcokat. Hol az a 

könyv? Léptek hangzottak fel a lépcsőn, félbeszakítva gondolatait. - Mi történt? 

Úgy nézel, mint aki szellemet látott. 

Julietta Wolfe-ra bámult. 

-   Ugye te csomagoltad be az összes könyvemet? Mindet a házunkba vitted? 

-  Nem, szétküldözgettem őket különböző antikváriumokba, ahogyan kérted. 

Remélem, semmi fontosat nem vesztettél el. Mert ha igen, nehéz lesz 

utánanyomozni. 

Lehetséges ez? Mindannyian végigcsinálták a varázslatot, és mindannyian 

rátaláltak a párjukra. Csak véletlen lenne? Végül is szerelmi varázslatok 

nincsenek. Legalábbis olyanok, amelyek használnak is. Julietta lenézett a kezébe 

gyűrt papirosra. 

-  Nem, dehogy - mondta. - Talán jobb is ez így. 

-  Király! A költöztetők majd elszállítják a többi cuccot. Akkor mehetünk? 

Julietta körbenézett, aztán kezét Wolfe-éba kulcsolta. A fiú kezdett 

hozzászokni az emberi érintéshez. 



-    Igen. Menjünk haza. Együtt léptek ki a szobából. 

* 

Conte mama szorosabbra tekerte magán a sálat. Kedvenc hintaszékén ült, 

kezében egy könyvvel, oldalán egy csésze kávéval, így nézett végig az előtte 

elterülő tájon. Bár már tavasz volt, hideg volt az idő, dér ülte meg a füvet. Kint 

vad szél rázta a még kopár fákat, odabent azonban kellemes meleg volt. Ma ki se 

kell lépnie a házból. 

Bütykös ujjait nyújtóztatva az öregasszony eltöprengett, hogy repül az idő. 

Mintha tegnap lett volna, amikor sorra szülte a lányait, aztán kiépítette a 

vállalkozását. Most a fiatalokon a sor. Unokái egy része Olaszországban nő fel, 

a többiek Amerikában. Nem hal ki a Conte név. 

Elhunyt férjére gondolt, és elmosolyodott. Milyen boldogan nézte volna 

végig gyermekei felnövekedését. Mindegyik lányát nagyon szerette, Juliettáért 

azonban különösen aggódott. O hasonlított rá a legjobban a gyerekei közül az 

önállóságával és kimagasló üzleti érzékével. Végre ő is rátalált a párjára. 

Sokszor aggódott, nem követ-e el hibát azzal, hogy a kelleténél jobban 

beleszól a gyerekei életébe. De megbízott ösztöneiben, amelyek eddig soha nem 

hagyták cserben. 

Mély megnyugvás töltötte el. Szinte érezni vélte a férje jelenlétét. Legelőször 

Venezia ért révbe, aztán Michael és Carina, legvégül pedig Julietta. Mind 

megtalálta az igazit. 

Ideje új fejezetet nyitniuk, amelynek ő már nem lesz része. Remélte, hogy 

életüknek ez a szakasza nem lesz olyan nehéz, mint a korábbi, ugyanakkor azt is 

tudta, hogy a boldogságért meg kell szenvedni. 

Mosolyogva érezte maga mellett annak a férfinak a jelenlétét, aki a síron túl 

is kitart mellette. 

Előre-hátra ringatta magát a hintaszékben, és élvezte a pillanat varázsát. 



Köszönetnyilvánítás 

Úgy érzem, egész könyvet tudnék teleírni azok nevével, akik segítettek pályám 

során. Sajnos azonban olvasóimat nem szórakoztatná a teljes lista, ezért rövidre 

fogom. 

Mindenekelőtt bámulatos szerkesztőmnek, Lauren McKennának mondok 

köszönetét. 

Köszönöm ügynökömnek, Kevan Lyonsnak, amiért terelgetett előre. Mindig 

a legjobbat hozod ki belőlem, amiért nem szűnök meg hálás lenni! 

Köszönöm Probst Posse-nak és hűséges olvasóimnak, hogy nem nyugodtak, 

amíg Julietta is révbe nem ért, és hogy kitartóan bátorítottak. 

Köszönöm Elenának, a Bookish Temptations munkatársának a Milánóval 

kapcsolatos információkat. 

Az íróknak támogatásra van szükségük. Olyan emberekre, akikben 

megbízhatnak. És sok-sok nevetésre. Mindezekben különösen sokat segített 

Wendy C. Marcus, Aimee Carson, Abbi Wilder, Jen Talty, Bob Mayer, Alice 

Clayton és Elisabeth Barrett. 

Köszönöm nektek! 

AMilliárdosfeleségek-sorozat eddig megjelent kötetei: 

Érdekházasság

Trükkös házasság 

Elhibázott házasság 

Ismerd meg szerzőinket és műveiket a libri-kiado.hu weboldalon, kövesd az 

újdonságokat és nézz filmeket a nwgatiter.hu blogunkon, csatlakozz 

közösségünkhöz a Facebookon! 


